
Hallo oud Libanonganger, 
 

Vijf jaar na de vorige reünie voor al het geneeskun-
dig personeel lijkt het een goed idee om in herhaling te tre-
den.  

Was je daar in een geneeskundige functie, genees-
kundig opgeleid, maar in een andere functie uitgezonden of 
ben je later geneeskundig geworden. Dan hoor je bij onze 
doelgroep. 

Een aantal namen en (email)adressen hebben we 
nog in ons bestand zitten. Ruim voldoende om te beginnen, 

 maar we zijn nog steeds niet compleet en blijven 
dus verder zoeken! Te zijner tijd komen we dan ook weer op 
het net met overzichten van de mensen waar we nog naar 
op zoek zijn. Mogelijk komen we dan weer verder. 

Het zal zeker niet makkelijk zijn om iedereen te vin-
den. Een aantal mensen zijn we uit het oog verloren. Het is 
ons niet bekend waar ze nu zijn. Ook zijn er al meerdere 
unifillers overleden. 

  

 De datum is donderdag 6 april 2023 

• Aanmelden kan middels het overmaken van € 5,- per persoon (partners zijn ook welkom) op 
bankrekening NL74 SNSB 0922 6466 27 t.n.v. C.W. Eijkelenboom onder vermelding van: “Libanon Reü-
nie” en het (voormalig) registratienummer). Verder ook even uw emailadres ter verificatie..Graag aanmel-
den voor 1 maart  i.v.m. diverse regelingen. Kom je overigens met de trein dan kunnen we je ophalen 
vanaf het station.(wel even doorgeven) 

• Als je niet mee wilt doen heb je dan bezwaar als we je benaderen om b.v. na te vragen of je 
nog pelotonsgenoten kent of bepaalde adressen nog weet. 

• Als je helemaal niet mee wilt doen en ook niet meer wilt worden benaderd zouden we het op 
prijs stellen als je dit even aan ons wilt doorgeven. Juist om te voorkomen dat we weer op het net komen. 

Onder meer naar aanleiding van de evaluatie van de vorige reunie hebben we deze keer gekozen voor de 
Korporaal van Oudheusdenkazerne,Noodweg 37, 1231PW te Hilversum. 

 
Het voorlopige programma: 
•Vanaf 10.00 uur ontvangst.(zoek je oude maten op) 
•11.00 uur opening. 
•12.30 uur Rijstmaaltijd. 
•13.15 uur Rondje door het museum en bekijken van onze oude en  

nieuwe geneeskundige voertuigen. 
•14.45 uur Voorlichting terugkeerreizen 
•15.30 uur Het regimentsdrankje 
•16.00 uur Einde programma 

Met vriendelijke groeten en hope- lijk tot de reünie 

Piet Augustijn   Kees Eijkelenboom 
p.augustijn@kpnmail.nl  kees.eykelen-
boom@gmail.com   
06-20269655 
 
Daan Meijer 
d.meijer58@live.nl 

Deze uitnodiging is samen met een geldig legitimatiebewijs tevens uw toe-
gangsbewijs.
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