
Blinde distributie. Allereerste nieuwsbrief nog voor nieuwe site.

Geachte	  bemanning,
	  
Ditmaal	  een	  korte	  nieuwsbrief	  met	  slechts	  twee	  mededelingen.	  Er	  
gebeurt	  zoveel	  dat	  ik	  tekst	  tekort	  kom,	  maar	  dan	  zouden	  enkele	  
essen<ële	  zaken	  op	  korte	  termijn	  kunnen	  verzanden.	  (en	  “verzanden”	  
is	  niet	  iets	  dat	  door	  ons	  boegbeeld	  wordt	  geapprecieerd)
	  
·         Nieuwe	  site:	  We	  zijn	  druk	  bezig	  met	  de	  nieuwe	  site	  die	  rond	  de	  
zomer	  “life”	  moet	  gaan.	  Op	  korte	  termijn	  kunt	  u	  een	  mailtje	  
verwachten,	  dat	  u	  voor	  de	  nieuwsbrief	  bent	  aangemeld.	  Verzoek	  om,	  
in	  het	  geval	  u	  daar	  uiteraard	  gebruik	  van	  wilt	  maken,	  deze	  mail	  te	  
beves<gen.	  Doet	  u	  dat	  niet	  dan	  ontvangt	  u	  in	  de	  nieuwe	  situa<e	  géén	  
nieuwsbrief	  meer.	  Op	  deze	  wijze	  is	  het	  preJger	  gemaakt	  om	  wel	  óf	  
niet	  deel	  te	  nemen	  aan	  deze	  vorm	  van	  communiceren	  van	  onze	  
ac<viteiten.
·         De	  opnames	  voor	  de	  film	  beginnen	  binnenkort.	  9	  Mei	  vindt	  de	  
voordracht	  van	  de	  cast	  plaats	  aan	  boord	  van	  een	  schip	  van	  de	  KM.	  
Opgeven	  voor	  figuranten	  is	  alleen	  nog	  mogelijk	  via	  de	  S<ch<ng	  en	  
voorbehouden	  aan	  nazaten.	  (Als	  men	  zich	  nog	  niet	  via	  de	  site	  van	  de	  
film	  heeR	  opgegeven	  tenminste)	  Het	  lijkt	  erop,	  dat	  we	  na	  de	  zomer	  
een	  dag	  opnames	  op	  de	  Dam	  krijgen	  waarbij	  nazaten	  een	  hoofdrol	  (als	  
figurant)	  krijgen.	  Er	  zijn	  heel	  wat	  mensen	  nodig,	  dus	  meldt	  u	  aan!	  De	  
scene	  waar	  we	  aan	  denken	  is	  de	  begrafenisstoet.
	  
Volg	  ons	  op	  TwiVer	  of	  Facebook	  voor	  actuele	  ontwikkelingen,	  want	  er	  
gebeurt	  op	  dit	  moment	  een	  hele	  hoop!	  (zie	  hieronder	  voor	  de	  link)
	  
Met	  vriendelijcke	  groetenisse,
	  



	  

Stichting de Ruyter
Frits	  de	  Ruyter	  de	  Wildt
VoorziVer
+31	  6	  511	  811	  74	  
www.deruyter.org
s<ch<ng@deruyter.org
IBAN	  NL30ABNA0642367582

Volg	  Michiel	  A	  de	  Ruyter	  op	  Facebook	  en	  TwiVer
hVp://avro.nl/opium/Player/nazaat_rijks_ruyter/#.UWq_WmQayc0
	  

http://www.deruyter.org/
http://www.deruyter.org/
mailto:prive@deruyter.org
mailto:prive@deruyter.org
mailto:prive@deruyter.org
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002597808031&sk=photos#!/profile.php?id=100002597808031
http://twitter.com/#!/MichielAdR
http://avro.nl/opium/Player/nazaat_rijks_ruyter/#.UWq_WmQayc0

