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Uitreiking Draaginsigne Nobelprijs
Op 6 februari 2016 is het eindelijk zover en wordt het draaginsigne Nobelprijs uitgereikt aan onze
compagniesgenoten en nabestaanden. Velen onder jullie hebben zich al aangemeld het beloofd een
prachtige dag te worden.

Bijzondere uitreiking aan Rick van den Berg.
Rick van den Berg (7-18) is eind tachtigerjaren vertrokken naar Canada en heeft daar een mooi bedrijf
opgebouwd. Rick komt nog wel naar Nederland om zaken te doen en uiteraard zijn familie een bezoek
te brengen. Afgelopen november was Rick in Nederland, in overleg met de reünie commissie hebben
we er alles aan gedaan om het draaginsigne aan Rick uit te reiken en dat is gelukt. Eind november
vertrok Rick, in het trotse bezit van het draaginsigne, terug naar Canada.

Gratis openbaar vervoer
Mocht je een Veteranenpas hebben, vergeet dan niet om ruim voor 31 december je twee gratis NSvervoersbewijzen aan te vragen bij het Veteraneninstituut www.veteraneninstituut.nl
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Overnachten
Het gebouw van het VI/de Basis heeft een hotelcapaciteit van 37 x 2persoonskamers. Hiervan kan gebruik worden gemaakt, op voorwaarde dat
er ten minste 17 kamers gereserveerd worden. Eventuele overnachting is
mogelijk van 06/02 op 07/02.
De kosten zijn:

Kamer: € 75,00 twee personen, € 60,00 kamer alleen.

Diner: € 17,50 ( 3 gangen menu) per persoon

Ontbijt: € 9,50 per persoon
Reserveren van een hotelkamer kan je zelf regelen door te @-mailen met Martin Schimmel:
marhaba@ziggo.nl of bellen GSM: 0618065514.

Betalingen
De aanmeldingen betalingen verlopen goed controleer nog even of je het geld al hebt overgemaakt.
Het aanmelden kan door het overmaken van de eigen bijdrage ( €10,00 per persoon op rekening
NL40INGB0005437314 ten name van Paul Aarts onder vermelding van Buitengewone reünie DIC-1.
Vergeet niet je eigen naam te vermelden. Je wordt verzocht de bijdrage vóór 11 december 2015 over
te maken.
De nabestaanden hoeven geen eigen bijdrage over te maken.

Website & FaceBook
Wist u dat Dutch Inf Coy ook een eigen website heeft? www.DIC1.nl. en dat we ook een FaceBook
pagina hebben met al 71 leden Dutch Inf Coy Unifil.

