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• dhr. A.F.Th. van der Heijden, auteur, Amsterdam
• In Flanders Fields Museum, Ieper/Ypres
• prof. dr. J.B. Rijsman, hoogleraar Sociale Psychologie, Tilburg University
• drs. P.L.A. Rüpp, voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool, Tilburg
• Zijne Excellentie dhr. Henne J.J. Schuwer, ambassadeur v/h Koninkrijk 		

Stichting: Op 8 juli zijn onze activiteiten ondergebracht in de Stichting
Hindenburgline Project. Er is een adequaat bestuur gevormd dat bestaat
uit: voorzitter Pim Milo, Amsterdam, secretaris mr. Joep Vrijdag, Vught en
penningmeester Frank de Haas, Heemstede.

100Vrienden: De eerste en feestelijke 100Vrienden-bijeenkomst vond

der Nederlanden in België, Brussel

plaats op de zondagmiddag van 19 augustus. Onze allereerste Vrienden
ontvingen het door hen gekozen fotowerk dat ter plaatse werd gesigneerd
en genummerd en voorzien van een dichtregel uit het werk “Last Post,
Lost Past” dat Serge speciaal voor de gelegenheid schreef.
Comité van Aanbeveling (in oprichting): Momenteel formeren we een
Comité van Aanbeveling; bij het Hindenburgline Project betrokken mensen
uit de wereld van kunst, literatuur, onderwijs, wetenschap, politiek en
maatschappij die onze doelstellingen onderschrijven en behulpzaam
kunnen zijn. Inmiddels hebben zich bij het Comité aangesloten:

• drs. Flip Bool, kunst- en fotohistoricus, Den Haag
• Zijne Excellentie dhr. Frank J.S. Geerkens, ambassadeur van het
Koninkrijk van België, Den Haag

• Zijne Excellentie dhr. Pierre Ménat, ambassadeur van Frankrijk, Den Haag
• dhr. Tommy Wieringa, auteur, Amsterdam
We zijn heel erg blij met deze positieve reacties. Er zijn nog enkele
uitnodigingen onderweg naar het buitenland. Hiervan wachten we het
antwoord af alvorens het Comité als compleet te beschouwen. Via de
link Committee of Recommendation op onze website wordt u op de
hoogte gehouden van de nog toegevoegde personen.

.

Onze volgende nieuwsbrief staat gepland om eind december te
verschijnen.

• Zijne Excellentie dhr. Pieter de Gooijer, Permanent Vertegenwoordiger
v/h Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie, Brussel

www.1418.mobi
www.hindenburgline.eu

