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Koninklijke Luchtmacht

Ministerie van Defensie

LSK:KABINET C-LSK
LSK:BUR PROT. VETER.&
REL.BEH.

Locatie
Breda - Commando
Luchtstrijdkrachten
Luchtmachtplein 1
Breda

Postadres
Postbus 8762
4820 BB BREDA
MPC 92A

Contactpersoon
Datum 10 december 2018 Kap A.i.M. Potters

Betreft KLu Vetera n enten ue Coordinator postactieven en
veteranen CLSK

T +31 76 54471 19134
MDTN DSN 450 47 7134
A]M.Potters.01@mindet.nI

www.Iuchtmacht.nI

Bij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

Beste postactieve KLu-veteraan,

Als deze informatie u heeft bereikt en u bent postactief én veteraan dan is
onderstaande interessant voor u.

Al jaren wordt door onze KLu veteranen het traditionele veteranentenue
(blauwe blazer/grijze broek/luchtmachtcap) gedragen, voornamelijk bij
ceremoniële gelegenheden zoals Nederlandse Veteranendag, 4 mei
herdenkingen, 1 juli viering, Prinsjesdag, lokale ceremonies etc. Dit
houden we graag in ere! De laatste jaren neemt echter de behoefte aan
een veteranentenue drastisch af en blijkt na diverse (interne)
onderzoeken dat de nieuwe generatie (KLu-) veteraan geen affiniteit heeft
met het traditionele veteranentenue. Het Veteranenplatform heeft daarom
de invoering van een tweede (moderner) veteranentenue omarmd. PC
LSK heeft na intensief overleg met bestuur MILu, Veteraneninstituut en
Veteranen Platform, besloten over te gaan tot snelle implementatie van
een tweede veteranentenue. Hoe gaan we dit binnen CLSK en MILU op
korte termijn organiseren?

U bent tot niets verplicht en indien u het traditionele veteranentenue wil
blijven dragen, dan is dat uitstekend en waarderen we dit. Het nieuwe
KLu-veteranentenue is donkerblauw (zie foto’s verderop). In de kraag en
binnenvoering zijn persoonlijke wensen aan te brengen, het wordt
helemaal uw persoonlijk pak. Als u overgaat tot aanschaf dan krijgt u
vanuit KPU, d.t.v. CLSK toegevoegd: een nieuwe luchtmachtcap, 2x KLu
overhemd, KLu-stropdas, KLu-riem. Zwarte schoenen en zwarte sokken
dient u uit eigen middelen aan te schaffen.
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De kosten van aanschaf bedragen 395 euro. Als u echter kunt aantonen LSK:BURPROT.VETER.&

dat u afgelopen 2 jaar heeft opgetreden (t.b.v. CLSK) in het traditioneel REL.BEH.

veteranentenue (veteranentenue was een eis), dan kunt u achteraf, 75
euro per keer declareren bij mijn coördinator veteranen en postactieven, 10december2018
kapitein A.J.M. (Ad) Potters, cfm reguliere declaratie-wijze, met een

Onze referentie
maximum van 300 euro (dus minimaal 4x opgetreden). Dit betekent dus
slechts nog een eigen bijdrage van 95 euro. Iedereen die na aanschaf nog
gaat deelnemen, optreden moet wel door tussenkomst van CLSK zijn (dus
geen lokale aangelegenheden) en kledingvoorschrift is gesteld op
veteranentenue, kan tot een maximum van 300 euro dit tenue
“inverdienen”. Er is voor zowel de mannelijke als vrouwelijke veteraan een
passend veteranentenue. U betaald pas na ontvangst kostuum.

Op dit tenue wordt alleen de luchtmachtcap toegestaan, dus geen andere
hoofddeksels zoals een baret, m.u.v. MLD (eis: aangesloten bij MILU) en
het blauwe overhemd. In plaats van de KLu-stropdas mag ook een
stropdas van uw vereniging worden gedragen. Bent u geïnteresseerd in
het nieuwe tenue dan is het navolgende voor u geregeld:

Er zijn 6 kleed-/meetmomenten c.q. informatieavonden. U kunt zelf
kiezen welke datum/locatie u het beste uitkomt. Dit wordt een bijzonder
samenzijn, want er vindt uitleg plaats omtrent “waarom juist dit tenue’
“waarom is het zo speciaal”, met een link/knipoog naar de geschiedenis.
Ook wordt er informatie verstrekt omtrent de kosten en declareren
(achteraf) en voor een drankje wordt gezorgd.

Kleedmoment 1 : maandag 11 februari 2019, 19.00 UUR, locatie: Fa.
Rick Moorman, Gelderlandplein 135, 1082 LV Amsterdam (in overdekt
winkelcentrum).

Kleedmoment 2: dinsdag 19 februari 2019, 19.00 uur, locatie: Echos
Home De Vrijheid, Eindhovensedijk 33, Oirchot.

Kleedmoment 3: woensdag 27 februari 2019, 19.00 uur, locatie:
Vliegbasis Woensdrecht, Kooiweg 40 Hoogerheide, Bedrijfsrestaurant MFR
1.

Kleedmoment 4: donderdag 7 maar 2019, 19.00 uur locatie: Echos Home
De Schakel, Leuvenumseweg 68, Ermelo.

Kleedmoment 5: vrijdag 15 maart 2019, 19.00 uur, locatie: Cafe
Heijdemann, Smalmaatstraat 55 Losser.

Kleedmoment 6: donderdag 21 maart 2019, locatie: Vliegbasis
Leeuwarden, Keegjesdijk 7 Leeuwarden, gebouw BIC (voor de hoofdpoort
rechts)
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Graag wil ik u adviseren, indien u besluit tot mogelijke aanschaf van dit
veteranentenue, aan te sluiten bij één van bovenstaande avonden.

U kunt echter ook op een later moment besluiten tot aanschaf dan dient
u het kostuum rechtstreeks te bestellen via www.veteranensho.nl. Zij
verwerken dan uw order.

Indien u tot aanschaf over wil gaan en gebruik wil maken van de
aangeboden kleedmomenten, verzoek ik u onderstaande strook in te
vullen en op te sturen véér 1 februari a.s. naar CLSK/ Kabinet t.a.v.
coördinator Veteranen en postactieven CLSK, Antwoordnummer 12013
(postzegel niet nodig) 4800 VD Breda, onder vermelding van
veteranentenue.

Alleen na opgave geniet u toegang op één van de avonden. Voor evt.
vragen kunt u mailen naar: clsk.kabinet@mindef.nl.

De coördinator veteranen en postactieven CLSK is persoonlijk aanwezig bij
de 6 informatieavonden en beantwoord al uw vragen.

Ik wens u bij voorbaat veel plezier met uw (nieuwe) KLu veteranetenue.

LSK:KABINET C-LSK
LSK:BUR PROT. VETER.&
REL.BEH.

Datum
10 december 2018

Onze referentie

Kolonel
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Het tenue wanneer er dient te worden deelgenomen in het
veteranentenue. De MLD, aangesloten bij MILU mag het hoofddekstel van
CZSK dragen. (Het tenue is bij overige gelegenheden ook zeer
representatief. Het kan perfect (gecombineerd) gedragen worden, en dus
is de investering niet alleen voor veteranenactiviteiten).
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Onze referentie
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AANMELDING INFORMATIE KLU VETERANENTENUE

Naam/voorletters

Adres

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

Geboortedatum .

GeboortepIaats

Emailadres

Categorie waarmee u de dienst heeft verlaten : officier /
on de roffi cie r

(kruis door hetgeen niet van toepassing, dit is voor de
luchtmachtcap)

MAN / VROUW

Overweegt aankoop van het nieuwe veteranentenue en maakt
gebruik van het kleedmoment/informatieavond: (kruis uw
keuze aan)

LI KLEEDMOMENT 1:

LI KLEEDMOMENT 2:

El KLEEDMOMENT 3:

El KLEEDMOMENT 4:

El KLEEDMOMENT 5:

El KLEEDMOMENT 6:
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11/2 AMSTERDAM

19/2 OIRSCHOT

27/2 HOOGERHEIDE

7/3 ERMELO

15/3 LOSSER

21/3 LEEUWARDEN
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