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Hoe zien de activiteiten voor 2021 eruit?
2021 is al weer enige weken oud en de vooruitzichten op een verlichting van de maatregelen zit er nog niet in. Ondanks alles blijven
we positief denken. Hoewel niet eenvoudig proberen we contact te
houden met de leden.
In de hoop op betere tijden, we hebben immers geen glazen bol,
zijn we toch gaan nadenken over onze contactdagen.
Wanneer de regelgeving het toe laat kunnen we onze Algemene
ledenvergadering houden, dit zal waarschijnlijk niet in maart zijn.
Wij proberen wel de leden te informeren met een overzicht van
afgelopen jaar.
Wij zullen proberen om ook jongeren, met eventueel hun gezinnen,
te betrekken. Daarom willen wij fietstochten gaan organiseren in
zowel Zeeuws-Vlaanderen als ook op Schouwen. Aangezien dit een
openlucht activiteit is, is de enige voorwaarde dat ook de horeca
open kan zodat we kunnen pauzeren en een BBQ of iets dergelijks
kunnen doen.
Gelet op de omstandigheden kunnen we nu nog geen busreis organiseren daar er nog veel onduidelijkheden zijn.
Ook gaan we kijken of er de jaarlijkse reünie en de traditionele mosselmaaltijd mogelijk zal zijn.
Het bestuur zal de vinger aan de pols houden en zodra het mogelijk
is zullen met de mogelijkheden die ons geschonken worden aan de
slag gaan.
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In de nieuwe activiteitengids staan veel
interessante activiteiten. De OPD, ofwel
de Zeeuwse week, staat gepland van 14
tot 18 juni. Schrijf op tijd in zodat uw
plaats is gereserveerd. Voor diegene die
niet weten wat zo’n week inhoudt schrijf
u eens in en ervaar deze fantastische
week in de mooie omgeving van Doorn.

Budget 2021.
In augustus 2020 heeft uw bestuur het budget van 2021 moeten
indienen. Het hoofdbestuur dient dat in oktober in bij het V-fonds
en het V-fonds zal in overleg met het hoofdbestuur het budget definitief vaststellen. Voor onze afdeling is het budget niet helemaal
gehonoreerd maar zijn tevreden met het eindresultaat. Door de
coronaperikelen loopt alles weer anders wat betreft de contactdagen met het budget. Een tekort zal er niet zijn maar wij hopen snel
met de activiteiten te kunnen starten. Elkaar ontmoeten staat hoog in ons vaandel.
Onze activiteiten zijn mede mogelijk
gemaakt door het V-fonds.

BNMO Kerstdiner kaart.

Trugkieke …. 1952.

Nederlands Militair Erfgoed
Een site met interessante artikelen van vroeger tot nu.
Interessant zijn de kazernes van
vroeger, foto’s van dienstplichtigen en zelfs militair muziek en
zoveel meer. Nu we toch binnen
moeten zitten kijk een op de site
www.nlme.nl. Veel plezier ermee.

Op onze Kerst dinerbon geschenk zijn vele
positieve reacties binnen gekomen.
Onze dank daarvoor.
Heeft u er al van genoten? Misschien nog
niet maar bewaar de kaart goed want deze
kaart is een jaar geldig.
Voor restaurants kijk op de website
www.nationaledinercadeaukaart.nl

WELKOM nieuwe leden:
Dhr. John Kouters—Middelburg
Dhr. Patrick van de Vrie—Goes

Opzegging lidmaatschap
Dhr. L de Bat—Krabbendijke
Dhr. A Lindhout—Scherpenisse
Dhr. A Lugtenburg—Tholen
Dhr. Wijnberger—Goes
Mw. Silleman Heijneman—Breskens

Bestuursvergaderingen
Een krantenartikel uit De
Vrije Zeeuw van vrijdag 17
oktober 1952.

De bestuursvergaderingen zijn door de covid-19 anders dan gebruikelijk. Veelal vergaderen wij met skype en nemen de agenda
op deze wijze door. Ook wij willen graag elkaar ontmoeten maar
moet even wachten op betere tijden.
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