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 11 februari 2019. 
 

 
Reacties op: natres@planet.nl 
 
 
 
Beste leden, 
 
Ik wil jullie graag attenderen op een paar activiteiten voor het OVV dit jaar. 
 
Allereerst onze Algemene Leden Vergadering die dit jaar op 29 maart wordt gehouden. Locatie is net 
als de voorgaande jaren de Du Moulin kazerne in Soesterberg. In de eerstvolgende INFO nieuwe stijl 
staan alle gegevens. U bent van harte welkom vanaf 09.45 uur.  
Denk er aan om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Tenue is het OVV tenue of tenue de 
ville. 
Aanmelden graag op natres@planet.nl, dit in verband met de afspraak met Paresto 
 
Het tweede evenement is het jaarlijkse Korpsconcert 
De FKNR zal op 30 maart a.s. haar jaarlijkse korpsconcert geven in Theater Flint te Amersfoort. 
De aanvangstijd van het concert is 20.15 uur (deur open 19.00 uur). 
De fanfare brengt ook dit jaar weer een spectaculair, avondvullend en zeer afwisselend programma 
met klassieke en eigentijdse concertwerken, lichte muziek en uiteraard zullen ook enkele (militaire) 
marsen niet ontbreken.  U kunt al donateur worden vanaf €15,- per jaar. Tenue DT of tenue de ville. 
Donateurs van de Stichting Vrienden van de FKNR ontvangen 2 vrijkaarten! 
(Extra) kaarten (door de vrije zit kunt u altijd bij elkaar zitten) zijn verkrijgbaar bij de theaterkassa van 
Theater Flint via www.flint.nl of telefonisch via nummer 033 4 229 229. 
 
 
Het derde evenement is het defilé in Wageningen op 5 mei aanstaande. We hebben een uitnodiging 
ontvangen om met een detachement deel te nemen. Net als vorig jaar kunnen leden die niet in het 
bezit zijn van een OVV tenue meelopen in het groene DT. Omdat het een defilé is worden groot 
model opgemaakte medailles gedragen. We hebben de toezegging dat we niet achter een aantal 
trommelaars worden opgesteld. Tenue is een correct OVV tenue of DT groen. Voor de actief 
dienende leden een mooie mogelijkheid om deel te nemen. 
Aanmelden graag op natres@planet.nl.  
 
Het vierde evenement is Prinsjesdag. Ook daar hebben we een uitnodiging ontvangen om deel te 
nemen. In tegenstelling tot Wageningen is het niet mogelijk om in DT deel te nemen. Het is wel een 
beetje vroeg, maar u kunt zich daar voor aanmelden, en wel op natres@planet.nl.  
 
Ik zie de aanmeldingen heel graag tegemoet. Heeft u vragen, aarzel dan niet om me een mailtje te 
sturen. 
 
 
 
Peter Mensink 
Detco detachement OVV. 


