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Aan: de lezers van onze nieuwsbrief. 
 
Beverwijk, 1 februari 2023 
 
Onderwerp: Contactdag zaterdag 11 maart 2023  
 
Dit keer centraler in het land: 
De Reehorst, 
Bennekomseweg 24, 
6717 LM Ede.  
(Op 7 minuten loopafstand, 550 meter, van NS station Ede/Wageningen) 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De laatste Contactdag is door Corona alweer 4 jaar geleden. En nu organiseren 
wij opnieuw een ontmoetingsdag op zaterdag 11 maart 2023. Dit keer centraler in 
het land in de verwachting meer mensen te bereiken.  
Velen van u hebben al meerdere keren onze contactdagen bijgewoond en wij zien 
u dan ook graag weer terug. 
 
We ervaren dat jonge mensen in Papua ook zeer bevlogen kunnen raken voor 
hulp aan Papoeajeugd die het nodig heeft in de (nieuwe) provincie Papua-Selatan. 
Hen die hulp gehad hebben zijn dankbaar en steunen ons werk. Daarom hebben 
we ons bestuur in Merauke ook uit kunnen breiden met jonge mensen. Dat is 
belangrijk om op den duur op eigen benen te kunnen staan. 
 
In onze nieuwsbrief nummer 72 van december 2022 heeft u de aankondiging van 
deze dag kunnen lezen. Omdat dit alweer een maand geleden is, en de 
Contactdag 2023 over enkele weken plaats vindt, stuur ik u nu deze uitnodiging. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
10.30 uur Zaal open. Ontvangst met koffie en thee. 
11.00 uur Dagopening door de dagvoorzitter Jan Heijs (voorzitter) 
11.10 uur Terugblik ontwikkelingen na vorige contactdag Jan Heijs (voorzitter) 
11.30 uur (Foto)verslag werkbezoek 2022 van Ton van Breemen (secretaris), 

Karin Buckens (penningmeester) en Jan Heijs (voorzitter)  
12.30 uur Lunchpauze (bijdrage lunch 20 euro) 
13.30 uur Toekomstige ontwikkelingen Jan Heijs (voorzitter) 
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14.00 uur Ruimte voor vragen en discussie. 
14.30 uur Afsluiting van het programma met daarna gelegenheid tot gezellig 

samenzijn tot ca 16.00 uur.  
 
Op de contactdag zal een stand met te verkopen spullen uit Papoea aanwezig zijn. 
 
U kunt zich opgeven bij onze secretaris Ton van Breemen door onderstaand 
inschrijfformulier in te vullen en per omgaande in een envelop met postzegel te 
zenden aan: Dhr. A. van Breemen, Munnikenweg 54, 1947 EV Beverwijk, of de 
gevraagde gegevens per e-mail te sturen aan 
papoeajeugdnaarschool@gmail.com. 
 
Wij hopen dat wij u mogen ontmoeten, 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
A.J.G. van Breemen (secretaris) 
 
Routebeschrijving: 
Er is een routebeschrijving op de website van De Reehorst zowel per auto als per 
openbaar vervoer en de kortste looproute: www.reehorst.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijfformulier Contactdag Papoeajeugd naar school 
Ja, ik kom op 11 maart 2023! 
Mij is bekend dat een bijdrage voor de lunch 20 euro per persoon is.  
0 Ik maak het bedrag over op Rabobank NL90 RABO 0106 8937 93 
0 Ik betaal contant ter plaatse. 
Totaal aantal personen: …   
Naam: ….……………………………………..…………. 
Straat en huisnummer: …………………………………………….……..… 
Postcode en woonplaats: …………………………………………….……..… 
Telefoonnr: ………………………………… 
Handtekening: ……………………………………. 
Svp in blokletters invullen. 
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