UITNODIGING KVMO MARITIEM EVENEMENT
Woensdag 6 september 2017
Nummer: KVMO/17/

Den Haag, juni 2017

Geacht KVMO-lid,
Jaarlijks organiseert de KVMO voor haar postactieve en elders actieve leden een Maritiem Evenement
dat wordt gekenmerkt door een aantrekkelijk programma en een gewaardeerd reüniegehalte.
In 2015 werd met de Spido een bezoek gebracht aan de Tweede Maasvlakte en het daar gelegen
bezoekerscentrum "Futureland". In 2016 was "De Basis" (waar het Veteraneninstituut is gevestigd) in
Doorn de uitvalsbasis voor bezoeken aan het Cavaleriemuseum en de Historische Collectie Verbindingsdienst Koninklijke Landmacht in Amersfoort.
Ieder jaar is een afdeling “aan de beurt” voor het Maritiem Evenement, in 2015 afdeling Zuid en in 2016
afdeling Midden. Dit jaar staat de afdeling Noord centraal, maar de inschrijving staat ook open voor
postactieve en elders actieve leden van andere afdelingen.
Leden uit de afdeling Noord hebben prioriteit bij de inschrijving, waarbij de aanmelding wordt behandeld
in volgorde van ontvangst van de eigen bijdrage. Vanwege de capaciteit van de rondvaartboot kunnen
maximaal 120 leden zich aanmelden voor het evenement. Bij veel meer aanmeldingen zal worden
bekeken of een indeling in drie groepen alsnog mogelijk is.
Wij nodigen u graag uit voor het Maritiem Evenement 2017 dat op woensdag 6 september 2017 in
Museum Broeker Veiling in Broek op Langedijk zal worden gehouden.
Programma
Dagprogramma
Het evenement begint met een ontvangst (10.30 – 11.00 uur) in het Museum Broeker Veiling,
Museumweg 2-4, Broek op Langedijk. Die ontvangst vindt, afhankelijk van het aantal deelnemers plaats
in het restaurant van gebouw 'De Toekomst' of van gebouw 'Verleden'. Na de ontvangst met koffie en
een Broekerbol heet de voorzitter van de KVMO, KLTZ Marc de Natris, u welkom.
Vervolgens verzorgt een gastspreker in de bijzondere vergaderzaal 'Achtervloer' in gebouw 'Verleden'
een presentatie. We streven naar een presentatie over de actuele situatie bij het Commando
Zeestrijdkrachten.
Na een uitgebreide West-Friese koffietafel worden de deelnemers verdeeld in twee groepen. Eén groep
maakt een rondleiding door het Veilinggebouw, de andere groep maakt vanuit het veilinggebouw een
rondvaart door het Rijk der Duizend Eilanden. Na circa een uur wisselen de groepen elkaar af. Nadat
beide groepen de twee programmadelen hebben gevolgd, nemen de deelnemers plaats op de
authentieke veilingbanken van de handelaren. De spanning is voelbaar als de veilingmeester de
groenten aanprijst en een van de deelnemers de veilingklok stopt en de prijs bepaalt. Maar wie het
winnende bod uitbrengt, moet ook betalen! Gelukkig gaat het om kleine hoeveelheden: bijvoorbeeld
twee komkommers, een bloemkool of twee appels.
Na de veiling begeven wij ons voor het aperitief naar de voor- en bovenvloer in gebouw 'Verleden'.
Tijdens het aperitief wordt u vermaakt met de modeshow van de “Vereniging tot behoud van het
Westfries kostuum”. Een bijzondere show, omdat hierbij de authentieke West-Friese streekdracht rond
1900 centraal staat. De presentatie is in handen van Marius de Haas die u in onvervalst West-Fries

dialect op enthousiaste, humoristische en onnavolgbare wijze uitleg geeft over de vele details die in de
kleding zijn verwerkt.
Gezamenlijk buffet
Voor belangstellenden wordt een ‘gezamenlijk’ Indisch buffet verzorgd op de voor- en bovenvloer van
gebouw 'Verleden'. Uw deelname aan het Indische buffet à € 26,20 (inclusief 2 consumpties) per
persoon dient u kenbaar te maken bij inschrijving. De KVMO hecht aan een grote deelname aan dit
afsluitende buffet!
Nadere informatie
Dieetwensen
Deelnemers met dieetwensen kunnen dit bij aanmelding aangeven (zie ook de bijlage). Dit geldt voor
zowel de koffietafel als het Indisch buffet.
Museumkaart
Indien u in het bezit bent van een geldige Museumkaart wordt u verzocht deze kaart mee te nemen en
deze te laten scannen bij binnenkomst. Voor elke gescande Museumkaart krijgen we een beperkte
reductie die ten goede komt aan de KVMO, als tegemoetkoming in de kosten.
Foto's maken
We hebben toestemming gekregen om in het museum foto's te maken. Vanwege privacy-redenen wordt
verzocht om geen foto's te maken van eventuele andere bezoekers, met name niet van kinderen.
Fotograaf Marc Moussault zal wederom foto's maken voor de KVMO.
Toegang en parkeren
Houdt voor uw navigatiesysteem als bestemming aan Doofpot, Broek op Langedijk. U kunt uw auto
gratis parkeren op de beneden parkeerterreinen van het winkelcentrum Broekerveiling. Ga niet het
parkeerdek op: dat wordt na 18.00 uur met een hek afgesloten en dan kunt u niet meer bij uw auto!
Vanaf de parkeerplaats is het ongeveer 500 meter lopen naar het museum. De routebeschrijving (met
foto's) naar het parkeerterrein en het museum treft u aan op de KVMO-website http://www.kvmo.nl/
onder Activiteiten.
Informatie over het museum
Geïnteresseerden die zich vooraf willen informeren, worden verwezen naar de website van Museum
Broeker Veiling: http://www.broekerveiling.nl/
Bereikbaarheid organisatiecomité
Het organisatiecomité is telefonisch bereikbaar (ook voor last minute afzeggingen of overleg bij
vertragingen): Martin Hellendoorn: 06-51.33.06.02; Dick Mannak: 06-10.67.46.06;
Paul Brons: 06-20.96.21.50 en Peter Madsen: 06-15.59.94.55.
Rest nog (naar goed maritiem gebruik) u mee te delen dat het tenue informeel is.
Hopelijk tot ziens bij het Maritiem Evenement 2017 in Broek op Langedijk!
Met vriendelijke groet,

ing. M.E.M. de Natris
kapitein-luitenant ter zee
Voorzitter
Bijlage: programma en antwoordformulier

PROGRAMMA
Dagprogramma
10.30 - 11.00

Aankomst met koffie en Broekerbol

11.00 - 11.30

Welkomstwoord Voorzitter KVMO, KLTZ Marc de Natris

11.30 – 12.30

Presentatie

12.30 - 13.30

West-Friese koffietafel met soep en warme snack

13.30 - 14.30

Groep 1 rondvaart; groep 2 rondleiding

14.30 – 15.30

Groep 1 rondleiding; groep 2 rondvaart

15.30 - 16.30

Veilingzaal: u kunt gaan bieden!

16.30 - 17.30

Aperitief met modeshow West-Friese klederdracht

Gezamenlijk buffet
17.30 - 20.00

Indisch buffet voor degenen die zich daarvoor hebben aangemeld.

AAN- en AFMELDING
Aanmelding:
Aanmelding voor dit evenement geschiedt bij voorkeur via de blauwe button ‘Aanmelden ME KVMO’ op
de site van de KVMO: www.kvmo.nl (of door inzending van het antwoordformulier op de volgende
pagina) én gelijktijdige overmaking van de eigen bijdrage van € 20,00 per persoon (vermeerderd met €
26,20 per persoon bij deelname aan het Indisch buffet in Museum Broeker Veiling) op
IBAN NL19 INGB0000 538707 t.n.v. de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren te Den Haag, o.v.v.
Maritiem Evenement 2017.
Aanmelden kan tot 17 juli 2017. Uw aanmelding wordt behandeld in volgorde van ontvangst van uw
overschrijving. Uw deelname zal in augustus 2017 worden bevestigd. Bij eventuele overtekening vindt
restitutie van de overgemaakte bijdragen plaats.
Afmelding:
Bij afmelding voor het ME 2017 na 30 augustus 2017 vindt geen restitutie plaats; de KVMO kan na die
datum contractueel de aantallen deelnemers niet meer aanpassen.

OPGAVE KVMO MARITIEM EVENEMENT NOORD
woensdag 6 september 2017
Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoon:
Naam partner:
(indien van toepassing)

In bezit van Museumkaart *:
E-mail adres:

Nee

1 kaart

2 kaarten

zal op woensdag 6 september 2017 met 1 / 2 * personen deelnemen aan het KVMO Maritiem
Evenement 2017 en zal (gewenst keuze aankruisen)

□
□

niet deelnemen aan het Indisch buffet in Museum Broeker Veiling;
en heeft € 20,00 / € 40,00 *
wel deelnemen aan het Indisch buffet in Museum Broeker Veiling;
en heeft € 46,20 / € 92,40 *

overgemaakt naar IBAN:
NL19 INGB0000 538707
t.n.v. de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren te Den Haag o.v.v. Maritiem Evenement 2017
Dieetwensen (zowel voor de lunch als voor het Indisch buffet in Museum Broeker Veiling):

* = gekozen aantal/bedrag svp omcirkelen

Datum:

Plaats:

Handtekening:

INSTUREN VOOR MAANDAG 17 JULI 2017 IN EEN GEFRANKEERDE ENVELOPPE NAAR KVMO,
MARITIEM EVENEMENT 2017, WASSENAARSEWEG 2, 2596 CH DEN HAAG

Routebeschrijving:
zie voor de routebeschrijving de KVMO site http://www.kvmo.nl/ onder ‘Activiteiten’.

