Nieuwsbrief December 2017
Zo op het eind van het jaar weer tijd voor een nieuwsbrief om jullie te informeren over onze
activiteiten betreffende een volgende reünie in 2018. Hoewel het nog even duurt alvast de
vooraankondiging en nog wat overig nieuws
•

Betreft: Vooraankondiging reünie.
Op vrijdag 5 oktober 2018 hopen wij onze 8e reünie te houden in de Kumpulan op Bronbeek.

U kunt deze datum alvast noteren in uw agenda! De uitnodiging zult u in april 2018 ontvangen.
Het aangeboden programma voor deze reünie wordt u voor de laatste keer in de huidige vorm
aangeboden. Ook nu beperken wij ons tot één spreker, dus weer meer tijd voor gezellig
samenzijn.Tijdens de reünie wordt u medegedeeld of en in welke vorm wij de komende jaren
de reünie zullen voortzetten.
•

Op verzoek van een aantal sobats, heeft de reünie commissie besloten om een fotoboek
te maken .
In dit boek zullen foto’s worden opgenomen van ons vertrek uit Appingedam, bootreis via
Curaçao. Panamakanaal, Honolulu, ons verblijf op Nieuw-Guinea en onze terugkeer. Het boek
zal worden uitgevoerd in kleur en met een hardkaft (formaat A4). Om het drukken van dit boek
financieel mogelijk te maken is het fotoboek alleen bij voorintekening en betaling te verkrijgen!

•

Wil je dit boek ontvangen op onze reünie dan verzoeken wij € 22,00 over te maken op
bankrekening van onze penningmeester. Wil je het boek per post ontvangen? Maak dan
€6,95 extra over. Sluitingsdatum is 1 febr. 2018

(bij te geringe belangstelling zal het reeds gestorte bedrag terug betaald worden)
Hierbij het rek. nr. penningmeester:
NL84RABO 0340 6371 29 t.n.v
S. de Boer
met omschrijving, fotoboek 928
•

Op 25 november j.l. was het 45 jaar geleden dat Hapin, jullie welbekend, met haar activiteiten
Hulp aan Papua’s in nood, is gestart. Dit jubileum werd uitbundig gevierd in Utrecht. Op deze
jubileumdag zijn tv-opnames gemaakt die op 24 december en 30 december zullen worden
uitgezonden. Wanneer uitzending:
RTL 4 zondag 24 december 14.30—15.30 uur
Herhaling RTL 5 zaterdag 30 december 15.00---16.00 uur

•

Waar:
In het programma Lyfestyle Experience RTL 4 en RTL 5, item: Samenleving en Ontwikkeling.

Het programma op 25 november werd muzikaal opgeluisterd door de groep Mambesak.
•

Meer indrukken, zie 45 jarig jubileum Hapin. https://hapin.nl/hapin-op-tv/

•

Tot ziens op onze reünie op 5 oktober 2018 in de Kumpulan Bronbeek

