
  

 

                VERENIGING VAN OUD-EMPLOYE, S DER KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ 

                                                            UITNODIGING   

                                       95-jarig Jubileum op 31 augustus 2019 
 
 
 
                                Beste Leden, Donateurs en Gasten, 
Het is 2019 en dus dit jaar vieren we het 95-jarig bestaan van onze vereniging, 
want de vereniging werd al op 8 november in 1924 te Amsterdam opgericht! 
 
 
   Hierbij nodigen het Bestuur en de Jubileumcommissie u uit om dit te vieren: 
 
                                     OP ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2019 
                                              a/b van het s.s. Rotterdam 
   
                          Adres: Katendrechtsehoofd 25 AM Rotterdam 
 
 
Als bijlage vindt u de routebeschrijvingen per auto en per openbaarvervoer vanaf NS-station 
Rotterdam – Centraal waarmee u tot dichtbij de aanlegsteiger kunt komen of met de auto tot 
aan de parkeerplaats. (Zie bijlage Op weg naar het schip) 
Voor minder mobiele deelnemers is een speciale toegang tot het schip aanwezig. 
Dit is nabij het schip de eerste slagboom links (z.g. “leveranciers ingang’) naar de lage 
gangway waar een KPM collega opwacht en de weg wijst>  
De hoofdingang midscheeps is voorzien van een grote lift voor alle mobiele deelnemers.     
De check-in is aan de hoofdbalie a/b. 
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INCHECK PROCEDURE 
Deelnemers die overnachten: 
Melden aan de incheckbalie voor het toewijzen van uw hut en evt. ophalen van een parkeer 
uitrijkaart (24 uur geldig) en dan gaat u eerst naar uw hut met uw bagage en vervolgens 
naar de “Smoking Lounge” voor de ontvangst van uw naam badge en lijst van de 
aanwezigen aan de ontvangsttafels van de KPM  (s.v.p. voornaam en achternaam aangeven 
op het inschrijfformulier invullen) 
  
Ook kan u naast de overnachting 31/08 evt. extra nacht(en) inchecken die u kan aangeven 
op het inschrijfformulier. Wij geven dit door aan de s.s. Rotterdam. 
De extra overnachting(en) kosten 130 euro per nacht (30/08 en/of 01/09 voor een hut op 
basis van ‘double use’, inclusief ontbijt en inclusief BTW, exclusief city taks R’dam. 
Voor evt. opgave hiervoor zie het inschrijfformulier. Uw rekent zelf a/b hiervoor af. 
 
Deelnemers die niet overnachten: 
U kan direct doorgaan naar de “Smoking Lounge” voor ontvangst van uw naam badge 
(s.v.p. voornaam en achternaam invullen op het inschrijfformulier) en lijst van de 
aanwezigen, aan de ontvangsttafels van de KPM. 
 
             JUBILEUM PROGRAMMA 95-JARIG BESTAAN 31 AUGUSTUS 2019 
                                                      Op het s.s. Rotterdam 
 ONTVANGST BALIE 
VANAF 15:00 Incheck procedures. 
 
‘SMOKING LOUNGE’ 
15:00-16:30 Gezellig samenzijn met koffie en gebak. 
16:30 Openingstoespraak van onze voorzitter Piet Bijl met bubbles, waarna borrel/hapjes. 
 
GRAND BALLROOM 
17:30- 20:00 Diner. 
20:30-21:30 Optreden van Jort Kelder. 
 
‘SMOKING LOUNGE’ 
22:00 Borrel met hapjes en een verassing. 
23:00 Afsluiting viering door onze voorzitter en ontvangst van het jubileum geschenk. 
Na de afsluiting is er gelegenheid om evt. na te praten aan de NIGHT BAR op eigen kosten. 
 
 
HET BESTUUR EN DE JUBILEUMCOMMISSIE WENSEN IEDEREEN EEN 
GEWELDIGE 95-JARIGE VIERING VAN ONZE VERENIGING!!! 
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