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Het hoofdbestuur van de KVNRO heeft het genoegen officieren, reserveofficieren en
officieren-bd uit te nodigen voor een bijeenkomst in het kader van de saamhorigheid.
Met ingang van dit jaar wordt daarvoor een hele dag gereserveerd. Met dank aan de
afdeling Friesland, die tekent voor de organisatie, kunnen we u melden dat de
bijeenkomst plaats vindt op

U wordt daar tussen 10:00 en 10:30 uur ontvangen met koffie/thee en oranjekoek.
Na het welkomstwoord worden we door brigadegeneraal M.H. Wijnen, commandant
43 Mechbrig, ingewijd in de bijzonderheden van zijn brigade en daarna door
voetbaltrainer en -coach Foppe de Haan getrakteerd op een masterclass
teambuilding.
Na de lunch is het tijd voor de jaarrede van de algemeen voorzitter van KVNRO en de
uitreiking van de ‘Daan Hogenbirk-wisseltrofee’.
Kolonel-vlieger D.A. Traas brengt ons vervolgens op de hoogte van het wel en wee
van zijn Vliegbasis Leeuwarden.
Gewapend met de nieuwe kennis en inzichten gaan we dan op bezoek bij de CIORsportploeg. Die is bezig met een training op de onderdelen touwbaan, hindernisbaan
en handgranaatwerpen.
En er is een static show van modern en historisch militair materieel bij het KEKgebouw.
Om 16:30 uur wacht ons het aperitief, gevolgd door een barbecue tot circa 19:00 uur.
Tenue: DT of tenue de ville.
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Er is in deze nieuwe opzet geen apart partnerprogramma meer, maar uiteraard zijn
partners van harte welkom om het hierboven omschreven programma bij te wonen.
Voor de niet-leden en partners van leden wordt een bijdrage van € 10, = gevraagd.
De organiserende afdeling Friesland heeft in verband met de diverse voorbereidingen
(en de vakantie) uw aanmelding vóór 15 juli 2015 nodig.
U kunt zich opgeven door het toezenden van de onderstaande gegevens naar:

kvnrofriesland@gmail.com
of via het inschrijvingsformulier op de site
www.kvnrofriesland.nl
naam
……………………………………………………………………………………
rang
……………………………………………………………………………………
naam eventuele partner ……………………………………………………………………………………
postcode en woonplaats ……………………………………………………………………………………
e-mailadres
……………………………………………………………………………………
telefoonnummer
……………………………………………………………………………………
KVNRO-lid
ja / nee
maakt gebruik van barbecue ja / nee

HAVELTE
(Drents: Haovelte) is een brinkdorp in het zuidwesten van de provincie
Drenthe in Nederland. Het is de grootste plaats van de gemeente Westerveld.
Havelte was tot 1 januari 1998 een zelfstandige gemeente. In 2010 telde het dorp
3.185 inwoners. Havelte heeft een brink en een dorpsplein (Piet Soerplein). Het dorp
heeft als bijnaam de Parel van Drenthe.
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