UITNODIGING
Zoals afgesproken organiseren we dit jaar weer een reünie met de klasgenoten van de eerste groep
leerlingen, leerjaar 1958 van de Chr. Mulo in Roden. Daarom nodigen wij jullie uit voor de reünie op:

Zaterdag 9 november 2013 om 14.00 uur
in “de Witte Hagen”
De Ring 29a Leutingewolde.
Vanaf 13.00 uur hebben we de koffie en thee met wat lekkers klaar. We beginnen om 14.00 uur met
het middagprogramma. Na het welkomstwoord en een praatje is het de bedoeling dat we met zijn
allen naar onze vroegere locatie “De Boskamp” gaan. Deze locatie zal op korte termijn worden
afgebroken en daarom is het misschien wel leuk om er nog een keer te gaan kijken. Mevr. Prins is
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Daarna gaan we weer terug voor het informele
gedeelte. Neem foto’s en herinneringen mee naar de bijeenkomst.
Om 17.30 uur hebben we een Chinees buffet. We kunnen t/m de volgende morgen over de locatie
beschikken. Dus alle gelegenheid om na te praten en wie wil kan blijven slapen. Wel even linnengoed
meenemen.
“De Witte Hagen” is eigendom van Henk en Giely Aukema. Het is een fijne accommodatie op een
mooie plek.
Ongetwijfeld zal er in de persoonlijke sfeer het nodige wel en wee gebeurd zijn. Van de klasgenoten
Albert de Vries en Jan Harry Fokkema weten we dat die zijn overleden. Ook is vorig jaar (2012) de
man van Margriet plotseling overleden.
We hopen jullie allemaal op 9 november te ontmoeten!
De kosten proberen we op ± € 25.00 per persoon te houden. Bij aankomst betalen (excl.de drankjes
’s avonds).
Graag zo spoedig mogelijk via het antwoordstrookje of email laten weten of je wel of niet komt.
Met vriendelijke groeten en tot ziens,
Anneke, Margriet en Mieneke.
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