
'VETERANENDAG WORDT TRADITIE'

Boxtelse veteranen bundelen
krachten in eigen stichting
Hedenavond wordt bij notaris
Martijn van Rosmalen de stich-
tingsakte ondertekend die de Stich-
ting Veteranen BoÍel een formele
status verleent. Het bestuur bestaat
uit voorzitter Theo Raaijmakers,
secretaris Paul Handgraaf, pen-
ningmeester Peter van As en de
bestuursleden Jan van Beers, Her-
man van Dijk, Ruud van Nooijen
en Toon Schalkx.

Eerder ditjaar organiseerde de nog in
oprichtingsfase verkerende stichting
in samenwerking met de gemeente
Boxtel de tweede veteranendag, een
initiatief dat in september 2009 voor
de eerste keer plaatsvond. ,,De twee
veteranendagen alsmede de publici
teit eromheen hebben geleid tot een
diversiteit aan reacties", stelt be-
stuurslid Van Nooijen. ,,\ryat betreft
de veteranendag zelf die zal zeker
fiaditie worden."
Begin volgend jaar komt het stich-
tingsbestuur bij elkaar om zich te bui-
gen op welke wijze de belangen van
de Boxtelse veteranen het beste kun-
nen worden behartigd. Op dat punt is
al een aantal suggesties ontvangen.
Uit diverse contacten is voorts geble-

ken dat er in Boxtel veteranen wonen
zijn die niet staan aangemeld bij het
Veteraneninstituut, derhalve geen ve-
teranenpas bezitten en ook geen uit-
nodiging voor de jaarlijkse Boxtelse
veteranendagen hebben ontvangen.
Het bestuur roept deze groep op zich
aan te melden. Dat kan bij het Ve-
teraneninstituut, Postbus 125, 3940
AC Doom, telefoon (0343) 47 41 50.
Wie wel in het bezit is van een ve-
teranenpas, mÍulr geen uitnodiging
voor de veteranendagen ontving, kan
zich melden bij secretaris Paul Hand-
graaf, telefoon 06-40 67 64 79 of
p.handgraaf@home.nl.

The Explosion Rockets
De rockers van The Explosion Roc-
kets verzorgen zaterdag 1l december
een optreden in zaal hinsenhof aan
de Hoofdstraat 43 in Best.'De band
luistert de revival van de soos op, die
jarenlang in Best werd gehouden en
veel liefhebbers van muziek uit deja-
ren vijftig en zestig trok. De zaal gaat
om 20.00 uur open, het optreden be-
gint om 21.00 uur. Kaartverkoop via
Jan Louwers, telefoon (M99) 39 l0
33 of www.explosionrockets.nl.
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