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Geachte leden en belangstellenden,
In onze vorige nieuwsbrief vermeldden wij dat we ver gevorderd waren met het
programma voor de derde jaardag op zaterdag 28 oktober in Rotterdam. Met trots
presenteren wij hier het programma en nodigen wij u van harte uit deel te nemen.
Onze gastheer is de heer mr. Th. Sandberg die zijn huis aan de Koningin Emmaplein
9 beschikbaar stelt voor onze jaardag. Mr. Sandberg heeft zich ook bijzonder beijverd
om het borstbeeld in Rotterdam geplaatst te krijgen. Dat heeft geleid tot een prettige
samenwerking tussen hem en het bestuur. Door zijn vriendelijke aanbod kunnen we
de kosten voor de jaardag klein houden. Daarom vragen wij u 10 euro per persoon
bij te dragen. U kunt het bedrag vooraf overmaken op rekening
NL13RABO0195283228 t.n.v. Bordewijk Genootschap of op de dag zelf voldoen.
Graag opgeven vóór 20 oktober in verband met de te bestellen catering. Stuur een
mail naar info@bordewijkgenootschap.nl.
ROTTERDAM - 28 oktober: Programma Jaardag Bordewijk Genootschap
14.00 uur
We verzamelen bij restaurant Parqiet in Het Park (adres: Baden
Powelllaan 20, Rotterdam) en lopen gezamenlijk naar de Heuvel in Het Park voor de
onthulling van het borstbeeld.
Vervolgens gaan we wandelend door Het Park en via enkele Rotterdamse tuinen
naar Koningin Emmaplein 9, alwaar de rest van het programma zich afspeelt.
Ontvangst met koffie/thee en aanvang van het programma met een welkomstwoord.
Het Nieuwe Koor HeNK zingt liederen van Johanna Bordewijk-Roepman
Lezing door biografe Elly Kamp over Bordewijks relatie met Rotterdam.
Presentatie en uitreiking van het eerste exemplaar van het door het Genootschap
uitgegeven boekje Bureau voor Rechtsbijstand dat aan de leden gratis zal worden
uitgereikt en voor belangstellenden te koop is.
16.30 uur

Afsluiting jaardag en borrel

Voor diegene die al wat eerder naar Rotterdam willen afreizen is het aan te bevelen
een wandeling te maken in Het Park. Naast de sfeervol aangelegde paden en vijvers
is ook het indrukwekkende Tollens Monument te bezichtigen. Mocht u vooraf iets
willen lunchen of een drankje nuttigen, dan is restaurant Parqiet in Het Park (Baden
Powelllaan 20) een geschikte locatie. Vandaar vertrekken we om 14.00 uur naar de
onthulling van het beeld.
Er zijn meerdere mogelijkheden om Het Park en de Koningin Emmaplein met de auto
of het openbaar vervoer te bereiken. In Het Park zijn betaalde parkeermogelijkheden.
En speciaal voor onze jaardag is de parkeerplaats op de Parklaan 11, achter het
ABNAMRO gebouw, geopend. Deze is gratis. Hieronder vindt u nadere
beschrijvingen en een plattegrond om u vooraf goed te oriënteren.
Wij kijken er naar uit u te kunnen begroeten op zaterdag 28 oktober!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van het Bordewijk Genootschap,
Robert Gaarlandt, voorzitter
Niels Klinkenberg, secretaris/penningmeester
Margaret Krill, lid
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Volg ons op Facebook!

voorzitter@bordewijkgenootschap.nl

Volg ons op Twitter!

Tel: 06 48 13
59 96
Vind mij op
LinkedIn!

Routebeschrijving met eigen vervoer naar Het Park (met navigatiesysteem)
Betaald parkeren
Gratis parkeren

: Baden Powelllaan
: Parklaan 11 (achter ABNAMRO gebouw)

Openbaar Vervoer vanaf Rotterdam Centraal
Neem tramlijn 8 richting Spangen. Uitstappen bij halte Kievitslaan.

Overzichtskaart van een deel van Het Park, de ligging van de Parkeergelegenheden,
restaurant Parqiet en het Koningin Emmaplein 9.

