
Centurionbijeenkomt 2016 
 

46th Annual meeting Centurion Vereniging Nederland 

 
zaterdag 19 november 2016 

 
Het Bestuur van Centurion Vereniging Nederland nodigt hierbij alle 
Centurions en deelnemers aan de 100 mijl in Redcar, met echtgenote 
cq. partner, van harte uit voor de jaarlijkse Centurionbijeenkomst. 

 

Locatie: Museumrestaurant Schokland  

 Middelbuurt 2 
 8319 AB Schokland 
 Tel.  0527-253327 
 
Het voormalige eiland Schokland in de Noordoostpolder is sinds 1995 geplaatst op de 
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Naast de historische kerk en het dorp Schokland zijn de 
contouren van het eiland goed te zien in het landschap. Op het voormalige eiland zijn ook de 
ruïnes van gebouwen, een natuurgebied en de voormalige vluchthaven van Schokland nog te 
zien.  
Na aankomst met koffie of thee met gebak bezoeken we het museum van Schokland. Daarna 
is er tijd voor een rondwandeling van vier of zelfs negen kilometer rond het voormalige 
eiland, waarna we weer bijeen komen in het museumrestaurant om gezellig met elkaar bij te 
praten over de 100 mijl van Redcar dit jaar. Verder worden door het Engelse bestuur van de 
Brotherhood of Centurions de prijzen uitgereikt die behaald zijn tijdens de Redcar Blast 100 
mijl en zal de inhuldiging van onze nieuwe Centurions plaatsvinden. We sluiten de dag af met 
een uitgebreid warm buffet.  
 

Tijdsindeling en programma (globaal):  
11.00 uur: Ontvangst in museumrestaurant Schokland 
12.00 uur: Bezoek aan museum Schokland 
13.30 uur: Rondwandeling (kort of lang) over Schokland 
15.00 uur: Terugkomst in het museumrestaurant 
15.30 uur: Prijsuitreiking 100 mijl Redcar 2016 en huldiging nieuwe Centurions 
16.00 uur: Buffet in het restaurant 
17.30 uur: Afsluiting 

 

De onkosten voor deze dag:   
De totale kosten voor de Centurionbijeenkomst, inclusief koffie/thee/gebak bij ontvangst, 
bezoek aan het museum en het buffet zijn vastgesteld op € 35,00 per persoon.  
 

De inschrijving: 
Kan plaatsvinden tot uiterlijk 16 november 2016 met onderstaand formulier  (mag ook per 
email).  
 
Namens het bestuur van Centurion Vereniging Nederland, 
 
Frans Leijtens, Centurion 949, secretaris CVN 
 



Inschrijfformulier 
 

Entry form 
 

Centurion-bijeenkomst Schokland 

 
Hiermee schrijf ik in voor de Centurion-bijeenkomst op zaterdag 19 november 2016 in 

Schokland. 
 
 

Naam:  ...................................................................... 
 
Adres: ....................................................................... 
 
....................................................................... 
 
Totaal aantal personen: ………….. 
 
Aangezien Schokland per openbaar vervoer moeilijk bereikbaar is, kunt u hieronder aangeven 
of u ergens opgehaald wilt worden of dat u iemand op kunt halen op weg naar Schokland. Bus 
141 vanaf Station Kampen stopt in het plaatsje Ens, op 5 km afstand van Schokland. 
 
O Ik kom met het openbaar vervoer en zou graag opgehaald worden op onderstaande 

locatie (vermeld ook uw mobiele telefoonnummer): 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
O Ik kom met de auto en kan iemand ophalen op onderstaande locatie (bijv. de bushalte 

in Ens of het station in Lelystad of Kampen): 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Het bedrag van € 35,00 per persoon heb ik overgemaakt op rekening NL80RABO0306901862 
t.n.v. Centurion Vereniging Nederland te Hengelo. 

(BIC-Code: RABONL2U) 
 
 

Handtekening: ...................................................................................................................... 
 

 

 

Gaarne dit formulier zo spoedig mogelijk terugsturen 

(uiterlijk 15 november 2016)  naar: 
 

Centurion Vereniging Nederland 

H. Weststrate     Backenhagenlaan 3     7557 KA Hengelo (Nederland) 
 

Inschrijving per email kan ook naar:  herwinw@herwinw.nl 
 


