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Vs 5-4-17  

 
COMITÉ VAN AANBEVELING 

 

Commissaris van de Koning in Limburg (Gouverneur) Drs. Th.J.F.M. Bovens 
Regionaal Militair Commandant Zuid Kol Fus J. Doense 
Voorzitter Vereniging van Limburgse Gemeenten Mw. mr. J.M. Penn – te Strake 
Burgemeester van Roermond Mw. M.J.D. Donders – de Leest  
Het Veteranenplatform (vicevoorzitter) Kol KMar b.d. mr. P.L.J. Klijn  
Oud-burgemeester en Ereburger van de stad Roermond Dhr. H.M.J.M. van Beers 

 

 
Roermond, 5 april 2017 

 

Aan: Zie verzendlijst – per mail 

 
Onderwerp: Uitnodiging parade en gezellig samenzijn L i m b u r g s e  V e t e r a n e n d a g  2 0 1 7  

 

Geachte geadresseerde 

 

Op zaterdag 17 juni 2017 zal voor de dertiende maal de provinciale viering van de Nederlandse Veteranendag, 

de Limburgse Veteranendag (LVD), in Roermond plaatsvinden. 

 

Programma: 

• 09.30 – 10.45 uur :  Ontvangst van de deelnemers in het Nationaal Herdenkingspark Roermond, 

Maastrichterweg te Roermond met een gratis kopje koffie/ thee; 

• 11.00 – 12.00 uur : Plechtige Herdenking bij het Monument voor Vredesoperaties. Tevens zal het 

Draaginsigne Nobelprijs aan een aantal veteranen worden uitgereikt. Het Trom-

petterkorps der Koninklijke Marechaussee zal deze herdenking muzikaal op-

luisteren; 

• 12.15 – 12.30 uur : Verplaatsing per bus(sen) naar de halte op de Minderbroederssingel. (Nabij de 

opstelplaats voor de parade en het defileerpunt in de Neerstraat); 

• 13.00 – 13.45 uur :  Parade door de binnenstad van Roermond (ca. 1.500 m) met defilé aan de Neer-

straat. 

Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee en het Jachthoornkorps St. 

Urbanus Maasniel zullen de parade muzikaal begeleiden; 

• 14.00 – 17.00 uur : Reünie/gezellig samenzijn op het Prinsenhof en in de aangrenzende zalen van ’t 

Paradies aan het Munsterplein met levende muziek. 

Van 14.45 tot 15.15 uur muzikaal optreden van de eerdergenoemde muziek-

korpsen op het Munsterplein (bij goed weer).  

 

Hierbij hebben wij het genoegen uw organisatie/vereniging uit te nodigen voor deze Limburgse Veteranendag, met 

name voor deelname aan de parade met defilé en de reünie/het gezellig samenzijn daarna. Aan de parade kunnen 

zowel veteranen als niet-veteranen deelnemen. Elke deelnemer aan de parade krijgt consumptiebonnen en een 

maaltijdbon gratis aangeboden, die tijdens het gezellig samenzijn kunnen worden gebruikt. Alle overige con-

sumpties en eventuele hapjes zijn voor eigen rekening. De hiervoor benodigde bonnen zijn aan de SLVD-kassa te 

koop. 

Partners van de deelnemers aan de parade zijn vanzelfsprekend ook van harte uitgenodigd. De part-

ners van niet-veteranen krijgen helaas geen gratis bonnen. 
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Tenue: 

- Verenigingstenue met model opgemaakte onderscheidingen. Banierdragers met witte handschoenen. 

- Indien men niet over een verenigingstenue beschikt, dan nette burgerkleding (bij voorkeur burger- kostuum met 

stropdas en uitzend- of onderdeelsbaret). 

- Militair DT2 (model opgemaakte onderscheidingen, zonder handschoenen).  

 

Aanmelding 

Lopend gedeelte 

Aanmelding door toezending van het ingevulde ”Aanmeldformulier/verzamellijst”. Indien u over een vereni-

gings-/afdelingsbanier beschikt, graag aangeven of u met deze banier aan de parade deelneemt. Aanmeldin-

gen dienen zo spoedig mogelijk, doch graag vóór 1 juni 2017, verstuurd te worden naar het inschrijfbureau, 

bij voorkeur per e-mail. (aanmelden.lvd@gmail.com) 

De deelnemers aan het lopend gedeelte van de parade worden op het voorplein van de brandweerkazerne (verza-

melpunt voor deelnemers aan de parade), Minderbroederssingel te Roermond, in detachementen ingedeeld. Een 

detachement bestaat minimaal uit 21 personen (7 rotten van 3) + een commandant en maximaal uit 39 personen 

(13 rotten van 3) + een commandant. Organisaties/ verenigingen met minimaal 21 deelnemers (7 rotten van 3) en 

een eigen detachementcommandant kunnen als zelfstandig detachement deelnemen. 

Gemotoriseerd gedeelte 

Het gemotoriseerd gedeelte bestaat uit historische militaire voertuigen van de Liberators en wellicht één of meer-

dere militaire voertuigen van andere organisaties alsmede veteranen op motoren. Naast de Stichting Nederlandse 

Veteranen Motorrijders zijn de diverse verenigingen van veteranenmotorrijders eveneens uitgenodigd.  

NB: De veteranen van uw organisatie/ vereniging, die in Limburg woonachtig zijn en bij het Veteraneninsti-

tuut geregistreerd zijn, ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan de veteranendag, waarop zij 

geacht worden naar ons te reageren. Vermeldt deze deelnemende veteranen desondanks ook op uw Aanmeld-

formulier/verzamellijst. 

 

Op vrijdag 28 april 2017 om 13.00 uur vindt de eerste voorbespreking plaats voor alle organisaties/ verenigin-

gen.  

Plaats: Generaal Spoorpaviljoen, Nationaal Herdenkingspark Roermond, Maastrichterweg te Roermond. 

Graag ontvang ik vóór maandag 10 april 2017 bericht van de in de verzendlijst genoemde geadresseerden of 

zij op deze vergadering vertegenwoordigd kunnen zijn. 

De betreffende organisaties/ verenigingen ontvangen op zeer korte termijn een uitnodiging + agenda voor deze 

vergadering. Tijdens deze voorbespreking zult u geactualiseerde informatie ontvangen t.a.v. de LVD als zodanig, 

de opzet en meer gedetailleerde gegevens over de parade, etc., welke informatie u kunt gebruiken voor het infor-

meren van uw deelnemers.    

 

Op vrijdag 2 juni 2017 om 13.00 uur vindt de laatste voorbespreking plaats voor de organisaties/verenigingen 

die zich voor deelname aan de parade hebben aangemeld. 

Plaats: Generaal Spoorpaviljoen, Nationaal Herdenkingspark Roermond, Maastrichterweg te Roermond. Ook voor 

deze voorbespreking ontvangt u t.z.t. een afzonderlijke uitnodiging + agenda.  

 

Uw Aanmeldformulier tegemoetziende en in de hoop op een grote deelname aan de parade, verblijf ik, met 

vriendelijke groet, 

 

 
E. Jacobsz 

Lkol van de Vbdd b.d. 

Voorzitter Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD) 

Voorzitter Projectteam Parade 

Tel: 0475-341187 / 06 33609138 

E-mail: e.jacobsz@kpnplanet.nl  

file:///K:/recovery%2007012012/Mijn%20documenten2/Limburgse%20Veteranendag/LVD%202017/Parade%20+%20defilé/Uitn%20parade/aanmelden.lvd@gmail.com
mailto:e.jacobsz@kpnplanet.nl
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Verzendlijst 

• 42 Painfbat LJ – RegCom@limburgsejagers.nl 

• AVOM – Limburg Noord – hermgeerlings@home.nl 

• Bond van Wapenbroeders – ING – theovisser@veteranen.nl en janwitte@quicknet.nl 

• Bond van Wapenbroeders – ISB – secretariaat.isb@gmail.com 

• Bond van Wapenbroeders – IVM – secretaris.ivm@gmail.com 

• Bond van Wapenbroeders – Afdeling Maastricht – VAAS091@planet.nl 

• Bond van Wapenbroeders – Samenwerkende afdn Z-NL via DB RCT WZ-NL – hanskroes@home.nl 

• BOSS Afdeling Limburg – ellypisters@ziggo.nl 

• COM Afdeling Limburg – secretaris.com.limburg@gmail.com 

• COM Onderafdeling Mijnstreek – r.stollman@home.nl 

• COM Onderafdeling Roermond – mikkifermont@gmail.com 

• COM Onderafdeling Venlo – a.f.vanzeijst@gmail.com 

• COM Onderafdeling Weert – maartenverheijen@zonnet.nl 

• Commandovereniging Limburg – gerrie.tenten@live.nl, jlsry@live.nl en w.selen@vodafonevast.nl 

• Joint Force Command Brunssum (JFCBS) – (wordt afzonderlijk in het Engels uitgenodigd)    

• Koninklijke Menslievende Vereniging Dragers Eretekens en Medailles van België (KMVDEMB) – Afdeling 

Nederland – eretekens@gmail.com  

• KVNRO Afdeling Limburg (Vz) – dyon.reijnen@planet.nl   

• Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders – snvm_secr@outlook.com 

• UNV – mpvandenbroecke@home.nl 

• Vereniging Jonge Veteranen – secretaris@jongeveteranen.nl 

• Veteranenvereniging Limburgse Jagers – c.vdploeg@kpnmail.nl 

JVetSRLJlimburgsejagers.nl 

• VOKS District Limburg – gilbert.ghelen@hotmail.com 

• VOMARNS – snack018@planet.nl 

• VOMI Limburg – L1noordzij@hotmail.com 

• Wounded Warriors – piet@woundedwarriors.nl 

• Blue-Helmets – motorgroup@veteranen.nl 

• DVBA (Dutch Veterans Bikers Association) – secretaris@dvba-online.nl 

• Veterans MC - secretary@veteransmcfirst.nl 
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