
Hallo allemaal,

Nog minder dan een jaar te gaan en dan klonteren we
weer bij elkaar! Krijg je er ook al zin in? Wij in elk
geval wel, vooral omdat we inmiddels goed zicht
hebben op het programma dat we je willen voorscho-
telen. Dat houden we nog even voor ons, want het
moet een beetje spannend blijven.
Eén tipje van de sluier willen we echter al wel oplich-
ten, ook vanwege je agenda: deelnemers aan de
reünie vragen we om ook de vrijdagmiddag vrij te
houden. Op het programma staat namelijk als eerste
een exclusieve ontvangst, op die vrijdagmiddag, door
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het College van Bestuur van de NHTV, in het dan
nog maar net verbouwde Klooster. Dat is het nieuwe
onderkomen tegenover het hoofdgebouw, waarin de
toerismepoot van de opleiding zal worden gehuisvest.
Je wordt volledig op de hoogte gebracht van de stand
van zaken rond de opleiding anno nu, en we kunnen
je verzekeren dat je zo nu en dan van verbazing ach-
terover zult slaan.
Vanaf 14.30 uur is de inloop, waarna om 15.00 uur
precies het programma begint. En ook dit mogen we
nog verklappen: de middag wordt afgesloten met een
hapje en een drankje, aangeboden door het College
van Bestuur. Dat wil je toch zeker niet missen?

Omdat we vanwege de financiën en allerlei afspraken
tijdig willen weten op hoeveel jaargenoten we kunnen
rekenen, horen we graag van je of je van de partij zult
zijn. Meld je daartoe zo snel mogelijk aan bij Ton Kam-
minga (tonkamminga@kpnmail.nl).
Als je je aanmeldt, verwachten we ook dat je de aanbe-
taling binnen een redelijke termijn overmaakt. Redelijk
vinden we een maand, dus graag voor 1 december a.s.
Realiseer je wel dat deze aanbetaling met name de kos-
ten van de accommodatie moet dekken en dat we dat

bedrag bij annulering daarom slechts bij hoge uitzonde-
ring kunnen restitueren. Daar gaan we hier geen voor-
beelden van geven, want dit moet toch vooral een blije
nieuwbrief blijven.

De enige echte reünie:

21, 22 en 23 september 2018

Meld je nu aan!



?

de hartelijke groeten van het
organisatiecomité:

Giel, Hanneke, Ton en Marc


