
 
     
 
 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING KVMO MARITIEM EVENEMENT 
Woensdag 2 september 2015 

 
Nummer: KVMO/15/0197-052         Den Haag, juni 2015  
 
Geacht KVMO-lid,  
 
Jaarlijks organiseert de KVMO voor haar postactieve leden een Maritiem Evenement dat zeer wordt 
gewaardeerd vanwege het aantrekkelijke programma en het hoge reüniegehalte  van deze 
bijeenkomst. 
 
Ieder jaar is een afdeling “aan de beurt” voor het organiseren van het evenement. In 2013 vond het 
evenement plaats in Leiderdorp, met een rondvaart op de Kager- en Westeinderplassen en een 
bezoek aan het 'Fort bij Aalsmeer' (afdeling Midden) en in 2014 in Amsterdam met een rondvaart 
door de grachten, een bezoek aan stoomgemaal Halfweg en een bezoek aan de Zaanse Schans 
(afdeling Noord). 
 
Dit jaar staat de afdeling Zuid centraal, maar de inschrijving staat ook open voor postactieve leden 
van andere afdelingen. 
Leden vanuit de afdeling Zuid hebben echter prioriteit bij de inschrijving, waarbij de aanmelding 
wordt behandeld in volgorde van ontvangst van de eigen bijdrage. 
 
Wij nodigen u graag uit voor het Maritiem Evenement 2015 dat op woensdag 2 september 2015 in 
Rotterdam e.o. zal worden gehouden. 
 
Programma 
Het evenement begint met een ontvangst (09.30 – 10.00 uur) in de Johan de Witt-zaal van de Van 
Ghentkazerne, Toepad 120, 3063 NJ Rotterdam. Na de ontvangst stappen we in de bussen om op 
weg te gaan naar de Spido rondvaartboot Marco Polo, waar u wordt ontvangen met koffie en 
appelgebak.  
Zorgt u ervoor dat u op tijd op de Van Ghentkazerne bent (vóór 10.00 uur), want de rondvaartboot 
vertrekt stipt op tijd (10.30 uur). Wordt geen achterzeiler, want u kunt niet meer "aanhaken".Gelet 
op het tij moeten we echt op tijd vertrekken. Op de snelwegen naar Rotterdam staan steevast files. 
Houdt u daarom rekening met minimaal een half uur vertraging; bij ongelukken op de weg kan dat 
zelfs nog oplopen tot een uur. 
 
Het organisatiecomité is telefonisch bereikbaar 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. 
 



 
Na vertrek van de rondvaartboot zal de voorzitter KVMO u welkom heten. We varen van Rotterdam 
via de Nieuwe Waterweg naar de Tweede Maasvlakte. Op weg daar naartoe zal de commandant van 
de Van Ghentkazerne, luitenant-kolonel der mariniers W. Briggen, een presentatie verzorgen over 
verleden, heden en toekomst van de Van Ghentkazerne. 
 
Bij aankomst bij de Tweede Maasvlakte heeft u de keuze om bezoekerscentrum Futureland te 
bezoeken of aan boord te blijven en een uitgebreidere rondvaart te maken in de havens van de 
Tweede Maasvlakte. De terugweg met de Marco Polo gaat via Beerkanaal en Hartelkanaal.  
 
Behoudens de twee kopjes koffie/thee bij ontvangst en de twee kopjes koffie/thee bij het 
lunchbuffet zijn alle consumpties aan boord voor eigen rekening. Ook kunt u desgewenst een 
bittergarnituur bestellen à € 6,00 per persoon. 
 
Na het afmeren en debarkeren rijden we omstreeks 17.30 uur terug naar de Van Ghentkazerne, 
waar we vanaf ongeveer 17.45 uur het aperitief zullen gebruiken.  
 
Gezamenlijk buffet  
Ten behoeve van belangstellenden voor een daarop volgend ‘gezamenlijk’ Indisch buffet is een 
afspraak gemaakt met Paresto van de Van Ghentkazerne. Uw deelname aan het Indische buffet à 
€ 15,35 (inclusief 2 consumpties) per persoon moet u kenbaar maken bij inschrijving. De KVMO 
hecht aan een grote deelname aan dit afsluitende buffet. 
 
Dieetwensen 
Deelnemers die dieetvoeding wensen (bijvoorbeeld vegetarisch), kunnen dit in het antwoordformu-
lier aangeven. Dit geldt zowel voor het lunchbuffet aan boord van de Marco Polo als voor het Indisch 
buffet op de Van Ghentkazerne. 
 
Toegang en parkeren 
Om toegang te verkrijgen tot de Van Ghentkazerne dient u te beschikken over een geldig 
legitimatiebewijs, een Defensie Postactievenpas of een veteranenpas. U hoeft die niet in te leveren; 
u krijgt geen bezoekerspas.  
 
U kunt (onvoorziene omstandigheden voorbehouden) uw auto parkeren op het exercitieterrein van 
de Van Ghentkazerne, Toepad 120, 3063 NJ Rotterdam. Parkeert u de auto's zo dicht mogelijk naast 
elkaar, zodat we allen een plekje kunnen vinden. 
 
Nadere informatie 
Geïnteresseerden die zich vooraf over de te bezoeken locaties willen informeren, worden verwezen 
naar de websites van: 
Spido: http://spido.nl/nl 
Futureland: https://www.maasvlakte2.com/nl/futureland/ 
 
Rest nog (naar goed maritiem gebruik) u mee te delen dat het tenue informeel is. 
 
Hopelijk tot ziens bij het Maritiem Evenement 2015 in (de omgeving van) Rotterdam. 
  
 
Met vriendelijke groet, 

 
ing. M.E.M. de Natris 
kapitein-luitenant ter zee 
Voorzitter 
 
Bijlagen: 
- Programma 

http://spido.nl/nl
https://www.maasvlakte2.com/nl/futureland/


P R O G R A M M A 

 
09.30 - 10.00 Aankomst/koffie bij aankomst (zij-ingang hoofdgebouw)  
 
10.00 - 10.10 Naar de bussen 
 
10.10 – 10.30 Busrit naar de Alphatron-steiger en embarkeren aan boord van rondvaartboot 
 
10.30 - 13.30 Vaartocht met Spido-rondvaartboot "Marco Polo" van Rotterdam via de Nieuwe 

Waterweg naar de Tweede Maasvlakte. 
 
10.45 - 10.55 Welkomstwoord Voorzitter KVMO. 
 
11.00 – 12.00 Presentatie LNTKOLMARNS W. Briggen. 
 
12.30 - 13.30 Lunchbuffet aan boord van de "Marco Polo". 
 
13.30 - 14.30 Bezoek aan bezoekerscentrum Futureland dan wel aan boord blijven voor rondvaart 

door de nieuwe havens van de Tweede Maasvlakte, met toelichting door de 
kapitein. 

 
14.30 - 17.30 Vaartocht van de Tweede Maasvlakte via Beerkanaal en Hartelkanaal naar de 

Alphatronsteiger in Rotterdam. 
 
17.30 - 17.45 Transport per bus naar de Van Ghentkazerne. 
 
17.45 – 18.15 Aperitief in de Johan de Witt-zaal in de Van Ghentkazerne. 
 
18.15 – 19.30 Rijstmaaltijd in de Johan de Witt-zaal in de Van Ghentkazerne voor hen die zich 

daar voor hebben opgegeven. 
 
Aanmelding: 
Aanmelding voor dit evenement geschiedt bij voorkeur via het invullen van het webformulier via de 
KVMO website of deze link: http://www.kvmo.nl/aanmelding-maritiem-evenement-2015.html 
(of door inzending van het onderstaande antwoordformulier)- é n gelijktijdige overmaking van de 
eigen bijdrage van € 25,00 per persoon (vermeerderd met € 15,35 per persoon bij deelname aan 

het Indisch buffet in de VGKAZ op ING-rekening NL19INGB0000538707 t.n.v. de Koninklijke 
Vereniging van Marineofficieren te Den Haag, o.v.v. Maritiem Evenement 2015. Uw aanmelding 
wordt behandeld in volgorde van ontvangst van uw overschrijving. Uw deelname zal in augustus 
2015 worden bevestigd. Bij eventuele overtekening vindt restitutie van de overgemaakte bijdragen 
plaats. 

http://www.kvmo.nl/aanmelding-maritiem-evenement-2015.html


---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OPGAVE KVMO MARITIEM EVENEMENT ZUID 

woensdag 2 september 2015 
Naam:  
Adres:  
Postcode en Woonplaats:  
Telefoon:  
Kenteken (indien met auto):  
E-mail adres:  
 
zal op woensdag 2 september 2015 met 1 /2 * personen deelnemen aan het KVMO Maritiem 
Evenement 2015 en zal (gewenste keuze aankruisen) 
 

□ niet deelnemen aan het Indisch buffet in de Van Ghentkazerne te Rotterdam; hij/zij heeft 
€ 25,00 / € 50,00 *  

 

□   wel deelnemen aan het Indisch buffet in de Van Ghentkazerne te Rotterdam; hij/zij heeft 
€ 40,35/€ 80,70 * 

 
overgemaakt naar ING rekening NL19INGB0000538707 t.n.v. de Koninklijke Vereniging van 
Marineofficieren te Den Haag o.v.v. Maritiem Evenement 2015. 
 
Dieetwensen buffet (zowel voor lunchbuffet Spido als voor Indisch buffet VGKAZ): 
 
 
 
Datum:                                         Plaats:                            Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
INSTUREN VOOR MAANDAG 13 JULI 2015 IN EEN GEFRANKEERDE ENVELOPPE NAAR KVMO, 
MARITIEM EVENEMENT 2015, WASSENAARSEWEG 2, 2596 CH DEN HAAG 
 
 
 
 
Route beschrijving: 
zie voor de routebeschrijving de KVMO site http://www.kvmo.nl/ onder Maritiem Evenement. 
 

http://www.kvmo.nl/

