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VOORTBESTAAN VAN ONZE BEZITTINGEN.

Begin oktober heeft het bestuur van de Anna en Willem van Slobbe Stichting vergaderd.
De bestuursleden zijn tot de conclusie gekomen dat er niet genoeg gebruik wordt gemaakt van
de caravan in Putten en de bungalow in Brouwershaven.
Het eindresultaat van de vergaderig was de vraag:

W AT TE DOEN?
Omdat het alle familieleden aangaat willen wij iedereen vragen met ons mee te denken over
de toekomst van onze A&W van Slobbe Stichting..
Naast het normale Info Bulletin treft u hierbij een extra enquette formulier aan waarop reeds
een aantal opties worden aangegeven.

REUNIE
De reunie 2008 zal gehouden worden op zondag 13 april.
Hoewel we nog geruime tijd voor ons hebben is het wel nuttig deze datum in uw agenda van
2008 te noteren.

De plaats van samenkomst is, zoals altijd, op camping "De Rusthoeve" te Putten. (adres:
Garderenseweg 168). Vanaf 14.00 uur ben je van harte welkom in de Parkiet, de ontvang-
ruimte van de camping. Het bestuur stelt het op prijs indien iedereen iets te eten of te drinken
meeneemt. De rest, zoals koffie, thee en broodjes wordt door het bestuur verzorgd.

DE HUURPRIJZEN VOOR 2008
Het bestuur heeft gemeend om de prijzen in 2008 niet te verhogen.

De prijzen voor 2008 zijn:

Brouwershaven: In het voor- en naseizoen  € 170,-  (1 oktober tot 1 april)

In het hoogseizoen  €  220.-  (van 1 april tot 1 oktober)  

Putten: Voor de periode 1 april tot 1 oktober  € 160,-

RESERVERINGEN :

Vooral de schoolvakanties zijn vroeg in het jaar gereserveerd. Dat betekent dat u er vroeg bij
moet zijn. Ook buiten de schoolvakanties is er volop ruimte om een week in Brouwershaven
of Putten door te brengen. Een aanrader is om in de herfst- of winterweken in Brouwershaven
te zijn. Bij Wout van Slobbe kunt u informeren wat voor mogelijkheden er zijn. Zijn telefoon-
nummer is: 010-4738338.
Mocht je na een aantal pogingen geen gehoor krijgen probeer dan het nummer van Thea
Fortuin: tel. 010 - 5919888 
Als alles goed gaat kan zij vertellen wanneer Wout weer bereikbaar is.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



VERMISSING :

WOUT beeft voor BROUWERSHAVEN en PUTTEN een aantal boekingen gedaan.

Hij bemerkte dat de lijst waarop de boekingen stonden uit bet boek van de reserveringen

van 2007 was verdwenen

Zijn verzoek is dat degenen die geboekt hebben voor 2008 in Brouwershaven of Putten

even contact met hem op te nemen zodat er geen misverstanden ontstaan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F AMILIEBERICHTEN

Als nieuw bestuurslid heeft zich beschikbaar gesteld: Jacgueline Pop van Slobbe.

Geboren: op 12 augustus 2007 Ilse Esveld (dochter van Kees en Sylvia Esveld Nijmegen)

In het afgelopen jaar hebben wij afscheid moeten nemen van:

Jan van Slobbe overleden: 18 januari 2007

Gé van Slobbe overleden: 26 maart 2007

José van Slobbe overleden: 31 mei 2007 (vrouw van Gé)

Peter van Mil overleden: 7 oktober 2007

Erik v. Bergen Bravenboer overleden: 21 november 2007

Wij zouden het zeer op prijs stellen, als een familielid overlijdt, dat aan ons te melden.

In het vorige Info Bulletin stond reeds geschreven dat wij proberen om het adressenbestand zo actueel
mogelijk te houden. 

Een adreswijziging stuurt u naar: Tineke Kleinschiphorst, 
Cimbaalstraat 12, 
6544 XX Nijmegen
Telefoon: 024-3775159
Emailadres: C.J.Kleinschiphorst@hotmail.com 

Zij zorgt voor verwerking in ons adressenbestand.

Als u dit info bulletin nog per post krijgt en u bent in het bezit van een emailadres dan zou het prettig zijn om 
uw emailadres aan Tineke door te geven.

Een ander familiebericht is nog dat ons bestuurslid Hanne van Slobbe uit den Haag
in augustus is vertrokken naar China waar zij een jaar Chinees aan het studeren is.

Nog een laatste verzoek:

Stuur het enquetteformulier zo spoedig mogelijk retour dan kunnen wij
komen tot een oplossing in overleg met iedereen, dus stuur zoveel mogelijk
jullie suggesties in.

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een voorspoedig 2008.
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