2013-08-31 jaarlijkse COPAN Reünie

Het viel allemaal reuze mee met het weer. Het zonnetje kwam erbij en het was dus ook heel
aangenaam om even door het park te lopen en de monumenten te bezoeken, o.a. het
monument voor de gevallen Papuastrijders ten dienste van het Koninkrijk dat vorig jaar op 1
oktober is onthuld. Inmiddels is daar ook, vooruitlopend op de jaarlijkse herdenking van 1
oktober, het Nieuw-Guinea herinneringskruis op aangebracht waarvoor toestemming is
gekregen van het Ministerie van Defensie.

Door de Stichting ProPapua was een bloemetje bij het monument neergelegd.

Alhoewel ik wegens andere verplichtingen maar kort aanwezig kon zijn, heb ik toch een aantal
foto's gemaakt van deze reunie:

Fotoalbum van de COPAN Reünie 2013 in Bronbeek
Voor de uitnodiging en het programma klik op "lees meer"

STICHTING GEESTELlJK EN SOCIAAL WELZIJN
PAPUA'S COPAN
Aan de Papua gemeenschap in Nederland, hun lotgenoten en Nederlandse vrienden uit
voormalig Nederlands Nieuw-Guinea

Onderwerp: Uitnodiging reünie op 31 augustus 2013
Amersfoort/Deventer, 10 juli 2013

Beste vrienden/vriendinnen, jongens en meisjes,

Graag willen we jullie uitnodigen voor onze jaarlijkse reünie.
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Deze wordt gehouden op zaterdag 31 augustus a.s in Bronbeek te Arnhem.

Het is een gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten en bij te praten, en daarmee de
onderlinge band te versterken.

En dat alles op een prachtige locatie met veel herinneringen aan Indonesie en Papua (zoals het
monument voor het Papoea Vrijwilligers Corps).

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 uur Ontvangst met koffie of thee in de Sumatrazaal

14.00 uur Welkom en opening door de voorzitter Dolf Tompoh,

Daarna: verschillende bijdragen in de vorm van muziek en zang, een korte film en
herinneringen.Maar vooral: onderlinge ontmoetingen. Bij mooi weer kan er ook in het park
gewandeld worden.Of er kan een bezoek gebracht worden aan het museum (vrije entree).

17.15 uur Maaltijd

19.15 uur Sluiting

Het is prettig als jullie je van tevoren opgeven.
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We vragen een bijdrage van Euro 25,00 per persoon voor twee keer koffie/ thee en de
maaltijd
, kinderen tot en met 11 jaar gratis, van 12 - 18 jaar half
geld
.

De bijdrage kan van tevoren gegireerd worden, bankrekening nummer zie hieronder.

We hopen elkaar zaterdag 31 augustus te ontmoeten.

Hartelijke groeten en tot ziens,

Namens het bestuur, Dolf Tompoh, voorzitter

Barend Ambrawo penningmeester; tel:0570-650153; E-mail: barend@ambrawo.nl

Bankrekening: Rabobank Deventer 37.77.54.498

Download de uitnodiging als pdf
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