
1960 1-2-3-Lichtingen 11 Marcie 
           1961: In de Oranjekazerne  

            2013: In het Marechausseemuseum 
 
 

______________________________ 

Het Marechausseemuseum heeft altijd belangstelling voor foto’s, albums, dagboeken, documenten en 

‘Marechausseespulletjes van vroeger’. Als je iets wilt schenken c.q. laten scannen neem dit dan mee en geef het af aan het 

museumteam. 

 

 
 

            
Beste oud-dienstplichtig marechaussee, 

Hopelijk heb je ons kaartje ontvangen en naar aanleiding daarvan in je agenda staan dat op 11 oktober 2013 een 

reünie gehouden wordt voor de dienstplichtige marechaussees en hun partners van de lichtingen 1960-1-2-en 3 

die in Schaarsbergen bij 11e Marechaussee Compagnie hun dienstplicht vervulden. Aangezien deze datum nu al 

redelijk snel nadert is het moment aangebroken om definitieve informatie over onze reünie te geven. Vooral 

omdat ons intussen al een aantal positieve reacties hebben bereikt, waardoor ondergetekenden niet het risico 

lopen om met z’n drieën de dag door te moeten brengen. 

De reünie wordt gehouden op 11 oktober 2013  in de dependance van  het                                                                    

Museum der Koninklijke Marechaussee aan de Weeshuiswal  9 in Buren (Gld). 

Het programma is als volgt 

 10.00, - 10.30 uur : ontvangst met koffie/thee en een snee krentenwegge. 

 10.30 uur : welkomstwoord namens de organisatoren en begroeting door brigade-generaal KMar b.d.  Jack 

Vlaming, directeur van het museum en voorzitter van de Stichting Marechaussee Contact. 

 Daarna: actuele informatie en huishoudelijke mededelingen. 

 Vervolgens praten en we bij en eten een broodje. Advies: Neem fotoboeken en andere herinneringen mee. 

Tussendoor zullen we een film vertonen over marechaussees op weg naar La Courtine. Waarna iedereen de 

middag zelf kan invullen, er kan bijvoorbeeld gekozen worden uit: Bezoek aan het Marechausseemuseum in het 

Koninklijk Weeshuis (aanrader! )of wandeling door Buren e.d. 

 Vanaf een uur of drie worden de dames uitgenodigd  voor het damesprogramma:  een weeshuistour begeleidt door 

een van de laatste wezen die in het Koninklijk Weeshuis gewoond heeft. 

 Omstreeks 17.00 uur verzamelen we weer in de dependance, waar van een buffet kan worden genoten. 

Aanmelden voor deze reünie: door betaling – voor maandag 30 september 2013 - van een bedrag van € 30,-- per 

deelnemer en ook € 30,--    voor zijn partner/echtgenote, die van harte welkom is. Betalingen tevens 

aanmeldingen t.n.v. E.A.W.Damen rekeningnummer 1198959 ING, onder vermelding van ‘Reünie 60-1-2-3’. In 

verband met de vooruit te betalen organisatiekosten is restitutie van de betaling na 1 oktober 2013 niet mogelijk. 

De betaling geldt als definitieve aanmelding. Geef s.v.p. tegelijkertijd even de juiste namen en adresgegevens 

door, aan onderstaand adres. 

Het mooie Betuwse plaatsje Buren is eventueel ook met openbaar vervoer bereikbaar vanaf de NS-stations Culemborg of 

Tiel ( Arrivabus lijn 46). 

We verheugen ons op het weerzien in Buren op 11 oktober, met vriendschappelijke groet, 

Hardy Damen ( 60-3), Bertus Heezen (60-3), Frans de Ridder (60-1) 

 p/a: eaw.damen@gmail.com c.q. KMar 60-1-2-3, Lindeboom 19 4101 WE Culemborg of 0345-517002)   
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