
 

DAGELIJKSE ORDERS 

Donderdag 14 Maart 2019 

Zon op:  06:56    Off van Dienst:  MAJMARNS van der Hoek 
Zon onder: 18:42    Off van de Wacht:  SADBZ Schalij 
Vlag:   Daagse vlag   ADB/Cadet van dienst:  KADBZ Vriend 

Provoost Legering:        ADBTD van der Sluijs 

- Rijbewijsmaatregel 

- Groepstrainingen studievaardigheden 

- Scheepsmodel Hr.Ms. De Zeven Provinciën  
- Bekendmaking Opleidingsorganisatie KIM 
- 11   WEEKROOSTER TRAINING ADB & CADET SJ 2018 2019 
 
Gezamenlijk koffiedrinken 

Vandaag vindt om 09.50 uur gezamenlijk koffie drinken plaats in ’t Zaaltje.  

Zoals u van ons gewend bent, zal daar weer wat lekkers bij zijn. 

U bent hierbij van harte uitgenodigd. 

Tenue: as you are 

 

AAC TD 

Locatie: Eetzaaltje C-KIM 

Timetable: 08.00 -16.00 uur 

POC: SMJRBDA R. Bootsma 

 

MK Volleybal 

Locatie: Zweedse 

Timetable: gehele dag 

POC: AOOMARNALG Driessen 

 

Opening Adelborstenbar 

Locatie: Adelborstenbar, ’T Zaaltje, hoofdgebouw 

Timetable: 21.00 – 24.00 uur 

POC: Senaat / barcie 

 
Rijbewijsmaatregel 
De ‘Rijbewijsmaatregel’ roept veel vragen op en daarom enige verduidelijking in de bijlage: Rijbewijsmaatregel. 

(volgens de Inkomstenregeling militairen (IRM), artikel 13b). 

 
KIM cross 2019 
Deze zal plaatsvinden op 15 mei. 
Inschrijven voor, vaste staf, adelborsten en cadetten kan via volgende link: inschrijven KIM cross 
 
Collectieve acties Defensiepersoneel 
Hoe werkt het bij Defensie?  
Om meteen een mogelijk misverstand uit de wereld te helpen: ook Defensiepersoneel heeft het grondrecht om 
actie te voeren als er sprake is van een belangengeschil met de werkgever. 
Hoe het precies zit, zie navolgende link: collectieve acties. 
 
 

Ceremonieel en wachtsindeling 

Bijlage 

http://sportevenementen.mindef.nl/
http://intranet.mindef.nl/km/actueel/nieuws/2019/Maart/Collectieve_acties_Defensiepersoneel%20.aspx


 
 
 
Groepstrainingen studievaardigheden 
Wanneer 
De groepstraining bestaat uit twee bijeenkomsten die worden gegeven van 16:15 tot 17:30 op het KIM.  
*Donderdag 28 maart 
*Donderdag 25 april  
 
Aanmelden 
Aanmelden voor 25 maart bij Charlotte Hoenderdos van de Sectie Onderwijs locatie Den Helder kamer E.1.019 
of via een e-mail naar: CT.Hoenderdos@mindef.nl.  
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag.   
 
Herinnering van de week KIM (zie  bijlage ‘Scheepsmodel Hr. Ms. De Zeven Provinciën ’). 

Locatie: ’t Oppertje, gebouw Enys House. 

Het KIM is rijk aan historie. Dit wordt o.a. tastbaar gemaakt door de vele herinneringsvoorwerpen die ons 

omringen. Wellicht bent u zich daarvan niet altijd van bewust. Daarom brengen wij onze 

herinneringsvoorwerpen graag onder uw aandacht en  kunt u elke veertien dagen  een geselecteerd object met 

achtergrondbeschrijving  van ons verwachten.   

In verdere vragen of aanvullingen is N.A. (Nico) Beeke als beheerder van onze herinneringsvoorwerpen zeer 

geïnteresseerd.  

 
 

Vandaag vieren de LTZ 2 OC Jonker, heer Jansen, SADBZ Schreuder, C-SGT van der Loo en ADBTD Crombag hun 
verjaardag.  
Melanie, Jan Martin, Thom, Pleun en Sophie namens het gehele KIM van harte gefeliciteerd! 
 

Bij het Koninklijk instituut voor de Marine, te Den Helder 

HOOFD INWENDIGE DIENST 
 
 
 
R.W. Tijdeman 
Kapitein der mariniers  

Verjaardagen 

Ondertekening 

mailto:CT.Hoenderdos@mindef.nl

