
 

 

    

 

 

        

 

 

 

Reünie gaat door 
De vijfjaarlijkse DIC-1 reünie in 2013 gaat door!! Op de vergadering van 6 april is de reünie 2013 veilig 

gesteld op zaterdag 9 november. 

  De opzet is in grote lijnen gelijk aan de reünie van 2008, zoals oa de locatie: de Bernhardkazerne in 

  Amersfoort. Noteer deze datum vast in uw agenda.  

  Hoe op te geven enz. volgt binnenkort in een speciale brief. 

 

Vergadering 6 april 2013 
Zaterdag 6 april is de reüniecommissie DIC-1 weer bij elkaar geweest. Grote afwezige was voorzitter en 

initiator oud-CSM Peter van der Meulen. Peter is om persoonlijke redenen helaas gestopt met al zijn 

veteranenzaken, waaronder dus ook het voorzitterschap. De Reüniecommissie heeft zich beraden en 

een nieuw 'dagelijks bestuur' samengesteld: 

 

� Voorzitter/secretaris: Martin Schimmel;  

� Penningmeester: Paul Aarts;  

� Adressenbestand: Ruud Krijnen; 

� Adviseur: Ferry Mugie 

 

Nederlandse UNIFIL Vereniging. 
In verband met gewijzigde reüniefaciliteitenregeling van Defensie was het bijna 

onmogelijk om nog een vijfjaarlijkse reünie te organiseren voor DIC-1. De 

reüniecommissie heeft derhalve aansluiting gezocht bij de NUV. Er is onlangs een 

convenant getekend. Door deze aansluiting kan DIC-I aanspraak blijven maken op 

extra financiële ondersteuning. Dit heeft er toe geleid dat onze vijfjaarlijkse DIC-1 

reünies voorlopig veilig gesteld zijn. 

 

Het zou derhalve een mooie geste zijn als alle DIC-1ers die nog geen lid zijn, dit worden van de NUV. Dit 

is mogelijk op de reünie. Kijk ook eens op de website van de NUV. www.unifilverening.nl  

 

Digitale tijdperk 
Moesten wij in Libanon nog bellen met een draadvaste telefoon (en via Radio 

Scheveningen) Tegenwoordig is iedereen 'online' altijd bereikbaar. Op dit moment krijgt 

u deze Nieuwsbrief nog via de post, maar in de toekomst willen wij dat graag 

digitaliseren en deze per mail toesturen. Het is derhalve van groot belang dat wij uw E-

mailgegevens in ons bezit hebben. 

Wij vragen u om uw E-mailadres te mailen naar Ruud Krijnen: WPJMKrijnen@mindef.nl  

 

Overleden 
Het bestuur is onlangs geïnformeerd over het overlijden van Elnt Henk Tombal. Lkol bd Tummers zal 

namens DIC-I een condoleancebrief sturen. Tijdens de  komende reünie zal aandacht worden besteed 

aan het overlijden van Henk Tombal. Henk is inmiddels de negende DIC-1 collega die sinds 1984 is 

overleden. 

 

Veteranendag 
Wist u dat er jaarlijks op de laatste zaterdag van juni de Nationale Landelijke Veteranendag, dit jaar 29 

juni, wordt georganiseerd in Den Haag. Een leuke dag, speciaal gericht op veteranen. Een groots 

opgezet evenement met een hoog reüniegehalte. Er is ook een defilé en iedereen is welkom. Daarnaast 

organiseren ook veel gemeenten op/of rond deze datum een lokale veteranendag of 

veteranenbijeenkomst. Beide initiatieven zijn niet alleen voor Dutchbatt of oud-Koreagangers, maar 

ook voor ons Dutch Inf Coy-ers. Ga er eens heen en geniet…. 

 

Website  
Wist u dat Dutch Inf Coy ook een eigen website heeft? www.DIC1.nl. Kom eens kijken en als u een 

aanvulling, foto’s, nieuws of verhalen heeft: reijndesign@gmail.com 

 

NIEUWSBRIEF DIC-1 
Dutch Infantry Coy-1  1983 – 1984  UNIFIL Lebanon   

 

 
REÜNIECOMITÉ  
Dutch Infantry Coy 1 
------------------------------ 
Voorzitter/Secretariaat  
Martin Schimmel 
Arnhemseweg 60 
3817 CJ Amersfoort 
 

Tel: 033-4651483 
Gsm: 06-18065514 
 

marhaba@ziggo.nl 
 
Penningmeester  
Paul Aarts 
Gsm: 06 10097143 
paulaarts@chello.nl 
 
Adressenbestand  
Ruud Krijnen 
WPJMKrijnen@mindef.nl 
 
COLOFON 
------------------------------ 
Nummer 3,  April 2013   
Nieuwsbrief DIC-1 is een  
uitgave van reüniecommissie  
DUTCH INF COY 1. 
 
Redactie  
Michel van der Plas 
Peter Reijn 
 
 
Redactieadres;  
Redactie Nieuwsbrief DIC-1 
Neuweg 192  
1214 HB Hilversum 
reijndesign@gmail.com 

 Nummer 3 – April/Mei 2013                                                                                       www.DIC1.nl 

 

 


