
BELANGRIJKE MEDEDELING
Onze lustrum viering is verplaatst naar 19 september 2021

UITNODIGING VOOR DE LUSTRUM VIERING, 50 JAAR ROCH

Op zondag 19 september 2021 viert de ROVER 
OWNERS’ CLUB HOLLAND het heugelijke feit dat zij, 
50 jaar eerder op 20 juni 1971, werd opgericht!  De 
Coronamaatregelen stond viering in de vorm die beoogd 
was, gedurende een heel weekend en in combinatie met 
het internationale treffen, in de weg.  Om dit unieke 
lustrum toch te kunnen vieren, is er voor gekozen, in de 
vorm van een “lange” middag samen met onze leden en 
een aantal speciale genodigden, bij elkaar te komen op 
een mooie locatie. Hiermee lijkt het toch mogelijk om 
gestalte te kunnen geven aan een aantal plichtplegingen 
die je niet los kunt zien van zo’n bijzonder jubileum.
Aan U allemaal de uitdaging om het parkeerterrein dat 
binnen het kasteel valt te vullen met prachtige Rovers. 
Voor zover het parkeerterrein niet voldoende capaciteit 
zou bevatten zijn er direct naast gelegen mogelijkheden 
tot parkeren. Op basis van senioriteit, van de auto, 
wordt er een indeling gemaakt. Wij ontmoeten elkaar 
dan vanaf 13.00 uur in het prachtige Kasteel Woerden 
te Woerden voor een middag met oude bekenden in 
Engelse sferen. We verzamelen op de binnenplaats om 
na een welkomstwoord met elkaar het glas te heffen. 
Daarna volgt enige uitleg over de dag, zomede wat 
handreikingen van de kasteelheer, de mogelijkheid tot 
rondleidingen en andere zaken die van belang (kunnen) 
zijn. Het wordt een middag die aanvang zal nemen 
met een feestelijke ontvangst, toespraken en een 

herinneringsspeld voor de leden. Een heuse Engelse 
High Tea DeLuxe die van hartig naar zoet zal variëren 
en soep van de chef.  Met hartige hapjes zoals Engelse 
sandwiches met kipfilet, sla, kaas. Wrap’s met zalm 
en roomkaas, zoetigheden zoals Engelse scones met 
clotted cream en jam, bonbons en Macarons. Natuurlijk 
onbeperkt koffie en thee, met een “Hollandse” 
afsluiting om 16.30 uur. Voor de eerste 50 leden die zich 
aanmelden is er de mogelijkheid een speciale “limited 
edition” grill badge te bestellen, lees hierover meer in 
een daaraan speciaal gewijd artikel.  
U komt toch ook naar dit unieke evenement van de 
R.O.C.H.? We bestaan maar eenmaal 50 jaar! Meldt u 
aan via een mail voor dit unieke evenement, via 50jaar@
roverclub.nl. U ontvangt dan het inschrijfformulier per 
email zoals ook elders in de Viking staat afgedrukt voor 
onze leden die voor de traditionele postale weg willen 
kiezen. Op 19 september zien wij U graag op kasteel 
Woerden, een uitgelezen kans om oude vriendschappen 
nieuw leven in te blazen en waar nieuwe vriendschappen 
ontstaan.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de 
R.O.C.H.,  Richard Lezer,  voorzitter. 

De R.O.C.H. en Kasteel Woerden kunnen toegangs-
voorwaarden stellen als het coronabeleid dat vergt.  
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