BOND VAN WAPENBROEDERS
IDENTITEITSGROEP “STEENRODE BARETTEN”

Roermond, 31 januari 2016.
Onderwerp: Activiteiten in 2016.
Geachte ex MFO-er,
Het bestuur van de Identiteitsgroep Steenrode Baretten (ISB) heeft het genoegen alle ex MFO-ers en
hun eventuele partner voor alle activiteiten, die hieronder nader omschreven zijn, uit te nodigen.

Let op! De aanmeldingsprocedure voor deelname aan het Bevrijdingsdefilé op 5 mei in
Wageningen en de Nederlandse Veteranendag op 25 juni te Den Haag is dit jaar veranderd. Zie nadere informatie bij de betreffende activiteiten, in bijlage B en in bijlage C.
De jaarlijkse reünie vindt plaats op vrijdag 15 april 2016 in de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Ook
dit jaar zal er levende muziek aanwezig zijn en zal aandacht worden besteed aan de entourage in de
zaal. Wij hopen weer op een grote opkomst. Tijdens deze reünie zal, zoals gebruikelijk, een korte jaarvergadering voor de leden van de ISB worden gehouden. De leden van de ISB krijgen hiervoor een
afzonderlijke uitnodiging toegestuurd.
In 2016 kan wederom aan het bevrijdingsdefilé op donderdag 5 mei te Wageningen worden deelgenomen. Deelname aan de Herdenkingsdienst is slechts mogelijk indien men niet aan het defilé deelneemt. NS vrijvervoerbewijzen zijn beschikbaar voor de ex MFO-er en de partner/ begeleider die met
de trein naar het NS station Ede-Wageningen willen reizen en daarna per bus naar de verzamelplaats
voor het defilé.
Minder validen kunnen zich opgeven voor het meerijden op een voertuig in het defilé of een plaats op
de tribune. Partners/ begeleiders kunnen NIET MEERIJDEN. Wel kan voor een partner/ begeleider op het antwoordformulier worden aangegeven dat men in aanmerking wil komen voor een plaats
op de tribune.
Er zal in 2016 wederom met een delegatie deelgenomen worden aan de herdenking gevallenen Regiment Verbindingstroepen op donderdag 12 mei te Amersfoort. Voorts zal er met een peloton deelgenomen worden aan het defilé tijdens de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 25 juni in Den Haag.
Minder validen kunnen zich opgeven voor het meerijden op een voertuig in het defilé of een plaats op
de tribune. De aantekening m.b.t. partners/ begeleiders bij de 5 mei viering in Wageningen geldt
ook voor de Nederlandse Veteranendag in Den Haag.
De Limburgse Veteranendag (LVD), de provinciale viering van de jaarlijkse Veteranendag, vindt dit
jaar voor de 12e keer plaats in Roermond. Evenals vorig jaar, zal er een korte parade met defilé door
de binnenstad van Roermond worden gehouden, waaraan ook weer naar verwachting een detachement
veteranen op motoren zal deelnemen. De parade met defilé wordt zoals gebruikelijk voorafgegaan
door een herdenking in het Nationaal Herdenkingspark Roermond (voorheen Stadspark Hattem geheten) en gevolgd door een gezellig samenzijn in de binnenstad. Ook zullen de aan de parade deelnemende muziekkorpsen (de Fanfare Bereden Wapens en het Jachthoornkorps Sint Urbanus Maasniel)
op het Munsterplein een muzikale uitvoering verzorgen.
De ex MFO-ers (in militaire dienst en ex-militair), die in de Provincie Limburg wonen en geregistreerd zijn in het Veteranen Registratie Systeem van het Veteraneninstituut (dus in het bezit zijn van
een veteranenpas), ontvangen als veteraan een persoonlijke uitnodiging van de Stichting Limburgse
Veteranendag (SLVD).
Deelnemers aan de defilés in Wageningen, Den Haag en Roermond dragen het tenue van de Bond van
Wapenbroeders, een daaraan aangepast tenue voor niet-leden van de Bond of het militaire Dagelijks
Tenue (DT). Voor degenen die in het Kaki MFO uniform willen deelnemen: zie nadere toelichting
onder Kaki MFO uniform.
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Het tenue is als volgt nader omschreven:
Actief dienende militairen

:

Overigen

:

Leden Bond van Wapenbroeders

:

Allen

:

DT met model opgemaakte onderscheidingen, lage
schoenen, geen handschoenen.
Zoals actief dienende militairen of donkere blazer
(liefst zwart of donkerblauw) met model opgemaakte onderscheidingen, middengrijze broek, wit overhemd, donkere das (liefst zwart), donkere sokken
(liefst zwart) en zwarte lage schoenen (liefst met
gladde neus).
Bij voorkeur bondstenue met model opgemaakte
onderscheidingen of één van de bovengenoemde tenues.
Steenrode baret met embleem.

Kaki MFO uniform
De ex MFO-ers kunnen in het voormalig Kaki MFO uniform deelnemen aan de eerder genoemde defilés. Het Kaki MFO uniform bestaat uit de volgende onderdelen: Kaki overhemd met korte mouwen en
kaki lange broek, kaki broekriem, zwarte gevechtslaarzen (kistjes), zandkleurige sokken, wit T-shirt,
steenrode baret.
Op het overhemd: * De bijbehorende rangonderscheidingstekens van de huidige rang (actief dienend militair personeel) of de rang die men heeft gehad bij dienstverlating op
schuifpassanten, die op de epauletten worden aangebracht.
 Het donkergroene naamlint met uw naam boven de rechter borstzak.
 Model opgemaakte onderscheidingen boven de linker borstzak (als u geen model opgemaakte onderscheidingen heeft, worden geen onderscheidingen gedragen; dus niet batons of iets anders).
 Als u een parachutistenwing bezit, links boven de model opgemaakte onderscheidingen; KM personeel (vloot en mariniers) draagt de wing rechts boven
het naamlint.
 Het algemeen MFO embleem (rond) op de linker mouw en het Nederlands
MFO embleem (rechthoekig) op de rechter mouw.
 (alleen voor KMar personeel): de nestels van de rang die u bezit of heeft gehad
bij dienstverlating.
Er worden geen armlet (pennenzakje) en sjaal gedragen. Neem de steenrode sjaal en armlet wel mee.
Als alle deelnemers over een steenrode sjaal beschikken, kan deze gedragen worden; dus iedereen een
sjaal of niemand. Dat geldt ook voor de armlet.
Dhr. Ron Wilken (tel: 06-22469689; e-mail: owilken_80@hotmail.com), bestuurslid van de ISB,
heeft zich bereid verklaard om onderdelen van het uniform, die u mist of aan vervanging toe zijn, bij
het KPU Bedrijf van Defensie te bestellen. Voor nadere bijzonderheden m.b.t. de te bestellen goederen
en de daarbij te volgen regels: zie onze website www.steenrode-baretten.nl
Als u in dit kaki MFO uniform aan de defilés wenst deel te nemen, moet u dit duidelijk op het
antwoordformulier aangeven.
REÜNIE MFO 2015
1. Datum: Vrijdag 15 april 2016.
2. Plaats: Oranjekazerne (Home Base Airmobile), Gebouw 52 (FLY INN), Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW Arnhem (Schaarsbergen).
3. Vervoer:
a. Vanaf NS station Arnhem is er een pendeldienst naar de Oranjekazerne Schaarsbergen
en visa versa. Reisduur: ca. 15 minuten.
Vertrektijden heen: 09.30 u – 10.00 u – 10.30 u.
Vertrektijden terug: 15.30 u – 16.00 u – 16.30 u.
Bus is herkenbaar aan een bord met opschrift “Reünie MFO Schaarsbergen + logo
MFO”.
Degenen, die van de pendeldienst gebruik willen maken, dienen dit op het antwoordformulier aan te geven. Voor eventuele vragen: Neem contact op met dhr. Ron
Wilken (tel: 06-22469689; e-mail: owilken_80@hotmail.com).
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b.

Bus lijn A09 naar Schaarsbergen, vertrek vanaf het busstation bij het NS station Arnhem. Uitstappen in Schaarsbergen bij de halte Oranjekazerne.
Vertrektijden vanuit Arnhem op werkdagen: 08.51; 09.21; 09.51; 10.21; 10.51; 11.21;
11.51; 12.21; 12.51; etc.
c. Bus lijn A021 naar Schaarsbergen, vertrek vanaf het busstation bij het NS station Arnhem. Uitstappen in Schaarsbergen bij de halte Oranjekazerne.
Vertrektijden vanuit Arnhem op werkdagen: 07.20; 07.50; 08.20; 08.50; 09.20;
09.50; 10.20; 10.50; 11.20; 11.50; 12.20; 12.50; etc.
4. Tenue:
Vrij.
5. Programma:
a. 09.45 – 10.30 uur :
Ontvangst gasten en reünisten in Gebouw 52 (FLY INN).
b. 10.30 uur
:
Welkomstwoord, waarna begin reünie.
c. 11.30 – 12.30 uur :
Jaarvergadering ISB.
d. 12.45 – 13.00 uur :
Uitreiking Draaginsignes langdurig lidmaatschap BvW.
e. 13.00 – 14.00 uur :
Rijstmaaltijd.
f. 14.00 – 16.30 uur :
Voortzetting reünie.
g. 16.00 uur
:
Bar gesloten.
h. 16.30 – 17.00 uur :
Afsluiting reünie en verlaten van de kazerne.
 Na het welkomstwoord vindt de korte Jaarvergadering voor de leden van de ISB plaats.
Locatie wordt ter plaatse bekend gemaakt.
 Aangezien de ISB in het jaar 2000 is opgericht, zullen overwegend draaginsignes met
het cijfer “5”, “10” en “15” worden uitgereikt.
6. Bijdrage: Leden BvW (ISB) en hun partners: €.10,00 p/p. Alle overigen: €.12,50 p/p.
7. Aanmelden: Door uiterlijk maandag 7 maart 2016 de deelnamebijdrage te storten op
IBAN NL47 RABO 0144 1173 47 t.n.v. Bond van Wapenbroeders inzake ISB te Ede, onder
vermelding van “REÜNIE 2016” en het retourneren van het ingevulde antwoordformulier
(Bijlage A) uiterlijk op dezelfde datum. Restitutie van betaalde deelnamebijdragen is niet
mogelijk i.v.m. de reeds gemaakte afspraken en onkosten. Bij lid worden van de BvW/
ISB op de dag zelf: €.10,00 p/p.
8. Bewegwijzering: Volg de bewegwijzering vanaf de ingang van de weg naar de kazerne in
Schaarsbergen tot aan de parkeerplaats dicht bij het gebouw waar de reünie gehouden wordt.
9. Voeding: Als u een dieet volgt, kunt u dat aangeven op het antwoordformulier.
10. Overige zaken: Indien u in het bezit bent van fotomateriaal uit de MFO-tijd (rotatiefoto’s,
andere foto’s) of korte films over de MFO of uw tijd bij de MFO, dan willen wij die graag in
digitale vorm hebben. U wordt verzocht dit materiaal dan te mailen naar ons secretariaat
(secretariaat.isb@gmail.com)
Indien u in het bezit bent van documenten, stafkaarten, boeken, DVD’s etc. m.b.t. de MFO
of het blad “Achterbanier”, die u niet meer wilt behouden, denk dan aan de Identiteitsgroep
Steenrode Baretten en neem die mee naar de reünie in april.
11. Overnachten in de Oranjekazerne te Schaarsbergen: Er is een beperkte mogelijkheid om in
de kazerne te overnachten. Als u hier gebruik van wilt maken, moet u dit dan wel z.s.m. per
e-mail kenbaar maken aan het bestuurslid logistiek (dhr. Ron Wilken, e-mail:
owilken_80@hotmail.com). Op = op!!!
BEVRIJDINGSDEFILÉ WAGENINGEN 2015
1. Datum: Donderdag 5 mei 2016
2. Deelname: Alle ex MFO-ers, dus niet alleen maar leden van de BvW (ISB).
3. Tenue: Zie het gestelde op bladzijde 1 en 2.
4. Aanmelden: Door uiterlijk maandag 7 maart 2016 het antwoordformulier (Bijlage A) ingevuld terug te sturen. Het is voor de leden van de BvW (ISB) niet pertinent noodzakelijk om het aanmeldingsformulier, dat in het Bondsblad verschijnt, in te vullen. Alle
aanmeldingen, die via het invullen van het antwoordformulier (zie bijlage A) binnenkomen, worden aan de BvW doorgegeven.
5. Nadere bijzonderheden: Indien u, al dan niet met partner/ begeleider, met de trein naar/ van
het NS station Ede-Wageningen wenst te reizen dient u de benodigde NS vrijvervoerbewijzen zo spoedig mogelijk bij het Veteraneninstituut aan te vragen (zie bijlage B voor de
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procedure). Tussen het NS station Ede-Wageningen en Wageningen rijden bussen. Degenen, die met eigen auto komen, kunnen op het antwoordformulier een parkeerkaart aanvragen. Verdere bijzonderheden zullen t.z.t. bekend worden gemaakt aan degenen die zich
hiervoor hebben aangemeld.
HERDENKINGSDIENST IN JOHANNES DE DOPERKERK TE WAGENINGEN 2015
1. Datum: Donderdag 5 mei 2016.
2. Deelname: Alle ex MFO-ers, die niet aan het bevrijdingsdefilé deelnemen.
3. Tenue: Zie het gestelde op blz. 1 en 2.
4. Aanmeldden: Door uiterlijk maandag 7 maart 2016 het antwoordformulier (Bijlage A) ingevuld terug te sturen.
5. Nadere bijzonderheden: Geen NS vrijvervoerbewijzen en parkeerkaart.
HERDENKING REGT. VERBINDINGSTROEPEN EN VETERANENDAG VBDD 2016
Sinds 2012 komen de veteranen van het Regiment Verbindingstroepen jaarlijks bijeen, tijdens welke
bijeenkomst stil wordt gestaan bij de gevallenen van het Regiment vanaf 1940.
1. Datum: Donderdag 12 mei 2016.
2. Plaats: Bernhardkazerne, Barchman Wuytierslaan 198, 3818 LN Amersfoort.
3. Deelname: Alle ex MFO-ers, maar met name zij die behoren/ behoorden tot het Regiment
Verbindingstroepen.
4. Programma: Zodra het programma bekend is, wordt dit doorgegeven aan degenen die zich
hiervoor hebben aangemeld.
5. Tenue: Zie het gestelde op blz. 1 en 2 (geen kaki MFO uniform).
6. Aanmelden: Door uiterlijk maandag 7 maart 2016 het antwoordformulier (Bijlage A) ingevuld terug te sturen.
LIMBURGSE VETERANENDAG 2016
1. Datum: Zaterdag 18 juni 2016.
2. Plaats: Roermond.
3. Programma
a. 09.30 – 10.45 uur : Ontvangst in het Nationaal Herdenkingspark Roermond (voorheen Stadspark Hattem) met koffie/ thee + cake.
b. 11.00 – 12.00 uur : Plechtige herdenking bij het Monument voor Vredesoperaties.
c. 12.15 – 12.30 uur : Verplaatsing naar plaats voor opstellen van de parade met defilé
met behulp van bussen, opstellen en klaar maken voor de parade.
De parade wordt muzikaal begeleid door de Fanfare Bereden
Wapens en het Jachthoornkorps Sint Urbanus Maasniel.
d. 13.00 uur
: Aanvang parade met defilé, gevolgd door gezellig samenzijn.
Gezellig samenzijn in het complex ’t Paradies/ het Prinsenhof bij
het Munsterplein midden in de stad. Verschillende stands. Muzikaal optreden van deelnemende korpsen op het Munsterplein.
e. 17.00 uur
: Einde Provinciale Veteranendag.
4. Tenue: Zie het gestelde op blz. 1 en 2.
5. Aanmelden: Door uiterlijk maandag 7 maart 2016 het antwoordformulier (Bijlage A) ingevuld terug te sturen.
6. Nadere bijzonderheden: Er worden geen NS vrijvervoerbewijzen verstrekt. Degenen die
zich voor deelname hebben aangemeld ontvangen t.z.t. nadere informatie m.b.t. de activiteiten op de dag. De in Limburg woonachtige veteranen (in militaire dienst en ex militair), die
bij het veteraneninstituut zijn geregistreerd, ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de
Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD). Alle aangemelde deelnemers aan de parade met
defilé ontvangen, evenals de in Limburg woonachtige veteranen, een deelnemerskaart (warme maaltijd + consumpties).
7. Witte anjer draagspeld: Zie bij Nederlandse Veteranendag.
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NEDERLANDSE VETERANENDAG 2016
1. Datum: Zaterdag 25 juni 2016.
2. Plaats: Den Haag. Verzamelen Malieveld; parade met defilé volgens route door Den Haag.
3. Deelname: Alle ex MFO-ers, dus niet alleen maar leden van de BvW (ISB).
4. Tenue: Zie het gestelde op blz. 1 en 2.
5. Aanmelden: Alle deelnemers dienen zich persoonlijk aan te melden bij het Veteraneninstituut en wel tussen 1 februari en 15 april 2016, waarna het Veteraneninstituut de aangemelde personen aan de Bond van Wapenbroeders zal doorgeven. Voor de procedure: Zie
bijlage B. Voorts wordt u verzocht uw deelname op het antwoordformulier (Bijlage A)
aan te geven en dit formulier uiterlijk maandag 7 maart 2016 ingevuld terug te sturen.
Het aangeven van uw deelname op het antwoordformulier is bedoeld om tijdig inzicht te
krijgen in de samenstelling van het te formeren ISB peloton en zeker te stellen dat u, bij
deelname aan het defilé, bij de Bond van Wapenbroeders in het juiste peloton wordt ingedeeld.
6. Nadere bijzonderheden m.b.t. de parade met defilé: Zullen t.z.t. bekend worden gemaakt
aan degenen die zich hiervoor hebben aangemeld. Voor zover nu bekend: Gratis lunchpakket en warme maaltijd, NS vrijvervoerbewijzen voor deelnemer + begeleider/ partner en een
setje gratis consumptiebonnen. Reizen per openbaar vervoer wordt aanbevolen i.v.m. de
drukte.
7. Witte anjer draagspeld: In 2008 kon voor het eerst door iedereen (veteraan en niet-veteraan)
de witte anjer draagspeld worden gedragen vanaf één week vóór de Nederlandse Veteranendag tot en met deze veteranendag alsmede op lokale en regionale veteranendagen die
buiten de genoemde periode vallen. Dit jaar zijn deze spelden wederom verkrijgbaar voor
slechts €.1,-- per stuk exclusief verzendkosten. U kunt deze spelden ook in meerdere aantallen bestellen, bijvoorbeeld voor uzelf, vrienden en kennissen, maar ook voor de verenigingen waar u bij aangesloten bent. Aantal bestelde spelden kenbaar maken op het antwoordformulier. De spelden voor uzelf worden in principe op de reünie verstrekt. Desgewenst kunnen deze tegen betaling van verzendkosten naar u worden opgestuurd; geef dan
wel op het antwoordformulier aan dat u deze spelden opgestuurd wilt hebben.
KERSTDINER VOOR LEDEN VAN DE BOND VAN WAPENBROEDERS (BvW), INGEDEELD BIJ DE ISB OF EEN LOKALE AFDELING VAN DE BvW.
Het eerste Kerstdiner werd op 12-12-2015 met succes in Ede georganiseerd. Gezien dit resultaat zal
het bestuur van de ISB ook dit jaar op zaterdag 17-12-2016 een Kerstdiner organiseren. Zodra
meer bijzonderheden hierover bekend zijn, zullen bovengenoemde leden een uitnodiging hiervoor
ontvangen.
ATTENTIE
De uiterste datum voor terugsturen van het aanmeldingsformulier (7 maart 2016) is gebaseerd
op het vereiste voor deelname aan het defilé in Wageningen. Indien u voor opgave deelname aan
de andere activiteiten meer tijd nodig heeft, kan het antwoordformulier later (uiterlijk
maandag 21 maart 2016) worden geretourneerd. Geef dan afzonderlijk uw deelname aan
het defilé in Wageningen uiterlijk 7 maart 2016 aan ondergetekende door.
REIZEN NAAR EGYPTE EN ISRAEL
Voor nadere informatie neem contact op met:
MAKOR Reizen: Larenweg 40, 5203 GA ’s-Hertogenbosch. Tel: 0180 429394; e-mail: info@makorreizen.nl
Reizen met Jan Koster: Tel: 0162 459929; e-mail: jkosterdehaan@gmail.com Dhr. J. Koster is ex
MFO-er van de rotatie 61.
REAGEREN OP DEZE NIEUWSBRIEF
S.v.p. reageren, ook als u niet van plan bent deel te nemen aan één van de activiteiten. Vul het antwoordformulier VOLLEDIG in en stuur dit terug, zodat wij uw gegevens up-to-date kunnen houden.
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OPROEP
 Adressen ex MFO-ers (inclusief telefoonnummers en e-mail adressen) en wijzigingen hierin
doorgeven aan de voorzitter ISB (post en e-mail adressen: zie in de voettekst) of de secretaris
(tel: 06-59095889; e-mail: secretariaat.isb@gmail.com).
 Als u nog niet in het bezit bent van een Veteranenpas, wordt u aangeraden zo spoedig
mogelijk een Veteranenpas bij het Veteraneninstituut aan te vragen, omdat voortaan in
toenemende mate het hebben van een Veteranenpas vereist is voor het gebruik kunnen
maken van diverse faciliteiten (NS vrijvervoerbewijzen, maaltijden, consumptiebonnen,
etc.). Neem contact op met: Tel: 088 3340050 of e-mail: info@veteraneninstituut.nl voor het
aanvragen van een Veteranenpas. U wordt dan in het Veteranen Registratie Systeem van het
Veteraneninstituut opgenomen en krijgt dan zonder enige kosten een Veteranenpas, jaarlijks 2
NS vrijvervoerbewijzen t.b.v. veteranenactiviteiten of herdenkingen en het veteranenblad
CHECKPOINT. De actief dienende veteranen ontvangen via de militaire dienst een Veteranenpas en het blad CHECKPOINT, echter niet de jaarlijkse 2 NS vrijvervoerbewijzen.
 Het bestuur van de ISB is al enige tijd bezig met het formeren van een Vlagwacht van de ISB.
De vlagwacht bestaat uit een Commandant, een Vlagdrager en een 3e persoon. Vanzelfsprekend kunnen zowel dames als heren zich hiervoor aanmelden. Eén van de vereisten is, dat bij
het optreden van de vlagwacht eenheid van tenue (bondstenue of tenue van een andere vereniging zoals COM dan wel het Khaki MFO uniform) wordt gehanteerd. Wij hopen dat velen
zich zo spoedig mogelijk hiervoor aanmelden, zodat wij een begin kunnen maken met het
trainen van de personen die zich hebben aangemeld.
 Bent u lid van de BvW en ingedeeld bij de ISB of een lokale afdeling van de BvW, dan kunt u
toetreden tot het bestuur van de ISB. Heeft u belangstelling hiervoor? Neem dan contact op
met de voorzitter (adresgegevens: zie voettekst) of de secretaris (tel: 06-59095889; e-mail:
secretariaat.isb@gmail.com).

E. Jacobsz, Voorzitter.
Bijlage: A. Antwoordformulier.
B. Procedure aanvraag NS vrijvervoerbewijzen voor deelname 5 mei 2016 Wageningen en
aanmelden voor deelname Nederlandse Veteranendag 25 juni 2016 Den Haag.
C. Kopie pagina 60 van blad CHECKPOINT editie januari – februari 2016.
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