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Aanmelden 20
februari
• Herdenking bevrijding Hongaarse
predikanten
• Overzicht overige activiteiten
2015
◦ geschiedenisonlineprijs
◦ familieportret retour NL
◦ Bergen, Noorwegen
◦ DMRC
Blijf ons volgen, ook op Twitter en
Facebook.

Programma & aanmelden 20
februari.
Vrijdag 20 februari zal de bevrijding van 26 Hongaarse predikanten door Michiel
de Ruyter in 1676 herdacht worden op heel speciale wijze.
Onderstaand het programma, dat wij georganiseerd hebben in de bioscoop Pathé
Buitenhof in Den Haag.
•

17.30 inloop; drankje

•

18.00 welkom; vz. stichting Michiel de Ruyter; Frits de Ruyter de Wildt
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•

18.05 speech; Hongaarse ambassadeur, mevr Orsolya Szijjártó

•

18.15 muziek; jazzkwintet marinierskapel

•

18.35 lezing; historicus KLTZE bd Jan Nuboer: Michiel’s leven voor de

film
•

18.50 speech; ntb

•

19.00 pauze; lichte maaltijd & muziek

•

19.30 aanvang film

•

22.00 einde programma

Parkeren kan oa in de Pleingarage op 5 minuten lopen. Tram 1/17 brengen u
ook nagenoeg voor de deur.
Kijkwijzer: Ik wijs er met klem op, dat de film een rating 16+ heeft
meegekregen. Het meenemen van ligitimatie beveel ik sterk aan. Er zal
gecontroleerd worden.
Aanmelden kan vanaf heden door 15 euro per persoon over te maken naar
NL30ABNA0642367582 tnv Stichting de Ruyter ovv "150220 & uw
achternaam". (voor groepen volstaat een aanspreekpunt)
Aantallen: Er is plaats voor 400 personen. Via de site en social media zal
regelmatig een tussenstand doorgegeven worden van het aantal aanmeldingen.
Ik hoop een groot aantal van u te mogen zien voor deze epische film en het
mooie inleidende programma.

Geschiedenisonlineprijs 2015
Wij zijn genomineerd voor de prijs en uitgenodigd voor de uitreiking op 12
februari. Dat is dus weer een stap verder dan de shortlist van 10 sites waar we al
op stonden enkele weken terug. Goed nieuws, maar...
Stemmen is nog mogelijk tot 5 februari. 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

februari. Dat is dus weer een stap verder dan de shortlist van 10 sites waar we al
op stonden enkele weken terug. Goed nieuws, maar...
Stemmen is nog mogelijk tot 5 februari. 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.

Overige activiteiten 2015
Mediamomenten
EenVandaag, 17 januari: (vanaf minuut 19.10)
http://www.npo.nl/eenvandaag/17-01-2015/
AT_2025785
Eva Jinek, 20 januari: (vanaf minuut 36.50)
http://www.npo.nl/jinek/20-01-2015/KN_1666186
Familieportret retour
Medio februari eindigt de tentoonstelling in het Museum of Fine Arts in
Budapest, waar het doek nu hangt. Wij zullen u direct melden zodra bekend
is op welke datum het opnieuw in Nederland tentoongesteld zal worden. Het
ligt in de verwachting, dat dit het Amsterdam Museum, Schuttersgalerij zal
worden.

Slag bij Bergen, Noorwegen
In augustus 2015 zal het bestuur zijn voormalig voorzitter Saco van Idsinga
afvaardigen naar Noorwegen voor de herdenking van de Slag bij Bergen. Tegen
die tijd informeren wij u over inhoud en participatie.
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Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC)
Begin september zal een groot aantal roeisloepen, begeleidt door Zr Ms Johan
deWitt, vanuit Rotterdam via Vlissingen naar Londen overroeien om daar mee te
doen aan een sloeproeiwedstrijd.
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.

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. Hopelijk is hij één van de sprekers op 20 februari.
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