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Stichting NU of NOOIT

EVENEMENT

Rivierdagcruise 
Wereldhavendagen 

Rotterdam
4 september 2022

4 september 2022
Vertrek en terugkomst

Uilenkade
3336 LP Zwijndrechthttps://nu-of-nooit.com

Wie kunnen er inschrijven?
Actief of postactief uit de kring van defensie 
en politie (al dan niet met veteranenstatus), 
brandweer, ambulance en andere 
reddingsdiensten. Dit geldt ook voor 
burgermedewerkers. Allen zijn van harte 
welkom, ook de eventueel noodzakelijke 
begeleiding (voor rolstoel of rollator is 
voldoende ruimte). Ook strekken deze 
activiteiten, deze aandacht en zorg, zich uit 
naar de directe relaties. Evenals naar de 
nabestaanden van hen die door of tijdens die 
inzet overleden zijn. Op gepaste wijze zal ook 
hierbij worden stil gestaan.

Inschrijving.
De kosten zijn slechts € 17,50 per persoon 
(kinderen t/m 10 jaar € 10,00) inclusief 
catering. Deze omvat 2x koffie met cake, 
uitgebreide lunch en 2x hapjes. Extra 
consumpties via een muntjes automaat à € 
3,00 per stuk (cash of pinpas). me
Maximale deelname van 400 personen, dus 
meld je snel aan via de website of QR-code. 
Inschrijving is op volgorde van betaling (tot 
en met 28 augustus 2022).

RESERVEER     SNEL 
MAAR   UITERLIJK 

28   AUGUSTUS   2022

Activiteiten van Stichting NU of NOOIT 
worden uitgevoerd door onbetaalde 
vrijwilligers (veelal oudgedienden). 

Uit respect en dank voor hun inzet 
organiseert de stichting activiteiten 

voor hen die in/door hun 
geüniformeerde dienst fysiek en/of 

psychisch gewond zijn geraakt.

Stichting NU of NOOIT bedankt alle 
sponsoren, diverse organisaties en 

vrijwilligers voor hun ondersteuning 
om deze dagcruise mogelijk te maken, 

met name ook de Bavo stichting.

Check de website voor de 
meest recente info 
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Entertainment
Tijdens de cruise zijn er regelmatig 
optredens van befaamde muzikanten en 
zangeressen die hun naam hebben 
verdiend met hun luchtige en ‘jazzy’ 
optredens.
Ook wordt u verrast met 'n goochelaar 
aan uw tafel.

Kinderen
Ook aan de kleine kinderen zal zo mogelijk 
aandacht worden besteed.

Met elkaar voor elkaar
De cruise wordt steeds als zeer positief 
ervaren. De deelnemers, veelal uw collega’s, 
ontmoeten elkaar op een unieke locatie en in 
een informele sfeer. Catering, amusement 
en ondersteuning van vrijwilligers worden 
altijd hoog gewaardeerd.

Algemeen
Inschepen vanaf 09.30, vertrek 10.30 stipt. 
Terugkomst circa 17.00.
Parkeren gratis.

NUNC aut NUNQUAM NU of NOOIT

Wereldhavendagen Rotterdam 2022 
Stichting NU of NOOIT organiseert op zondag 
4 september 2022 voor een speciale groep 
(oud-)geüniformeerden een rivierdagcruise 
met afvaart en terugkeer in Zwijndrecht en 
tussendoor een rondvaart door de 
Rotterdamse havens tijdens de 
Wereldhavendagen 2022.

Passagiers zullen een onvergetelijke dag 
beleven, temeer omdat vanaf het water 
veel bijzonders te zien is.




