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Voorwoord van de voorzitter bij de 2e nieuwsbrief van 2020
Door het Covid 19 virus zijn alle geplande contactmomenten van de BNMO-afdeling
Utrecht/'t Gooi in zijn geheel afgelast van begin maart 2020 tot 1 september 2020! Ook
alle geplande herdenkingen c.q. vieringen in het kader van 75 jaar bevrijding konden
helaas geen doorgang vinden!
Nu er weer minder strikte regels door de overheid
worden gehanteerd, let wel het Covid 19 virus is nog niet over, heeft het afdelingsbestuur weer contactmomenten voor de BNMO-leden gepland, t.w. de ALV
2020 op zaterdag 12 september, de busreis op donderdag 17 september. Een
"historische midweek in het kader van 75 jaar bevrijding “van woensdag 28 oktober
11.00 uur tot en met zondag 1 november 14.00 uur bij de Oringer Marke te Odoorn en
een wederom geplande Sinterklaasbingo in november en ons grote kerstdiner op 19
december bij het van der Valk hotel te Vianen.
Voor informatie van alle geplande contactmomenten met de lotgenoten van de
BNMO-afdeling Utrecht/'t Gooi verwijs ik u naar onze nieuwsbrief en de afdeling
aankondigingen in de Kareoler.
Op onze ALV van 21 maart jl. heeft de secretaris een aantal jubilarissen een
persoonlijke uitnodiging voor de uitreiking van hun medailles gezonden. Deze
uitnodigingen blijven van kracht en u wordt verzocht om uw aanwezigheid bij de ALV
2020 aan de secretaris telefonisch of per mail te melden zodat onze penningmeester
daar met de aankoop van bloemen/presentjes rekening mee kan houden!
Rest mij alleen nog te berichten dat het persoonlijk bezoek van de voorzitter vergezeld
van de contactpersoon aan leden die een Kroonjaar vieren (80 en 90 jaar!) door de
contact belemmerende maatregelen van de overheid geen doorgang hebben kunnen
vinden. Ik probeer daar in overleg met de contactpersoon en de jarigen een
inhaalpoging te wagen zodra alle beperkende maatregelen zijn opgeheven.
Ik hoop u allen in goede gezondheid op onze geplande contactdagen
te mogen begroeten en wens u daarbij veel plezier toe!
Te beginnen bij onze Algemene Leden Vergadering 2020 bij
Restaurant Schimmel in Woudenberg.
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Afdelings
5-daagse
Historische midweek

Afdelings S daagse
De Oringer Marke 28-10-2020 t/m 01-11-2020
Aankomst met de lunch 28-10-2020
Donderdag 29-10-2020 naar Kazerne Assen met (show) Museum
Stoters Indië en Nieuw Guinea Tentoonstelling.
Vrijdag 30-10-2020 naar Westerbork en in de middag voor de liefhebbers
een rondwandel o.l.v. Klaas-Jan. (de eigenaar van Oringer Marke)
Zaterdag 31-10-2020 naar Boerin Agnes van Boer zoekt vrouw met een
advocaat proeverij. Programma onder voorbehoud van indeling.
Zondag 01-11-2020 na de lunch vertrek naar huis.
De kosten zijn€. 246,= per persoon inclusief eten en drinken.
Exclusief vervoer.
Aanmeldingen bij de secretaris.
Let op we hebben een beperkt aantal kamers (33) dus vol = vol.
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Wetenswaardigheden

Betekenis van vaandels en standaarden
De vaandels en de standaarden binnen de krijgsmacht staan voor trouw, eenheid en
eergevoel. Ze vormen het symbool van de onderlinge verbondenheid tussen de
militairen van een onderdeel. Of zij nu actief dienend of gepensioneerd zijn. Vaandels
en standaarden zijn ook het uiterlijke teken van de band tussen een eenheid en het
Koninklijk Huis. Alleen de koning kan namelijk een vaandel of een standaard toekennen. Deze eretekens worden altijd door of namens de vorst uitgereikt. Bij ceremonies
nemen zij een belangrijke plaats in. Militairen leggen bij hun installatie hierop de eed
of de belofte af.
Vaandel of standaard: wat is het verschil?
Een standaard is kleiner dan een vaandel. Verder heeft een standaard een kortere stok.
Dat verschil heeft een historische achtergrond. Eenheden te paard konden moeilijk met
de lange stok van een vaandel overweg. Daarom zijn bij de zogeheten bereden
eenheden van de Koninklijke Landmacht standaarden in gebruik. Het gaat dan om de
cavalerie, rijdende artillerie en veldartillerie. Ook de Koninklijke Marechaussee,
oorspronkelijk een bereden eenheid, heeft een standaard.
Veldtekens
De krijgsmacht gebruikt vaandels en standaarden tegenwoordig bij ceremoniële
gebeurtenissen, maar van oorsprong zijn het tekens in het veld. De troepen namen ze
mee. Tijdens de strijd dienden ze als oriëntatiepunt, waardoor de eenheid het verband
kon bewaren. Door deze functie waren ze ook een bron van bezieling en trots.
Oud gebruik
Het vroegste bewijs voor het gebruik van vaandels is gevonden in het oude Egypte. Als
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de troepen rond 3100 voor Christus ten strijde trokken, hadden ze lange stokken met
dierenafbeeldingen bij zich. Bekender zijn de standaarden van de Romeinse legioenen.
Ook voor deze eenheden waren dierensymbolen een bron van bezieling. In de
Romeinse tijd nam het gebruik van veldtekens een hoge vlucht, want ze waren een
prima middel om de eenheid tijdens het gevecht bij elkaar te houden.
Ook in de tijd van het Staatse leger (1576-1795), de strijdmacht van de Republiek der
Verenigde Nederlanden, dienden vaandels en standaarden als oriëntatiepunt in het
strijdgewoel. Elke compagnie voetvolk en ruiterij had toen een eigen vaandel of
ruitervaan (standaard). De vaandrig of de kornet moest deze vast in handen houden en
tot het uiterste toe verdedigen.
Tijdelijk verdwenen
In de jaren daarna verminderde het aantal vaandels en standaarden sterk. In de eerste
jaren van het Koninkrijk der Nederlanden (ontstaan in1815) ontbraken ze zelfs
helemaal. In plaats daarvan hadden de eenheden richtvlaggen. Ze gebruikten die
alleen op het slagveld.
Wapenfeiten vermeld in opschriften
Vanaf 1820 kende koning Willem I weer vaandels en standaarden toe. Het model uit die
tijd is tot op de dag van vandaag in gebruik. Om de eenheid te inspireren, staan hierop
de krijgsverrichtingen vermeld van (de voorgangers van) de eenheid. Bij het Korps
Mariniers en het Eskader van de Koninklijke Marine gaan die opschriften terug tot in de
Staatse tijd, anders gezegd: de 16e tot en met 18e eeuw. Aan verschillende vaandels
zijn dapperheidsonderscheidingen bevestigd. Deze decoraties geven de daaraan
gekoppelde krijgsverrichtingen een extra accent.
Cravates
De opschriften kunnen op het doek zelf staan of op een cravate. Dat is een lint dat als
een strik boven aan de stok is vastgemaakt. Wordt het doek vernieuwd, dan komen de
opschriften die op de Cravates stonden, op het doek te staan. Op sommige van deze
linten staan de naam en de krijgsverrichtingen van een opgeheven of ontbonden
onderdeel. Zo'n cravate geeft dan aan dat de eenheid die het vaandel of de standaard
voert, ook de traditie van dat voormalige onderdeel bewaart.
Van tactische naar symbolische waarde
Naarmate de manier van oorlog voeren zich verder ontwikkelde, verloren vaandels en
standaarden hun tactische waarde. Nu zijn ze vooral het symbool van trouw, eenheid
en eergevoel en vervullen ze een belangrijke ceremoniële functie.
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Dagtocht
Overijssel
17-09-2020

Dagtocht Overijssel 17-09-2020
We gaan weer proberen om een dagtocht te organiseren.
ALLES VOLGENS DE COVID 19 REGELS.
Het is de bedoeling om op donderdag 17 september weer een heerlijk dagje uit te
gaan.
Programma:
10.30 uur vertrek vanaf de halte in Doorn en rechtstreeks naar de Bult.
12.15 uur aankomst de Bult voor de lunch.
13.30 uur vertrek naar Kalenberg of Giethoorn.
14.15 uur vertrek rondvaart of bustocht van 2.5 uur door de omgeving.
16.45 uur vertrek naar De Bult voor het diner.
17.15 uur aankomst De Bult voor het diner.
19.15 uur vertrek naar Doorn en overige haltes.
21.30 uur aankomst en einde dagtocht.
Opstapplaatsen:
Bus 1:
09:15 uur Mijdrecht bij de bushalte
09:45 uur Hilversum bij HilverPont Franciscusweg bij de Post n.l. brievenbus.
10:15 uur Doorn bij De Basis
Bus 2:
09:45 Utrecht bij NH-Hotel Jaarbeursplein
10:15 Doorn bij De Basis
10:30 Amersfoort bij NS Station en dan door naar De Bult.
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Menu's
1. Varkenshaas met champignonroomsaus.
2. Noorse zalm uit de oven met Dillesaus.
3. Kipfilet op Italiaanse wijze met pesto, parmaham en brie.
4. Hamburger van biologisch weiderund met bacon en b.b.q. saus.

Het diner wordt afgesloten met een lekker mini ijsje met chocoladesaus.
Willen u en uw partner mee dan moet u voor 10 september €. 37,50 p.p. over
maken op rekening met vermelding welk menu u wilt en uw opstapplaats.
NL75ABNA0628795114 t.n.v. BNMO te Zeist.
Introducés betalen voor deze tocht€. 50,00 p.p.
DENKT U ER OM DAT HET VERPLICHT IS OM EEN MONDKAPJE TE
DRAGEN IN DE BUS. Deze zijn ook in de bus te koop.
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Agenda/
kort en bondig

Agenda 2020
12-09-2020 ALV
17-09-2020 Busreis
28-10-2020 Historische Midweek
21-11-2020 Sinterklaasbingo
19-12-2020 Kerstdiner

U kunt u nu al opgeven bij de secretaris voor bovenstaande activiteiten

lnvictus Games Open trainingen
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in de sport, wil je sport uitproberen en dit
samen met lotgenoten doen?
Kom naar een van onze open trainingsavonden op het MRC (militair
revalidatiecentrum) Aardenburg! En wellicht is er een kans om als ultieme doel met
al je inzet, trainingen en volharding de lnvictus Games te ervaren!
Meer info is te vinden op:
https://www.facebook.com/DutchInvictusGamesTeam
of stuur een mail
naar mrcdoorn.sport@gmail.com (contactpersoon A. Wijnberger).
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De lnvictus Games is een internationaal sportevenement voor (voormalig)
militairen die tijdens hun dienst een blijvende fysieke en/of mentale beperking hebben
opgelopen. De deelnemers laten zien, door sport, waar zij toe in staat zijn, tonen hun
winnaarsmentaliteit. Zij zijn lnvictus, onoverwinnelijk. De volgende lnvictus Games
vinden plaats in Den Haag, Nederland in 29 MEI - 5 JUN 2021.
Meer informatie volgt snel.
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Algemene Leden
vergadering 2020

12 september ALV 2020

Het bestuur nodigt U en Uw partner uit voor de algemene ledenvergadering 2020.
Deze zal gehouden worden op 12 September in Hotel-Restaurant Schimmel,
Stationsweg Oost 243, 3931 EP in Woudenberg.
Wilt U Gebruik maken van lunch en deelnemen aan de bingo dan dient u voor 4
September 2020 uw betaling van€ 12.50 per persoon overgemaakt te hebben op
NL75ABNA0628795114 te B.N.M.O. Onder vermelding van diëten.
Blauwe muntjes zijn welkom. Nieuwe muntjes zijn verkrijgbaar voor€ 2,50.
Wilt U alleen deelnemen aan de vergadering dan graag een mailtje of belletje naar
de secretaris c.s.hellinga@bnmo.nl.
Heeft U al betaald dan volstaat een belletje en/of mailtje naar m.vd.wal@bnmo.nl
Heeft U al betaald en U komt niet dan graag ook een belletje en/of mailtje naar
m.vd.wal@bnmo.nl.
Heeft U:
- verkoudheid
- niezen
- hoesten
- keelpijn
- koorts
blijf dan thuis a.u.b.
Aanvang vergadering 10:00 uur
Lunch 12:15 uur
Bingo 13:30 uur

Bosproject
Kaapse Bossen

Bosproject Kaapse bossen

In november 2019 zijn wij als afdeling begonnen in samenwerking met Stichting de
Veerkracht aan het bosproject. Dit project is voor geüniformeerden met PTSS.
Elke maandagochtend zijn wij in het bos te vinden om samen (met de boswachter) het
onderhoud te doen. Niets moet, geen druk, maar vooral samen. Er zijn geen kosten
aan verbonden.

Er is nog plek over om deel te nemen.
Heeft U interesse dan graag een telefoontje en/of mailtje naar:
0628573632 of lapetry@casema.nl
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Afdelingsbestuur
en contactpersonen

Afdelingsvoorzitter:
Herman. Tenten Tel: 0343-573731 of 0624779658
Kombuis 71 3961 JM Wijk bij Duurstede
h.tenten@bnmo.nl

Penningmeester:
Marten van der Wal Tel: 06-29030262
Kombuis 57, 3961 JM Wijk bij Duurstede
m.vd.wal@bnmo.nl
Bankrekening: NL75 ABNA0628795114

Secretaris:
Chris Hellinga Tel: 0355824111 of 0653481297
Kastanjelaan 17 1231XZ Loosdrecht
cchellinga@kpnmail.nl

Bestuurslid en coördinatie contactpersonen
Nuldelijner en contactpersoon
Petra Martens-Sepanian Tel: 06-28573632
Kombuis 57 3961 JM Wijk bij Duurstede
lapetry@casema.nl
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Louk De Liever Nuldelijner
033-4617654 ldeliever@hetnet.nl
Bunschoten/Spakenburg (3751-3752), Amersfoort (38163829) Hoogland, Nijkerk en Leusden (3831-3833).
Herman Tenten Nuldelijner
0343-573731 h.tenten@bnmo.nl
Maarn, Maarsbergen, Leersum, Overberg, Rhenen, Woudenberg,
Bunnik, Cothen en Wijk bij Duurstede.
Wim Veenman
0346-562822 waveenman@ziggo.nl
Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden, Vleuten, De Meern,
Linschoten, Maarssen, Kamerik en Harmelen.
Henk Kramer Nuldelijner
06-36449604 henk-kramer@live.nl
Bilthoven, De Bilt, Driebergen, Zeist, Austerlitz, Huis ter
Heide, Soest, Groenekan, Soesterberg, Tienhoven en
Westbroek.
Charlotte van den Hoek
033-4617430 charlottevdhoek@gmail.com
Amersfoort postcode 3812 t/m 3815
Floris van Ree Nuldelijner
036-5368775 e.ree66@upcmail.nl
Hilversum, Bussum, Naarden, 's-Graveland, Blaricum,
Huizen, Almere, Baarn, Zeewolde, Laren, Amsterdam, Eemnes,
Mijdrecht, Ter Aar, Vinkeveen en Nederhorst
den Berg
Chris Hellinga, secretaris 035-5824111/ 06-53481297
Loosdrecht, Hillegom, Apeldoorn, Breukelen, Kockenge, Loenen
a/d Vecht, Den Haag en het Buitenland
Petra Martens-Sepanian Nuldelijner
Tel: 06-28573632 Kombuis 57 3961 JM Wijk bij Duurstede
lapetry@casema.nl IJsselstein, Utrecht, Vianen, Nieuwegein
en Houten
Marten van der Wal
Tel: 06-29030262
Kombuis 57, 3961 JM Wijk bij Duurstede
m.vd.wal@bnmo.nl IJsselstein, Utrecht, Vianen, Nieuwegein en
Houten
Gerard van Engelenburg: Veenendaal.0318-551270
Anky v.d. Burgt: Doorn en Elst. 0318-471567
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Live Cooking

Zondagsbrunch

Geniet iedere vrijdag,
zaterdag en zondag
van ons Live Cooking
spektakel.

iedere zondag bent u
vanaf 11.00 uur
welkom bij onze
uitgebreide lunch

Prijs volwassenen
vanaf €35,00

Prijs volwassenen
€27,50

Prijs kinderen
(4-11 jaar)
Vrijdag/zaterdag
€14,50
Zondag €10,00

Prijs kinderen
(4-11 jaar)
€12,50

Inclusief bier, wijn en
frisdrank

Inclusief koffie, thee,
melk en jus d'orange
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