Uitnodiging
6e grote 829-832 ZwtCie Reünie

Voorhout, 6 januari 2020,
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan de 6e grote Reünie van de 829-832 Zware
Transport Compagnie, voorheen gelegerd in resp. Grave, Vught, Keizersveer en tenslotte weer
Grave. De reünie staat open voor iedereen die gediend heeft bij 829-832, ongeacht uw rang en
ongeacht of U Dienstplichtig, KVVer, TSer, VNDer of Beroeps was.
Datum: zaterdag 17 oktober 2020 zaterdag 24 april 2021
Plaats van handeling: Museumpark Logistieke dienst : Multifunctionele ruimte “de Palmpit”,
behorend bij de Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen, Gebouw V20,
Zeisterspoor 8, 3769 AP Soesterberg. Tel.: 033 – 466 2958 ; www.regimentbent.nl/historischecollectie-bt
Programma:
Vanaf 11.30 uur : Ontvangst in “de Palmpit” met koffie, thee en een behoorlijke plak Defensie Cake!
12.00 - 12.30 uur : Officiële opening reünie door Henk Kruit en andere ‘plichtmatige’ gebeurtenissen.
13.00 - 16.00 uur : Gezamenlijke Blauwe Hap! Hiervoor staat keukenbrigade van 43 BEVO paraat! De
bar is ook open vanaf 13.00 uur. De historische collectie Bevoorradings en Transporttroepen is
tussendoor ook te bezichtigen ( in hetzelfde gebouw) alsmede het naast het gebouw gelegen TD
Museum : de Historische collectie Regiment Technische Troepen. ( speciaal voor ons geopend van
14.00 tot 16.00 uur) Genoeg tijd dus om overal gezellig rond te neuzen, met je oude maten om tafel
te zitten ,een drankje te drinken en genieten van een borrelhapje kaas en worst.
16.00 uur: einde reünie.
Inschrijven: d.m.v. het overmaken van € 26,-- per persoon naar ABN bankrekening
NL72ABNA0613261879 t.n.v. H.Kruit te Voorhout onder vermelding van : uw voor- en achternaam,
woonplaats , uw lichtingsnummer en eindrang en eventueel de voor- en achternaam van de
personen die u meeneemt.

INSCHRIJVING IS GESLOTEN

Inschrijven kan tot 31 augustus 2020 of eerder als het maximum deelnemers behaald is. Het
inschrijfgeld is inclusief entree, koffie en cake, uitgebreide Indische maaltijd, 3 consumptiemunten
pp. , audiovisuele apparatuur, schermen, kosten vrijwilligers van beide musea en bijkomende kosten.
Na ontvangst van het inschrijfgeld volgt een bevestiging per mail.

Zorg er voor dat we er, net als de vorige keren, een groot succes van maken. Bel of mail je oude
vrienden op en maak ze enthousiast om mee te doen en schrijf je zsm in. Wacht niet tot 31
augustus….er passen maximaal 150 deelnemers in ‘de Palmpit’.

Tot 17 oktober! 24 APRIL 2021
Nil Nobis Absurdum,
Henk Kruit,
Organisator 829-832 Zwaar Transport Reünie 2020.
Voor vragen: mail of bel bij gerust: 829.832zwaartransport@gmail.com of 0630390054
Parkeren:
Volop gratis parkeergelegenheid, direct bij binnenkomst t.o. gebouw V 16

