
 Reünie A cie 45 

Painfbat Steenwijk. 

 

 

Op zaterdag 4 oktober gaan we een gezellige dag organiseren voor Oud TS’ers en 

Oud Kaderleden van de A cie 45e Painfbat. 

Het programma voor die dag ziet er ongeveer op de volgende manier uit. 

11:00  Ontvangst in Pannenkoekenrestaurant “De Oude Vesting” 

Meppelerweg 89, 8331 CV te Steenwijk. Hier drinken we koffie met iets 

lekkers er bij. 

Vanuit hier gaan we naar onze voormalige kazerne waar we een rondleiding krijgen 

van  Majoor bd. de heer Sierd Tilma in het museum ‘Het Kelderbarretje’. De heer 

Tilma was in de jaren 80 ook gelegerd op de kazerne.  

Na dit bezoek gaan we met z’n allen richting Gieten waar we een rondrit gaan maken 

met 1 of 2 YP’s. 

De locatie van dit evenement is:  Ponybar 

Brink 22 

9461 AT Gieten 

Tel: 0592-264961 

http://www.ponybar.nl 

http://www.ponybar.nl/


Na de rondrit gaan we onder het genot van drankjes en een warm buffet/ BBQ 

gezellig bijkletsen en herinneringen ophalen. 

Het einde van de reünie hebben we nog niet gepland want dat mag een ieder voor 

zichzelf bepalen. 

Op loopafstand van de locatie staan 2 hotels waar je eventueel een kamer kunt 

bespreken. 

Hotel Zwanemeer   Hotel Braams 

Oude Groningerweg 1  Brink 9 

9461 BP Gieten   9461 AR Gieten 

0592- 26 26 01   0592-26 12 41 

info@hotelzwanemeer.nl  www.hotelbraams.nl 

Wil je deelnemen aan deze dag dan graag een bedrag van € 50,00 in eerste instantie 

overmaken op rekening: 

NL49RABO0366512218 

t.n.v. T. Stoffers 

o.v.v. Reünie 45e Painfbat 

Graag dit bedrag voor 1 augustus overmaken in verband met het aantal personen 

dat mee gaat doen aan het programma. 

Van deze kosten wordt het ochtendprogramma betaald: 

2 koffie met iets er bij kosten ± € 5,50 en een kleinigheidje voor de heer Tilma 

kosten? Als kosten voor het rijden met de YP(‘s) hoeven we alleen de diesel te 

betalen. En daarna is het tijd voor het warm buffet/BBQ of eventueel Chinees en de 

drankjes. Dit gaat ± € 30,00 p.p. kosten. 

Mocht er iets overblijven of tekort komen, in verband met de verbruikte diesel, dan 

horen jullie dat die dag. Maar ik ga er vanuit dat dit bedrag voldoende is. Ik heb geen 

enkel idee hoeveel diesel de YP’s gaan verbruiken, maar volgens de eigenaar valt 

dat reuze mee. 

Waarschijnlijk gaan we met 2 YP’s: een witte en een groene uitvoering. 

Mocht iemand nog nadere informatie willen: 

 

Teye Stoffers 

teyestoffers@home.nl  
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