
Van: Stichting Michiel de Ruyter stichting@deruyter.org
Onderwerp: [Test] Bezoek crypt zaterdag 17-2-2018

Datum: 10 december 2017 om 21:20
Aan: fritsderuyterdewildt@gmail.com

Herdenking Nieuwe Kerk 17-2-2018 View this email in your browser

17 februari 2018
De jaarlijkse herdenking in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam.

Lezingen
Kranslegging
Bezoek crypt
Slechts 12,50 euro
Incl koffie+ & verrassing
Museumkaart nvt

Volg @MdeRuyterNL op Twitter &
Facebook.

De jaarlijkse herdenking in de Nieuwe Kerk te Amsterdam zal ditmaal gehouden worden op zaterdag 17 feb. van
15.30 tot 18.00.

Het programma is als volgt:

15.30 Eggert-zaal open. Entree via Nieuwe Kafe
16.00 opening door voorzitter
16.10 lezing Debrecen, J Nuboer
16.35 lezing crypt, F de Ruyter de Wildt
17.00 kranslegging bij crypt
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17.00 kranslegging bij crypt
17.10 bezoek crypt voor aanwezigen

Toegang programma 12,50 euro per persoon.
Museumjaarkaart is niet van toepassing.
In de Eggert-zaal zal koffie+ aanwezig zijn.
Er is ruimte voor maximaal 125 gasten.

Opgave door overmaken 12,50 euro pp naar:
Stichting Michiel de Ruyter
NL30ABNA0642367582
ovv NK18 - naam - aantal personen
Bij de entree zal controle obv deze gegevens plaatsvinden.

Wij verwachten u weer een informatief en respectvol programma aan te bieden.

Het bestuur 

PS. Op de 17e wordt VOC-stuff tegen cash betaling verkocht.

Het jaar 2017 was een zeer event-vol jaar met diverse activiteiten in Nederland en Engeland. Een onbescheiden
opsomming:

Bezoek crypt februari 2017, 300 aanwezigen
Meer dan 50 lezingen voor scholen, gezelschappen en bedrijven
voorzitter geridderd irt persoonlijke inzet nagedachtenis Michiel de Ruyter
Herdenking "Tocht naar Chatham 350" in Engeland.

opening 8e
sail-in...again 8e
roeiwedstrijd mariniers 10e
wisseling burgemeester 11e
sail-in...again 14e
kinderketting 14e
juwelen ketting 16e
eindvuurwerk 17e

Bezoek crypt augustus, bescheiden groep
200e Naamjaar "de Ruyter de Wildt", oktober
Verkoop stripboeken, munten, kleding ed om sponsorgelden binnen te krijgen.

Tijdens de herdenking op 17 februari 2018 zal bij deze evenementen stilgestaan worden.

Deel Tweet Verstuur

Our mailing address is:
Stichting@deruyter.org
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