
12e Kumpulan Sekolah Hollandia 

WANNEER : 30 AUGUSTUS 2008 

WAAR:	 H.F.WIITE CENTRUM DE BilT 
3731 ell H.DUNANTPLEIN 4. 

AANVANG : 16.00 EINDE : 01.00 

Uw Bijdrage : € 10,00 
Aan de zaal : € 12,00 
Toegang vanaf 16 jaar. 

De kaarten kunnen tot uiterlijk 23 aug 2008 telefonisch worden 
besteld bij de Reuniecommissie. Wilt u bij de bestelling aangeven 
wie uit Hollandia komt !! 

De Kumpulan Sekolah omvat aile ex-Ieerlingen 
,van aile lagere scholen, LTS, MULO en HB~_. 

Beste klas-, schoolgenoten, vrienden en bekenden. 

HOME IS WHERE THE HEART HOLLANDIA
 
Graag nodigen wij je uit voor de 12" KUMPULAN SEKOLAH HOLLANDIA 

Een reunie is een samenzijn van mensen die hetzelfde gemeen hebben, de hang naar tempo doeloe, ondanks alles, een onbezorgde 
jeugd , kattenkwaad uithalen, verliefd worden, aile reden dus om weer te komen. Het delen van herinneringen, daar gaat het om. 

HERINNERINGEN BLlJVEN ALTIJD IN JE ONDERBEWUSTE 

De meeste van ons zitten nu in de herfst of winter van het leven, het afgelopen jaar zijn weer enkelen ons ontvallen. 
- WI] zu en en ge enken bijde aanvang van de Kumpuiail-.-- ----

Op 30 augustus 2008 is het weer zover in Zaal H.F.Witte Centrum te De Bilt. 
Aanvang: 16.00 uur - Einde 01.00 uur 

Met het vorderen van de leeftijd worden de herinneringen sterker. Dan ontstaat er als vanzelf de behoefte om er met
 
anderen over te praten. En, als je iets mist, betekent dit, dat je iets kostbaars hebt mogen bezitten. Dat kostbare zijn
 
de leuke en mooie herinneringen aan je verblijf in Hollandia. Oat is de sleutel tot ons verleden.
 
Dat is wat ons allen bindt. Mooie herinneringen moet je koesteren en een plaats geven in je leven.
 
De reunie is een mooie gelegenheid om die tijd met klas-, schoolgenoten, vrienden en bekenden op te halen. Lekker
 
bijpraten, adressen uitwisselen, foto . s van toen bekijken. Je oude vlam of stille liefde ontmoeten.
 
Voor degene die nog nooit onze reunie heeft bezocht, wees niet bang dat niemand je herkent. Je zult versteld staan
 
hoeveel personen jou nog kennen. Schroom niet om eens langs te komen. Vergeet je foto, of poeziealbum niet.
 

Staand vim: Alwie v.der Wal-Gerry Sammet-Hans Krijgsman-Terrence Gout. Zittend: Roel Seerhorst-Eddy de Vreede.
 

DON'T MISS IT!!! 
30 AUGUSTUS 2008 
AANVANG: 16.00 UUR. 

H.F. WITTE CENTRUM TE 
DE BILT , H. DUNANTPLEIN 4 

BESTEL TIJDIG UW KAARTEN. 



SCHOOLFOTO'S EXPOSITIE - HOLLANDIA TOEN EN HEDEf\ 

Op de avond zijn foto 's en videobeelden van Hollandia Toen en Heden te zien. 

Heb je zelf nog oude schoolfoto's, die wij op de scholen exposities zouden kunnen gebruiken, scan de foto op A4
formaat, vermeld school, klas, jaar en eventueel de namen van de personen. 
Zend ze naar : JOZEF GO, STADENSTR 6.4826 AK, BREDA. TELNR: 076-587 28 18 
Indien iemand uit je vrienden- of kennissenkring ook een uitnodiging wil hebben, bel dan Conny Ruchtie na 19.00 uur 
op. Telnr: 035-6237383 

De reuniecommissie, bereikbaar na 19.00 uur, bestaat uit: 

Jozef Go 076 - 5872818 Heidi Heintz 078 - 6171007 
Loulou Oberholz 026 - 3114052 Ben Schmidt 040  2419571 
Addy Wils 030  2291325 Ron Schmidt 070 - 3964988 
Conny Ruchtie 035 - 6237383 E-mail:C.S.Ruchtie@hetnet.nl Trix Mulder 070  3964988 

Gereserveerde kaarten die na 19.00 uur, niet zijn afgehaald, gaan terug in de verkoop II
 

RESEVEER SNEL OP = OP:
 
Personen die in het Buitenland wonen, kunnen de kaarten aileen via E-mail bij C.Ruchtie bestellen.
 
Gasten uit het buitenland krijgen van de Kumpulan een blijvende herinnering mee naar huis.
 

De kaarten kunnen tot uiterlijk 23 augustus 2008 worden besteld bij bovengenoemde personen.
 
Bij de bestelling hebben wij de volgende gegevens nodig :.
 

A. Naam en roepnaam 
B. De laatst bezochte school in Hollandia 

Degene die een kaart bestelt voor een ander moet bovenstaande gegevens van hem/haar ook even doorgeven. 
Bestelt u een kaart voor iemand die niet in HOLLANDIA op school heeft gezeten, dan hebben wij deze gegevens 
vanzelfsprekend niet nodig. 

De gegevens worden gebruikt om een alfabetische namenlijst bij te houden, zodat we weten wie er aanwezig zullen 
zijn op de reunie. Aan de commissie wordt namelijk regelmatig gevraagd of een bepaalde persoon al dan niet komt, 
vooral door mensen die een oude vriend of vriendin zoeken. 

ROUTEBESCHRIJVING 

Vanaf de A 27 afslag 30 (Veemarkthallenl nemen. Onder aan de afrit richting De Bilt rijden tot aan het 1e 

stoplicht. rechtsaf (Blauwkapelsewegl na 150m linksaf (Alfred Nobellaanl na 500m H.F. Witte Centrum. 

Openbaar Vervoer : Vanaf Centraalstation Utrecht neemt u lijn 57 richting Bilthoven. Bij halte Alfred 
Nobellaan uitstappen. U voigt de Alfred Nobellaan en na 50m vindt u het H.F Witte Centrum. 

TOT ZIENS OP 30 aug 2008 

Aanvang: 16.00 UUR 
Bestel tijdig uw kaarten.Want VOL = VOL 

Beste ontvanger, indien onbestelbaar, kruis dan een van de onderstaande redenen aan: 

o Vertrokken o Adres onbekend o Overleden o Geweigerd 

Indien bekend, nieuw adres: _ 

II 


