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OVERLIJDEN SECRETARIS

Op 21 aprilj.l. is onze secretaris-penningmeester Martijn Bos overleden.

Zie ook onze website (home page) en facebook-pagina.

ln 2015 besloten wij om te verjongen binnen het bestuur. Zo werd Michel v.d. Laar

penningmeester en Martijn Bos secretaris.

ln de loop van 2OL7 nam Martijn na het vertrek van de penningmeester die functie voorlopig

over.

ln september 2019 werd bij Martijn die ziekte geconstateerd. Na een operatie op 10 januari

leek het goed te gaan. Maar dat was maar even.

Begin april heeft de Stichting Ambulance Wens jouw gezin nog naar Madurodam gebracht

dat speciaal alleen voor hen en mij openging.

Martijn dank voor jouw inzet voor de Stichting. Yolanda en de kinderen veel sterkte

toegewenst.

Martijn is nog net 43 jaar geworden.

10 mei 2O2A

Het zal u niet ontgaan zijn dat u dit jaar nog geen bulletin van ons mocht ontvangen.

Maar u zult begrijpen dat ook wij geen herdenking mogen organiseren vanwege de

maatregelen die getroffen zijn om het Corona-virus te beteugelen.

ln ieder geval niet op een wijze zoals u die vanaf L0 mei 2010 van ons verwacht.

Daarom verzoeken wij u allen om thuis te blijven en NIET naar het Erehof te komen.

Op L0 mei 2020 herdenken wij dat het 80 jaar geleden is dat de oorlog voor Nederland

begon. Wij laten dat niet ongemerkt voorbij gaan.

Binnen de mogelijkheden van de huidige maatregelen houden wij op L0 mei 2020 om

16:00 uur een korte herdenking op het Militaire Erehof.

Evenals bij de herdenking op de Dam (op 4 mei a.s.) zullen wij met niet meer dan 5 personen

op het Erehof staan.

Helaas hebben wij een week geleden de afzegging ontvangen van de Gouverneur der

Residentie. Maar zo juist heeft de burgemeester van Den Haag aangegeven aanwezig te
zullen zijn en een toespraak te houden.
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Verder zal er een afuaardiging zijn van Garderegiment Grenadiers en Jagers en van de

Cavalerie.

Om dat voor u thuis allemaal zichtbaar te maken hebben wij onze geluidstechnicus

(Kees van 't Hof) gevraagd om de hele herdenking live te streamen.

Dus nog een reden om thuiste blijven op zondag L0 mei 2O2O om L6:00 uur.

Even voor 4 uur logt u in middels:

www.streamingweb.nl

wachtwoord: 10520

Donaties

Onze dank voor uw donaties die wij mochten ontvangen. Om verzendkosten te besparen

sturen wij geen aparte bedankbriefjes. Die middelen besteden wij liever aan het Militaire
Erehof. Zoals nu de live stream.

Met de giften uit het najaar 2OL9 financierden wij de lichtjes die wij met kerst op de

oorlogsgraven plaatsten. Foto's daarvan trof u op onze facebook-pagina aan.

Verdere activiteiten van de Stichting

Het bestuur heeft in de herfst van 2019 enkele bijeenkomsten van 75-jaar Vrijheid Den Haag

bijgewoond. Begin dit jaar was het bestuur aanwezig bij de bijeenkomst in het Museum

Oranjehotel georganiseerd door de Stichting Haagse Historie & Erfgoed.

Voor de maanden april en mei hadden wij onze battlefield-wandelingen "ln de voetsporen

van het Lt batal.lon Grenadiers" opgegeven aan de organisatie van de Haagse

Vrijheidsweken.

ln de planning stond ook nog een eenmalig bezoek aan het voormalig hoofdkwartier van

generaal Winkelman (L0 mei L940) en een toespraak in de leeszaat van het Noord-Hollands

Archief waar de plaquette van v.d. Linden (Regiment Jagers) zou worden geplaatst. Maar

wegens alle bekende maatregelen wordt daar hopelijk een nieuwe datum voor gevonden.

Waddinxveen, 30 april 2A2A

A.J.F. (Ton) Bos RB

06-222L4747
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