KORTE KRONIEK VAN HOOGTEPUNTEN UIT HET MUSEUMJAAR 2010
VAN DE STICHTING HISTORISCHE COLLECTIE REGIMENT TECHNISCHE TROEPEN
Januari 2010
4

Het bestuur en medewerkers van de museale collectie Regiment Technische Troepen houden een
Nieuwjaarsbijeenkomst. Het bestuur wenst alle zieke medewerkers van harte beterschap toe.
Het bestuur van de SRVTT wenst al haar begunstigers, medewerkers en gerelateerde
Defensiemusea een voorspoedig en gezond 2010.

6

De van DMO ontvangen Leo I gevechtstank die
als ornament bij de ingang van het museumeiland
zal komen is door 310 Hrstcie gereedgemaakt en
zal worden opgesteld.

13

Bestuursvergadering SRVTT

20

De vitrine over optreden van TD personeel in
Korea is door zorg van de aoo bd M. Talens (ex
Korea vrijwilliger!) op voortreffelijke wijze
ingericht. Vitrines voor de voormalige en huidige
TD-eenheden krijgen een eigen hoek en
fotowanden om de bijzonderheden van deze
eenheden te exposeren. Enkele eenheden hebben steun toegezegd om “Hun Hoek” in te richten.

27

Bezoek van een opleidingsklas van de School Techniek en Onderhoud van het OTCLOG.

Februari 2010
1

Het museum is ingesneeuwd. Mooie plaatjes van het
besneeuwde bos

8

Bezoek aan onze oud-penningmeester Arie van Noord.
De behandeling van zijn ziekte slaat aan en hij kan weer
licht werk voor onze collectie thuis op de computer
uitvoeren!

10

Generaal-majoor Ir. P.H.T.J.M. Dohmen (MA) van de
Directie Materieel Organisatie Krijgsmacht brengt een
bezoek aan onze collectie

19

Bezoek van opleidingsklas OTCLOG/ST&O 14 man.

24

36 Leden van de jubilerende Vereniging Postzegelverzamelaars van Leusden brengt een bezoek aan
het TD-museum. Zij krijgen een lunch aangeboden, een rondleiding en een lezing over Militaire Post
en Veldpost. Het enthousiasme over de getoonde collectie was zeer groot.

Maart 2010
10

Het museum krijgt onverwachts bezoek 31 personen van een herstelpeloton van 43 Hrstcie uit
Ermelo. Door gebrek aan reservedelen vanwege bezuinigingen was er geen werk en werd het peloton
in het kader van “Opleiding en vorming zoals het vroeger was”, naar het museum gestuurd

17

Bezoek van opleidingsklas OTCLOG/ST&O 10 man.

17

Bestuursvergadering van de SRVTT.

19

Reünie van15 personen van de voormalige 139 TDMunavplcie in het TD-museum.

26

Bezoek van opleidingsklas OTCLOG/ST&O 10 man.

27

Bezoek van 24 personen van de Oudheidkundige Vereniging uit Leusden.

30

Ons medebestuurslid de heer Cees de Graaff wordt onderscheiden met de benoeming door Hare
Majesteit Koningin Beatrix tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn jarenlange zeer gewaardeerde
vrijwilliger werk ten behoeve van ontwikkeling van gehandicapte kinderen werd hiermee zeer
verdiend erkend.

April 2010
1

De stichting kent met ingang van heden een nieuwe medewerker, de heer K.V.C. Schoenmakers,
gediplomeerd autotechnicus. Hij zal onze verzameling TD-voertuigen gaan onderhouden.

10 en Op 10 en 11 april doet ons museum mee met de Nationale Museumdagen.
11
In het kader van samenwerking binnen de Vereniging van Historische Collecties Logistieke Dienst
worden de bezoekers van het TD-museum naar het B&T museum (en omgekeerd) geleid.. Helaas
werkt het weer niet echt mee maar toch komen in die 2 dagen meer dan 115 bezoekers langs.
14

Bezoek van twee opleidingsklassen van het OTCLOG, zowel van de ST&O als van B&T.

17 en Open Huis voor donateurs en alle overige belangstellenden.
18
Voor de bezoekers was een extra verrassing aanwezig: een antieke keukenwagen die voor elke
bezoeker gratis erwtensoep schonk. Vanwege het matige weer werd dat op hoge prijs gesteld.
Er kwamen ruim 50 bezoekers.
27 en Onderzoek bij BRIOP (Bureau Registratie Individueel Ontslagen (Militair) Personeel) in Kerkrade
28
Met behulp van de daar aanwezige “Staat van Dienst” van voormalig TD personeel is de oprichting
en geschiedenis van (voormalige) TD eenheden te reconstrueren.
Mei 2010
5
Bevrijdingsdag. Uit Zeist komen 30 bezoekers.
12
Een drukke dag, er komen ruim 30 bezoekers waaronder een klas TD cadetten van het “Vliegwiel”
uit Breda, die hun VTO afsluiten met een bezoek aan het TD museum.
26
De Regiments Traditieraad Technische Troepen (RTRTT) bezoekt 16 man sterk na hun vergadering
hun TD museum.
Juni 2010
5

Het OTCLOG houdt een familiedag. Het is prachtig weer en veel bezoek met een rijstmaaltijd in
de open lucht. Ons museum doet mee en krijgt ruim 50 bezoekers.

26

Veteranendag; 30 LTD donateurs van ons museum lopen onder leiding van ons bestuurslid
F.Ch Geerling en de heer R.P.V.M. ten Hage mee in de parade.

Juli 2010
Alle dagen:
19

Veel vakantiebezoekers die op de fiets langs komen.

Een KMA/TD klas onder leiding van kapitein H.J.N Boering,. bezoekt de collectie.

Augustus 2010
2

Bestuursdelegatie van de SRVTT bezoekt het munitiebedrijf in Veenhuizen op uitnodiging van
lkol P. van Harmelen. Een retourbezoek door het personeel van het munitiebedrijf wordt
vastgelegd.
Vanwege de vakantie komen er 27 fietsende bezoekers.

11

23 bezoekers en Brandweerinspectie.
Gelukkig is alles in orde.

13
Bij de vlaggenmast worden stelconplaten gelegd
om de door DMO geschonken Leopard I tank te kunnen
exposeren.
28
De vereniging Keep Them Rolling bezoekt het
museum met 60 personen en 40 voertuigen van allerlei
types uit het verleden onder leiding van de heer Joop
Middendorp.
September 2010
8

Bezoek aan de Repro inrichting in Den Haag om ons jaarverslag te laten afdrukken.

9

Bezoek van 60 man van het Munitiebedrijf van DMO uit Veenhuizen.

15

15 Duitse bezoekers van een Bundeswehr eenheid afkomstig van OTCLOG/ST&O alwaar zij een
FENNIK opleiding volgen.

18 en. Tweede Open Huis weekend voor donateurs en bezoekers. Ook deze keer weer met keukenwagen 19
en erwtensoep en dus weer een succes.
22

Bezoek van 16 man TD en B&T van OTCLOG opleidingsklassen.

24

Het bestuur van de nieuwe Vereniging van Veteranen Regiment Technische Troepen (VVRTT)
houdt haar bestuursvergadering met ons bestuurslid en afgevaardigde de heer F.Ch. Geerling, in
ons museum.

27
In antwoord op ons verzoek om de buitendeuren te repareren stelt Commandant Landstrijdkrachten
dat er alleen geld beschikbaar is voor expositie bedrijgende defecten zoals een lekkend dak en dergelijke.
Wij moeten zelf de reparatie of vervanging van de deuren betalen,
€ 4000, 00 per deurcombinatie.
Vandaag zijn de eerste 2 deuren die uit hun scharnieren vielen en vanwege persoonlijk gevaar niet
meer open mochten, vervangen.
De deuren zien er prachtig uit met dank aan onze medewerker de heer A. Pleij en de firma
BAJA die een knappe reconstructie gemaakt heeft.
In 2011 komt het volgende stel aan de beurt.
29

Ons museum krijgt bezoek van het bestuur van De Nederlandse Vereniging ter beoefening van de
Militaire Historie, “Mars et Historia”.

Oktober 2010
6.
Herdenking van het in oorlogsomstandigheden overleden
personeel dat werkzaam is geweest bij de Technische Dienst zowel in
Nederlands Indië, Indonesië, Korea en in de tegenwoordige
uitzendgebieden zoals Joegoslavië enz. Door het bestuur van de
SRVTT wordt een bloemstuk bij het monument geplaatst.
`s Middags is er een TD veteranen reünie in het KLu casino in
Soesterberg en bezoek aan het TD museum

14

Bezoek door 30 personen van de School Transport en Autotechniek uit Amersfoort.

25

Door een professionele medewerker van het museum B&T, de heer Henk Hendriks, worden alle
poppen die in ons museum onze TD figuren uitbeelden, voorzien van haar, wenkbrauwen en zo
nodig snorren. Het ziet er “aangekleed” uit.

27

25 oud-leerlingen van de voormalige bedrijfsschool van 574 TkWkpl houden in ons museum een
reünie onder leiding van de heer W.J. Hubrechtse, oud medewerker van 573 Verzamelplaats.

27
Het museum wordt verrast met een schenking van de
heer Ing. H.J. Greven, oud medewerker van DMKL/MVA5/Sie
Techniek/Geschut/Art. Vervanging.
Hij schonk ons museum fotoalbums uit de periode 1975-1995,
documentatie en schaalmodellen van zijn uitvindingen zoals het
schaalmodel van de door hem ontwikkelde testbank die het
proefschieten met gerenoveerde stukken geschut kon vervangen
en gedurende jaren in gebruik is geweest bij de Tankwerkplaats
en de Mechanisch Centrale Werkplaats.
Uniek materiaal voor onze collectie!
November 2010
2

De brandmeldinstallaties van V15, V16, V17 en V18 (de gebouwen in gebruik bij ons museum)
werden weer gecontroleerd. In orde.

3

Een bezoekersgroep van 15 personen van 320 Hrstcie, het Hrstpel 400 Gnkbat uit Ermelo bezoekt
het museum.

10
10

Een onverwachte hoeveelheid bezoekers voor Jan Bloemendaal: 20 man op bezoek.
Uitreiking van het boek 150 Jaar Kamp Nieuw Milligen door de adjudant bd TD A. Diemers aan
delegatie SRVTT – W.J. Oosting en J.P.G. van der Meer.

29
29

Vergadering Vereniging van Historische Collecties Logistieke Dienst.
Een nieuwe medewerker, de heer C. Dorreboom, versterkt m.i.v. vandaag als voertuigtechnicus de
groep onderhoud voertuigen en geschut.

December 2010
1

Vanwege ontruiming van het complex Grave-Driehuis mag de SRVTT daar een 10-tal overtollige
vitrines ophalen. Een moeilijke rit vanwege sneeuw en glad wegdek.

3

Een opleidingsgroep PV OO`n en PV Off`n van Log B&T/TD van het OTCLOG komt op
bezoek in het museum onder leiding van de aooi A. Mol.

10

Laatste bestuursvergadering van de SRVTT. “Het was me het jaartje wel”.

22
22

Bezoek door 25 personen van 230 B&T cie.
C-RTT en de Regiments Adjudant komen medewerkers van ons museum gezonde feestdagen en
een voorspoedig 2011 toewensen en delen een kerstcadeautje uit.

24

De voorzitter sluit het museum af na een druk jaar 2010 met veel hoogtepunten en gelukkig
nauwelijks narigheden.

