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Ondertitelde film!
Vrijdag 22 mei zal in Pathé Buitenhof
de ondertitelde versie van de film
"Michiel de Ruyter" (in het buitenland
draaiend onder de titel "Admiral")
vertoond worden.
Blijf ons volgen, ook op Twitter en
Facebook.

Film Michiel de Ruyter,
ondertiteld
Er komt een ondertitelde uitvoering in Pathe Buitenhof in Den Haag om 21.00 op
vrijdag 22 mei aanstaande.
Reserveren via Pathe.nl (https://www.pathe.nl) onder Michiel > Den Haag >
tijden&tickets.
In het voorprogramma mogelijk een intro door onze voorzitter, Frits de Ruyter de
Wildt. Inmiddels bekend van radio en TV.
Het blijkt 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!!
Voor de Fransen is er de rol van Adm Duquesne, de Hongaren kunnen met
enige goede wil een predikant zien meelopen in de rouwstoet en de Engelsen
kunnen niet anders dan hun eigen nederlagen nog eens fijn ondergaan. Alles
met een licht geromantiseerd republikeins tintje. (al komt de prins er uiteindelijk
niet slecht vanaf als staatsman)
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
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Subtitled movie "Michiel de
Ruyter/Admiral"
Friday the 22nd of May at 21.00 a subtitled version of the movie "Michiel de
Ruyter" will be shown in Pathé Buitenhof, The Hague.
Reservations through Pathe.nl (http://www.pathe.nl) : Michiel > Den Haag >
tijden&tickets
Before the movie our chairman, Frits de Ruyter de Wildt, might give a short
introduction.

It turns out to be an epic movie of 150 minutes with 4 sea battles, a personal &
political battle between Republicans and Royalists and enough emotions
and humor.
The French will recognize their greatest Admiral Duquesne, the Hungarians
might view a preachers among the funeral procession and the English will relive
their "most honorable defeat"... Dutch history in a slightly romanticized and
perhaps a little bit republican atmosphere. Although it must be said that the
Prince of Orange finally turns out to be a fine statesman.

Since our Foundation cannot accommodate in making reservations I request not
to contact us about that.

Overige activiteiten 2015
Dutch Marines Rowing Challenge
Begin september zal een groot aantal roeisloepen vanuit Rotterdam via
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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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