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Jubileumbijeenkomst op woensdag 9 oktober 2019
De traditionele bijeenkomst bij Kumpulan-Bronbeek was weer banjak gezellig
en werd door 58 leden bijgewoond. Na het opspelden van de naambadge
werd onder het genot van een kop koffie met een plakje spekkoek in het
restaurant de verhalen trommel open getrokken.
Fred gekleed in traditioneel tenue verwelkomde ons en begon met het
herdenken van degene die ons zijn ontvallen na de voor jaar bijeenkomst, de
heren Siebe Vlietstra, Klaas Starrenburg, Jan Paans, Rien Schoondermark en
Hans Reulen, met een minuut stilte. Vervolgens ontstond er een discussie of
we met het plaatsen van een prijsvraag in een van de vorige mailings
moesten doorgaan, besloten werd dit te doen maar met een beloning voor
het door loting bepaalde correct ingestuurde antwoord. Daarna begaven we
ons naar de zaal en presenteerde Harry van der Brugh een power-point
presentatie over ons passagiersschip de “Willem Ruys”. Enkelen van ons
kenden dit schip als hun broekzak en verwoorden dit dan ook met
commentaar, reuze leuk. Om deze nog eens op je gemak te bekijken voeg ik
hem hierbij en een aanrader bekijk ook onderaan de filmpjes van de Ruys op
YouTube. Well done, Harry !!!
Daarna ging de bar open, op Hans Reijnen die in Italië woont hebben we een
toast uitgebracht op zijn 85 e verjaardag daarvoor had hij speciaal een
bedrag overgemaakt, Hans bedankt. Verder werd er gezellig gekletst en de
vriendschap banden weer eens extra aangehaald en dat lukt altijd wel onder
het genot van een biertje. Dit werd weer gevolgd door een traditionele
smaakvolle nergens zo lekkere volledige rijsttafellunch waar we zelfs een
Indonesische hoofdtooi ontdekten gedragen door een van onze leden (
smaakt de rijsttafel kennelijk nog beter), afgesloten werd met een kop koffie
met spekkoek. Al met al een geslaagde bijeenkomst, dachten wij zo.
De secretaris, Arie de Waardt

Presentatie WR
Technische Info KRL
Aanbevolen door Abe de Vries een URL over de machinekamer van de Titanic
https://www.youtube.com/watch?v=ptDFqY-0Do8&amp;feature=youtu.be
( ctrl+klik om te openen
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KRL naamkaartjes sorteren

Frans en Ann Kok zijn het naamplaatje opspeld door Fred

Fam L. Veenstra aan de Koffie

Joop Sellink bestudeert de ledenlijst

Henk Ehren aan de koffie
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Paul Zandee wordt zijn naamplaatje opgespeld en maakt een praatje

Piet en Resy maken een praatje

Arend wordt welkom geheten

Tiny Wieske en Toot Kautz in gesprek

Er wordt aandachtig geluisterd naar de Welkomst toespraak van Fred.
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Piet Boerboom heeft het na het zin

de glimlach van Resy van Kampen

en big smile van Ad van der Brugh

Presentatie WR door Harry
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Het glas wordt geheven op verblijf en gezondheid van Hans Reijnen in Italië

Thanks and Cheers Hans

de Indische rijsttafel “Istimewa”
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Het eten laat zich smaken

Koffie en spekkoek na.

Terima kasih dan selamat linggal
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