
 

 
 
 
  

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. 
Deze middag willen wij afsluiten met om ongeveer 17.00 uur een Indische rijsttafel.  
(bij voldoende deelname ) 
De kosten hiervoor zijn €8,- die u bij binnenkomst kunt voldoen (geen pin) 
Wij willen graag weten met hoeveel personen er wordt deelgenomen  
aan de Indische rijsttafel. 
Wanneer u mee wilt eten , wilt u zich dan opgeven voor   23 maart 2019 
per mail:  secretaris@indiemonument-hardenberg.nl     of 
telefonisch tussen  18.00 en 20.00 uur :  0523-683518  ( Chris Somsen ) 
 
Deze middag hoort u uiteraard de jaarverslagen en maakt u tevens kennis met een 
gedeeltelijk nieuwe samenstelling van het bestuur. Na de pauze zal Jan Meilink het één en 
ander vertellen over zijn werk als imker 
  
Het bestuur nodigt u en een introducé, van harte uit voor deze bijeenkomst die zal worden 
gehouden op:  

Zaterdag 30 maart bij de Wiekstee in Baalderveld. 
aanvang: 14.00 uur. 

(Adres: Hondsdraf 2b, 7772 LZ Hardenberg) 
 
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. 
Voor degenen, die nog geen donateur zijn, bestaat er tijdens deze bijeenkomst de 
gelegenheid zich als donateur bij het bestuur aan te melden. 
 
 
 
 
 

Prinses Marijkelaan 118 7776 XH Slagharen 
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Hardenberg, februari 2019               

Programma 30 maart 2019: 

 

1. Ontvangst met koffie/thee (14.00 uur) 
 

2. Welkomstwoord   
       

3. Jaarverslag en financieel verslag met toelichting van de secretaris en de 
penningmeester 
Vragen naar aanleiding van de verslagen 
Kascontrole was dit jaar door Mevr. van Faassen en dhr. Lamberink 
Wie gaan de kascontrole in 2020 doen? 

4. Pauze 
 

5. Jan Meilink verteld over zijn werk als imker 
 

6. Tijd voor vragen en/of opmerkingen 
 

7. Afsluiting  
 

8. Indische rijsttafel (aanvang ongeveer 17.00 uur) 
 

 

GRAAG TOT ZIENS OP 

 

30 maart  a.s. in de Wiekstee te Baalderveld 

 

Het bestuur                                                                                      Stichting Indië Monument Hardenberg 

Prinses Marijkelaan 118 7776 XH Slagharen 

 


