Harderwijk, 18-11-21
Geachte heer/ mevrouw, Beste veteraan,
Woensdag 27 oktober j.l. is een geweldige geslaagde middag geweest.
Bijna 50 jonge- en oude veteranen waren aanwezig bij de opening van het nieuwe
Veteranencafé Alleman aan het Triasplein in Harderwijk.
Als u één van deze veteranen was, heeft u de mooie woorden van onze
locoburgemeester en brigadegeneraal Paul Hoefsloot aangehoord.
Wij als organisatie waren zijn vereerd met hun aanwezigheid.
Bij deze een uitnodiging aan u om aanwezig te zijn op onze 2e bijeenkomst op
woensdag 24 november a.s. U bent van harte welkom vanaf 15.00 tot 18.00 uur.
Aansluitend is het mogelijk om aan het diner te zitten met uw mede-veteranen.
Geluiden bij de 1e bijeenkomst, van oktober, gaven velen al aan aanwezig te willen
zijn en ook de maaltijd met z’n allen te willen meemaken.
Op deze 2e bijeenkomt zal de heer Loek Middel, 96 jaar uit Rosmalen, een korte
lezing geven van zijn diensttijd als militair in Indonesië (KNIL). Loek, die dit jaar is
uitgeroepen tot vitaalste oudere van Nederland, zegt: "De veranderingen in de
samenleving gaan snel, je moet met de tijd meegaan, al is dat soms wel lastig.
Ik lees graag en blijf van alles op de hoogte".
Na de lezing zal een gezellig samenzijn weer de boventoon voeren.
Graag willen wij wel uw aanmelding per mail ontvangen. Dat kan per reply op deze
mail. Geef ook aan als u deze keer wilt blijven eten. Dan kan het personeel van
Alleman hiervoor de voorbereidingen al treffen.
Gezien de nieuwe Coronaregels is het verplicht om uw digitale QR-code te laten
controleren door het personeel van het Veteranencafé direct bij binnenkomst.
Dus vergeet niet uw QR-code mee te nemen anders kunt u helaas na de Coronacontrole niet naar binnen bij Alleman!
Mochten hierover nog vragen zijn, laat het ons weten. Graag tot 24 november!
Met vriendelijke groet,
Namens het organisatieteam,
Otto Buttner.
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