
 

REUNIE – REUNIE – REUNIE – REUNIE 

zaterdag 14 mei 2011 

Locatie: Strandpaviljoen “Jan Patat”, Rechtestraat 25, 3151 HN  Hoek van Holland 

Tijd: 14.00 – 20.00 uur. 

Fantastisch: de reünie gaat door!  

Er zijn 97 aanmeldingen, de locatie is geregeld en het programma is rond. 

Hallo (ex) strandwachtleden, 

In de bijlagen vind je alle informatie over de reünie.  Nu is het zaak dat jij in actie komt. 

Maak je aanmelding definitief door de eigen bijdrage ad € 12,50 per persoon,  zowel voor  (ex) 

strandwachtleden als eventueel partners, over te maken naar bankrekening 3186421 t.n.v. 

Rotterdamse Reddings Brigade, onder vermelding van de namen van de deelnemers.  

Daarnaast  vragen wij je door te geven aan welke  activiteit jij (en/of je partner)  eventueel wilt 

deelnemen. Stuur het deelnameformulier via email of per post in. 

Let op de deadline voor de betaling en de inschrijving voor activiteit(en) : 1 mei 2011! 

Wij verheugen ons je zaterdag 14 mei 2011 op een hopelijk zonnig strand te zien!  

Met vriendelijke groet, 

Jos & Marjan 

Vergulde Draeckweg 188 

3151 RZ  Hoek van Holland 

reunie@rrb.nu 

 

Bijlagen:  2 

mailto:reunie@rrb.nu
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Locatie 

De reünie vindt plaats bij Strandpaviljoen “Jan Patat”, Rechtestraat 25, 3151 HN Hoek van Holland. 

Jos & Marjan zijn (de hele dag) telefonisch te bereiken via  telefoonnummer 0615 610228. 

 

Parkeren en Openbaar vervoer 

*Auto 

De Rechtestraat naar het strand is afgesloten voor verkeer.  Aan het einde van de Schelpweg is links 

een gratis parkeerplaats en rechts een betaald parkeerplaats. Vanaf hier 500 meter naar “Jan Patat”. 

 Mensen met een invalidenparkeerkaart mogen doorrijden naar het strand en daar parkeren.  

Melden bij het begin van de afsluiting. 

*Openbaar Vervoer 

Heenreis 

#Vanuit Rotterdam gaat elk half uur (13 en 43 minuten over het hele uur)  vanaf spoor 1 een 

stoptrein naar Hoek van Holland Strand. Vanaf hier is het nog 15 minuten lopen.  

#Vanuit Den Haag gaan bussen 123 en 135 richting Hoek van Holland. Bij buslijn 123 overstappen bij 

de Naaldwijkseweg in 's-Gravenzande op bus 128. Uitstappen op de Ruyterstraat en 10 minuten 

lopen naar het strand. Met bus 135 uitstappen in de Rijpstraat en 15 minuten lopen naar het strand.  

Terugreis 

#Naar Rotterdam gaat vanuit Hoek van Holland Haven (laatste om 01.04 uur 's nachts) de stoptrein 

naar Rotterdam.  

#Naar Den Haag gaat vanuit Hoek van Holland bus 128 (laatste om 23.12 uur) richting Naaldwijk; 

overstappen bij Zandeveltplein in 's-Gravenzande op bus 123 naar Den Haag CS.  

#Om 00.29 uur gaat de nachttrein vanuit Hoek van Holland Haven richting Utrecht. 

---------------------------------------------------------------------------------onderstaande  insturen voor 1 mei 2011 

Naam:        Naam partner:  

Wil je gebruik maken van een strandrolstoel? 0 ja 0 nee 

Aan welke (optionele) activiteit wil je eventueel  deelnemen? 

0 varen en/of roeien op zee  0 struintocht  0 rondleiding semafoor/ traffic center 

0 bezoek zeetoren 

Ben je vegetariër of volg je een dieet? 0 nee 0 ja, nl ……………. 

Nb. Als je met partner komt, geef dan aan of het voor jou is en/of voor je partner (P).    
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Programma  

14.00 – 15.00 uur Aanmelden bij Strandpaviljoen “Jan Patat”. Ontvangst met koffie en thee.  

  Informatie definitieve programma en consumptiebonnen. 

15.00 – 17.00 uur  Uitgebreide (hernieuwde) kennismaking en optioneel deelname aan activiteiten: 

  1. Watergebeuren door strandwacht. Vaar of roei een stuk mee op zee!  Voor  

  droogpakken wordt gezorgd. 

2. Bezoek Zeetoren om vanaf de bovenste verdieping spectaculair uitzicht van Den 

Haag tot ver over de Tweede Maasvlakte te genieten.  Kan ter plekke beslist worden. 

Je kunt een voorproefje nemen via www.zeetoren.nl.  

3. Struinen met st. Ark van de Zeetoren. Excursie door de duinen;  hoor en zie alles 

over de flora en de fauna.  Duur 1 uur, benen bedekkende kleding aanbevolen. 

Maximaal 20 personen. Niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. 

4. Rondleiding Semafoor / Traffic Centre. Zie hoe de schepen  over de Waterweg  

worden geloodst. Maximaal 20 personen . Vervoer indien mogelijk per busje. 

17.00 uur Aangeklede borrel.  

18.00 uur  Eenvoudig strandbuffet . 

20.00 uur Afsluiting. 

 

http://www.zeetoren.nl/

