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Bezoek industrieel museum
Sas van Gent en mosselen
eten in Philippine.
Het was weer zover, traditiegetrouw beleefde we onze contactdag
weer bij onze Zeeuws-Vlaamse vrienden. Ditmaal gekozen voor
een bezoek aan het industrieel museum in Sas van Gent. Tegen
half elf was bijna iedereen aanwezig en zaten we aan de koffie
met een bolus. Helaas was er één afzegging wegens ziekte. Na nog
wat gezellig gekeuveld te hebben werd de groep in 2en gedeeld en
onder leiding van een vrijwilliger van het museum rondgeleid,
waarin een de technische ontwikkelingen van de Kanaalzone belicht werd en die van Sas in het
bijzonder. Ook voor de niet
techneuten een leuke ervaring.
Na dit bezoek trok de karavaan
naar Philippine voor de evenzo
traditionele mossels in “de
Vlaamse pot”, voor zij die geen
mossels lustte was er keuze
voor een vleesgerecht. De aangevoerde pannen met mossels waren zo groot dat er nog bij sommigen wat van overbleef. Om ongeveer 16.00 uur trok een ieder
weer voldaan huiswaarts. Voor de thuisblijvers, je hebben wat
gemist!!! Fotoverslag van Hans zie boven de nieuwsbrief.

Contactmiddag 16
oktober
Bezoek aan bunkerpark Toorenvliedt in Middelburg. In de
oorlog maakte dit park deel
uit van de Atlantikwall en was
het commando en communicatiecentrum van de Duitse
divisie. Ook maken we een
bezoek in het communicatiecentrum in bunkertype 618.
Wij ontvangen u om 13.30 uur in Grand Café Het Getij
aan de Oosterscheldestraat 18 te Middelburg met een
kopje koffie en thee en een heerlijk gebakje. Een korte
toelichting over het park door Cor Heijkoop, Een korte
film van de atlantikwall in Zeeland en daarna naar het
bunkerdorp op Toorenvliedt. Wij verdelen ons in twee
groepen en Bob van der Weel en Cor Heijkoop zullen onze gidsen zijn. Uitnodigingen zijn reeds verstuurd. Wij
zien u graag weer de 16e oktober in Middelburg.
Dank aan Stichting Bunkerbehoud Toorenvliedt.

Zeelandweek (OPD)
11 tot 15 juni 2019

Chroom 6 verf bij defensie.
De blootstelling aan chroom-6-houdende verf en Chemical Agent Resistent
Coating (CARC) bij Defensie in het verleden wordt onderzocht. Net als het
effect op de gezondheid van (oud-)medewerkers. Dit onderzoek gebeurt
door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

11 juni is de dinsdag na Pinksteren en 15 juni
is zaterdag. Dus aankomst dinsdag en vertrek
zaterdagmorgen.
Noteer deze datum in uw agenda en kijk in
de nieuwe dienstengids voor uw aanmelding. Plaats voor maximaal 43 personen.

In het voorjaar van 2014 kreeg Defensie de eerste signalen van (oud-)
medewerkers die vermoedden ziek te zijn geworden door het werken met
chroomverf en CARC. Het BNMO hoofdbestuur inventariseert onder haar
leden of er oud medewerkers zijn die met chroom 6 verf in aanraking zijn
geweest. Dit kunt u melden in Doorn op email adres: as@bnmo.nl

Reünie 2018

Agenda
16 okt.
7 nov.
8 nov.
15 dec.
11 jan.

Contactdag bunkerdorp Toorenvliedt, Middelburg
Reüniedag, Vliegbasis Woensdrecht
Bestuursvergadering
Kerst Inn, partycentrum Landlust te Nieuwdorp
Nieuwjaars receptie, Landlust te Nieuwdorp

Het bestuur zal dit jaar de reünie houden op de Vliegbasis Woensdrecht op 7 november a.s. Echter hebben wij nog geen bevestiging
ontvangen van de basis voor het programma.
Zodra dit bekend is ontvangt u de uitnodiging. Wat we wel weten is
dat er een blauwe hap op het menu staat.

WELKOM bij de afdeling,
Dhr. John Stokmans—Kloosterzande.
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar alle leden met een email-adres zoals vermeld op de ledenlijst
Secretariaat BNMO Zeeland— e-mail: h.den.hollander@bnmo.nl

