UITNODIGING

Op 28 september 2019 vindt de allereerste F.M.O.K najaarsbijeenkomst plaats.
Het is mijn voorecht en genoegen u en uw partner uit te nodigen voor deze bijeenkomst.
DAGINDELING*
Vanaf 9.30 uur (niet eerder a.u.b.) ontvangst in het ECHOS HOME ( v.m.PMT ) in Oirschot
CA 10:30 uur Opening;
1 minuut stilte voor omgekomen kameraden ;
Vanaf ca: 10:45 uur Korte Lezing door een Mystery Guest
11:45 uur gezellig samenzijn en ontmoeting met oude dienstmakkers
12:30 uur Lunch
14:00 uur; de mogelijkheid om memorabilia/boeken aan te schaﬀen bij aanwezige stands en de
kans nog gezellig na te praten met voormalige kameraden en/of bekenden uit uw diensttijd onder
het genot van nog een drankje
Ca 15:00 uur Slotwoord
Uiterlijk uur 15:30 sluiting
Toelichting:
Lokatie: ECHOS HOME ‘de VRIJHEID; Eindhovensedijk 33, 5688, GN- OIRSCHOT
Route Beschrijving : Kunt vinden via o.a Google Maps
Leden/niet Leden: een verenigingstenue met batons, of tenue de Ville en actieve Militairen : DT 1
Bereikbaarheid per OV: Bus 20 vanaf/richting BEST Station
IK hoop u allen te mogen begroeten op 28 september 2019
Het Bestuur
* tijdstippen onder voorbehoud.

inschrijﬀormulier najaarsbijeenkomst F.M.O.K d.d. 28 september 2019 ECHOS HOME Oirschot
Bij dezen meld ik mij aan voor de bijeenkomst op 28 september en bestel:

A > Lunch a € 11,00 p.p. inclusief 1 x consumptie

Voorletters en naam…………………………………………………………………………..
Straat en huisnummer:………………………………………………………………………..
Postcode:…………………………Woonplaats:……………………………………………..
Naam van uw introducés:…………………………………………………………………….

Heeft d.d:………………………………………. 2019
Vul hier het aantal deelnemers in waarvoor u inschrijft…………………..maal € 11,00 gestort op:
Tijdelijk rekeningnummer F.M.O.K: NL 51 INGB 0004 8967 29 t.n.v. Mw.P.G.J.M van der Aalst
onder vermelding van ………… maal Lunch najaarsbijeenkomst F.M.O.K
Dit inschrijﬀormulier uiterlijk inzenden voor: 31 Augustus 2019
Per Post aan R. Vaneker Voorzitter F.M.O.K
Fattenbergstraat 9G
6191 EP Neerbeek L
of per e-mail FMOK-bestuur@kpnmail.nl
Datum:…………………………………..2019

Handtekening:………………………………………
Voor deelname aan deze dag kunt u zich uitsluitend aanmelden middels dit inschrijﬀormulier!!
Het Bestuur

