
 
     
 
 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING KVMO MARITIEM EVENEMENT 
Donderdag 1 september 2016 

 
Nummer: KVMO/16/0179-052         Den Haag, mei 2016  
 
Geacht KVMO-lid,  
 
Jaarlijks organiseert de KVMO voor haar postactieve leden een Maritiem Evenement dat wordt 
gekenmerkt door een aantrekkelijk programma en een gewaardeerd reüniegehalte.  
Met ingang van dit jaar staat het Maritiem Evenement niet alleen open voor de postactieve leden, 
maar ook voor de elders actieve leden van de KVMO. 
 
In 2014 bestond het evenement uit een rondvaart door de Amsterdamse grachten, een bezoek aan 
het stoomgemaal Halfweg en een bezoek aan de Zaanse Schans. In 2015 werd met de Spido een 
bezoek gebracht aan de Tweede Maasvlakte en het daar gelegen bezoekerscentrum "Futureland". 
 
Ieder jaar is een afdeling “aan de beurt” voor het Maritiem Evenement, in 2014 afdeling Noord en in 
2015 afdeling Zuid. Dit jaar staat de afdeling Midden centraal, maar de inschrijving staat ook open 
voor postactieve en elders actieve leden van andere afdelingen.  
Leden vanuit de afdeling Midden hebben 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 2016 dat op donderdag 1 september 2016 
in Doorn en Amersfoort zal worden gehouden. 
 
 
Programma 
 
Dagprogramma 
Het evenement begint met een ontvangst (10.00 – 10.30 uur) in De Basis (waar ook het 
Veteraneninstituut is gevestigd), Stamerweg 22 in Doorn. Na de ontvangst met koffie en een petit 
four of muffin heet de voorzitter van de KVMO Werkgroep Postactieven Wim Helleman u welkom, 
namens de verhinderde voorzitter KVMO KLTZ Marc de Natris. 
Vervolgens verzorgt de oud-directeur Veteraneninstituut, KTZA b.d. F.J. Marcus, een presentatie 
over het Veteraneninstituut. 
 
Na de lunch in De Basis stappen we in klaarstaande bussen om op weg te gaan naar het 
Cavaleriemuseum en de Historische Collectie Verbindingsdienst Koninklijke Landmacht in de 
Bernhardkazerne in Amersfoort.  
 
Het Cavaleriemuseum beschikt over een fraaie collectie uniformen, wapens, schilderijen en 
herinneringsvoorwerpen. Ook beschikt het museum over een ruime collectie voertuigen, van de 
Landsverk pantserwagen van het eind van de 30-er jaren van de vorige eeuw tot de Leopard tank 
en het hedendaagse Fennek verkenningsvoertuig. De verzameling is ondergebracht in twee 
gebouwen, die op loopafstand van elkaar liggen. 
 
In het voertuigengebouw van het Cavaleriemuseum is ook de Historische Collectie Verbindingsdienst 



Koninklijke Landmacht gevestigd. In vijf tijdvakken van 50 jaar zult u door verleden, heden en 
toekomst van de verbindingsdienst worden geleid. 
 
Helaas beschikken het cavaleriemuseum en de Historisch Collectie verbindingsdienst niet over een 
horecavoorziening. 
 
Na het bezoek aan beide musea keren we om circa 15.30 uur terug naar De Basis voor het aperitief. 
Bij mooi weer is een bezoek aan de tuin een aanrader. 
 
 
Gezamenlijk buffet  
Voor belangstellenden wordt na het aperitief een ‘gezamenlijk’ Indisch buffet verzorgd in De Basis. 
Uw deelname aan het Indische buffet à € 26,50 (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 die dieetvoeding wensen (bijvoorbeeld vegetarisch), kunnen dit bij aanmelding 
aangeven (zie ook de bijlage). Dit geldt voor zowel de lunch als het Indisch buffet. 
 
Toegang en parkeren 
U kunt uw auto gratis parkeren op het parkeerterrein van De Basis. Houdt voor uw navigatiesysteem 
als bestemming aan Stamerweg 22 in Doorn. Parkeert u de auto's netjes in de vakken, zodat ook 
overige bezoekers van De Basis een plekje kunnen vinden. 
 
Te bezoeken locaties 
Geïnteresseerden die zich vooraf willen informeren, worden verwezen naar de websites van:  
De Basis: https://www.de-basis.nl/ 
Cavaleriemuseum: http://www.cavaleriemuseum.nl/ 
Historische Collectie VBD: https://www.facebook.com/HistoricheCollectieVerbindingsdienst/ 
 
Bereikbaarheid organisatiecomité  
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. 
 
 
Rest nog (naar goed maritiem gebruik) u mee te delen dat het tenue informeel is. 
 
Hopelijk tot ziens bij het Maritiem Evenement 2016 in Doorn en Amersfoort! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

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

https://www.de-basis.nl/
http://www.cavaleriemuseum.nl/
https://www.facebook.com/HistoricheCollectieVerbindingsdienst/


P R O G R A M M A 
 
Dagprogramma 

 
10.00 - 10.30 Aankomst/koffie bij aankomst 
 
10.30 - 10.45 Welkomstwoord Voorzitter KVMO Werkgroep Postactieven, Wim Helleman 
 
10.45 – 11.45 Presentatie oud-directeur Veteraneninstituut, KTZA b.d. F.J. Marcus 
 
11.45 - 12.30 Broodjeslunch met soep en warme snack 
 
12.30 - 13.00 Vervoer per bus naar Bernhardkazerne in Amersfoort 
 
13.00 – 15.30 Bezoek aan Cavaleriemuseum en Historische Collectie Verbindingsdienst Koninklijke 

Landmacht 
 
15.30 - 16.00 Terugkeer per bus naar De Basis 
 
16.00 - 17.00 Aperitief 
 
 
Gezamenlijk buffet 
 
17.00 - 19.00 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’ 

die op de site van de KVMO staat: www.kvmo.nl  (of door inzending van het onderstaande 
antwoordformulier) én gelijktijdige overmaking van de eigen bijdrage van € 20,00 per persoon 
(vermeerderd met € 26,50 per persoon bij deelname aan het Indisch buffet in De Basis) op ING-
rekening NL19INGB0000538707 t.n.v. de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren te Den Haag, 
o.v.v. Maritiem Evenement 2016.  
 
Uw aanmelding wordt behandeld in volgorde van ontvangst van uw overschrijving. Uw deelname zal 
in augustus 2016 worden bevestigd. Bij eventuele overtekening vindt restitutie van de 
overgemaakte bijdragen plaats. 
 
Afmelding: 
Bij afmelding voor het ME2016 na 25 augustus 2016 vindt geen restitutie plaats; de KVMO kan na 
die datum contractueel de aantallen deelnemers niet meer aanpassen. 



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

donderdag 1 september 2016 
Naam:  
Adres:  
Postcode en Woonplaats:  
Telefoon:  
Kenteken (indien met auto):  
E-mail adres:  
 
zal op donderdag 1 september 2016 met  1 / 2 *  personen deelnemen aan het KVMO Maritiem 
Evenement 2016 en zal (gewenste keuze aankruisen) 
 

□ niet deelnemen aan het Indisch buffet in De Basis te Doorn;  
 en heeft  € 20,00 / € 40,00 *  
 

□   wel deelnemen aan het Indisch buffet in De Basis te Doorn; 
 en heeft  € 46,50 / € 93,00 * 

 
 
overgemaakt naar ING rekening: 
NL19INGB0000538707  
t.n.v. de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren te Den Haag 
o.v.v. Maritiem Evenement 2016. 
 
 
Dieetwensen (zowel voor de lunch als voor het Indisch buffet in De Basis): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                         Plaats:                            Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTUREN VOOR MAANDAG 11 JULI 2016 IN EEN GEFRANKEERDE ENVELOPPE NAAR KVMO, 
MARITIEM EVENEMENT 2016, 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/

