
 1 

 

 

GENOOTSCHAP NEDERLAND - ARUBA 

 

UITNODIGING 

 

JAARLIJKSE BIJEENKOMST 2019 

 
 

 

Den Haag, 10 oktober 2019 
 
Geachte dames en heren deelnemers van het Genootschap Nederland-Aruba en belangstellenden, 
 
Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) heeft het genoegen u uit te 
nodigen voor de Jaarlijkse Bijeenkomst op: 
 
Datum:  Zaterdag 23 november 2019 
Plaats:  Fletcher Hotel-Restaurant Leidschendam-Den Haag (voormalig Mercure Hotel) 
Adres:  Weigelia 22, 2262 AB Leidschendam   
 
Tot ons grote genoegen is Pete Hoekstra, ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, 
graag bereid om voor het Genootschap Nederland-Aruba een voordracht te houden over 
 

‘De geopolitieke betekenis van de Caribische regio voor de Verenigde Staten’ 
 
Ambassadeur Hoekstra zal zich in zijn voordracht ook richten op het grote belang dat de VS 
hecht aan de relatie met Nederland. 
 
Ambassadeur Hoekstra is sinds 10 januari 2018 ambassadeur van de Verenigde Staten in 
Nederland. Hij is geboren in Groningen. Als hij drie jaar oud is, emigreert het gezin Hoekstra 
naar Holland (Michigan). Hij studeert aan Hope College en de Universiteit van Michigan 
(Master of Business Administration), is ondernemer geweest en zet zich sinds 1992 in voor de 
Republikeinse Partij. De voordracht wordt in het Engels gehouden. 
 
Voorafgaand aan de lezing houdt Eddy Paris, vertegenwoordiger van Aruba bij de EU en 
plaatsvervangend gevolmachtigde minister van Aruba, een korte inleiding over de relatie van 
Aruba met de Europese Unie.   
 
Programma 
Het programma ziet er als volgt uit:  
15.30 uur:  Ontvangst met koffie en thee 
16.00 uur:  Opening en welkom door voorzitter Nico van Grieken 
16.05 uur:  Korte inleiding door Aad Versteeg, archeoloog, over Aruba’s rotstekeningen    
16.20 uur: Quito Nicolaas draagt enkele gedichten voor 
16.35 uur: Korte inleiding door Eddy Paris, vertegenwoordiger van Aruba bij de EU en 

plaatsvervangend gevolmachtigde minister van Aruba over de relatie EU-Aruba 
16.45 uur:  Muzikaal intermezzo door Doy Salsbach met zijn trio Los Alegres 
17.00 uur:  Lezing door VS-ambassadeur Pete Hoekstra, inclusief discussie  
17.45 uur:  Einde en slotwoord door de voorzitter  
17.55 uur: Napraten met drankjes en pastechi’s 
19.00 uur:  Sluiting. 

 
Entree is gratis. Introducé(e)s zijn hartelijk welkom. 
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Aanmelden 
U kunt zich digitaal aanmelden via de volgende link: 

http://www.genootschapnederlandaruba.nl/events/gna-jaarlijkse-bijeenkomst-23112019 

• U klikt op de link en vult de gegevens in van uzelf en van eventuele introducé(e)s.  

• U geeft bij elke participant aan of hij/zij deelnemer/deelneemster/introducé(e) is van het 
Genootschap Nederland-Aruba. 

• U krijgt per e-mail een bevestiging toegestuurd met uw boekingsnummer.  

• U neemt deze bevestiging mee naar de bijeenkomst.  
 
Wij willen u vriendelijk verzoeken u aan te melden vóór 17 november 2019.  
 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer Alwin Toppenberg.  
Mail: alwin@toppenberg.homeip.net. Telefoon: 015- 261 02 40 of  06-22 18 76 89. 
 
Wij verheugen ons op uw komst en vertrouwen op een succesvolle bijeenkomst. 
 
Met hartelijke groet, 
namens het bestuur 
 
 
 
Nico van Grieken  
Voorzitter 
 
----- ----- ----- ----- ----- 

Bereikbaarheid van het Fletcher Hotel-Restaurant Leidschendam-Den Haag: voor het hotel is gratis parkeerruimte. 
Tramlijnen 2 en 6 vanaf en richting Den Haag centrum stoppen vrijwel voor de deur. Ook tram 19 van en naar 
Delft stopt naast het hotel. U kunt parkeren in twee parkeergarages: P4 bij de Jumbo, ingang Burgemeester 
Banninglaan en P5 Ligusterparkeergarage, ingang Noordsingel. Uw navigatie adres is Weigelia 48.  
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