
 

  

Den Haag, januari 2019 
    
    
Geachte KVMO-veteraan, 
 
De KVMO organiseert dit jaar op donderdag 21 maart 2019 voor de zesde keer de KVMO-
Veteranendag. Deze dag is speciaal voor alle veteranen van de vereniging; de KVMO hoopt bij 
deze gelegenheid dus ook de actief dienende veteraan te kunnen verwelkomen. Ik heb hierbij 
het genoegen u en uw partner voor deze dag uit te nodigen.  
 
De KVMO-Veteranendag dag is in Den Helder. Het ochtendprogramma vindt plaats in de 
Dukdalf aan de Hoofdgracht 1 (Oude Rijkswerfterrein/Willemsoord). Zoals bij voorgaande 
veteranendagen speelt het reünie-aspect een belangrijke rol, voor een deel al in het 
ochtendprogramma maar vooral tijdens het aperitief en de lunch.  
 
Het ochtendprogramma heeft onder meer twee interessante presentaties. Zo is er een 
uiteenzetting over de Belgisch-Nederlandse maritieme samenwerking en een presentatie over 
de stand van zaken in het brede Indië onderzoek.  
 
Na de lunch is er gelegenheid om één van de drie geselecteerde musea te bezoeken: gekozen 
kan worden uit het Marinemuseum, het Reddingmuseum of Zr. Ms. Bonaire. Alle drie liggen op 
korte loopafstand van de Dukdalf. Het Marinemuseum en het Reddingmuseum zijn ook 
toegankelijk indien u wat slechter ter been bent. U wordt verzocht uw keuze op het 
aanmeldformulier aan te geven. Tijdens het museumbezoek is er ook alle gelegenheid om met 
elkaar op te trekken. 
 
Voor het volledige programma verwijs ik naar de bijlage.  
 
Aan deze dag zijn voor u beperkte kosten verbonden van € 5,00 per persoon. Voor de 
volledigheid merk ik op dat - zoals gebruikelijk - uw reiskosten voor eigen rekening komen. 
 
Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 28 februari 2019 via de blauwe button ‘Aanmelden 
KVMO Veteranendag’ op www.kvmo.nl of rechtstreeks via https://bit.ly/2T7hIC8 
 
Indien u niet in het bezit bent van internet kunt u het gevoegde aanmeldformulier invullen en 
terugzenden in een gefrankeerde envelop naar de KVMO, Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den 
Haag, o.v.v. KVMO-Veteranendag.  
 
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL19INGB0000538707, t.n.v. penningmeester KVMO. Na 
ontvangst van uw aanmelding en betaling ontvangt u in de week van 4 maart een bevestiging 
van uw deelname en eventuele aanvullende informatie. 
 
Ik hoop van harte u op deze dag te ontmoeten. 
 
Namens het hoofdbestuur, 
Voorzitter KVMO 

 
M.E.M. de Natris 
kapitein ter zee 

https://www.marinemuseum.nl/nl/
http://reddingmuseum.nl/wp/
http://stichtingbonaire.nl/
https://www.kvmo.nl/
https://bit.ly/2T7hIC8


 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 6e KVMO-VETERANENDAG 
21 maart 2019   

 
 

10.00 uur Ontvangst in de Dukdalf te Den Helder 

10.20 uur Opening door dagvoorzitter, KTZ b.d. Ger van der Zee 

10.25 uur Welkom door voorzitter KVMO, KTZ Marc de Natris 

10.30 uur Presentaties KTZ Eric Mewe en KTZ Walter Hanse, Maritiem 

Hoofdkwartier ABNL 

11.15 uur Presentatie KTZA b.d. Hans Peters, Het brede Indië onderzoek 

12.30 uur Aperitief en lunch in de Dukdalf (Nasi maaltijd) 

14.00 uur Museumbezoek (keuze uit Marinemuseum, Reddingmuseum of de Bonaire) 

16.00 uur Afsluitende borrel in de Dukdalf, einde KVMO-Veteranendag 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Aanmeldformulier KVMO-Veteranendag 2019 
 

Voorletters en achternaam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Voorletters en achternaam 
partner 
(indien van toepassing) 

 

Telefoon  

E-mailadres  

Kenteken  

 
Neemt deel aan de KVMO-Veteranendag op donderdag 21 maart 2019 

 

Ik zal wel / niet worden vergezeld door partner* 

 

In de middag kies ik voor het Marinemuseum / Reddingmuseum / Zr. Ms. Bonaire* 

Mijn partner kiest voor het Marinemuseum / Reddingmuseum / Zr. Ms. Bonaire* 

 

* doorstrepen wat niet van toepassing is 

 
 

 
datum: .................................. handtekening:........................................................................ 
 
 
Parkeren 
Als u met de auto komt kunt u het beste via de hoofdingang Willemsoord in rijden. (Bij inrijden van Den Helder 
borden Willemsoord volgen). Als u dan linksaf slaat, rijdt u recht op de “Dukdalf” aan. Parkeren van eigen 
vervoer is mogelijk op het parkeerterrein voor de ingang van de Dukdalf. 

 
Aanmelden  
Uiterlijk 28 februari 2019, bij voorkeur digitaal, via de blauwe button ‘Aanmelden KVMO-Veteranendag’ op 
www.kvmo.nl, of rechtstreeks: https://bit.ly/2T7hIC8 
Indien u zich niet digitaal kunt aanmelden, kunt u het aanmeldformulier ingevuld terugsturen in een 
gefrankeerde envelop naar: KVMO, Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag, o.v.v. KVMO-Veteranendag. 

 

 

https://www.kvmo.nl/
https://bit.ly/2T7hIC8

