
















Onze jaarlijkse boottocht 

Op 14 juli 1965 is het de achtste maal geweest 
dat ongeveer 450 van onze oud-werknemers 
van Schiedam en Slikkerveer een dagtocht met 
de "Erasmus" hebben gemaakt. De reis ging 
ditmaal via de Nieuwe Maas, Koningshaven, 
de Noord, Oude Maas richting Europoort en 
natuurlijk weer terug. 
Voordat om 10.00 uur de "Erasmus" zou ver
trekken, heette de ·heer F. Smulders alle zee
lieden-voor-één-dag hartelijk welkom aan 
boord, waarbij hij tevens nog even de jaren
lange goede samenwerking en verstandhouding 
tussen de oud-werknemers en de Gusto memo
reerde. Hij was verheugd ook dit jaar weer 
namens de directie deze boottocht te kunnen 
aanbieden en wenste allen een prettige dag, 
goede vaart en behouden thuiskomst. 
Wel, ·het werd inderdaad eeo fijne dag, terwijl 
het weer boven verwachting meewerkte. 

Mevrouw Smulders, als altijd ge'i:nteresseerd in 
'het wel en wee van de oud-werknemers, onder
hield zich geruime tijd met de bejaarden, vra
gend, luisterend en pratend over de goede oude 
tijd. 
Vanaf de brug werd steeds melding gemaakt 
waar men zich bevond en wat de speciale aan
dacht vroeg. 
's Middags werd de polonaise ingezet, waaraan 
meer bejaarden deelnamen dan zij zelf aan
vankelijk van plan waren geweest. 
Aan het einde van de reis was 1het unaniem:
mooi weer . . . goede verzorging . . . prima 
stemming ... 'n fantastische dag! Volgens velen 
was het bovendien te vroeg afgelopen. 
Na een korte toespraak van mevrouw Smulders 
en een daarop aansluitend dankwoord van de 

jongste oud-werknemer - zoals de heer Wink 
zichzelf noemde - werd afscheid genomen 
met een: Tot ziens. 
Bij aankomst aan 1het Schiedamse Hoofd speel
de de Gusto-muziekvereniging vrolijke muziek, 
wat door de feestgangers op hoge prijs werd 
gesteld. 
Wij wensen alle deelnemers toe dat zij elkaar 
volgend jaar oo·k weer gezond en wel op een 
volgende boottocht zullen mogen terugzien. 


















