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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2021.
Ondanks het idee en de wens van het bestuur dat een aantal activiteiten in 2021 wel doorgang
zouden kunnen vinden, ben ik bang dat dit helaas niet of zeer beperkt zal lukken. De eerste zaken
zijn al weer doorgeschoven naar 2022 zoals de Invictus Games in Den Haag.
De Nationale Veteranen dag is dit jaar niet afgelast, maar zal in gewijzigde vorm plaatsvinden.
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REUNIE 2022, EEN
UITDAGING MAAR
WE GAAN ERVOOR!

De ontwikkelingen op het gebied van vaccinatie zien er goed uit en, naar de mening van o.a. demissionair minister van Volksgezondheid de Jonge, lijkt het dat iedere Nederlander rond 01 juli
minimaal 1 maal zal zijn gevaccineerd. Maar ik hoef u niet uit te leggen dat alles nog steeds onder
groot voorbehoud is. Defensie gaat nog meer steun leveren in het bestrijden van de pandemie en
daarbij is zoals gewoonlijk een grote rol
weggelegd voor onze Rode Baretten van
11 Luchtmobiele Brigade. Maar dat is ook
al jaren een gegeven: “niets is ons teveel”.
Om het lidmaatschap van het Veteranen
Platform (VP) te verkrijgen staat een fysieke bijeenkomst tussen de besturen van
het VP en de VRB op korte termijn gepland. Daarvan zal dan een verslag worden gemaakt door het VP en dit verslag zal
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
leden van het VP. Als de leden dan akkoord gaan staat niets ons lidmaatschap meer in de weg. Dat zou dan een mooi resultaat zijn voor
het harde werk van onze secretaris en mediabestuurslid. We hebben goede hoop dat dit zal lukken, maar moeten nog even geduld bewaren.

Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de 2e reünie op 19 mei 2022. In nauwe
samenwerking met 11 Air Manoeuvre Brigade zijn er al weer de nodige zaken opgepakt. Daarin
zullen we ook de “lessons learned” van 2017 meenemen om nog beter voor de dag te komen.
Wij hebben er allemaal veel zin in. We hopen jullie ook.
Houdt u intussen goed aan de richtlijnen van het RIVM en de regering.
Ik hoop u in 2022 (of eerder) te kunnen ontmoeten. Intussen blijf gezond en pas op uzelf.
Ton Hover
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PROGRAMMA 2021
2020 was een bijzonder jaar. Bijna alle activiteiten werden door de COVID19 pandemie afgelast. Waar het bestuur nog hoop had dat het in 2021 beter zou worden werd in de afgelopen maanden wel duidelijk dat dit niet
het geval zou zijn.
Invictus Games: Als eerste werd duidelijk dat de Invictus Games weer met een jaar uitgesteld ging worden. Dit is
weliswaar geen VRB activiteit, maar zouden wel leden op individuele basis steun leveren aan dit grote evenement .
Veteranendag: De contouren voor de Veteranendag 2021 beginnen zich af te
kenen. Daaruit blijkt dat het Nationaal Comité Veteranendag helaas weer heeft
moeten besluiten alleen een aangepast programma te gaan organiseren op
zaterdag 26 juni in Den Haag. Dat betekent geen nationaal defilé voor Z.M. de
Koning en geen grote bijeenkomst op het Malieveld.

te-

LET OP

Market Garden: 11 Luchtmobiele Brigade gaat er vanuit dat de oefening Falcon Leap gewoon doorgaat. Wat ook
wel duidelijk is dat een grote groep toeschouwers op de Ginkelse Heide niet mogelijk is. Hoe dus de invulling
voor dit evenement eruit zal komen te zien is nog niet duidelijk. Of de VRB, net als 2 jaar geleden, het bezoek
van “oud” rode baretten aan de Ginkelse Heide kan faciliteren is dus ook nog niet bekend.

ELKAAR
EN
BLIJF

7 oktober 2021: In de vorige nieuwsbrief is de viering
van het 75 jarig bestaan van de Bond van OudStoottroepers en Stoottroepers al aangekondigd. Voor
informatie en aanmelden, zie www.stoottroepers.nl

GEZOND

Zodra we wat meer weten zullen we dit publiceren op de Facebook pagina en de VRB site.

ONTMOETING IN CORONATIJD
Locatie Ginkelse Heide, 2 oud gedienden van
het eerste uur ontmoeten elkaar op historische grond.
In deze tijd ,waarin het samenzijn erg lastig
is, is er altijd wel een manier te vinden om
elkaar te ontmoeten. Zo ook Eef en Ed die
elkaar, net als zo velen, jaarlijks zien bij de
herdenking op de Ginkelse Heide. Na anderhalf jaar COVID was het genoeg en na app
contact werd de ontmoeting afgesproken.
Gelukkig mooi weer dus twee vliegen in één
klap.
Hopelijk kan dit jaar de jaarlijkse
MARKET GARDEN herdenking wel doorgang
vinden, ook al is het misschien in aangepaste vorm. Ontmoeten en op elkaar passen
gaat zeker door. Een goed voorbeeld hiervan
zie je hiernaast. (Geplaatst met toestemming
van beide “oud” rode baretten).
Rode baretten passen op elkaar!
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FALCON FLASH
Afgelopen anderhalf jaar hebben we regelmatig de Falcon
Flash als nieuwsbrief op de site geplaatst om “oud” rode baretten mee te laten kijken met het wel een wee van de Luchtmobiele Brigade. Heel veel leden hebben het brigadeblad gedownload en met nog meer plezier gelezen.
De sectie communicatie zoekt de artikelen voor de Falcon
Flash met grote precisie uit, met name omdat het over personeel gaat. Daarom is ons dan ook verzocht om de aankondiging op de VRB Facebook pagina weg te halen. Omdat onze
site openbaar is hebben we uiteindelijk ook besloten om de
Falcon Flash van de site te halen (inmiddels gebeurd). Als alternatief, maar ook op verzoek van sommige leden, hebben we
toestemming gekregen om alle bij ons bekende leden van de
VRB de Falcon Flash toe te mailen. Wel verzoeken we jullie om
terughoudend om te gaan met de informatie die in het blad
wordt geplaatst.
Let wel, het gaat tenslotte over onze rode baretten!

2E BRIGADE BREDE REÜNIE IN 2022.
Iedereen die bij defensie werkt of heeft gewerkt
weet dat iets pas definitief is als het achter de rug
is. Tijdens de bestuursvergadering van 10 maart
bleek dit weer het geval te zijn. Hoe dan?
In het brigadejaarplan was al enige tijd de datum
19 mei 2022 opgenomen als de datum waarop de
brigadesportdag zou plaatsvinden. Het bestuur
had, na de uitkomst van de enquête en in goed
overleg met de brigadestaf, deze datum gekozen
voor de 2e brigade brede reünie. Door grote veranderingen in de operationele gereedstelling filosofie (OGF21) van CLAS heeft ook de brigade zijn
jaarprogramma’s voor de komende jaren moeten
omgooien en werd de sportdag op 19 mei geschrapt. Schuiven in het jaarprogramma was voor
het bestuur van de VRB eigenlijk geen optie vanwege onze (contractuele) afhankelijkheid van externen die we niet bij elke wijziging van de datum weer kunnen vragen om het plan te verzetten in de tijd. We gaan er daarom op dit moment vanuit dat we de
reünie nog steeds op 19 mei 2022 kunnen en zullen houden, echter zonder brigadesportdag. We zijn nu aan het inventariseren waar de exacte locatie komt (OK, vliegbasis, of….?), hoe de logistieke ondersteuning geregeld gaat worden, hoe we de inschrijving gaan doen, de catering, etc. We houden jullie uiteraard op de hoogte en hopen dat COVID19 niet nog meer roet in
het eten gooit. Kortom, nog veel open einden, maar we gaan er voor!
Tot die tijd, zorg dat je gezond Blijft!
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Met de opening van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen (NVBL) op 26 november 2020 door Zijne Majesteit Koning WillemAlexander is een lang gekoesterde wens van veteranen in vervulling gegaan. Om de veteranen die respectvolle laatste rustplaats te
kunnen bieden waar zij recht op hebben, is de Vereniging Vrijwilligers NVBL & OGS op zoek naar mensen die zich willen aansluiten bij
één van de volgende vier werkgroepen:
Werkgroep Beheer en Onderhoud Begraafplaats (BOB)
Werkgroep Gastvrijheid, Horeca en Toezicht (GHT)
Werkgroep Begeleiding Uitvaarten, Bijzettingen en Evenementen (BUBE)
Werkgroep Rondleidingen, Voorlichting en Educatie (RVE)
Heeft u belangstelling voor één van bovenstaande werkgroepen en/of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar
info@vrijwilligersnvbl-ogs.nl.
Zij waren er voor ons, laten wij er nu voor hen zijn. Meld u zich aan?

LOSSE BERICHTEN
 Sinds 1 januari is het Nederlandse Veteranen Instituut opgericht, waar o.a. het Veteranenloket
(zorg voor Veteranen) onder valt. Kijk op: www.nlveteraneninstituut.nl

 Sinds 12 feb hebben we nieuwe statuten (www.vriendenrodebaret.nl/reglementen). Ook hebben
we ons formeel als lid aangemeld bij het Veteranen Platform. Hopelijk zal de Algemene Vergadering snel met ons lidmaatschap instemmen.

 Zin in een motorrit met (oud) rode baretten? Kijk eens op de site van de Red Beret Riders, het programma van 2021 is
bekend. www.redberetriders.nl
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VALKENNEST
Valkennest
Vanaf januari 2020 werkt Brigade zorgcoördinatie-team van 11e Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen en Assen, aan de realisatie
van het project ‘Valkennest’; een eigentijds platform voor unieke personeelszorg. Vanuit de kernwaarden van de brigade wordt een
solide vangnetconstructie geïmplementeerd dat toegankelijk is voor (ex)medewerkers. Daarbij wordt zowel informatieve hulpverlening
als mentale en praktische ondersteuning geboden. Bureau brigade zorgcoördinatie bestaat uit 2 collega’s, Aooi Frank Waanders en
mevr. Jaaike Brandsma.

Een veilig nest
Werknemers van defensie, militair of burger, kunnen door zeer uiteenlopende gebeurtenissen uitvallen en niet meer in staat zijn hun
werkzaamheden (volledig) uit te voeren. Tijdens de actieve dienst zien we sommige mensen door verzuim niet direct terugkeren op hun
organieke functie. Deze mensen revalideren/re-integreren bv. op een andere functie, werkplek of op een locatie elders. Volgens adjudant Frank Waanders, werkzaam als brigade zorgcoördinator 11 LMB, hebben deze mensen daarbij het gevoel ‘uit het nest te vall en’.
Een gevoel dat volgens hem te herleiden is tot de zeer intensieve manier van samenwerking die tijdens de actieve dienstperiod e van
hen wordt verlangd. Dag in dag uit; vanaf de start van de opleiding, het behalen van de rode baret (AMOL/VAKOL) tot aan het moment
dat men de brigade verlaat. Alles heeft altijd in het teken gestaan van samenwerking. Als die samenwerking dan wegvalt, krijgt men het
gevoel er volledig alleen voor te staan. En dat is wat met het Valkennest voorkomen moet worden.
Samen met (oud)collega’s
Het Valkennest biedt op de eerste plaats een veilig ‘thuis’. Een plek waar men kan praten met mensen die echt weten wat men heeft
meegemaakt en begrijpen wat het is. Maar ook een plek waar men met allerlei zorg gerelateerde vragen terecht kan.
De medewerkers van het Valkennest begeleiden/monitoren medewerkers die langdurig ziek thuis zitten zodat hij/zij de juiste zorg ontvangt en het contact met de 11e Luchtmobiel Brigade in stand blijft.
Ook bieden de medewerkers van het ‘Valkennest’ onder andere hulp bij het invullen van bv. PVO’S (proces verbaal van ongeval) of ondersteunen de (oud) militair en/of burgers bij opstellen van brieven richting hulp instanties.
Focus op mogelijkheden
Het Valkennest heeft als doel om persoonlijke doelen te verbinden aan die van de defensieorganisatie. Kijken naar mogelijkhed en,
binnen én buiten de kaders van de huidige taken en verantwoordelijkheden. Het scheppen van de randvoorwaarden voor eerlijkheid en
transparantie. Ook als blijkt dat de beschikbare zorg niet kan leiden tot het behoud van een militaire functie. Want ook dan wordt er
samen gezocht naar een oplossing. Binnen defensie, in de burgermaatschappij of het bedrijfsleven. Met behulp van reintegratieprojecten of dagbesteding.
Initieel is het valkennest bedoeld voor de actief dienende van de brigade. Echter zien wij ook oud Luchtmobielers die de weg naar de
juiste zorginstanties niet weten te vinden.
Voor hen zijn ze bijvoorbeeld bereikbaar via Facebook. Zo hopen zij het contact zo laagdrempelig mogelijk te maken. Via een privé
bericht kun je daar je hulpvraag stellen.
Via dit kanaal proberen ze ook (oud) Luchmobielers van informatie te voorzien die te maken heeft met (na) zorg en defensie.

