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MEDEDELING: 
Wegens drukte van onze vaste redacteur Paul 
Meekhof is deze nieuwsbrief gemaakt door 
bestuurslid/webmaster Rick Stander. 

Voor zolang het nodig is zult u de nieuwsbrief 
van mijn hand ontvangen. 

WEBSITE ONLINE 
Sinds half september is de nieuwe website van onze stichting 
“on air” naast het laatste nieuws zijn er ook heel veel foto’s te 
zien van bijeenkomsten, 4 en 5 mei vieringen en andere zaken.  

Ga er eens op uw gemak voor zitten, het is zeker de moeite 
waard om de website te bezoeken.  

http://stichtingveteranendeliemers.nl 

ANBI STATUS VERLEEND 
Stichting Veteranen de Liemers heeft 
voortaan de ANBI-status. Dat houdt in 
dat de stichting door de belasting-
dienst is aangewezen als “algemeen 
nut beogende instelling” (ANBI).  

Het voordeel hiervan is dat donateurs (zowel particulieren 
als bedrijven), een extra fiscaal voordeel genieten. Het 
percentage dat kan worden afgetrokken varieert bij parti-
culieren en is afhankelijk van het belastingtarief. 

Bedrijven kunnen 100% van de gift aftrekken van de aan-
gifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Lees hier verder voor het volledige artikel 

SUNSETMARCH 7 NOVEMBER 2015 
Vaste bezoekers van het Veteranen Ontmoetings centrum 
zullen het zich nog wel herinneren, In het voorjaar is Kees 
Bleyerveld van Stichting Veteranen Overbetuwe bij ons op 
bezoek geweest. 

Hij vertelde toen vol passie over de nieuwe brug bij Nijmegen 
en de betekenis van de lichtmasten die bij zonsondergang 
ontsteken.  Onze voorzitter William beloofde toen al dat we 
als bestuur de Sunsetmarch zouden gaan lopen, maar na-
tuurlijk willen we u als veteraan deze kans ook niet onthou-
den. Op zaterdag 7 november gaan we dan ook met hopelijk 
veel veteranen deze tocht van circa 1 km afleggen. Afhanke-
lijk van het aantal aanmeldingen vertrekken we gezamenlijk 
richting Nijmegen. Meer weten? Lees het volledige persbe-
richt even op onze website. Klik daarvoor hier. 

http://www.stichtingveteranendeliemers.nl/uncategorized/persberichten/anbi-status-toegewezen/
http://www.stichtingveteranendeliemers.nl/uncategorized/sunsetmarch-7-november/


Arnhems Oorlogsmuseum 40-45 
Op zaterdag 28 november willen we met z’n allen naar het 
Arnhems Oorlogsmuseum 40-45, u weet misschien wel het 
museum waar Paul Meekhof altijd iets over weet te vertellen. 
Hij werkt daar als vrijwilliger en zal ons dan ook rondleiden. 

Ook hiervoor telt weer dat afhankelijk van het aantal vetera-
nen die mee willen gaan, er gezamenlijk vertrokken wordt 
vanaf de Hooge Bongert. 

De kosten voor dit uitje zijn nog niet helemaal bekend, Paul 
wilde even overleggen met de baas daar,. Wel is zeker dat de 
entreeprijs sowieso niet meer is dan 5 euro. 

Kijk regelmatig even op de nieuwspagina van de website, we 
zullen het direct vermelden als er meer informatie is. 

Welke nieuwspagina? Klik hier maar eens 

Arnhems Oorlogsmuseum 40-45 in Schaarsbergen 

Aan of afmelden voor deze nieuwsbrief 

Wilt u zich met een ander e-mailadres aanmelden of juist 
afmelden voor de nieuwsbrief, klik dan even op deze links en 
vul uw gegevens in. Aanmelden of Afmelden 

ONZE SPONSORS 
Vanzelfsprekend hebben onze sponsors een speciaal plekje 
in ons hart, zij maken het uiteindelijk mogelijk dat wij activi-
teiten kunnen en mogen organiseren voor de Veteranen. 
Wilt ook een plekje op deze pagina bemachtigen? Neem dan 
contact met ons op om de mogelijkheden van sponsoring 
van Stichting Veteranen de Liemers te bespreken.  

Speciaalbier Café de Nostalgie 
is de locatie voor onze be-
stuursvergaderingen.  

De Nostalgie is een gezellig 
café met ook nog eens een 
aparte zaal voor privéfeesten. 

Het adres is Weverstraat 3 in Zevenaar telefoon 0316-
344205  

http://www.stichtingveteranendeliemers.nl/nieuwsberichten/
http://www.stichtingveteranendeliemers.nl/formulieren/aanmelden-nieuwsbrief/
http://www.stichtingveteranendeliemers.nl/formulieren/afmelden-nieuwsbrief/
http://www.stichtingveteranendeliemers.nl/formulieren/contact-opnemen/
http://mooimetpanelen.nl
http://mooimetpanelen.nl
http://mooimetpanelen.nl
https://www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-de-Nostalgie-Zevenaar/195767427132672

