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Black-tie 

In deze extra editie van onze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van het 
ENGELANDVAARDERS  Gala dat op woensdag 15 november 2017 in Hotel van Oranje in 
Noordwijk georganiseerd wordt. 
U wordt hierbij geïnformeerd en uitgenodigd voor deze culinaire avond met optredens 
van enkele artiesten, w.o. de cast van de Musical Soldaat van Oranje. Bedrijven en 
particulieren zijn welkom. U kunt een tafel voor 10 personen reserveren (€ 4000 ex BTW 
voor bedrijven) of zich met een kleiner gezelschap aanmelden (€ 400 p.p. incl. BTW). 
 
Met deze fundraising willen wij het mogelijk maken dat het verhaal over de 
Engelandvaarders aan veel jongeren wordt doorgegeven. Engelandvaarders toonden 
moed, namen initiatief en hadden doorzettingsvermogen. Ruim 1700 Engelandvaarders 
bereikten Engeland, ruim 800 kwamen niet in Engeland aan. Sommigen verdronken in 
de Noordzee, anderen werden onderweg gearresteerd in België, Frankrijk of Spanje. De 
Stichting wil het mogelijk maken dat jongeren de musical en ons museum bezoeken en 
zien hoe Engelandvaarders er alles voor over hadden om de vijand te verslaan en de 
vrijheid in hun land te herwinnen.   
Het Gala wordt georganiseerd door de Stichting Engelandvaarders Gala namens het 
Museum Engelandvaarders, de Musical Soldaat van Oranje en het Hotel van Oranje. De 
Musical Soldaat van Oranje gebruikt hiervoor de Stichting Educatieve Theaterprojecten. 
U kunt dit initiatief steunen door naar het gala te komen of een donatie te storten op de 
rekening van de stichting. Tijdens het diner zal een veiling worden gehouden. 
 
Meldt u aan, er zijn nog enkele tafels beschikbaar! Het gala begint om 18:30 uur. 
 

Informatie 
Stichting Engelandvaarders Gala 

 Contact:  bijdrage@engelandvaart.nl of Ilona Kippers 071-36 76 808 
IBAN NL 27 ABNA 024 84 65 678 onder vermelding van donatie 
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U kunt de tekst hieronder kopiëren, invullen en in een mail sturen naar 
i.vinkenvleugel@hotelsvanoranje.nl 

 
Wilt u een tafel voor 10 personen reserveren?   ja / nee 
 
Bedrijf of particulier? .………………………………………………………………………………………………… 
 
Wilt u voor een kleiner gezelschap reserveren?  Ja / nee, voor  …………………. personen 
 
Contactpersoon: ...............................................................................................................  
 
Adres: ................................................................................................................................ 
 
Postcode: .......................................................................................................................... 
 
Plaats: 
............................................................................................................................................ 

 
Telefoonnummer:  0 ...... -  ...............................................................................................  
 
Mobiel nummer:   06 - .......................................................................................................  
 
E-mailadres: .......................................................................................................................  
 
Een  bedrag van € ……….. is reeds  overgemaakt naar IBAN NL 27 ABNA 024 84 65 678  
 
* Ik kom niet naar het Gala maar ondersteun dit initiatief en heb een donatie 
overgemaakt.   
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