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2015 de Ruyter-jaar!
Er gebeurd zoveel waar u ook van kunt
profiteren, dat ik toch melding maak.
• 28/1: filmvoorstelling met intro in
Den Haag.
• diverse mediamomenten &
• 20e februari met de Hongaarse
ambassadeur.
Hieronder een chronologisch overzicht
met de huidige informatie. Blijf ons
volgen, ook op Twitter en Facebook.

Geschiedenisonlineprijs 2015
Stemmeni is nog steeds mogelijk en ook wenselijk. Er zijn toch enkele stevige
concurrenten, dus maak ook de buren enthousiast!
We dingen mee naar de prijs voor de beste historische website. Hoe mooi kan
de timing zijn nu de film, 350 jaar Korps Mariniers en de terugkomst van het
familieportret ons helpen aandacht te genereren.
Maar toch zal uw stem en steun bij het aansporen ook anderen te laten
stemmen ons naar de zege kunnen brengen.
Ga naar http://www.geschiedenisonlineprijs.nl/?alias=deruyterorg&type=W en
breng uw stem nog vandaag uit. Dank.
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Film Michiel de Ruyter
Er is een voorpremière in Pathe Buitenhof in Den Haag op woensdag 28 januari.
Reserveren via Pathe.nl (https://www.pathe.nl/film/20854/michiel-de-ruyter-12?
special=vp#agenda) onder voorpremières > Michiel > Den Haag >
tijden&tickets.
In het voorprogramma gee nreclame, maar een intro door onze voorzitter, Frits
de Ruyter de Wildt. Inmiddels bekend van radio en TV.
Deelnemers aan de door de Telegraaf georganiseerde zeilrace kunnen op 25
januari ook naar een voorpremière.
Vanaf donderdag 29 draait hij in een bioscoop inde buurt.
Het wordt een epische film van wel 150 minuten, vier zeeslagen, een
persoonlijke en politieke strijd tussen Oranjegezinden en Republiekeinen en de
nodige humor en romantiek. Dan heb je wel 2 1/2 uur nodig!!
Aangezien de stichting u niet kan helpen aan tickets verzoek ik u daarvoor ons
ook niet te benaderen. We hebben wel andere mooie evenementen voor u in
petto. Lees door...

Herdenking bevrijding
Hongaarse predikanten
Tijden iets aangepast en programma vastgesteld.
Datum: vrijdag 20 februari 2015 vanaf 17.30
Programma:
•
17.30 inloop met drankje, Pathe Buitenhof (parkeren Plein garage)
•
18.00 aanvang lezingen:
◦
welkom voorzitter
◦
Hongaarse ambassadrice
◦
jazzkwintet marinierskapel
◦
historicus
•
19.00 filmvoorstelling
•
20.00 pauze met muziek jazzkwintet marinierskapel en lichte hapjes
•
21.00 filmvoorstelling
•
22.30 einde programma
Nog niet aanmelden, slechts de agenda's blokkeren. Aanmelden kan vanaf
begin februari. U hoort van ons.
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Mediamomenten
EenVandaag, Radio 1, AT5, Jinek hebben
inmiddels aandacht aan de film en ons
besteed. Kijk via de diverse mogelijkheden
terug of volg ons op Twitter voor een
vooraankondinging.
Slag bij Bergen, Noorwegen
In de late zomer van 2015 zal het bestuur een afvaardiging sturen naar
Noorwegen voor de viering van de Slag bij Bergen. Tegen die tijd informeren wij
u over inhoud en participatie.

Dutch Marines Rowing Challenge
Begin september zal een groot aantal roeisloepen vanuit Rotterdam via
Vlissingen naar Londen overroeien om daar mee te doen aan een
sloeproeiwedstrijd. Lekker warmroeien noemen de mariniers dat!
Uw voorzitter is door hen geadopteerd als boegbeeld en heeft, samen met de
burgemeester van Vlissingen de eerste sloep "Michiel de Ruyter" mogen dopen.
Daarna is hij letterlijk boegbeeld geweest tijdens de wedstrijd Muiden-PampusMuiden en staat voor nog enkele evenementen op de rol.
Het doel van deze actie staat los van de viering van 350 jaar Korps Mariniers.
Dit gaat specifiek om de ondersteuning op welke wijze dan ook van mariniers
die meer zijn kwijtgeraakt in de strijd dan hen lief is. U kunt hun doelstelling
ondersteunen via de site.

Sail Amsterdam 2015
Met een heuse kledinglijn is Michiel ook hier vertegenwoordigd. Met een
vlaggelijn schuin over de borst is Michiel's bijdrage aan de professionalisering
van de marine in de 17e eeuw ook passend weergegeven. Onze bijdrage en
participatie aan dit evenement (het grootste sinds oprichting in 70'er jaren) wordt
nog nader uitgewerkt.

350 jaar Korps Mariniers
In 1667 richtte men het Korps Mariniers op. Een idee waarvan de beginselen
zijn terug te voeren op Michiel's eigen ervaring bij Bergen op Zoom. Tijdens de
Slag in de Sont werden de eerste zeesoldaten ingezet en het komende jaar
vieren de Koninklijke Marine en het Korps in het bijzonder deze mijlpaal van de
officiële oprichting. Met de marinier Lt-Gen Rob Verkerk als hoogste baas wordt
dat ongetwijfeld een groot feest. Via deze nieuwsbrieven zullen u telkens
informeren als er zich weer iets bijzonders voordoet.
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