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“Ik was er weer aan toe”, “De gesprekken waren nog niet klaar 
toen de avond om was” en “onwijs genoten” waren enkele 
uitspraken. Wij kijken dan ook met gepaste trots terug op  
een fijne avond en kijken ook al weer vooruit naar het  
volgende diner. Om dat te organiseren zijn we nog op zoek 
naar een secretaris die ons team komt versterken. Lijkt het  
je dus leuk om je in te zetten voor het regiment en wil je  
invloed hebben op de menukaart laat dit dan weten! 

Ik zie jullie graag op het volgend Regimentsdiner op 6 oktober 
2022!

Gelukkig gold dit niet voor ons en was er met een paar be-
perkende maatregelen een enorm leuk feest te organise-
ren. Wederom hebben we het afgelopen jaar dankbaar ge-
bruik gemaakt van de gastvrijheid van het Van der Valkhotel 
in Apeldoorn. Zij zorgden voor een prachtig buffet met life 
cooking en ook de dranken werden weer keurig uitgeserveerd.

De avond kon niet beginnen zonder toespraken, de wensen 
voor het koningshuis en natuurlijk het lied met leeuwenbitter. 
Vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid heb ik enkelen van jullie op 
en na de avond gevraagd wat jullie er van vonden. 

  Kapitein Fred Geugies, C2OstCo/Stoff Sie S5  Fotograaf: Kapitein b.d. Harrie Meijers

Als de afgelopen tijd ons iets geleerd heeft is het wel dat, hoewel er veel mogelijk is op afstand, de mens een grote 
behoefte heeft aan samen zijn. Wat waren wij als organisatie dan ook blij toen na de laatste persconferentie van het ka-
binet het mogelijk bleef om het Regimentsdiner te houden. Een aantal keren hebben we op het punt van uitstel of afstel 
gestaan en terwijl ik dit schrijf zou het feest met de nu geldende regels niet mogelijk zijn geweest. 
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