
TAPTOE     
 
Beste leden van Vereniging Huzaren van Boreel, 

 
Hoewel ons verenigingsjaar niet gelijk loopt aan een kalenderjaar en in december nog 

maar voor de helft voorbij is, is het wel gepast om vlak voor de jaarwisseling even terug 

te kijken en uw aandacht alvast te richten op enkele activiteiten die in het komende 
kalenderjaar op de rol staan. Vandaar dat we deze informatiebrief met de naam TAPTOE 

opgesteld hebben. 
 

Reünie 102 Verkbat 

Van de meeste activiteiten die het afgelopen half jaar hebben plaats gevonden, kunt u de 
verslagen, voorzien van foto’s, lezen in ons blad de Verkenner. Helaas is er niet altijd 

plaats voor alle ingezonden verhalen. Op 16 september jl. vond plaats de reünie van 102 

Verkbat in ’t Harde, bezocht door 110 oudgedienden. Dit was een zeer gezellige activiteit 
die ondersteund werd vanuit de vereniging. Ook was de webshop aanwezig met een 

kraampje, waar goede zaken gedaan werden. Na enkele korte toespraken, waaronder 

een welkom van de RC, kolonel van Dalen en de Wapenoudste van de Cavalerie, Bgen 
Legein, barstten de geanimeerde gesprekken los, slechts kort onderbroken door de lunch 

in de vorm van een voortreffelijke blauwe hap. Het succes van deze reünie krijgt een 
vervolg over twee jaar. 

 

Impressies van de reünie 102 Verkbat: 

      
Aan reünisten uitgereikte pin         Gezellige saamhorigheid.  

met de Tapir. 
 

  



Verstoring verzending blad “de Verkenner” 
Na de verzending van ons blad “de verkenner” deze maand, bleek dat door een 
verstoring bij de aanlevering van de adressenlijsten alle gewone leden twee exemplaren 

ontvangen hebben. Daarnaast zijn er hierdoor geen bladen verzonden naar de Indië 

veteranen. Het bestuur biedt hiervoor welgemeende excuses aan en is druk bezig om er 
voor te zorgen dat ook al onze Indië veteranen alsnog een exemplaar van het blad 

toegezonden krijgen. Mocht U een dubbel exemplaar ontvangen hebben en deze 
beschikbaar willen stellen hiervoor, kunt U die sturen naar: 

Vereniging Huzaren van Boreel t.a.v. redactie blad Verkenner 

MPC 53B 
Postbus 3003 

3800 DA Amersfoort 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

2023: voorjaarsactiviteit 
Ook in het komende voorjaar zal er een schietactiviteit worden georganiseerd. Hoewel de 
exacte datum nog niet bekend is, kunnen we wel aankondigen dat het een pistool klein 

kaliber wedstrijd gaat worden bij schietvereniging “Generaal van Merle” in Haarlem. Let 
op uw mailbox voor de uitnodiging begin volgend jaar. 

 

2023: 9 juni Boreel Motortoertocht 
Bijzonderheden en uitnodiging volgen. 

 

2023: 24 juni Nederlandse Veteranendag 
Vooruitlopend op de volgende Verkenner alvast een datumprikker. Voorafgaande aan 

veteranendag wordt er weer gewerkt aan een BBQ en overnachting voor alle leden, dus 

niet alleen veteranen, in de omgeving van het Malieveld. Dus ook alvast 23 juni 
blokkeren en meedoen!! 

   
De Nederlandse Veteranen dag is ook uitstekend geschikt voor een dagje uit, om na het 
defilé met z’n allen een Boreel-drankje te nuttigen op het Malieveld.  



2023: 28 september Beëdiging te Woerden 
Op 28 september gaat er een beëdiging in het centrum van Woerden plaats vinden waar 
ook het jonge haar van Boreel wordt beëdigd. Net als de afgelopen keer in Waterloo 

zullen we een uitnodiging versturen om leden van de vereniging daarbij aanwezig te 

laten zijn. 
 

Penningmeester gezocht: 
Zoals al aangegeven in he decembernummer van de Verkenner, is het bestuur op zoek 
naar een enthousiaste penningmeester M/V die het bestuur vanaf juni wil komen 

versterken. Dit omdat onze huidige penningmeester Sylvia na jaren van uitstekend 
financieel beheer, de stok gaat overdragen. Graag zien we iemand met kennis van e-

boekhoud programma, maar dat is niet essentieel. Graag reactie naar het bestuur via 

voorzitter@huzarenvanboreel.nl . Informatie over de functie kan nagevraagd worden bij 
de huidige penningmeester via penningmeester@huzarenvanboreel.nl .  

 

Afsluiting 
Bovenstaande activiteiten zijn een greep uit alle regiments- en/of verenigingsactiviteiten 

komend jaar. Voor alle verenigingsactiviteiten wordt separaat een uitnodiging via de mail 

gestuurd door de secretaris. Hou uw mailbox dus in de gaten. 
Het bestuur wenst U allemaal een hele fijne Kerst- en Nieuwjaars periode toe en hoopt U 

komend jaar weer in grote getalen te mogen begroeten bij onze diverse activiteiten. 

 
 

Namens het bestuur, 
 

 

Ben Doomernik 
Voorzitter Vereniging Huzaren van Boreel 
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