Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat
Secretariaat: Katershorn 13, 9989 EW Warffum

E-mail:

vriendenvanrottum@gmail.com

Bankrelaties: NL33 ABNA 0818 1198 88 (ABN/AMRO) / NL88 INGB 0006 3204 11 (ING-BANK)

t.n.v.: Penn. SVRR, (J.C. Nijland) Nachtegaalplein 6, 6998 AZ Laag-Keppel

Uitnodiging Donateursdag 20 1 9
Zaterdag 11 mei a.s.
In ’t Zielhoes te Noordpolderzijl
Een schip is zo zeewaardig als zijn bemanning.
Maar dat hadden de mannen van het Containerschip MSC Zoe niet in
de gaten. Met een harde Noord Wester slingerde het schip de dag na
nieuwj aar richting Bremen. De derde stuurman had ’s nachts niet door
wat er gebeurde. Daarna de tweede ook niet. Pas toen de eerste ’s
ochtends verscheen draaide de MSC Zoe pas naar het Noord Westen
toe. Het kwaad was geschied.
Naar later bleek zo’n 320 containers overboord geslagen. Op
woensdag kwam aan het licht wat een ramp er stond te gebeuren.
Vrijdagmiddag werden wij gebeld of we mensen konden leveren om
rotzooi op te ruimen op Plaat. Diezelfde middag heeft Wim een rondje
gebeld en zaterdagochtend stond de hele ploeg van 12 man/vrouw om
7 uur in de Eemshaven klaar om met de Harder af te varen. En
gewerkt hebben ze de mannen en vrouwen. Koud. Wind. Verrekte
lange dagen. Bekaf in de bijna vrieskou de slaapzak opzoeken en
onder zoveel mogelijk dekens warm zien te worden. 2 Graden Celcius
was het slechts en zoals u weet zit in de slaapvertrekken geen
verwarming maar wel enkel glas.
In totaal 32 Big Bags met rotzooi in nog geen twee dagen.
Hiermee blijkt dat onze werkploeg in staat is om snel en intensief aan
het werk te gaan op de Rottums. We waren duidelijk zichtbaar!

Dit zal het hoofd Item worden op deze donateursdag.
U bent dus van harte welkom.
Vanaf half tien staat de kofe mét koek klaar en om tien uur beginnen
we.
Deelname is uitsluitend mogelijk met een ingevuld aanmeldingsformulier 0f

bij voorkeur een aanmelding per e—mail naar
vriendenvanrottuméikmail.com

SVRR

—

Inschrijving K.v.K.: 41012197 - Opgericht 28-5-1991

Wilt 00k mee lunchen in het Zielhoes, dan gaarne €13,—- overmaken op
NL88INGB 0006 3204 11
Geef even aan of u vegetarisch wilt mee eten.

Bij geschikt weer zit er 00k nog een kwelder—dijkexcursie bij aan het
eind van de dag. Dus wel laarzen of stevige schoenen meenemen.
In de aanbieding hebben we een aantal aluminium platen van 30 x 43
cm die vroeger op Rottum gehangen hebben. We hebben ze van
Staatsbosbeheer gekregen!
U kent ze nog wel die groen-blauwe waarschuwingen met de tekst
Rottum
kwetsbaar gebied
geen toegang

Kom op de donateursdag voor meer info over deze platen.

Voor meer info:

Wim Dijksterhuis

050—313 41 07

Marc Stuijt

058-292 57 97 m.stuijt@fryslan.n1

wjdijksterhuis@live.nl
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Aanmeldingsformulier donateursdag

SVRR 201 9

Ondergetekende:

Telefoon: .........................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................
0

Meldt zich aan voor de Donateursdag 2019 met

0

En betaalt per persoon € 13,- (incl.

0

Is

0

Neemt deel aan de kwelderexcursie

vegetarisch of heeft ander dieet:

kofe,

personen

thee, lunch,

1

frisdrank)

...................................................

Het verschuldigde bedrag dient u véér1 mei over te maken op rekening ten name van de
penningmeester SVRR, Nachtegaalplein 6, Laag-Keppel
o

lNG-BANK:

NL88 INGB 0006 3204

o

ABN/AMRO:

NL33 ABNA 0818 1198 88

11

Gelieve dit aanmeldingsformulier, in een portvrije envelop, véér 1mei a.s. op te sturen naar de
secretaris,
E. De Graaf
Antwoordnummer 5300
9998 ZX ROTTUM

Of mailen naar:
vriendenvanrottum@_qmail.com
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