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INTERESSANTE INFORMATIE:
• 24 mei, 12 juli, 11 okt en
15 nov: binnenkomst
nieuwe lichting rode baretten.
• 24 mei: VVRVH reünie
SFIR 3-4-5
• 12 juli Jaardag VVGJ en
reünie Dutchbat 1&2
• 16 t/m 19 juli: 4-Daagse
(Nijmegen)
•

NUMMER 1, MAART 2019

21 september 75 jaar
Market Garden, Ginkelse
Heide

• Nieuwe site:
www.vriendenrodebaret.nl

In 2016 werd een aantal ‘oud’ rode baretten door bgen C.J. Matthijssen benaderd,
toen commandant 11 Luchtmobiele Brigade, om een
vereniging op te richten voor alle (oud) rode baretten.
Hoofdoel: kameraadschap, verbondenheid en zorg.
Doelgroep: alle actief dienende militairen, burgermedewerkers, veteranen en postactieven die nu of in het verleden zijn ingezet bij de Luchtmobiele Brigade. Behoort of
behoorde u tot een van deze categorieën dan kunt u lid
worden. In 2017 kreeg het geheel meer vorm en werd
aan de eerste reünie gewerkt. De vereniging werd via de
notaris geformaliseerd en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. De oorspronkelijk naam ‘Vereniging Vrienden van de Rode Baret’ heeft inmiddels een kleine aanpassing ondergaan naar ‘Vrienden Rode Baret (VRB)’. De
eerste reünie op 8 december 2017 was met bijna 1000
deelnemers een succes. De volgende reünie staat alweer ingepland op 19 of 20 mei
2022 . We hopen dan nog meer deelnemers te begroeten. De lessons learned van de
eerste reünie nemen we hier natuurlijk in mee en hopelijk wordt het dan een nog groter succes.

4-DAAGSE EN DE COMMANDOHUT
In 2018 is de VRB tevens de
samenwerking aangegaan met
het Verzorging Commando’s
Vierdaagse Nijmegen (VCVN),
om ook de meelopende rode
baretten te kunnen voorzien van
medische zorg, een rustpunt ,
een hapje en een drankje. De
naam Commandohut is een begrip in 4-daagse land voor alle
lopers want iedereen is welkom. Ook voor de komende 4-daagse staat de verzorging
weer gepland en zijn de eerste afstemmingsgesprekken al gevoerd.
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75 JAAR MARKET GARDEN

De afgelopen jaren is de Ginkelse Heide het toneel geweest van de Market Garden
herdenking rond de slag om Arnhem, para droppings en een gezellige reünie voor heel
veel rode baretten. Ook organiseerde de Red Beret Riders op die dag hun inmiddels
traditionele Airborne toertocht samen met hun Britse tegenhanger. De reünie wordt
mogelijk gemaakt door 11 Luchtmobiele Brigade en op voortreffelijke wijze ondersteund door Veteranen Vereniging Grenadiers en Jagers (VVGJ). Dit jaar heeft de VVGJ
het logistieke stokje overgedragen aan de VRB en doen wij ons best deze ondersteuning net zo te laten slagen als de jaren hiervoor. Houd onze site en Facebook pagina in
de gaten voor meer informatie en meld je aan zodra dit mogelijk is.

“ Rode baretten
ontmoeten
elkaar op de

Ginkelse Heide
tijdens de
Market Garden
herdenking”!

INVICTUS GAMES 2020
De Invictus Games (IG) is een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde
militairen. De Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie
te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben.
Na zeer geslaagde IG in Australië is het gelukt de Games naar Nederland te halen. Ambassadeurs zijn o.a. Mart de Kruif (‘oud’ C-LAS), Martin Wijnen (P-CDS) en Pauline Krikke
(Burgemeester van Den Haag). Het motto van de Invictus Games is op de eerste plaats om beter
te worden en niet om te winnen, daarom zijn deelnemers aan de Paralympics uitgesloten.
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De IG naar Nederland halen is een burgerinitiatief waarbij het Ministerie van Defensie 4 VTE’n beschikbaar stelt. De organisatie is in handen van organisatiebedrijf TIG. Locatie van de spelen is Het
Zuiderpark Den Haag en de Sportcampus Zuiderpark. De vrijwilligersorganisatie heeft naar alle waarschijnlijkheid meer dan 800 vrijwilligers nodig (veteranen, studenten, (internationale) vrijwilligers). Vrijwilligersfuncties worden volgens FOFE’s gemaakt, waarop ingeschreven kan worden. Voorop staat dat iedereen die in de periode 9 t/m 16 mei 2020 wil steunen zich INDIVIDUEEL moet aanmelden. Meer dagen
steunen, is meer kans om als vrijwilliger uitgekozen te worden. Vrijwilligers van bestaande groepen, zoals
de VRB, kunnen daarna als groep worden ingezet. Veteranen die niet als vrijwilliger kunnen steunen, kunnen de IG wel bezoeken. Meer hierover op: https://www.invictusgames2020.nl/nl/ waar ook de inschrijving als vrijwilliger beschreven staat (verwachte start werving vrijwilligers halverwege 2019).

VETERANENLOKET
Nederlandse veteranen en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgen zij via het Veteranenloket van het Veteraneninstituut (Vi). Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening
van het ministerie van Defensie, het Vi, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen
(LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP),
en maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer. Voor acute zorgvragen is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar. Toegang tot zorg en informatie Veteranen en hun relaties krijgen via het Veteranenloket toegang tot zorg,
beginnend met een adviesgesprek tot aan specialistische behandelingen. Daarnaast
geeft het Veteranenloket informatie over materiële en juridische zaken, belangenbehartiging, bemiddeling en andere nuttige informatie. Denk daarbij aan informatie over
de veteranenpas, ontmoetingscentra en veteranencafés, onderscheidingen en nog
veel meer!

Elke vorm van hulp, zorg
en informatie start door
contact op te nemen met
Het Veteranenloket.
Kijk op
www.veteranenloket.nl
of bel naar 088 334 00 00
of stuur een e-mail naar
info@veteranenloket.nl.

E-mail: info@vriendenrodebaret.nl
Site: www.vriendenrodebaret.nl
Facebook: vriendenrodebaret

