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Jaargang 1, nummer 6

Introductie nieuwsbrief

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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Van onze Voorzitter
van de Bond van Wapenbroeders
aan diverse ISB-leden uitgereikt.
Een bijzonder woord van dank
gaat uit naar de bestuursleden van
de ISB en alle personen die behulpzaam zijn geweest bij de realisatie van deze dag.

Nog even en dan zijn de Kerstdagen er weer, een mooie tijd om
nog meer aandacht te besteden
aan de familie. Ook het jaar 2014
doemt aan de horizon op, een jaar
dat ons hopelijk goede dingen zal
brengen.
Namens het gehele bestuur van de
Identiteitsgroep Steenrode Baretten (ISB) wens ik alle MFO’ers en
hun dierbaren een voorspoedig en
gezond 2014. Natuurlijk gaan deze
goede wensen vooral uit naar onze
MFO-ers in de Sinaï .
Van deze gelegenheid maak ik
graag gebruik om kort terug te
blikken op de diverse activiteiten
van 2013.
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Dit jaar heeft de jaarlijkse reünie
voor alle MFO-ers en hun partners, georganiseerd door de ISB,
op vrijdag 26 april voor het eerst
in de Oranjekazerne te Schaarsbergen plaatsgevonden. Het was
een uiterst gezellige reünie met
een duidelijk vernieuwde opzet.
Eén van de verrassingen was het
onverwacht optreden van een
ware buikdanseres. En natuurlijk
werd traditiegetrouw het Draaginsigne voor langdurig lidmaatschap

functie van PR man moeten neerleggen. De heren Jaap Gatsma (KMar
veteraan) en Ronny Wilken (KLu
veteraan) hebben inmiddels als
bestuurslid ad interim de gelederen
versterkt.

Op zondag 5 mei nam de ISB
wederom zoals gewoonlijk met
een peloton deel aan het jaarlijks
defilé in Wageningen

Jaap Gatsma heeft de PR taak op
zich genomen en Ronny Wilken zal
zich bezig houden met logistieke
zaken, die voorheen door Lars van
Lier werden uitgevoerd.

Op donderdag 23 mei vond de
jaarlijkse herdenking gevallenen
Regiment Verbindingstroepen in
de Bernhardkazerne te Amersfoort plaats.

Daarnaast is Ellen Scheltinga (KMar
veteraan) het bestuur behulpzaam
met het verzamelen van allerlei
MFO en ISB foto’s.

Op zaterdag 22 juni werd de
Limburgse Veteranendag, de provinciale viering van Veteranendag
in Limburg, in Roermond gehouden.

Natuurlijk zal een ieder weer door
middel van de jaarlijkse Nieuwsbrief
geïnformeerd worden over de diverse activiteiten.

Op zaterdag 29 juni nam de ISB
met een groot peloton van om en
nabij 50 personen deel aan de
parade tijdens de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag in Den Haag.
Op zaterdag 31 augustus werd
voor de derde keer de Najaarsreünie ten behoeve van ex MFO-ers
gehouden bij de MDKL te Nuth
(Zuid-Limburg). Deze reünie werd
op persoonlijk initiatief van oudMFO-er Martin Wouters in nauwe
samenwerking met de MDKL
(Maatschappelijke Dienst Kameraadschap Legereenheden) opgezet.
Op vrijdag 4 oktober vond de
jaarlijkse Veteranendag van de
Koninklijke Marechaussee in de
Koning Willem III kazerne te
Apeldoorn plaats.
En wat het bestuur ISB betreft,
heeft dhr. Lars van Lier helaas
door drukke werkzaamheden zijn

Wat zit er voor 2014 in het vat?

Tot slot een hartenwens van het
bestuur:
Reageer op uitnodigingen, ook als je
niet kunt deelnemen, en doe het op
tijd;
Geef wijzigingen in adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en email adres onmiddellijk door aan de
voorzitter en/ of secretaris ISB (zie
website www.steenrodebaretten.nl)
Edwin Jacobsz, Voorzitter
Identiteitsgroep Steenrode
Baretten.

3. Informatie Secretariaat

Vanaf augustus dit jaar was het door
defecten en terugkerende software
problemen aan de PC niet mogelijk
om activiteiten die hebben plaatsgevonden, een nieuwsbrief uit te brengen. De afgelopen 9 weken zelfs tot
4x toe moest de PC opnieuw worden
geïnstalleerd. We hopen dat het
komende jaar het uitbrengen van
nieuwsbrieven gaat zoals we het
graag willen. Daarom alsnog nieuwsbrief 5, de Veteranendag en nieuws-

5. Terugkeer rotatie

brief 6 met nog in beknopte vorm
verslagen van de laatst gehouden
activiteiten.
In 2014 zult u de nieuwsbrief ISB
toegezonden krijgen met naast de
verslagen overige informatie die voor
de leden interessant zijn.
De nieuwsbrieven zullen ook op de
website worden gepubliceerd. De
website is sinds maart dit jaar zoveel
mogelijk geüpdate, en heeft intussen

De familie, diverse collega’s van de
KMAR, vrienden, de Voorzitter en de
Secretaris van de ISB waren aanwezig
om de uitgezondene hartelijk welkom
te heten. Door een behoorlijke vertraging duurde het even voordat dit welkom kon plaatsvinden.

Op 1 augustus is de eerste MFO
rotatie na 6 maanden teruggekeerd
uit de Sinai,

een andere look ondergaan. Dit in
afwachting van e vernieuwde websit die in de maand januari 2014
gereed zal zijn.
Een zeer goede jaarwisseling toegewenst en een voorspoedig 2014.
Secretaris Charles van Gelden

De militairen werkten op de staf,
en waren gestationeerd in het
noordkamp te El Gorah. 1 militair
hield zich bezig met de aansturing
van de beveiligingseenheid. Een
kapitein werd toegevoegd aan de
inlichtingensectie. 2 marechaussees
fungeren als militaire politie.

Secretaris Charles van Gelden

Het was nadat de laatste militairen in
1995 terug waren gekeerd zijn er dit
jaar 4 miltairen naar de Sinai vertrokken voor een half jaar.

4. Najaarreunie
Op zaterdag 31 augustus werd voor de derde keer de Najaarsreünie ten behoeve van ex MFO-ers gehouden bij de MDKL te Nuth
(Zuid-Limburg). Deze reünie viel niet onder de ISB maar werd op persoonlijk initiatief van oud-MFO-er Martin Wouters in nauwe samenwerking met de MDKL (Maatschappelijke Dienst Kameraadschap Legereenheden) opgezet. Mede door een bijzonder interessante
lezing van Aoo KMar Marc van Voorthuizen, behorende tot de nieuwe rotatie 1 en in de zomer teruggekeerd uit de Sinaï, was een
groot aantal ex MFO-ers naar dit kleine plaatsje in Limburg gekomen.
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