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Uitreiking Draaginsigne 

Nobelprijs 
 

De laatste nieuwsbrief voor de uitreiking! Nog 

een paar weken en dan is het echt zover en 

wordt het draaginsigne Nobelprijs uitgereikt 

aan onze compagniesgenoten en 

nabestaanden.  

 

Er zijn nu al ruim 90 oud compagnies genoten 

die zich hebben opgegeven en in het totaal 

komen we over de 160 personen! Het gaat 

echt een prachtige dag worden. 

Bericht van overlijden 

 
Toch gebeurt het, dat we ook met 

verschrikkelijk verdrietig nieuws moeten 

komen. 

Op woensdag 06 januari 2016 is ons ontvallen, 

de Sergeant Hans van den Noort; hij werd 

slechts 52 jaar oud. 

Hans zat bij het 2e peloton op post 7-2. 

Hans is in het ziekenhuis aan een hartstilstand 

overleden. 

Hans laat vrouw Marinete Sales Chaves na, 

met wie hij ruim 21 jaar gehuwd is geweest. 

In haar verdriet staan we naast haar. 

In onze gedachten en herinnering is hij bij 

ons. 

Marinete heeft aangegeven toch naar onze 

Buitengewone Reünie DIC-I te willen komen 

met een aantal familieleden en een vriend 

van Hans. 

 

Nabestaanden. 
 
We hebben bijna alle nabestaanden kunnen 

bereiken. De meesten hebben positief 

gereageerd op de uitnodiging en zullen 

aanwezig zijn en het Draag Insigne Nobelprijs 

in ontvangst nemen.  

 

 

Het tenue 

 
In onze eerste uitnodiging staat tenue vrij 

(met blauwe baret) toch bereiken ons 

berichten met de vraag: “mag ik militair 

aan?” Omdat het om een officiële ceremonie  
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gaat heeft het reünie comité de regelgeving 

nagetrokken en komen wij met het volgende 

voorstel: 

Actief dienende en Natres militairen 

verwachten wij in DT-2 (grootmodel 

onderscheidingen, met blauw koord en 

blauwe baret). 

Voor de overige laten wij de keuze tenue vrij 

echter kies je ervoor om in uniform te komen 

dan zijn er drie mogelijkheden. 

• Oud DT  

• Oud Groen  

• Veteranen tenue 

 
 

Naam badges & oorkonde 

 
De penningmeester heeft mooie naambadges 

aangeschaft. Voor alle oud DIC-ers en 

nabestaanden is er een keurige naambadge. 

Het verzoek is om deze naambadge na afloop 

in te leveren.  

Om er voor te zorgen dat niemand zijn 

oorkonde kwijt raakt worden deze aan het 

eind van de dag uitgereikt. Bij het inleverpunt 

van de badges krijg je gelijk je oorkonde en 

brief uitgereikt.  

Betalingen 

Geldt niet voor nabestaanden. 

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 zo spoedig 

mogelijk over te maken. 

Locatie 

Gebouw Veteranen Instituut/de Basis 

Willem van Lanschotlaan 1 

3941 XV Doorn 

Website: www.veteraneninstituut.nl  

en www.de-basis.nl  

Er zijn voldoende parkeerplaatsen 

Programma 

10.00 – 10.45 uur Ontvangst 

10.50 – 11.00 uur Pelotonsgewijs  
   opstellen 

11.00 – 12.30 uur Ceremonie 

12.30 – 13.30 uur Maaltijd 

13.30 – 17.00 uur  Samenzijn 

17.00   Formele afsluiting 

 

Overnachten  

 

Het gebouw van het VI/de Basis heeft 

een hotelcapaciteit van 37  

tweepersoonskamers. Hiervan kan 

gebruik worden gemaakt er zijn 

momenteel al 17 kamers geboekt. 

Overnachting is mogelijk van 06/02 op 

07/02. 

Reserveren van een hotelkamer kan je zelf 

regelen door te @-mailen met Martin 

Schimmel: marhaba@ziggo.nl of bellen GSM: 

0618065514. 


