Uitnodiging reunie ISAF
Geschreven door VVRLJ

Geachte Uruzgan veteranen,

Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers organiseert op 29 juni 2016 een reünie voor
allen die zijn uitgezonden naar Uruzgan onder de vlag van de Limburgse Jagers (TFE 3, TFE 8,
TFE 9 & TFE 12), dan wel als Limburgse Jager aan een individuele uitzending in Uruzgan
hebben deelgenomen. De reünie is dus ook bedoeld voor alle niet-Limburgse Jagers die
hebben deelgenomen aan een van de genoemde uitzendingen onder de vlag van ons
Regiment.

Op deze woensdag zullen we, naast het reünie programma, deel uitmaken van het programma
van 42 BLJ waarbij het monument op de nieuwe locatie in Oirschot wordt ingewijd. Ons
monument heeft een plaats gekregen bij het nieuwe “Heimbetrieb” en de nieuwe
bataljonsappelplaats. Tijdens deze ceremonie zal ook een centrale herdenking plaatsvinden
van alle slachtoffers die zijn gevallen terwijl zij dienden onder de vlag van 42 Painfbat
Limburgse Jagers. Tevens zal stilgestaan worden bij het feit dat 42BLJ inmiddels al weer 10
jaar geleden is vertrokken uit Seedorf.

Het programma van deze reünie ziet er globaal als volgt uit:
10.00 uur ontvangst in geb 150 (KEK gebouw), registratie binnenkomst, koffie + vlaai
11.00 uur opening in de filmzaal
11.30 uur static show + expositie Historische Verzameling RLJ
12.30 uur rijstmaaltijd in buffet vorm
13.45 uur aanbieden “special editie Limburgse Jager”
15.00 uur inwijding monument, herdenking
15.45 uur receptie in feesttent
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Betalende leden van de VVRLJ kunnen kosteloos deelnemen, alle overigen voor het luttele
bedrag van € 7,50. Daarvoor krijgt u de toegang tot de reünie en inwijding monument, koffie met
vlaai bij binnenkomst, een rijstmaaltijd tussen de middag, een speciale (dikke) editie van ons
blad de “Limburgse Jager”, een aantal consumpties voor tijdens de receptie en een aandenken
aan deze dag.

Aanmelden kan erg eenvoudig door het opgave formulier in te vullen en vóór 15 juni 2016 te
mailen naar isaf@vvrlj.nl . Voor de niet-betalende leden komt daar nog de betaling van € 7,50
bij:
NL68 RABO 0182 4264 40, onder vermelding van REUNIE ISAF VVRLJ en uw NAAM.

Locatie: de Ruyter van Steveninck Kazerne Oirschot
Parkeren: naast gebouw 150 (KEK gebouw)
Tenue: voor actief dienende militairen GVT of burger (eigen keuze)

Houdt er rekening mee dat er verscherpte bewaking kan zijn (legitimatie plicht!!)

Zorg dat we zo veel mogelijk Limburgse Jagers en overigen die onder onze vlag zijn
uitgezonden bereiken door dit bericht te delen met al uw vrienden. Dat kan natuurlijk eenvoudig
door ze attent te maken op de website ( http://www.limburgsejagers.nl/content/vvrlj.html ) en
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onze FaceBook pagina!

Download het aanmeld formulier hier .
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