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Uitnodiging
Zondag 16 oktober 2016 is het weer zover. Op deze dag
zal het 54 jaar geleden zijn, dat wij het voormalige
Nederland§":Nieuw-GUjnea achter ons lieten. Op deze dag
vindt in zaal de Schelf aan de Burgemeester Krijgsmangeerde 46, 4942 ,,AW te Raamsdonksveer (tel.. AL62521526) van 12.00 tot 20.00 uur de Vogelkop Koempoelan
plaats, die zoals vanouds georganiseerd wordt door Puck
Gunthardt en kinderen;.'Dit jaar alweer voor de 2Be keer !

Verder wordtthij nog bijgestaan door Frans & Ans Peereland (tel.01B4-0t1i5§), .:;Dally.;
Bladergroem.O'Brian (tel. 078-61766t6), Jozef Go (tel. 076-5872818), Arie KettingiOli!íe{:j'Í\el.':
OIO-Z++?ts7S) en Bert & Petra Hesselink (tel 0161-411403), Op de dag zelf kijat n;j':fion]
'assistentie'vanHànnyKlooster,BoelieGoossens,JerryThielshenalshetmeezitookRobb}lWasch':

r.,Enkele peÉqnen'Kuí.$9n om bepaalde reden geen hulp meer geven, b.v. gezondheid. aft,§,lnd ei1r,,,, ,

'ouderdom..r:.

voor!

Wij hebbel.il.qAf.yiteraard volledig begrip
i r,.
iri,§ :':'l'
:, "'
,l':l;.i
S.V.B. (PUR),en C,A.AiRZ
,:(:
Ook dit jaar iij,p*,van,1,2,0§ tótt+.OO'udf":a*eer personen van bovenstaande instanties,àanwëzig 'r',
om u van dienstlte,!ijn bijrUw (her,,)aanvragen. Graag voor donderdag ,13 oktober meldenp,,j..i- Puck
Gunthardt indièn u hÍeruan gebruik'l,irenst te maken, Even ter info: er heeft onlangs il6T een
perscon ecn vei'hoging vooi' huishoudelijke hulp aanEevraagd.
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i,,De:eDkeekö§ten bedragen slechts € 10,00 per pesoon De kaarten moeten wel vooraf besteld en
,,betAqld w6Í4etl' 6í1NG réKqning nummer NL 1BINGB $702211311 ten ,name van H.W.Gtinthardt
vóór'L4 október'ÍAL6, Als'U meèr wil overmaken ter ondersteuning zoals het de laats!! jaren is
.., §eweest dat mag natuurlijk. Bijvoorbaat onze hartelijke
,,. '

dank.'
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Betaalbare dranken en Indische keuken
'Koffie, thee, ftisdranken en bier zijn betaalbaar en het eten wordt als vanouds verzorgd door de';:..
catering van Warung Bumbu met o.a;',de lekkere goelee en tjendol,van tante Lot en koekjes en,.,,i,
snacks van Constance !
We beginnen met muziek en dansen omstreeks 14,00 uur. We hebben voor
een goede band gezorgd in,:de vorm van een live 'jam session', afgewisseld
door onze vaste zanger/entertainer Humphrey Gray. Eventuele gastzangers of
-muzikanten zijn van harte welkom en kunnen mogelijk tijdens de pauze
optreden. Dit:graaf even van te voren bij Puck Gunthardt opgeven en dus niet
verlegen zijn. We houden dan rekening met de programmering. Het is toch
alleen maar voor de gein en jeugd sentiment !
De volgende personen lnpen b kunnen kamen : de Koruers {Sífvy Kob* en Richard) de La Heurs (hny, Jeanne, Joa, tunny,

Hiftie, Ronny), de
(Ronny, )ean
van Flohrfie,
flohrfie, De Kess/ers (Ronny,
Jean en Silvy), fam.
fam. Kempees (ftida, Erna, Dinanl
Dinant, l4ieke &Vonny), de ian
van Kanpens (Lorie, Edmee,
Èdm*, Carla, iita
iia en
iiÍa
Fnns), de Molleb (Irma, John, Lolte,
{Dick, Heíly,
'lte, Sonja, Renie, Mary, Fene & Vonny). De Bchwe/ers {Nex, Nte, Gra* &Frank}, km. Comelisxn (Dick,
(Euglne, EabE
Ot)ry en Nicky), de CaroS {Euglne,
Babs, Tino,
Tino, MatÉy,
MatÉy, Hanna, Suzan en Sifvy), fam.
fan. Vrede (l4yrna,
Joyce, Medy, Ellls en Mac},
Mac), Broeie v,A, e, mneke
ftíyrna, Joyce,
en Humphrey,
Humphrey, de Shlvé § dE
de Kloeles
Kloefies (Roy, Petsr
Pets;r en Bary), Syïvy,
Sylvy, Inge en Her En
ten Veen)
(Chiis, Droup & Gna),
Veen, de Vetlers
Vetbrs (Chíís,
de K&ing
kna), de
Ketring Oilviers
{Benno, Ineke, Margie & Ane) en nafuurlijlg Lenie fus, Anneli* Pelsnaeker, Hanan en Nelty, de MelgérE Grace, Edlth, Íneke, E/s en Renle, de
Mc4oubys,
,'rwt-tveu
Mc4ouby9
ut
Willy,
,ttrrf , tHann*
tgttrta
en tfrddy.
Feddy. Verder nog Judrtà en Hein Emnert,
Ennert, flly
flly e Rob ult
uit Ndderkerlg de Lapre's, hnÈ Janet SÏrr,k t%jr), Jack en
ra, Wlly,
Jeane Besssns,
Bessans, de Donlebens
Donlebens (Koàes & Ferry) de Severg'ns (Arhur, Ronny ftrry, Hulb en bnald) Ranny en Joge, Barry en Babs, VenSe 8., ?ànlcy
P, de mei$x fíupkens met VentJ eN. en SÉpan Wlerrni,Ie ved om op té noanen, maar jullle aílat ziii van haft weliom. fn rryilt u trbt ran aareb
lanand weten, infomeer dan brj Ptxk Gilnthardt !
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We hopen op een grde belangtelling

ffi !o0r jullie allen heelrcel

plezier. ...

