Het Programma
Het programma van 04 september gaat er globaal als volgt uitzien:
Tussen 13.00u en 14.00u wordt u op de Legerplaats bij Oldebroek ontvangen met een kopje koffie of thee
in de sfeer van een ouderwets afdelingsbivak.
In dat bivak vindt u vele oude bekenden terug, waar u herinneringen mee op kunt halen.
In datzelfde bivak worden foto's en ander beeldmateriaal wat u aanlevert, vertoond.
In de omgeving van het bivak wordt oud en nieuw materiaal opgesteld in de vorm van een static-show.
U kunt uzelf dus uitleven door het bekijken van materiaal en vooral de oude contacten opnieuw beleven.
Het Nederlands Artillerie Museum opent op die dag zijn deuren voor de liefhebbers.
Aan het eind van de middag staat er voor u een warme maaltijd gereed.
Na de maaltijd heeft u nog even de tijd om adressen en telefoonnummers e.d. uit te wisselen, om daarna
tevreden naar huis te gaan.
De middag wordt muzikaal ondersteund door de band: Base Bleed.
Voor de liefhebbers wordt de officierskantine geopend om nog even net als vroeger, na te kunnen borrelen.
Voor de verzamelaars onder ons vindt er tijdens de reunie, verkoop plaats van diverse 41- artikelen die
nog voorradig zijn.
Zo zijn er nog een aantal boeken: "41 Afdva" te koop voor de prijs van € 10,En zelfs nog een aantal zeer gewilde "coins", voor de prijs van € 5,De coins worden op naam verstrekt en in het register ingeschreven
Reserveren van bovengenoemde artikelen wordt aangeraden omdat er nog maar een beperkte oplage van
aanwezig is.
U kunt via ons mailadres: reunie@41afdva.nl reserveren.
Verder worden er nog een aantal andere leuke verzamelartikelen verkocht.
Voor alle zekerheid nog een aantal zaken:
OPGELET, DE UITERSTE INSCHRIJF- EN BETAALDATUM, IS VERLENGD TOT EN MET 20 AUGUSTUS 2010.
ALS U ZICH NOG NIET HEEFT INGESCHREVEN OF NOG NZ.S.M. REAGEREN!!!

