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Het Regimentsdiner voor onderofficieren zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 25 oktober 2012 en voor 

officieren op vrijdag 26 oktober 2012 in het KEK-gebouw van de Lunettenkazerne te Vught. 

Voorlopig programma voor beide diners 

16:00 – 18:30 uur Informatiebalie in KEK-gebouw Lunettenkazerne geopend 

Vanaf 16:00 uur Bar KEK-gebouw geopend 

(consumpties op eigen kosten) 

18:00 – 19:00 uur Aperitief 

19:00 – 23:00 uur Diner 

23:00 – 00:30 uur Naborrelen (consumpties op eigen kosten) 

Inschrijven en kosten voor officieren en onderofficieren 

Opgave voor deelname voor officieren d.m.v. het inschrijfformulier officieren en onderofficieren d.m.v. het 

inschrijfformulier onderofficieren. 

Uw opgave is pas definitief na storting van € 25,00 op rekeningnummer 55.23.51.733 t.n.v. Penningmeester 

Stichting Vrienden Regiment Genietroepen te Heerde, onder vermelding van 

uw rang en naam, geboortedatum en Regimentsdiner Officieren 2012 of Regimentsdiner Onderofficieren 

2012. Uw storting dient uiterlijk 20 september 2012 gedaan te zijn. 

Let op! U kunt alleen inschrijven door uw betaling tijdig over te maken. Contante betaling op de dag zelf is 

niet mogelijk. Het aantal deelnemers voor beide diners is gelimiteerd op 270. Een aantal plaatsen wordt 

vrijgehouden voor onderofficieren en officieren die momenteel zijn uitgezonden. Uw plaats wordt 

gereserveerd bij volgorde van storting. Restitutie van inschrijfgeld bij annulering van uw deelname is mogelijk 

tot donderdag 20 september 2012. 

Tenue onderofficieren 

 DT met batons 

 Voor b.d. onderofficieren, tenue de ville. 

 

Tenue officieren  

 AT 

 GLT met medailles klein model 

 Voor b.d. officieren, reserveofficieren en 

burgers, smoking of donker kostuum. 

Inlichtingen onderofficieren 

Aooi F. Schiltman 

Staf OTCGenie 

Postbus 10151 

5260 GC Vught 

Telefoon: 073 – 688 1121 

Fax: 073 – 688 1560 

MDTN: *06 – 531 81121 

E-mail: klik hier. 

Inlichtingen officieren 

Kap D.J. Hennequin 

O&T Eenheid Sappeurs 

Postbus 10151 

5260 GC Vught 

Tel: 073–688 1391 

MDTN: *06–531 81391 

E-mail: klik hier. 

 

Overnachting 

Door verbouwingen en de legering van 105 Brugcie in Vught is het slechts beperkt mogelijk te overnachten 

op de kazerne in Vught. Actief-dienenden kunnen via FacilityNet op het intranet legering bestellen. U wordt 

verzocht dit voor 20 september 2012 te doen. Het FBD zal dan aan de hand van de gestelde behoefte naar 

een alternatief zoeken. Niet actief-dienenden dienen via bovenstaande e-mailadressen voor 20 september 

2012 aan te geven dat zij nachtleger wensen. U wordt begin oktober op het in de aanvraag vermelde adres 

geïnformeerd over de beschikbaarheid van legering. Verzoeken voor legering bij voorkeur per e-mail. 

http://www.regimentgenietroepen.nl/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=OFFDINER
http://www.regimentgenietroepen.nl/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=OONDINER
mailto:F.Schiltman.01@mindef.nl
mailto:DJ.Hennequin.01@mindef.nl


 

 

 

 

 

 

Wilt u dit alles op papier, download dit pdf-

document en print het uit. 
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