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Onderwerp : Uitnodiging themadag MVK de Kooy     Anna Paulowna, 16 januari 2018 

 
Beste (oud)collega, 

 

Op 18 april 2018 organiseert het bestuur van de stichting NGID een themadag op het militaire deel van 

Maritiem Vliegkamp De Kooy. De eigen bijdrage bedraagt € 10,00.  

 

OPGEVEN 

Wilt u deze themadag bijwonen, geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op, maar uiterlijk voor  

1 februari 2018. Opgave doet u per email aan info@ngid.nl met als onderwerp “”Themadag de Kooy”. Wilt u 

reageren per post, stuur dan uw aanmelding naar secretaris NGID, N. Laane, Reigerplantsoen 6, 1761 ZP 

Anna Paulowna. Voor de bezoekersregistratie bij MVK De Kooy is het belangrijk dat u de volgende 

persoonsgegevens hierbij meestuurt: 

Naam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland. 

AANTAL BEZOEKERS 

De groep bezoekers mag uit maximaal 75 personen bestaan. Wegens het beperkt aantal plaatsen zijn 

echtgenotes/partners e.d. uitgesloten van deelname. Het bestuur stelt de groep samen en houdt hierbij 

rekening met wie er eerdere themadagen heeft bijgewoond. U krijgt persoonlijk bericht als u ingeloot bent. 

In dat bericht vermelden wij ook de betaalgegevens. Alleen bij afmelden minimaal twee weken voor de 

themadag is restitutie van de eigen bijdrage mogelijk. U reist op eigen gelegenheid naar MVK De Kooy waar 

een van onze bestuursleden u verwelkomt. 

 

PROGRAMMA 

10:30 - 11.15 uur aankomst deelnemers en ontvangst door CDE MLD met koffie en een cake/koekje. 

11:15 - 12:00 uur presentatie door een Tacco van een missie Indische oceaan (Ship protection) of 

Caraïbisch gebied (druggerelateerd).  

12:00 - 13.00 uur bezoek hangaar NH90 

13:00 - 14:00 uur lunch: blauwe hap of broodmaaltijd 

14:00 - 15:00 uur verkeerstoren/brandweer (groep splitsen) 

15:00 - 16:00 uur bezoek traditiekamer 

16:00 uur Einde (helaas is er op de Kooy geen gelegenheid voor een drankje) 

 

MARITIEM VLIEGKAMP DE KOOY 

Direct ten zuiden van Den Helder ligt Maritiem Vliegkamp De Kooy. Het vliegkamp is onderdeel van het 

Defensie Helikopter Commando en de thuisbasis voor de NH90's, de maritieme gevechtshelikopters van 

Defensie. Voor meer informatie, kijk op: https://www.defensie.nl/organisatie/luchtmacht/vliegbases-en-

luchtmachtonderdelen/maritiem-vliegkamp-de-kooy 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Stichting NGID 

Nienke Laane, secretaris 
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