
Hallo allemaal,

De round-up voor de reünie van 2018 zit erop en het is
hartverwarmend om te mogen constateren dat de animo
voor dit unieke evenement nog steeds ongekend groot is.
Tijd dus om te laten weten wie er allemaal - bij leven en
welzijn - van de partij zullen zijn. Dit zijn ze:
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Nu we de (voorlopige) lijst van deelnemers rond heb-
ben, is het moment aangebroken waarop we ons in het
vervolg met de berichtgeving over de aanstaande re-
ünie exclusief tot die deelnemers gaan richten. Komt
jouw naam dus niet in bovenstaand lijstje voor, weet
dan dat het hier ophoudt en dat je waarschijnlijk pas
weer iets hoort als de reünie achter de rug is en we ver-
slag doen van weer een geslaagde driedaagse.
Maar wie weet heb je er nog eens over nagedacht en
heb je toch zin gekregen om je alsnog aan te melden.
Natuurlijk kan dat, graag zelfs! Stuur dan een mailtje

naar Ton Kamminga (tonkamminga@kpnmail.nl).

Toch hoef je niet echt verstoken te blijven van al het
nieuws in het komende reüniejaar. Op de vertrouwde
website http://nwit.keesflink.nl/ kun je alles meelezen,
want webmaster Kees Flink plaatst er ook al deze
nieuwsbrieven op.
Maar ook als je niet deelneemt, stellen we het op prijs
als je ons op de hoogte wilt houden van eventuele ver-
anderingen in adres, telefoon en e-mail, zodat we je
altijd kunnen blijven bereiken.

De enige echte reünie:

21, 22 en 23 september 2018

Laatste oproep!

Bert van den Berg
Jacques Boonman
Gertruus Bors
Frits Colnot
Frans van Dok
Kees Flink
Guillaume van Grinsven
Wil van Huissteden
Han IJzendoorn
Ton Kamminga
Gerda Kloos

Willem Maris
Jacques Peeters
Marc Permeke
Sophie Raymakers
Stan Rijven
Hanneke Spoormans
Floor Sprenger
Els Thuis
Giel Venema
Annette van Vorselen
Rietje van Zandvoort

Enkele jaargenoten moeten nog een slag om de arm hou-
den. Zoals Ton Oostveen, die in de reüniemaand met
een kunstproject zit en daar pas later duidelijkheid over
krijgt. En verder ook Agnes Elema en Denis Janssen,
die beiden om hen moverende redenen een voorbehoud
moeten maken.
Ten slotte hebben Evelien Jonkers en Eth Nieuwendijk
te kennen gegeven op vrijdag en mogelijk deels op zater-
dag erbij te willen zijn, met eigen overnachting.

Opgeteld komen we dus tot 24 en wellicht 27 deelne-
mers, een respectabel aantal!


