
Vereniging Van Oud-Employé’s der Koninklijke Paketvaart-Maatschappij 
 

Uitnodiging Paketvaartlunch kring Noordoost 
 

Zaterdag 25 april vanaf 10.30 uur aan boord van de Witte Zwaan 
 

Eemskanaal NZ, achter Praxis Damsterdiep 315, 9713 EH Groningen 

 
ms Van Neck (III) bjr 1955  Boele’s scheepsw.& mach.fabr: tekening Robert Bersma 

 
 
Beste Allemaal,  
 
Op zaterdag 25 april, vanaf 10.30 uur ontvangen wij jullie weer graag met koffie en speckoek in de 
salon van de Witte Zwaan. Een uitgelezen dag om elkaar aan boord van dit Elbe-scheepje weer te 
ontmoeten en terug te blikken op Tempo Doeloe. 
 
Topchef Binsar Sipahutar van Toko Semarang zorgt weer voor een authentieke Indische rijsttafel. 
Terwijl Evert Sikkema weer aanwezig is met een expositie van fantastische scheepsaquarellen en 
graag bereid is uw “favoriete bootje” te vereeuwigen. Vergeet dus niet foto’s mee te nemen.. 
 
In de afgelopen jaren hebben jullie mogelijk kennis gemaakt met collega Bert Botzen. Bert kwam in 
1963 tijdens zijn eerste term uit als leerling – respectievelijk 5de wtk uit op de Van Neck, Van 
Linschoten, Sinabang en Tjibodas van KPM en KJCPL 
Bert heeft zijn belevenissen op papier gezet en een uitgever gevonden. In Vaar Wel een 
autobiografische reisroman beschrijft hij openhartig hoe hij zich ontwikkelde van schuchtere 
schooljongen tot zeeman. Ontboezemingen over verleidingen, valkuilen, vermeende liefdes, erotische  
havensteden en het leven aan boord en dat alles tegen de achtergrond  van de roerige jaren zestig, 
de koude oorlog en de opkomst van de containervaart. 
Ik heb Bert gevraagd om op de Kumpulan over zijn ervaringen aan boord en over de totstandkoming 
van het boek te komen praten. 
 
U kunt zich aanmelden (met partner en/of introduce) door ervoor te zorgen dat op 18 april € 24,00 per 
persoon is overgemaakt op bankrekening NL59 ABNA 0514 27 82 69  t.n.v. A. Mulder. 
Bij afmelding vóór 21 april stort ik het betaalde bedrag terug. Daarna is dat niet meer mogelijk. 
 
Reist u per trein en is uw aankomsttijd tussen circa 10.00 en 11.00 uur, neem dan uiterlijk 18 april 
contact met mij op om zo nodig vervoer te regelen. 
Route: De Witte Zwaan ligt afgemeerd aan de noordzijde van het Eemskanaal, achter Praxis Bouw- 
en tuincentrum, Damsterdiep 315. Gratis parkeren vóór de Praxis en op de kade bij de Witte Zwaan. 
 
Tot 25 april aan boord van de Witte Zwaan, 
Anne Mulder 
Turnhoutsweg 3, 8041 AN ZWOLLE 
Tel. 038 421 86 12 Gsm 06 521 76 525 
Bank: NL 59 ABNA 0514 27 82 69 
vaerderij@gmail.com 

Datum najaarsbijeenkomst  
? oktober  
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