Den Helder, 20 juli 2018
Geachte donateur,
Het is me een genoegen u mede namens het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer MLD
uit te nodigen voor de jaarlijkse Donateursdag op woensdag 24 oktober a.s.
Het programma voor deze dag is als volgt:
10.00 – 10.45
Ontvangst in de Traditiekamer; koffie/thee
10.45 – 12.00
Welkom door de voorzitter
Voordracht door oud VOMLD en historicus Kees Leebeek over het opereren van de
Breguet Atlantic.
12.00 – 13.00
Aperitief in de Longroom
13.00 – 13.45
Rijstmaaltijd in het bedrijfsrestaurant
14.00 – einde
Napraten in de Traditiekamer onder het genot van een kop koffie/thee.
Toegang tot het Maritiem Vliegkamp De Kooy kan alleen worden verleend na voorafgaande opgave. Legitimatie verplicht! Bij aankomst wordt u een naam-badge uitgereikt, verzoeke deze zichtbaar te dragen en bij vertrek weer in te leveren.
Parkeren (z.o.z.)
Parkeren dient te geschieden op de parkeerplaats, gelegen aan de Luchthavenweg, uitsluitend via de ventweg te bereiken! (Zie
kaartje). Toegang is via de daar gelegen Zuidpoort (geopend van 09.45 tot 10.45 uur en 14.00 tot 15.00 uur). In geval u
over een invalidenparkeerkaart beschikt kunt u via de Hoofdpoort de parkeerplaats voor de Traditiekamer/Auditorium bereiken (zie hieronder voor de opgave).
Bus van NS-station Den Helder Zuid naar MVK De Kooy en vice versa
Aansluitend op de aankomst van de treinen van 09.52 en 10.22 uur zal een bus rijden tussen het station Den Helder-Zuid en
het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Indien u gebruik wilt maken van deze pendeldienst kunt u zich opgeven door bij de overmaking het woord “BUS” bij de opmerkingen te zetten. Na afloop van de maaltijd rijdt de pendelbus tussen 14.00 en 15.00
uur terug naar het station Den Helder-Zuid. NB: postactieve veteranen hebben 2x per jaar recht op een treinkaartje (aanvragen via www.veteraneninstituut.nl/diensten/veteranenpas/reis-reuniefaciliteiten ). Mocht u later aankomen dan kunt u naar
Den Helder doorreizen en daar Connexion-bus 135 Den Helder-Hoorn nemen en uitstappen bij Luchthaven Den Helder.
Aanmelden.
U kunt zich aanmelden door € 15,00 per persoon over te maken op bankrekeningnummer NL 53 RABO 0370 5018 53 t.n.v.
Stichting Vrienden van de Traditiekamer MLD, onder vermelding van Donateursdag 2018 en indien gewenst het woord
BUS (zie hierboven). In verband met het bespreken van de faciliteiten dient het bedrag uiterlijk op 26 september op onze
rekening te zijn bijgeschreven. Het kan echter zijn dat we reeds eerder op het maximum aantal reünisten uitkomen en de inschrijving moeten sluiten, dus: wie het eerst komt, het eerst maalt. Vanwege dit verwachte ruimtegebrek is het niet mogelijk
uw partner of introducés uit te nodigen! Noodzakelijke begeleiders van b.v. hen die slecht ter been zijn, zijn natuurlijk van
harte welkom; wel graag hun naam en adres bij aanmelden vermelden.
De aanmelding is d.m.v. de overmaking, mocht u echter andere vragen hebben (bijvoorbeeld dieetwensen, of gewenste invalideparkeerplaats), gaarne mailen naar de penningmeester Inge Peters: petersprey@hetnet.nl
Doneren van foto’s, goederen en of andere memorabilia.
Indien u iets wilt doneren aan de Stichting kunt u dat natuurlijk meenemen naar de donateursdag. Wel verzoeken wij u om
een lijstje van de inhoud toe te voegen, met daarop uw naam en adres en een verklaring van overdracht aan de Stichting,
zodat naderhand is na te gaan wie de schenker is.
Ik hoop u tijdens onze donateursdag te mogen begroeten.
Met vriendelijke groeten,

Anne van Dijk
voorzitter
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