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Dit jaar zal voor het eerst een nieuwsbrief worden geïntroduceerd, waarin u informatie
vindt van de gehouden activiteiten. Ook vindt u ander belangrijk nieuws en/of informatie,
zodat u op de hoogte wordt gehouden van diverse ontwikkelingen van de ISB
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Limburgse Veteranendag 22 juni 2013
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P a g i n a
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Limburgse Veterendag 22 juni 2013

Op 22 juni 2013 werd de Limburgse Veteranendag (LVD) in
Roermond gevierd. Dus die
zaterdag vroeg op om af te
reizen naar het Zuiden. Ondanks de werkzaamheden aan
het spoor, kwamen we toch
mooi op tijd aan. Op het station van Roermond stonden de
bussen al klaar om ons naar
het Nationaal Herdenkingspark
Roermond (voorheen Stadspark Hattem geheten) te brengen. Daar werd eerst een herdenking gehouden bij het Monument voor Vredesoperaties.

ook een MFO veteraan.

Er waren verschillende sprekers waaronder onze eigen
Edwin Jacobsz. Er werd een
lijst voorgelezen van het aantal
slachtoffers per uitzending.
Na dit hele gebeuren werden
we met bussen naar de plaats
voor opstellen gebracht. Dit
was bij de brandweer van
Roermond.

en de Drums & Pipes van de
Maastrichtse Politie.

Daar verzamelden ook een
paar veteranen die op de motor deelnamen, waaronder

opgeluisterd met muziek van de
deelnemende muziekkorpsen op
het Munsterplein.

De parade werd begeleid
door het Trompetterkorps
der Koninklijke Marechaussee
Angelieke v.d. Sluis en ik namen
als MFO-ers deel aan het defilé,
in kaki.

Namens de ISB waren ook vertegenwoordigd bestuursleden
van de ISB, E. Jacobsz Voorzitter, C.H van Gelden Secretaris
en J.Gatsma

Het was geen lang traject en
het eindigde bij het complex ’t
Paradies/ het Prinsenhof, alwaar de maaltijd al klaar
stond en we gezellig konden
bijkletsen met iedereen.

Om 17.00 uur was het afgelopen en we zijn daarna op ons
gemak weer huiswaarts gegaan.
Ondanks dat het niet zo’n groot
gebeuren is als in Den Haag,
was het toch een mooie indrukwekkende dag.
Petra Korver

De middag werd ook nog

