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Checue vcorr Stichting l-{rrlphond
Op 6 aprilwaren'de oude' RC Gerard van Kuijck en'de nieuwe'RC

Henk PIenk te gast bij Stichting Hulphond in Herpen. Ook RA Aad van

Grevenbroek was hierbij aanwezig. De uitnodiging voor de commando-

overdracht op ro januari j.l. was voorzien van een cadeau suggestie: een

donatie aan Stichting Hulphond. Door velen is daar gul gehoor aan gege-

ven. Hierdoor was het mogelijk een cheque van € rooo te overhandigen

aan een vertegenwoordiger van de stichting. Stichting Hulphond levert
jaarlijks r4o honden af aan mensen die de steun van deze hulphonden

hard nodig hebben. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar hun

website: www.hu I phond.nl

Namens het Regiment dank aan iedereen die een bijdrage heeft gedaan.

l\ationaie Taptoe
Op z7 september zorg wordt wederom een speciale veteranenvoorstelling georganiseerd tijdens de Nationale Taptoe in

Rotterdam. Wij zijn enorm blij dat onze Regiments Commandant wederom per kaartje €7,5o zal restitueren. Per lid kunnen

maximaal twee kaartjes worden gedeclareerd. Om in aanmerking te komen voor restitutie dient u zich op te geven door

een mail te sturen aan secretaris@veteranenbent.nl. Bij de opgave moet een scan van de tickets of van het betalingsbewijs

worden gevoegd en uiteraard wordt uw rekeningnummer verwacht. Uw kaartjes kunt u op de volgende link reserveren:

www.nationaletaptoe.nl Wij hopen velen van jullie tijdens de TAPTOE te ontmoeten.
Namens de Retiniecommissie, Sgt r (bd) Ab de fong
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Museurn Weekend HC F.B &T
Het was passen en meten in het Historische Collectie Bevoorrading en Transport om ruimte te creëren voor een nieuwe expo-

sitie: sinds maart is een hoek ingericht met een fotoreportage over de uitzending in Afghanistan. Net op tijd, want het HCRBf;T

opende de deuren tijdens het jaarlijks terugkerende Museum Weekend op r3 en r4 april. Ook de collecties van de Technische

Dienst en Militaire Administratie waren te bezichtigen. De DKO (Dienstplichtige Koude Oorlog) en het t(N L/BE) VN TBAT waren

dit jaar weer aanwezig. 4r DKO zorgde traditiegetrouw voor heerlijke erwtensoep. Ondanks het wat koude weer was er een

prima sfeer. Lichting 8r-5 van 4r Bevocie had met elkaar afgesproken op zaterdag en dat leidde tot sterke verhalen en veel

gelach in de groep. Wellicht een goed idee voor volgend jaarl
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