
Den Helder, September 2022 
        
  
Geachte (oud-)collega van de Verbindingsdienst, 
 
  
In het kader van de jaarlijkse Pa-Zeun stapavond wil ik u van harte uitnodigen voor een diner 
op vrijdag 21 oktober 2022. Na het diner nodig ik u van harte uit om de avond voort te 
zetten in de binnenstad van het altijd bruisende Breda. Ter bevordering van het contact 
tussen de verschillende generaties van de Cadetten Wapenvereniging van de 
Verbindingsdienst ‘Prinses Marijke’ zien wij uit naar uw komst! 
 

De planning is om rond 19:00 te verzamelen op de binnenplaats van de KMA, vervolgens 
zullen wij ons rond 19:45 verplaatsen naar het restaurant Publieke Werken. We vragen een 
bijdrage per persoon van €48,50,-  Dit bedrag kan vooraf worden overgemaakt naar  
NL11 RABO 0305 3484 85 (C.J.S. Piek) of op de avond zelf worden betaald. 
 
Om dit alles te kunnen realiseren wil ik u vragen om zo spoedig mogelijk per mail te reageren 
(uiterlijk maandag 10 oktober) en mij te laten weten of u in de gelegenheid bent om deze 
avond bij te wonen.  
 
Indien u op de avond zelf verhinderd of verlaat bent, kunt u contact opnemen met  
+31 612081359 of cpiek@outlook.com. Ook voor andere vragen kunt u bij dit mailadres of 
nummer terecht. 
 
Wij hopen u de 21e te kunnen begroeten! 
 
Hoogachtend, 
 
Cecile Piek 
Boxjongste van de Cadetten Wapenvereniging van de Verbindingsdienst ‘Prinses Marijke’ 
 
 
Tenue: Burger Fatsoenlijk 
  
Post Scriptum: 
Het bestuur van Prinses Marijke wil de Pa-Zeun stapavond toegankelijk maken voor alle 
officieren en oud-officieren van de verbindingsdienst. Hierom willen we u vragen om zo 
vriendelijk te zijn, corpsfamilie, jaargenoten of collega officieren van de verbindingsdienst 
die nog geen uitnodiging hebben gehad, mede te delen dat de Pa-Zeun stapavond op 21 
oktober weer zal plaatsvinden. 
 
Indien u collega’s kent die graag naar de Pa-Zeun stapavond willen komen en geen 
uitnodiging hebben ontvangen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om hen mijn e-mail adres 
cpiek@outlook.com te geven. Ze kunnen zich via mij aanmelden en ik zal ze vervolgens 
opnemen in ons adressenbestand, zodat ook zij volgend jaar een uitnodiging zullen 
ontvangen. 


