
 

 

 

In 2012 werd voor de eerste keer een reünie gehouden van KMar-personeel dat 

dienst heeft gedaan bij de Multinational Force and Observers (MFO) in de Sinaï-

woestijn en in Egypte op de grens met Israël. De KMar leverde vrouwen en 

mannen voor de Force Military Police (FMPU). Aan deze reünie welke in de KWIII 

kazerne in Apeldoorn werd gehouden, namen ca 120 personen deel. Besloten 

werd om een vervolgreünie te organiseren in dit jaar, dus in 2014. De 

voorbereidingen hiervoor werden getroffen en aan deze reünie werd wederom 

ruime bekendheid gegeven. Helaas bleef het aantal aanmeldingen sterk achter 

vergeleken met de aanmeldingen in 2012.  

Voor de organisatie reden om de locatie te wijzigen van de KWIII-kazerne naar 

de dependance van het Marechaussee Museum in Buren. Echter het aantal 

aanmeldingen nam af om diverse redenen, zoals ziekte, bereikbaarheid, 

wijziging van locatie, etc.  Na de afzeggingen bleven er tot op vandaag, dinsdag 

18 november, slechte 26 reünisten over en 6 partners. Van deze 26 reünisten 

gaan nog 3 uitgenodigde ISB gasten  en de organisatoren af, zodat er 21 

uitgezondenen overblijven. Gedurende de 13 jaar waarin ca 60 personen per 

jaar werden uitgezonden –een totaal dus van ca 780 personen-  is het aantal 

van 21 deelnemers  aan de reünie wel erg mager. Want, wat is het doel van 

deze reünie? Samen met je maten de uitzending te herbeleven. Wie van de 21 

vindt er  bij dit aantal een maatje ?    

                                                                                                                                                    

Voor de organisatie, in overleg met het bestuur van de Stichting Marechaussee 

Contact, is dit een reden om de geplande reünie van a.s. zaterdag 22 november 

in Buren geen doorgang te laten vinden. Voor alle duidelijkheid: in 2014 vindt er 

geen MFO-KMar reünie plaats.  

De organisatie en het bestuur beraden zich wat te doen in de toekomst. Ook uw 

suggesties zijn welkom; te denken valt aan de diverse rotaties en 

uitzendgebieden, zoals Noordkamp, Zuidkamp, Egypte, etc. Uiteraard blijft de 

organisatie bereid om in de toekomst een reünie te organiseren. De reeds 

betaalde bijdragen zullen een dezer dagen worden gerestitueerd.  

R(oel) Gras                                                                                                                                                              

vz reüniecommissie SMC,                                                                                                       

roelgras@hetnet.nl                                                                                                                                           

tel.: 06 54942442 
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