
      Uitnodiging Diner de Corps Onderofficieren 

 

               Regiment Huzaren van Boreel 
 

 

 

Geachte Regimentsgenoten /  vrienden van het Regiment, 

 

Op donderdag 4 november 2021 zal ter gelegenheid van de 208e verjaardag van het Regiment 

de traditionele Boreelborrel worden gehouden met aansluitend het Diner de Corps Oon. 

 

Gaarne nodig ik u uit om hierbij aanwezig te zijn. 

 

De Boreelborrel en het Diner de Corps onderofficieren zullen dit jaar wederom plaatsvinden op 

de Lpl Stroe / Generaal-majoor Koot kazerne (Wolweg 100, 3776 LR, Stroe). 

 

Tijdsschema:   Datum: donderdag 04 november 2021 

 

Vanaf 17.05 uur  Ontvangst op locatie (volg aanwijzingen personeel) 

18:00 uur   Opening Regimentsdiner door de RA in Berghamzaal   

Aansluitend    Huishoudelijke mededelingen Tafelpresident 

18.50 uur   Verplaatsen naar eetgedeelte 

19.00 – 20:30 uur  Officiële deel Regimentsdiner / Hoofdgerecht 

20:30 uur   Verplaatsen naar Berghamzaal 

20:30 – 23.30 uur   Nagerecht / Afsluiting officiële deel / Na borrelen 

 

Tenue;  Militairen:  GT 1 (GLT met batons), (indien gewenst is AT1 toegestaan) 

Burgers: Tenue de ville 

 

Kosten: Betalende leden van de vereniging Huzaren van Boreel:  €  5,-- 

Overige(n) en niet betalende leden:      € 20,--  

(Contant te voldoen bij binnenkomst) 

 

Drank: De eerste 3 munten zijn bij de prijs inbegrepen. Overige consumpties zijn 

op eigen kosten. Munten worden ter plaatsen verkocht, contant voldoen. 

 

Opgave Deelname; Tot 24 oktober 2021, i.v.m. opgave voeding.  

 

Legering; 

Doordat er beperkte legering is op de kazerne Stroe i.v.m. verbouwingen aan de 

legeringsgebouwen, is de beperkte beschikbare legering gereserveerd voor de organisatie en 

mensen van buiten Nederland. 

 

Opgave t.b.v. DBBO; Niet actief dienende regimentsgenoten dienen persoonsgegevens aan te 

leveren i.v.m. aanmelden bij DBBO (bewaking) Stroe.  

Het betreft; Voornaam, Achternaam, geb. datum, Geb. plaats, ID type en ID nr. 

 

Personeel van de Parate onderdelen (11/42/43 BVE, 104 IVE en 414 PzBtl) via Eskadrons-

adjudanten.  Overigen individueel bij: 

   

Aooi R.K. Schaap: rk.schaap@mindef.nl  / Telnr: *06-500-63307  of: 06-12857070 

  

Met vriendelijke huzarengroet, 

J.F.N. de Jongh 

Regimentsadjudant Regiment Huzaren van Boreel 

 

mailto:rk.schaap@mindef.nl

