Nieuwsbrief ISB
1.

Jaargang 2, nummer 3

Introductie nieuwsbrief
In 2014 (jaargang 2) zullen wederom nieuwsbrieven worden uitgebracht waarin u wordt
geïnformeerd over diverse zaken, waaronder activiteiten. Ook zullen wij u door middel van de
nieuwsbrieven op de hoogte houden van belangrijk nieuws en/of informatie met betrekking tot
de ISB.
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9 MFO’rs, 3 leden van de IVM en
één rolstoelbegeleider defileerden
tijdens het Bevrijdingsdefilé te
Wageningen.

Elk jaar vindt op 5 mei in Wageningen de herdenking van de capitulatie van Nazi Duitsland plaats. Het
programma van deze dag bestond
uit een symposium, een herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de
Doperkerk, een Herdenking Capitulatie 1945 op het 5 Mei Plein en
aansluitend het Bevrijdingsdefilé.

sen , static shows en door militairen
verzorgde demonstraties.

Dit Bevrijdingsdefilé, waaraan destijds vele Nederlandse en buitenlandse militaire detachementen
deelnamen, is inmiddels een begrip
geworden in de Nederlandse samenleving.

Dit terrein was tevens het startpunt
van het 6e Bevrijdingsdefilé nieuwe
stijl. De start van het Bevrijdingsdefilé
vond plaats op de Generaal Foulkesweg, De route liep via de Generaal
Foulkesweg, het 5 Mei Plein,
de Bergstraat, de Stationsstraat, de
Stadsbrink en de Ritzema Bosweg.
Het defilé eindigde op de Arboretulaan.

Er werden zowel militaire als enkele
civiele historische voertuigen ingezet
tijdens het defilé. Het Bevrijdingsdefilé is een onderdeel van de Bevrijdingsfeesten in Wageningen.
De vele bezoekers konden op het
terrein “De Dreijen”, tussen 10.00
en 19.00 uur, genieten van een
gevarieerd aanbod van muziekkorp-

Aanvankelijk hadden meerdere deelnemers zich aangemeld voor dit evenement. Helaas waren velen niet op
komen dagen, waarvan een aantal
zich netjes had afgemeld en anderen
zonder nadere kennisgeving weg waren
gebleven, wat wij als bestuur zeer
betreuren. Mogelijk dat het niet verstrekken van NS vrijvervoerbewijzen de
reden is geweest van het geringe aantal
deelnemers. Maar voor de deelnemers
aan het defilé was het er niet minder
gezellig om geworden.

Wij kijken uiteindelijk terug op een
schitterende dag met een stralende
zon, waarbij de vele vlaggen en muziek
mede bijgedragen hebben tot een
succesvol bevrijdingsfeest..
Secretaris Charles van Gelden

Ook dit jaar werd door de ISB deelgenomen aan het defilé.

3. Herdenking Regiment Verbindingstroepen 22 mei 2014
Op donderdag 22 mei 2014 heeft het Regiment
Verbindingstroepen de honderd negentien militairen van de Verbindingsdienst herdacht, die in
dienst van de vrede, vanaf mei 1940 zijn omgekomen in Nederland, het voormalige Nederlands
Oost-Indië, de krijgsgevangenkampen, Libanon en
het VM-Joegoslavië
De herdenking vond plaats voor het monument
van het Regiment op de Bernhardkazerne te
Amersfoort in aanwezigheid van de locoburgemeester van Amersfoort, genodigden, veteranen en
aangetreden militairen van de Verbindingsdienst.
Tijdens het dodenappel werden door de regimentscommandant, de lkol F. Sijnhorst, onder het spelen
van koraalmuziek, de namen van de honderd
negentien gevallenen van de Verbindingsdienst
opgenoemd.

Na het blazen van de “Taptoe” werd
één minuut stilte gehouden, gevolgd
door het zingen van het Wilhelmus door
de genodigden en niet ingedeelde militairen.
Namens de ISB werd een bloemstuk
gelegd door de heer J. Gatsma, bestuurslid van de ISB. De voorzitter van
de ISB, de heer E. Jacobsz, was aanwezig onder de genodigden. Het defilé
langs het monument werd geopend
door de locoburgemeester, de regimentscommandant en de wapenoudste, gevolgd door de andere aanwezigen.
Penningmeester Jaap Gatsma

4. Emailadres
Bij het verzenden van Nieuwsbrief Jaargang 2, nummer 2 naar de ISB-ers is wederom gebleken dat diverse hiervan niet worden afgeleverd, omdat
het e-mail adres onjuist is. Om u als ISB-er toch te kunnen bereiken en te voorzien van info verzoeken wij een ieder, die het afgelopen jaar tot heden van ons
geen mails of nieuwsbrieven heeft ontvangen, via de website onder de rubriek “E-mail” een bericht naar het Secretariaat te willen verzenden zodat we over
uw juiste e-mail adres beschikken. Bij “Bericht” verzoek ik u uw naam, voorletter(s), adres en rotatie (nummer of periode) te willen vermelden.
Secretaris Charles van Gelden

5 15 jaar ISB met buitengewoon Vlaggenparade 2015
In april 2015 zal de ISB een reünie organiseren. Deze dag zal in het teken staan van het 15 jarig bestaan van de ISB, het 3e lustrum. De dag zal, evenals
in 2010, beginnen met een ontvangst die direct gevolgd wordt door een Buitengewone Vlaggenparade. Voor deze gelegenheid zou het bestuur het zeer op
prijs stellen indien de reünisten zoveel mogelijk in het bondstenue of ander veteranentenue, het kaki MFO tenue of militair DT verschijnen. De onderscheidingen worden model opgemaakt gedragen of helemaal niet. Als men niet in de bovenaangegeven tenues kan verschijnen, tracht dan in ieder geval in net
burger met de steenrode baret op aan de Buitengewone Vlaggenparade deel te nemen.
Naast diverse Nederlandse militaire en burger autoriteiten zullen in Nederland geaccrediteerde Egyptische, Israëlische en Amerikaanse Defensieattachés
worden uitgenodigd. Het Bestuur wil met u allen van deze reünie een feestelijke dag maken, waaraan wij nog lange tijd goede herinneringen zullen bewaren.

27 april 2010 Artikel: De Edese Post
Vele veterenen kwamen afgelopen vrijdag af op een reünie op
de Elias Beeckmankazerne. De dag stond in het teken van het
tienjarig jubileum van Identiteitsgroep Steenrode Baretten. De
oud-militairen dienden in de Sinaïwoestijn te Egypte .

Secretaris Charles van Gelden
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