Belangrijke info betreffende de reünie van 21 april as.

Beste vrienden,
Bij de voorbereiding van de reünie en de eerste opzet van het programma, is geen rekening
gehouden met de overhandiging van het Herinneringsboek van 829-832ZwtCie door de
Regimentscommandant Gerard van Kuijck. Uiteraard gaat dit gepaard met een korte speech. Om
e.e.a. in goede banen te leiden is besloten de reünie een half uur eerder te laten beginnen en een
half uur later te laten eindigen.

Het programma is dan als volgt:
11.00 uur: Ontvangst op “het Dorpsplein” met koffie, thee en een flinke punt vlaai!
11.30 – 12.30 uur : Officiële opening reünie door Henk Kruit ; Korte briefing over de “AAT Toen en
Nu” door Toine Fraanje (Kol. BD) ,oud staflid van onze compagnie en Overhandiging van het
herinneringsboek door de Regimentscommandant Gerard van Kuijck aan de oudst aanwezige oud CC ,
de Lnt-Kol. BD Ton Maas en nog een andere gebeurtenis. (dat blijft nog even een verrassing )
13.00 – 14.00 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 de volledig
gerestaureerde DAF YT 514 van dhr. Verhoef uit Zevenaar.
Vanaf 16.00 uur is aan de uitgang , ter inlevering van uw badge, het herinneringsboek verkrijgbaar.
16.30 uur: einde reünie!
Mocht er in de tussentijd nog een verandering komen, dan worden jullie vanzelfsprekend op de
hoogte gehouden. In ieder geval volgt begin april nog een reminder.

Tot dan en blijf gezond!
Met AAT groet,

Henk Kruit

