Vooraankondiging

Federatiedag 2019
Clubs van Past Rotarians in Nederland
Rotterdam 16 mei 2019
Jeugd en Haven
Locatie: Excelsior Voetbalstadion
Adres: Honingerdijk 110
3062 NX Rotterdam

Rotterdam en de Erasmusbrug, een symbool van Verbinding
De jaarlijkse Federatiedag van de clubs van Past Rotarians in Nederland wordt dit jaar in Rotterdam
gehouden op donderdag 16 mei. De feestelijke dag heeft als motto Jeugd en Haven.
Rond het motto Jeugd en Haven zijn een aantal boeiende lezingen en excursies gecreëerd die een
indruk geven van de kracht en de ontwikkeling van het levendige Rotterdam.
Het centrale punt van de dag is het voetbalstadion van eredivisieclub Excelsior. Hier is voor gekozen
omdat het gemakkelijk vanaf de grote weg bereikbaar en het parkeren er gratis is. Bovendien zijn de
opstapplaatsen voor de verschillende excursies op loopafstand.
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Zaal open
Aanvang programma
Welkomstwoord Voorzitter Club van Past Rotarians Rotterdam
Welkomstwoord vertegenwoordiger Stad Rotterdam
Voordracht sociale jeugdactiviteiten Excelsior4All
- Deborah Gravensteijn (judoka, zilver Olympische spelen 2004)
- Niels Redert, directeur stichting Excelsior4All
Stichting Excelsior4All is het maatschappelijke hart van de voetbalclub Excelsior. Het
doel van de stichting is om via de voetbalclub Excelsior vooral de jeugd in de regio
Rotterdam te activeren.
Afronding, gelegenheid tot vragen stellen en instructie voor het middagprogramma.

Lunch
Vertrek, per excursie, naar opstappunt, dit wordt centraal gecoördineerd en geïnstrueerd
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De Excursies
Rotterdam is - anders dan vroeger - een veelzijdige stad. Daarom staan voor het middagprogramma van
het Federatiefeest vijf uiteenlopende excursies op het programma die verband houden met het motto
Jeugd en Haven en/of een bijzonder Rotterdams gebeuren laten ervaren.
Hieronder volgen in het kort de hoofdpunten van de diverse activiteiten:
A. HAVENRONDVAART. Per tenderboot over de Nieuwe Maas. Zie de Brienenoordbrug, de
Willemsbrug en de Erasmusbrug eens van de onderkant. Een imponerende tocht langs binenen zeeschepen, havenwerken en woontorens. De opstapplaats is tien minuten wandelen van
Excelsior. Maximaal 2 boten van 25 personen, totaal 50 personen.
B. ARCHITECTUUR. Met de bus langs architectonische hoogtepunten als de Markthal, waar
wordt uitgestapt, de Kubuswoningen. Via de Erasmusbrug bereiken we de Kop van Zuid, waar
vele voorbeelden van imposante hoogbouw zijn te zien. Omdat alleen rond de Markthal
gelopen moet worden is deze tocht ook geschikt voor moeilijker lopende deelnemers.
Maximaal 50 personen.
C. SCHEEPVAART- EN TRANSPORTCOLLEGE. Begonnen als Havenvakschool en nu
uitgegroeid tot het internationale hoofdkwartier van een wereldwijd ultramodern
opleidingsinstituut op het gebied van scheepvaart, handel en transport. Opleidingen van VMBO
tot Master in Science. Begeleid door studenten kunnen de deelnemers zelf simulatietechnieken
uitproberen. Wie lukt het om zelf de reuzentanker veilig in de haven van Singapore af te meren?
Op de hogere verdiepingen hebt u een fascinerend uitzicht over stad en haven. Vertrek per bus
vanaf het Excelsior-terrein. Maximaal 45 personen.
D. ACHTER DE SCHERMEN van Stadion Excelsior (Woudenstein) en het naastgelegen
Arboretum Trompenburg, een groene oase in Kralingen.
Op een terrein van acht hectaren zijn hier duizenden bomen en planten te bewonderen, die in
het voorjaar voor een fleurig aanzien zullen zorgen. De excursie is geschikt voor deelnemers die
niet ver kunnen lopen. Minimaal 15, maximaal 25 personen.
E. VERRASSINGSTOCHT naar Katendrecht. Bij het Nieuwe Luxor aan de voet van de
Erasmusbrug op de Linker Maasoever begint deze wandeling. We lopen langs de pier, waar nog
volop wordt gebouwd, naar het gebouw van de Holland-Amerika Lijn en gaan via de
Rijnhavenbrug (in de wandeling de Hoerenloper) naar Katendrecht. Hier bezoeken we o.a. de
Food Factory. Een wandeling van ongeveer 2,5 kilometer met tussendoor een rustpauze. We
vertrekken per bus vanaf Excelsior en worden gedropt bij het nieuwe Luxor Theater aan de
zuidzijde van de Erasmusbrug. Maximaal 50 personen.
Zoals u ziet is er een keuze uit vijf verschillende excursies. Elke activiteit duurt ongeveer 2 ½ uur.
Direct na de lunch vertrekken we zodat iedereen op tijd voor de borrel terug is in het Excelsior stadion.

De Markthal, excursie B

De Hoerenloper, de brug naar Katendrecht (E)

Dit schrijven is een vooraankondiging en dient om de datum van het Federatiefeest in uw agenda te
schrijven. Het is nog geen uitnodiging om u aan te melden. Dat kan ook administratief nog niet, we
moeten nog enkele organisatorische zaken regelen voordat deze organisatie rond is. In de Uitnodiging
die volgende maand rond gestuurd wordt, staat de datum vermeld waarop de deelnemersadministratie
actief wordt. Dan dient u zich snel in te schrijven want hoe eerder u zich dan aanmeldt des te zekerder
bent u dat uw keuze van excursie gehonoreerd wordt.

De Federatiedag is alleen toegankelijk voor leden van clubs van past Rotarians in
Nederland en hun partners
Tot ziens op het Rotterdams Federatiefeest!
Met vriendelijke groet,
Organisatie Federatiedag 2019
Jorgen Sorensen,
Voorzitter Rotterdams Comité Federatiedag 2019
Past Rotary Nederland
Arboretum, excursie D

De Tenderboot in één van de Rotterdamse Havens
Excursie C

