
                                                                                  

61e Nationale Taptoe 
Drums of Liberation 

 
Aanbieding voor veteranen  

 

Van donderdag 24 tot en met zondag 29 september 2015 is in AHOY Rotterdam de 61
e
 editie van de 

Nationale Taptoe. 

Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) biedt in samenwerking met 

het Ministerie van Defensie onze veteranen en dienstslachtoffers een prachtig arrangement aan voor 

een bezoek aan een speciale voorstelling van de Nationale Taptoe. U wordt uitgenodigd voor de 

voorstelling voor veteranen en dienstslachtoffers op donderdagmiddag 24 september. Ook Politie-

veteranen, verenigd in het Politie Veteranen Platform worden uitgenodigd deze voorstelling bij te 

wonen. U bent met uw partner of begeleider vanaf 10.00 uur welkom in AHOY. AHOY zet de deuren 

wijd open voor een ”Meet & Greet” met uw vrienden en bekenden. U krijgt ook een Indisch buffet 

aangeboden. De voorstelling begint om 14.00 uur met een officieel woord van welkom door de 

Inspecteur Generaal der Krijgsmacht tvs Inspecteur der Veteranen.  

De Nationale Taptoe 2015 heeft als hoofd thema Bevrijding en Vrijheid. De inzet van slagwerk vormt 

de muzikale rode draad door de gehele voorstelling. Niemand  anders dan de bekende drummer 

Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring zal u samen met de inmiddels wereldvermaarde 

slagwerkgroep Percossa, de Regimentfanfare ”Garde Grenadiers en Jagers” en de Fanfare bereden 

Wapens  met  de nodige passie  langs de Liberation route begeleiden.  

Het is dit jaar 70 jaar geleden dat we bevrijd zijn na WO II. Tot op de dag van vandaag ervaren we dat 

vrijheid niet vanzelfsprekend is. Wederzijds respect voor elkaar is een absolute voorwaarde om in 

een beschaafde wereld veilig te kunnen samenleven. Velen zetten zich daar met heldenmoed voor in, 

dicht bij huis en overzee. Meervoudige uitzonderlijke inzet voor onze vrijheid heeft vorig jaar geleid 

tot de benoeming van Majoor Gijs Tuinman tot Ridder Militaire Willems-Orde. De Militaire Willems-

Orde bestaat dit jaar 200 jaar. Reden om in de Nationale Taptoe muzikale aandacht te schenken aan 

deze hoogste dapperheidsonderscheiding.  

 Het programma geeft ruimte aan traditie met een revival van historische tamboer- en 

jachthoornkorpsen, een massaal optreden van 140 muzikanten. Het 350 jarig bestaan van het Korps 

Mariniers staat muzikaal centraal in het optreden van de Marinierskapel van de Koninklijke Marine. 

Samen met de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers begeleidt de Kapel  een spectaculaire 



demonstratie van een amfibische operatie door de Mariniers. Dit belooft een indrukwekkend beeld 

van militaire traditie en inzet van onze moderne krijgsmacht te geven. 

De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht zal zich weer van haar sterkste kant laten zien met de 

Veteranen top 50; laat u verrassen! Aan de thema’s vrede en veiligheid zal dit jaar aandacht worden 

besteed in een gezamenlijk optreden van het Nederlands Politie Orkest, Douane Harmonie 

Nederland en de Piece of Cake Jazzband in Brandweer-uniform. 

En dit is nog maar de nationale militaire component. Onze bevrijders sturen zeer gewaardeerde 

vertegenwoordigers. Uit Polen de Representative Band of  the Polish Borderguard . Canada wordt 

vertegenwoordigd door de  Delta Police Pipe Band .   

Wij vragen u hiervoor om een kleine  bijdrage van € 10,- per persoon. Per bestelling komen daar nog  

€ 2,50 administratiekosten bij (aanbieding geldt voor twee personen ). Parkeren bij AHOY tegen een 

sterk gereduceerd tarief, af te rekenen bij aankomst AHOY (voordeligste optie). Willen meer 

familieleden of bekenden met u mee komen, dan zijn zij ook welkom. U kunt twee extra 

Taptoebezoekers meenemen naar het buffet en de Nationale Taptoe. Kosten bedragen € 30,- per 

persoon. Deze extra bestelling kunt u op uw bestelbon bijschrijven.  

Aanmelden kunt u onder vermelding van uw veteranen- /dienstslachtofferpas nummer met de 

bestelbon in Checkpoint en de Kareoler. Deze kunt u insturen naar het Bureau van de Nationale 

Taptoe. Op de bestelbon geeft u ons machtiging om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te 

boeken. Bij bestelling van extra plaatsen  gaarne ook daarbij het totaalbedrag van de machtiging 

verhogen.    

Voor dit arrangement is een gemaximeerd aantal plaatsen beschikbaar. De plaatsen worden op 

volgorde van aanmelding toegekend. Na verificatie van uw veteranen-/ dienstslachtofferpasnummer 

door de zorg van het VI en BNMO en de incasso van het verschuldigde bedrag zullen uw 

toegangsbewijzen door de Taptoe organisatie worden toegezonden.   

De Nationale Taptoe verzorgt dit jaar zes voorstellingen. Uw veteranenvoorstelling is op 

donderdagmiddag 25 september. Deze aanbieding voor veteranen geldt uitsluitend voor die 

voorstelling. 

De andere voorstellingen zijn op donderdag 24 en vrijdag 25 september, aanvang 20.00 uur, zaterdag 

26 september 14.00 en 20.00 uur en tenslotte zondagmiddag 27 september 14.00 uur. Voorts is er op 

vrijdagmiddag 25 september om 14.00 uur de traditionele Streetparade  over de Coolsingel in 

Rotterdam  met een finale voor het Stadhuis. 

De Nationale Taptoe ontwikkelt en vernieuwt zich verder met respect voor de militaire traditie waar dit 

evenement uit voortkomt. Zie voor nadere informatie over het programma, de kaartverkoop en 

bijzondere acties onze website www.nationaletaptoe.nl .  

De Nationale Taptoe, met name de speciale donderdagmiddagvoorstelling  

wordt mogelijk gemaakt door het vfonds. 

 

http://www.nationaletaptoe.nl/

