EXTRA April 2022 i.v.m. 4 & 5 mei

Bekijk de webversie

Namens het bestuur van Stichting Veteranen de Liemers

Bent u er ook bij op 4 en 5 mei?

Vertrouwde 4 & 5 Mei viering
Zoals vanouds wordt er op 4 mei weer stilgestaan bij alle
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en verdere
oorlogsituaties en vredesoperaties.
Het 4 en 5 mei comité verzoekt ons als veteranen op 4 mei
aanwezig te zijn bij de herdenking in het Musiater. Om
voldoende plaatsen voor ons te reserveren hebben zij wel een
aantal nodig.
Graag alvast even over nadenken of u er bij wilt en kunt zijn. Kunt of wilt u na afloop van de
herdenking niet meelopen naar het monument op het Raadhuisplein is dat geen probleem. Het
gaat om de zitplaatsen in het Musiater die gereserveerd moeten worden.
Tijdens de plechtigheden op het Raadhuisplein zal onze voorzitter namens onze stichting een
bloemstuk plaatsen.
Op 5 mei zal op het Raadhuisplein om 13:00 uur de Nederlandse vlag worden gehesen, ook
hierbij willen we graag Veteranen bij aanwezig hebben, liefst in uniform.
Tijdens de bijeenkomst op 16 april aanstaande komen we als bestuur op deze vragen terug en
kunt u zich opgeven of doorgeven dat u er niet bij zult zijn.
Kunt u 16 april niet naar onze bijeenkomt komen en wilt u wel aanwezig zijn op 4 of 5 mei,
stuurt u ons dan even een bevestiging?
U kunt dit mailtje sturen naar: secretaris@stvdl.nl
De mail komt dan aan bij Rien van Houten.
U kunt Rien ook bellen zijn telefoonnummer is: 06-1617 3876

Aanvullen gegevens in onze maillijst
Iedere keer ontvangt u van ons een mailing zoals deze, echter
achter deze lijst met mailadressen hangt een database met
gegevens. Graag zouden wij zien dat u uw gegevens aanvult.
We willen graag o.a. uw adres weten en een telefoonnummer
van een contactpersoon. Waarom dit?
Het gebeurt nog te vaak dat wij pas veel te laat horen dat
iemand langdurig ziek is of in het ziekenhuis ligt, we missen u
dan wel tijdens de bijeenkomsten, maar dat kan natuurlijk ook
zijn omdat u op vakantie bent of andere verplichtingen heeft.
Helemaal niet erg. Maar wanneer dit regelmatig gebeurt willen
we graag even weten of alles wel goed is met u. Vandaar dit
verzoek om uw gegevens aan te vullen.
Vanzelfsprekend zijn deze gegevens veilig opgeslagen
volgens de nieuwe privacyregels en worden alleen gebruikt
voor een reden zoals genoemd.
In de voetnoot staat vermeld waar u uw gegevens kunt inzien,
wijzigen of verwijderen.

Nieuwe leden op de mailinglijst
welkom!
Iedere keer weer als er een mailing, of zoals in dit geval een
nieuwsbrief uitkomt, komen er weer meer abonnee's op deze
mailinglijst bij. Graag natuurlijk, hoe meer zielen hoe meer
vreugd! Kent u ook iemand die mogelijk geabonneerd wil zijn op
deze gratis mailings? Stuur deze mail dan aan hem / haar
door. Inschrijven kan via deze link:aanmelden
Nieuwe leden op onze lijst ontvangen na aanmelding een
bevestigingsmail met link welke moet worden aangeklikt.
Dit is een zogenaamd Double-opt systeem dat er voor zorgt
dat de houder van het mailadres ook echt toestemming
geeft voor toezending van onze mailings.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

