
 

 

 

Nationale Landelijke Veteranendag (NLVD), 24 juni 2017 

De Nationale Landelijke Veteranendag (NLVD) roept iedereen nu al op. De 

dertiende in successie valt op zaterdag 24 juni 2017. Ook bij de KMar defileren 

de postactieven gescheiden van de veteranen die in actieve dienst zijn. Weer aan 

de staart of nu eens voorop?  

KMar-blok: 

De SMC wil nog steeds zo veel mogelijk KMar-veteranen in Den Haag hebben. De 

mindervalide oorlogsveteranen op historische voertuigen of op de tribune langs 

de route. De jonge veteranen eren hun collegae oorlogsveteranen (Tweede 

Wereldoorlog, Nederlands-Indie en Korea) in hoge mate. Fantastische 

ontmoetingen volgen weer. Deze jonge KMar-veteranen (vanaf de vredesmissie 

UNIFIL in Libanon) lopen in één groot detachement met de SMC-banier voorop. 

De veteranen in actieve dienst zullen daarachter zijn opgenomen in de vijf 

detachementen vanuit de KMar-districten. Het Trompetterkorps KMar opent het 

KMar-blok. Het Historisch Tamboerkorps KMar loopt elders in de lange stoet mee.  

Aanmelden: 

U dient zich persoonlijk digitaal aan te melden via ‘Mijn Vi’ . Heeft u nog geen 

account, kunt u deze eveneens aanvragen met behulp van deze link. 

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om voor partners van deelnemers aan het    

defilé ook een tribuneplaats aan te vragen. Hiervoor is een bepaald aantal 

tribuneplaatsen beschikbaar. Hierbij gelden echter wel de principes ‘wie het eerst 

komt, het eerst maalt’ en ‘vol is vol’. Indien betreffende plaatsen vergeven zijn, 

wordt dit via de website van het Veteraneninstituut kenbaar gemaakt.  
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Vanaf 1 februari 2017 kunt u zich inschrijven. Sluitingsdatum van inschrijvings-

procedure is 30 april 2017.   

Zijn er vragen met betrekking tot deze wijze van inschrijving, wendt u zich dan 

schriftelijk tot : 

SMC-coördinator Cees van Ingen, Dr. Bauerstraat 17, 4205 KA Gorinchem of met 

e-mail naar ceesvaningen@planet.nl of telefonisch; 06-49816046. De 

deelnemers aan het defilé gaan gekleed in blauwe blazer, grijze broek, baret enz. 

dan wel gewoon in een donker kostuum met medailles, grootmodel opgemaakt. 

Alle deelnemers ontvangen - ook voor hun partner of begeleider - 

vrijvervoerbewijzen en diverse bonnen. Veteranen die als bezoeker of 

toeschouwer de NLVD willen meemaken, ontvangen deze niet. In het 

veteranenblad Checkpoint van januari jl. staat nadere informatie. Nog niet 

ingeschreven als veteraan? Wendt u zich dan tot het Veteraneninstituut:  

088-3340050 (Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur) 
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