
 Uitnodiging 
 

 

 Boottocht 

 Het bestuur van Het Surinaams Verbond nodigt u met groot genoegen uit 
voor de jaarlijkse boottocht, met de River Dream (dezelfde boot als in 2015!)  

 
Datum:         zondag 21 augustus 2016 
Plaats:           De Ruyterkade, steiger 14, achter CS Amsterdam.                        De steiger kan soms wijzigen, controleer dit op onze website voor de 20ste. 
Vertrektijd: 14.00 uur precies!        Verwachte aankomst 19:00 uur. 
Instappen:     Vanaf 13.00 uur!        Kom op tijd, we kunnen niet wachten! 
 Vaar en swing mee op de gevarieerde muziek uit o.a. 

 de Cariben van  en  
De catering wordt verzorgd door  

In de voorverkoop is de prijs van de kaarten € 30,00 p.p. als u vooruit betaald. 
Laat uw toegangskaarten bezorgen of haal ze op bij een van onze verkooppunten. 

 
De prijs voor de kaarten als u op de boot betaalt is € 35,00 p.p. (maar vol is vol). 

Leden die bij zijn met hun contributie krijgen na vertrek 2 fiches voor consumpties. 
LET OP! Het is niet toegestaan om eigen drank mee aan boord te nemen.  

Ook het reserveren van plaatsen is niet toegestaan, dus kom samen aan boord. 
 Er kunnen veel mensen aan boord, maar vol is vol, dus koop nu uw kaarten! 

De kaarten zijn telefonisch en per e-mail te bestellen bij: 
Ike d’Fonseca 020 - 3371667 

Ikehanswilmink84 @ gmail.com 
Louk Vergnes 020 - 6450043 

vergnes33 @ gmail.com 
Erna Caprino 070 - 3235167 

ecaprino @ casema.nl 
Egbert Doest 06 - 26076985 

ejwdoest @ upcmail.nl 
Shirley Linch 0229 - 230099 

s.j.linch60 @ kpnmail.nl 
Willy Gerard-
Verschuur 

0297 - 323429 
willyger @ telfort.nl 

Yvonne Mannsur 020 - 6462401 
ymannsur @ gmail.com 

Myra Karg 06 - 48310245  
myrakarg @ hotmail.com 

Jim Neiden 06 - 49642636 
JimNeiden @ cs.com 

Myra Buth 0183 - 512 221 
Susan Stuger 
 

023 - 5631553 
sstuger @ ziggo.nl 

John vd Korput mail @ het-surinaams-verbond.nl 
 

Bezoek onze website www.het-surinaams-verbond.nl voor alle activiteiten en het laatste nieuws. 


