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Rijsbergen,11 juli 2021 

 

 
 
Aan: Zeeuwse veteranen en partners 
 
Betreft: Uitnodiging alternatieve Zeeuwse Veteranen Dag 18 september 2021 
 
 
Geachte veteraan, 
 
Namens het bestuur van de SZVD wil ik u uitnodigen voor de alternatieve Zeeuwse 
Veteranen Dag 2021, te houden op zaterdag 18 september in het Zeeuws Bevrijdings 
Museum (ZBM) te Nieuwdorp. 
 
De opzet van deze veteranen dag is evenals vorig jaar anders dan te doen gebruikelijk en op 
kleine schaal, maar zeker de moeite waard, dit gelet op de locatie en natuurlijk het weerzien 
met mede veteranen. 
I.v.m. plaatselijke omstandigheden is het aantal deelnemers gesteld op maximaal 120 
personen. Dit kan wijzigen door dan geldende COVID-19 maatregelen. Het is ieders 
persoonlijke verantwoordelijkheid zich te houden aan de COVID-19 maatregelen v.w.b. 
afstand, hygiëne e.d. 
Het is ook nu nog steeds coronatijd en de afgelopen dagen is weer eens gebleken dat de 
situatie snel kan veranderen. Overigens waren er vorig jaar zo’n 60 deelnemers, gasten en 
leden van de vaste staf van het museum aanwezig. Voor zover wij dat na konden gaan, 
waren er geen besmettingen. Dit vooral omdat een ieder zich zo goed mogelijk hield aan de 
corona spelregels. Gezien het feit dat tegen 18 september iedereen gevaccineerd kan zijn, 
verwachten wij ook deze keer geen problemen. Graag wel vaccinatiebewijs meenemen. 
 
Er is ruime parkeergelegenheid voor eigen vervoer bij het ZBM. Ook is er indien gewenst 
vervoer naar het ZBM vanaf station Middelburg (pendeldienst). Graag bij inschrijving kenbaar 
maken of u hiervan gebruik wil maken, zie onderstaande uitleg “inschrijven”. 
 
Voor deze dag vragen we een eigen bijdrage van Euro 15,00 per deelnemer. Het programma 
(onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) is bijgevoegd. 
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U kunt inschrijven vanaf 15 augustus tot 1 september. Inschrijven a.u.b op deze wijze: 

 Het bedrag voor het aantal deelnemers overmaken op rekening nummer (IBAN):  
NL77 RABO 0115 1172 02 t.n.v. SZVD. 

 Bij overmaken ook uw email adres vermelden, zodat wij eventuele wijzigingen aan u 
door kunnen geven. 

 Bij overmaken tevens vermelden “pendeldienst” en aantal personen indien u gebruik 
wil maken van pendeldienst station Middelburg – ZBM (vv). 

 
We hopen u en uw familie deze dag weer te mogen verwelkomen. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
I.J. Duine, Voorzitter SZVD 
 
 

Bijlage: Programma ZVD 18 september 
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