
 

Bounty strand Base G 
 

Beste klas- en schoolgenoten, vrienden en bekenden, 
 
Graag nodigen we je uit voor de 19

e
 KUMPULAN SEKOLAH HOLLANDIA. 

 

Op zondag 11 september 2016 is het weer zover in: H.F. Witte Centrum te De Bilt, aanvang 12.00 uur – einde 18.00 uur 
 
 
De reüniecommissie heeft een nieuwe samenstelling, tijdens de Kumpulan zullen we graag aan jullie uitleggen waarom 
 

Naam Telefoonnummer Emailadres 

Conny Ruchtie 035-6237383 c.s.ruchtie@hetnet.nl 

Terrence Gout 0049-2562-816625 tgold61@hotmail.com 

Rob Fredriksz 010-4215840 fredriksz36@zonnet.nl 

Rally Eestermans 0341-418280 rallyeestermans@hotmail.com 

 
Deze uitnodiging wordt alleen per email verzonden. Kent u mensen die geen emailadres hebben opgegeven, geef dan s.v.p. het bericht door.  
Personen die in het buitenland wonen kunnen kaarten alleen per email bestellen bij Conny Ruchtie. 
 
Bij de bestelling hebben we de volgende gegevens nodig:Achternaam  en Roepnaam. Laatst bezochte school in Hollandia.en welke klas.        
En Email adres als je dit nog niet heb doorgegeven. 
 
Routebeschrijving per auto: 
Vanaf de A27 afslag 30 (Veemarkt) nemen. Onder aan de afrit richting De Bilt rijden tot het 1

e
 stoplicht, dan rechtsaf (Blauwkapelseweg) en na  

150 m. linksaf (Alfred Nobellaan). Na 500 m. ziet u het H.F. Witte Centrum. 
Routbeschrijving openbaar vervoer: 
Vanaf Utrecht Centraal Station neemt u lijn 77 richting Bilthoven. Bij de halte Alfred Nobellaan uitstappen. Na 500 m. ziet u het H.F. Witte 
Centrum. 
 

In de 2
e
 kleine zaal komt nu Rob Fredriksz met zijn lekkere hapjes en eten en tevens film kijken over N.G 

verzorgd door Rally. 
 
Muzikale Omlijsting:  de band   T O O L’s                         TOT ZIENS OP ZONDAG 11 SEPTEMBER 

19e Kumpulan Sekolah Hollandia. 
 

WANNEER:  zondag 11 september 2016 
 

WAAR: H.F. Witte Centrum     030-2203954 
Henri Dunantplein 4, 3731 CL, De Bilt 
 
AANVANG: 12.00 uur 
EINDE: 18.00 uur 
 
Entree :  € 10,00 
i.v.m de catering laat even weten of je komt 
 
Toegang vanaf 16 jaar.  
 

Kaarten kunnen tot uiterlijk 1 september telefonisch of per 
email besteld worden bij de Reüniecommissie. Wilt u bij de 
bestelling aangeven wie uit Hollandia komt? 
 

De Kumpulan Sekolah omvat alle ex-leerlingen van 
alle lagere scholen, LTS, MULO en HBS. 
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