Uitnodiging
5e grote 829-832 ZwtCie Reünie

Voorhout 3 september 2017,
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan de 5 e grote Reünie van 829-832 Zwaar Transport,
voorheen gelegerd in resp. Grave, Vught, Keizersveer en tenslotte weer Grave. De reünie wordt voor
de 5e keer gehouden sinds het bestaan van de website ‘www.829-832zwaartransport.nl’ . De reünie
staat open voor iedereen die gediend heeft bij 829-832, ongeacht je rang en ongeacht of je nu
Dienstplichtig, KVVer, TSer, VNDer of Beroeps was.
Datum: zaterdag 21 april 2018
Plaats van handeling: het volledig vernieuwde DAF museum. Tongelresestraat 27 , 5613DA
Eindhoven. Tel.: 040-2444364 . www.DAFMUSEUM.NL
Programma:
Van 11.30 uur: Ontvangst op “het Dorpsplein” met koffie, thee en een flinke punt vlaai!
12.00 – 12.30 uur : Officiële opening reünie door Henk Kruit en andere ‘plichtmatige’ gebeurtenissen
!
13.00 – 16.00 uur : gezamenlijke ‘DAF 55” lunch op het ‘Dorpsplein’ : broodjes belegd met
zalmsalade, kaas, rosbief en ham, kopje soep en vers fruit. Voor de liefhebber ook nog een verse
Bourgondische kroket met een broodje….. Naast het ‘Dorpsplein’ hebben we ook ‘de Taverne’ tot
onze beschikking. Ook daar kan je gezellig zitten en is de bar geopend. Uiteraard zijn de drankjes
voor eigen rekening  ! Op het ‘Dorpsplein en in ‘de Taverne’ kan je uitvoerig met je oude maten
bijpraten. Het museum is uiteraard tussendoor ook te bezichtigen. Er is in het museum speciaal een
plek vrijgemaakt voor een YT 514. Er lopen in Nederland nog een 10tal. We gaan de komende
maanden op zoek naar een exemplaar die , als het even kan, nog in originele staat is!
16.00 uur: einde reünie!
Inschrijven: d.m.v. het overmaken van € 36,-- per persoon naar ABN bankrekening
NL72ABNA0613261879 t.n.v. H.Kruit te Voorhout onder vermelding van: uw voor- en achternaam
en woonplaats, uw lichtingsnummer en eventueel de voor- en achternaam van de personen die u
meeneemt.
Inschrijven kan tot 15 maart 2018 of eerder als het maximum deelnemers behaald is.. Het
inschrijfgeld is inclusief entreegeld Museum, koffie en vlaai, uitgebreide lunch, de huur van het ‘het
Dorpsplein’ en de ’Taverne’, audiovisuele apparatuur, scherm en bijkomende kosten. Na ontvangst
van het inschrijfgeld volgt een bevestiging per mail.

Zorg er voor dat we er , net zoals de vorige keren, een groot succes van maken! Bel of mail je oude
vrienden nog eens op en maak ze enthousiast om mee te doen en schrijf je zsm in. Wacht niet tot
eind maart…..er kunnen maximaal 110 deelnemers op het ‘Dorpsplein’.
Tot 21 april!
Nil Nobis Absurdum,
Henk Kruit,
Organisator 829-832 Zwaar Transport Reünies 2018
Voor vragen: mail of bel mij gerust: 829.832zwaartransport@gmail.com of 0630390054
Parkeren:
Bij het museum is i.v.m. nieuwbouw te weinig parkeermogelijkheid. 200 meter verderop is er
voldoende vrije parkeermogelijkheid bij de woonboulevard aan de Kanaaldijk Noord.

