
 

 

 
 
 
  

Uitnodiging: 

 
Geachte Donateur, 
 
Ook dit jaar willen we weer als vrienden ( donateurs ) van de Stichting gezellig een middag 
bij elkaar zijn om wat bij te praten. 
Het is dit jaar echter een bijzonder jaar want wij vieren ons 20 jarig jubileum. 
Daarom komen we deze middag samen bij Landhoeve Zwieseborg te Loozen. 
Deze middag willen wij afsluiten met om ongeveer 18.00 uur een Indische rijsttafel.  
( bij voldoende deelname ) 
Er zijn hier geen kosten aan verbonden i.v.m. het jubileum. 
Wel willen wij graag weten met hoeveel personen er wordt deelgenomen  
aan de Indische rijsttafel. 
Wanneer u mee wilt eten , wilt u zich dan opgeven voor   1 mei a.s. 
per mail:  secretaris@indiemonument-hardenberg.nl     of 
telefonisch tussen  17.00 en 19.00 uur :  0523-232281  ( Betsie Hans-Wolbink ) 
 
We gaan deze middag ( bij goed weer ) per boot naar Hardenberg. 
Ter hoogte van het Indië plantsoen, blijft de boot op het midden van de Vecht stil liggen. 
Met een kleine afvaardiging willen we dan bij het monument bloemen leggen ter ere van 
het 20 jarig jubileum. 
Wanneer we weer terug zijn bij de Zwieseborg, zal er nog een korte voorlichting gegeven 
worden over het Indië gebeuren. 
  
Het bestuur nodigt u en een introducé , van harte uit voor deze bijeenkomst,  
die zal worden gehouden op:  

zaterdag 5 mei 2018     bij Landhoeve Zwieseborg te Loozen. 
aanvang : 14.00 uur. 

( Adres: Hardenbergerweg 23 te Loozen ) 
 
Dit samenzijn is niet alleen bedoeld  voor onze donateurs, maar ook voor alle Oud Indië- 
en Nieuw Guineagangers en andere Veteranen uit de regio Hardenberg en omstreken. 
Bovendien hopen wij ook vele Hollandgangers, wij bedoelen hen die WO II in toenmalig 
Nederlands Indië beleefden, op onze koempoelan (bijeenkomst) te mogen begroeten.  
Kent u nog Sobats in uw omgeving, laat hun deze uitnodiging lezen en breng ze mee naar  
Landhoeve Zwieseborg te Loozen. 
Voor degenen, die nog geen donateur zijn, bestaat er tijdens deze bijeenkomst de 
gelegenheid zich als donateur bij het bestuur aan te melden. 
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Hardenberg, april 2018               

Programma 5 mei 2018: 

 

1.    Ontvangst met koffie/thee   ( 14.00 uur ) 
 

2.   Welkomstwoord   
       

3.    Jaarverslag en financieel verslag met toelichting 
Vragen naar aanleiding van de verslagen 
Kascontrole: Mevr. de Jong en dhr. Lamberink 

 Nieuwe kas controle: 

 

4.    Vertrekken met de boot Le Bateau de Napoleon, richting Hardenberg  ( 15.00 uur ) 
 

5.    Terug bij Landhoeve Zwieseborg  ( 17.00 uur ) 
 

6.    Voorlichting Indië gebeuren 
 

7.    Heeft er nog iemand iets te vragen of te vertellen ? 
 

8.    Afsluiting  
 

9.   Indische rijsttafel ( aanvang ongeveer 18.00 uur ) 

 

GRAAG TOT ZIENS OP 

 

5  mei  a.s. bij Landhoeve De Zwieseborg te Loozen 

 

Het bestuur                                                                                      Stichting Indië Monument Hardenberg 


