
  

 

 

Afd. Rotterdam 

 
Uitnodiging seizoen afsluiting 

 
Woensdag 31 mei 2017; excursie havengebied. 

 
Namens het bestuur van de ATC afdeling Rotterdam wil ik u en uw partner 
uitnodigen voor een dagexcursie in het Rotterdamse havengebied. 

We reizen deze in een luxe touringcar. 
Ons bestuurslid Bas Boudewijns is gids bij het Educatief Informatie 

Centrum en bezoekt regelmatig met groepen scholieren uit geheel 
Nederland diverse bedrijven om zo het gebied meer bekendheid te geven. 

De bedoeling is uiteraard om het zo aantrekkelijk te maken dat ze later 
besluiten om er te gaan werken want er is nog steeds een groot 

werkaanbod. 
We dachten als bestuur, dit als een soort van sluitingsdag te organiseren 

voor we aan de vakanties beginnen. 
 

                                             
 
Programma; 

 
Vroeg op, om 07.45 uur moeten we in de bus zitten. 

Er hoeft niet veel gelopen te worden maar zorg toch voor goed schoeisel, 
hoge hakken wordt niet aangeraden! 

 
Als eerste brengen we een bezoek aan Rail Service Center (RSC), 

Hier is het knooppunt gevestigd voor railverbindingen naar het achterland. 
 

Bezoek aan het EIC Mainport Rotterdam op de landtong in Rozenburg. 
Ontvangst met koffie/thee in het “Kombuis”. 

Bezoek aan de Havenexpositie van EIC Mainport Rotterdam.(Educatief 
Informatie Centrum ) 

Gezamenlijke lunch in de Europoortzaal. 
 

Vervolg van het programma; 

 
Bedrijfsbezoek ECT Delta Terminal B.V. (containeroverslag, automatisch 

gestuurde voertuigen). 
 

 We sluiten de dag af bij Furtureland met een rondvaart van 90 min in 
de Rotterdamse haven en aansluitend een rondrit over de 2e 

Maasvlakte.  



 
 

De dag wordt verzorgd door een gids van het Eic (ons lid Bas Boudewijns) 
en een voorlichter van Futureland.  

 
Deze schitterende en leerzame dag bieden wij u aan voor € 22,00 per 

persoon. 
 

Eventuele drankjes aan boord van de rondvaartboot zijn voor 
eigen rekening. 

 

Aanmelden uiterlijk 15 mei. Er is een limiet van 50 personen. 
Liefst per e-mail  voorzitter@atc-rotterdam.nl  of 06-10402059 

 
Geen introducés!!!!!!  Alleen partners!!!!!!! 

.  
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening 

NL87INGB0000515173. t.n.v. Penningmeester ATC afd. Rotterdam 
onder vermelding van Haven bezoek.   

Uw betaling is bewijs van deelname. 
 
 

LET-OP!!!!! 

Waar moet u voor zorgen i.v.m. ISPS (International Ship and 
Portfacility Seccurity Code) in het HIC.(  Haven en Industriecomplex) 

 
Bij aanmelding opgave van paspoortnummer/rijbewijsnummer of 

ID Kaartnummer. Zorg dat u het document wat u op geeft ook op de 
dag van de excursie bij u hebt. We worden namelijk gecontroleerd. 

 

Zorg er voor dat u het document ook werkelijk bij u hebt. Als u het 
niet bij u heeft wat opgegeven is moet u de bus uit en wachten 

buiten de poort!!!!!!!   
 

Datum:            woensdag 31 mei 2017 
Vertrektijd:     07.30 uur 

Opstapplaats: P.C. Hooftstraat 12-20 
                        2985 BK    Ridderkerk 

 
 
Namens.atc bestuur afd.rotterdam 
              Arie Monster 
 

             WWW.ATCNL.NL 
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