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Vanaf 10.00 uur waren de leden welkom in partycentrum Landlust. Behalve de leden konden we ook 2 bestuursleden uit Brabant en de vice voorzitter HB Hermy Heijmann verwelkomen.
Volgens de traditie passeerde leuke en minder leuke zaken de agenda, zo werden de ons ontvallen leden herdacht. Na de toespraak van onze voorzitter kreeg Hermy Heijmann het woord, deze benadrukte nogmaals het belang van tijdig afmelden voor
de OPD. Tevens gaf hij een toelichting t.a.v. de viering 75 jaar BNMO.
Nadat de leden het jaarverslag gelezen hadden konden er vragen gesteld worden. Daarna volgde de herverkiezing van Cor van
der Linden als bestuurslid, de vergadering herkiest Cor voor zijn volgend termijn en tevens weer als penningmeester.
HB voorzitter Hermy Heijmann spelde de bondsonderscheidingen voor 10 jaar lid aan Dhr. Appels en Dhr. Verburg, en voor 25
jaar lid Dhr. Ruissen.

10 jaar lid Peter Appels

25 jaar lid Kees Ruissen

10 jaar lid Dies Verburg

Vervolgens bracht ons lid Carla Oostdijk een mooi gedicht ten gehore. Na de vergadering was er ruimte voor een aperitief.
Om 12.00 uur arriveerde onze beschermheer, Commissaris van de Koning, dhr. Polman. In zijn toespraak onderstreepte hij het
belang en de doelstellingen van de organisatie voor de leden.
Na de lunch gaf kunstschilder Casper Hoogzaad (partner een onzer leden) een clinic
over het kunstschilderen met natuurlijke grondstoffen zoals ze dit honderden jaren
geleden al deden, bv. het gebruik van eigeel, ijzersulfaat ed. Een 10 tal leden probeerden hun artistieke talenten uit. Dit leidde tot verassende resultaten.
De dag werd afgesloten met een verloting waar weer mooie prijzen te winnen waren.
Om 16.00 uur ging een ieder zijn weegs.
Foto’s Hans den Hollander, zie link boven de nieuwsbrief

Busreis
Sporten met korting
Afgelopen week is de samenwerking tussen Optisport en Stichting
Onbekende Helden ingegaan. Deze stichting zet zich in voor de
belangen van meer dan 150.000 Nederlandse veteranen die zich
met gevaar voor eigen leven hebben ingezet voor vrijheid en veiligheid. Als blijk van erkenning en waardering voor deze doelgroep
geeft Optisport veteranen 15% korting op vertoon van de veteranenpas. De korting geldt voor alle Optisport locaties in Nederland.
Ook bij een Optisport Health Club hanteert Optisport op vertoon
van de Veteranenpas eveneens een korting van 15% voor de veteraan/pashouder.

Agenda

4 april en 1 mei Bestuursvergadering
17 mei Busreis 11-15 juni BNMO Zeelandweek op de Basis te Doorn

Eerst de lappen dan de tappen
Een uitnodiging heeft u inmiddels ontvangen. 17 Mei a.s. zal
het een gezellige dag gaan worden en hopen ook op mooi
weer.
Joop zal wederom onze buschauffeur zijn dus gaan we met
vertrouwen op reis. Noteer vrijdag 17 mei in uw agenda of
kalender!
Uw bankovermaking is uw bevestiging van deelname. Vermeld bij betaling busreis en ook uw opstapplaats.
Nieuw Lid
Mevrouw M Wirtz-Wiskerke Heinkenszand
Hartelijk welkom
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