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Nieuwsbrief 04-05-2022
Veteranendag en reünie postactieven KMar
Op zaterdag 1 oktober 2022 van 9:30u tot 13:30u wordt op de Koning
Willem III kazerne in Apeldoorn de Veteranendag KMar gehouden. ’s
Middags vanaf 13:00u tot 17:00u is er een reünie voor alle oudmedewerkers van de KMar, dus voor alle militairen, burgers en
voormalig dienstplichtigen die bij de Marechaussee hebben gewerkt.
Veteranendag KMar

Op de Veteranendag van de Koninklijke
Marechaussee komen al onze veteranen bij elkaar: jong en oud, beroeps
en dienstplichtig, postactief of nog in dienst. De Veteranendag staat in het
teken van ophalen van herinneringen en het vertellen van verhalen. Het
thema van de Veteranendag dit jaar is ’Gewoon weer samen’.
Elkaar zien en in gezelschap van elkaar zijn leek zo gewoon totdat
COVID-19 roet in het eten gooide. Alles werd anders.
Normaal was niet meer gewoon en met elkaar was opeens niet meer samen. Wie had ooit kunnen
denken dat we met elkaar zo geïsoleerd zouden leven voor zo’n lange tijd. Van nature zijn we een
sociaal wezen. Gelukkig kunnen we nu weer samenkomen.
Reünie Koninklijke Marechaussee

Voor KMar-postactieven die geen veteraan zijn wordt ’s middags een reünie
gehouden om zo voormalige KMar-collega’s een platform te bieden in contact
te blijven met de KMar-organisatie. De middag staat in het teken van gezellig
samenzijn en herinneringen ophalen. Er is van alles te doen en te beleven. Zo
zijn er verschillende demo’s en treedt het Orkest van de Koninklijke
Marechaussee op.
Opgeven voor de reünie kan door een mail te sturen naar: Reunie.KMar@mindef.nl, onder
vermelding van personalia, ps nummer/registratienummer en lichting. Aanmelden kan nog
tot 1 september 2022.
Mocht u om wat voor reden dan ook niet zelfstandig kunnen reizen om de reünie te bezoeken dan
is een begeleider uiteraard van harte welkom. Na opgave volgen de uitnodiging en andere
wetenswaardigheden.

Cao-overleg
Er wordt nog steeds onderhandeld en actie gevoerd.
Lees de laatste ontwikkelingen op onze site:
https://www.anpv.nl/cao/
Daarop is ook een link te vinden naar de actuele acties.
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Nog vijf plaatsen beschikbaar voor Ontmoetingsbijeenkomst Postactieven
De afdeling Postactieven organiseert op woensdag 25 mei 2022 een ontmoetingsdag voor haar
leden. Plaats van handeling is het Nationaal Monument Kamp Vught. Tussen 10.00 en 10.30 is de
inloop gevolgd door een presentatie van het ABP. Daarna volgt er informatie door Erik Daae van de
stichting Pensioenbehoud. Aansluitend is er een lunch gevolgd door een rondleiding. Als laatste
krijgen de aanwezigen gelegenheid tot het bezoeken van het museum Kamp Vught. De eigen
bijdrage voor deze dag is € 10,-- per persoon (inclusief lunch). Ook andere belangstellende leden
van de ANPV kunnen bij deze dag aansluiten. Meld je aan via de secretaris van de afdeling
Postactieven door een mail te sturen naar: ANPV@poboxes.nl

ANPV, voor elkaar! wil jij ook wat voor een collega betekenen?
Neem contact op of kijk bij wie je terecht kan!
Vorige nieuwsbrieven nog een keer inzien, klik op: deze link.
Hikers en Avonturiers, klik op: deze link

