
      
 

Aankondiging: 

Betreft: 17e

In navolging van eerdere succesvolle handelsmissies, organiseren InterExpo en Tanja Fraai op 27 en 
28 november 2013, de 17

 Handelsmissie en congres  in kader van 200 jaar Koninkrijk 
27 en 28 november 2013, Hotel Des Indes (Den Haag).      
         

e

Als kick-off voor deze viering van 200 jaar Koninkrijk organiseren wij twee dagen lang een 
bijeenkomst in hotel Des Indes in Den Haag. De handelsmissie bestaat uit een congres met diverse 
sprekers en een deel matchmaking; hier kunt u gericht kennis maken met een bedrijf of partij die 
voor u relevant is. Genodigden zijn ondermeer: de gouverneurs en premiers van Curaçao, Sint 
Maarten en Aruba en de Rijksvertegenwoordiger van de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius. Natuurlijk zijn er ook veel ceo’s van diverse bedrijven van de eilanden aanwezig, evenals 
vertegenwoordigers van Kamers van Koophandel en andere brancheorganisaties.  

 handelsmissie. Deze handelsmissie zal geheel in het teken staan van de 
viering van 200 jaar Koninkrijk. Op zaterdag 30 november 2013 is de aftrap van de viering van het 
200 jaar Koninkrijk. Die viering duurt van 2013 tot 2015. Uiteraard neemt het Caribisch deel van het 
Koninkrijk hier ook aan deel.  

Mevrouw Ank Bijleveld, voorzitter van het Comité 200 jaar Koninkrijk, zal de 17e

Op vrijdag 29 november staat onder voorbehoud een debat gepland met de leden van de Vaste 
Kamercommissie Koninkrijksrelaties.  

 handelsmissie 
openen woensdag 27 november. Diezelfde avond vindt het galadiner plaats in hotel Des Indes. 
Mocht u nu al weten daar belangstelling voor te hebben, laat het ons dan vooral tijdig weten.  

Wij hopen op uw deelname aan de 17e

U kunt zich nu al aanmelden via 

 handelsmissie 27 en 28 november 2013! 

peter@interexpo.biz 

Peter Oerlemans      Tanja Fraai 

Directeur InterExpo Caribbean N.V. Curacao 

Mobiel  Curaçao: + 5999 5270 177     Mobiel: + 31 6 16 970 600 
Mobiel NL: + 31 6 1524 16 19 

peter@interexpo.biz     tanjafraai@gmail.com 
www.interexpo.biz     www.tanjafraai.nl 
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