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Beste Vrienden en Vriendinnen van de Rode Baret.
Mijn 1e column als nieuw
bakken voorzitter. Laat ik
allereerst in mijn voorwoord
de aftredende voorzitter
lkol bd Ton Hover bedanken
voor zijn inzet om de VRB te
brengen waar zij nu staat.
Zonder zijn inbreng, maar ook
van het gehele bestuur, had
de VRB niet die impact en
uitstraling gehad die de VRB
heeft. Ton nogmaals bedankt.
Ook het bestuur wil ik een pluim of veer geven op de bekende plaats. Afgelopen jaar stond in het
teken van de vijfjaarlijkse reünie/lustrum. Zonder hun inzet en de steun vanuit de brigade was het
niet gelukt. Vele uren van vergaderen, coördineren, afstemmen en plannen wijzigen d.m.v. MEVTO
of ZACV hebben een geslaagde reünie opgeleverd.
Het jaar 2022 is al weer op de helft als deze nieuwsbrief u bereikt. De brigade is bezig met de vele
opdrachten en missies, personeel op inzet, maar ook genietend van de zomerverloven. Het kan
weer na twee lastige jaren. Dat geldt ook voor u, vriend en vriendin van de Rode Baret, geniet van
de zomer en de optie om op vakantie te gaan.
De VRB heeft op de korte termijn geen activiteiten op de rol staan. Wel kunt u op eigen doft
Market Garden bezoeken (op zaterdag 17 september op de Ginkelseheide bij Ede). I.o.m. de
Brigade gaan we bezien of de VRB iets kan organiseren op en rond de oefening Falcon Autumn.
Het derde kwartaal zal voor het bestuur ook in het teken staan van de evaluatie van de reünie en
de doorkijk naar 2023. Op de website vind u de mogelijkheid om uw mening te geven over de
reünie. Gebruik die kans, want met uw input kunnen we de evaluatie nog beter oplopen.

Fijne zomervakantie en thumbs up!

Nico Geerts
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VETERANENDAG 2022
25 juni, Veteranendag op het Malieveld en het defilé door de binnenstad van
Den Haag. Via het Veteranen Instituut konden de deelnemers zich opgeven
om voor de eerste keer met de VRB mee te lopen in het defilé. Tijdens de
bevelsuitgifte bleken 13 leden dit te hebben gedaan. Op de dag zelf zou ook
een detachement van de Veteranen Vereniging Regiment van Heutsz
bijgevoegd worden. Door een inschrijffout was hier helaas geen enkele
deelnemer van aanwezig. Uiteindelijk liepen we met 11 personen en Joplin
de hulphond van Peter de route door de binnenstad. Het detachement stond
o.l.v. van lkol bd van der Laan die pal achter het bordje met de verkeerde
tekst liep (alweer een organisatiefoutje). De weersvooruitzichten voor de
Veteranendag waren wisselvallig, maar uiteindelijk was het prima weer en
stond de binnenstad van Den Haag vol met belangstellenden.

Onder luid applaus trokken duizenden veteranen langs het defilépunt waar
Z.M. Koning Willem-Alexander, ministers, C-11 LMB en uiteraard heel veel militairen,
het defilé afnamen. Voor deelnemers van de VRB die nog nooit eerder in het defilé
mee hadden gelopen een supergave ervaring waar, na terugkeer op het Malieveld,
nog enige tijd over werd na gesproken. “We lopen volgend jaar zeker weer mee”,
was van alle deelnemers het commentaar op een zeer geslaagde dag. Nu hebben
11 VRB leden meegelopen, maar we hopen volgend jaar op een aantal meer.

ZO BELEEFDE PETER EN JOPLIN VETERANENDAG!
Vrijdag 24 juni alle spullen al klaar gezet, treinkaartje, drinken, beloningtasje voor Joplin, mijn hulphond en natuurlijk mijn rode baret.
Op zaterdag met de trein naar Den Haag en vandaar naar het Malieveld. De tent al snel gevonden en na even
zoeken ook de tafel van de Vrienden Rode Baret.
Het voelt als thuiskomen; oud collega’s onder elkaar, ook al ken je niet iedereen persoonlijk, maar de klik is er
weer gelijk. Je hoeft niks uit te leggen, een blik is al voldoende.
Na wat vertraging met het defilé gestart. Wat een enthousiasme
langs de route, ook bijzonder om zo langs de koning en
bewindspersonen te lopen.
Na het defilé wat napraten en oude maten spreken. Al met al een
zeer bijzondere en mooie en ook goed verzorgde dag.
Zonder mijn hulphond Joplin had ik het niet gered, maar ook het
gevoel onder collega’s te zijn heeft zeker een therapeutische
werking voor mij gehad.
Het was voor mij de eerste keer om bij de NLVD te zijn, maar
volgend jaar op zaterdag 24 juni ben ik er zeker weer. Ik hoop jullie
daar in grote getale weer te zien.
Dank voor deze fijne en mooie dag.

Groet, Peter
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DE REUNIE VAN 19 MEI 2022
Dik een jaar is het bestuur bezig geweest met de voorbereiding van de reünie, waarbij we de ervaring van 2018 hebben meegenomen.
Waar we eerst het idee hadden om de reünie op de vliegbasis in een leegstaande hangar te laten plaatsvinden, liepen we daar tegen de
eerste hindernis aan. Dit deed ons besluiten om uit te wijken naar de Oranjekazerne, waar we alle medewerking kregen voor de locatie,
catering, etc. De brigade steunde ons in de logistiek, zoals tenten, toiletten, personeel, transport, etc. Paresto had voldoende bier
besteld en zou een rijstmaaltijd (blauwe hap) verzorgen. Daar waar de penningmeester bij de eerste reünie de intekenlijsten handmatig
moest vergelijken met de betalingen werd nu alles door See Tickets (Paylogics) gerealiseerd.
Hier liepen we tegen opstart problemen aan (deelnemers die niets hoefden te betalen en toch dachten dat ze een toegangsbewijs
hadden), maar ook dat was snel verholpen. Er waren echter
twee zaken die roet in het eten konden gooien; namelijk de
inzet van 11 AMB en de COVID19 pandemie. Door deze
showstoppers moest het tijdstip van openstellen telkens
uit gesteld worden, maar uiteindelijk kwam het beslissende
“GO, we gaan ervoor”! De inschrijving werd geopend en de
eerste 100 inschrijvingen gingen heel snel, maar daarna
stokte het en viel uiteindelijk het aantal inschrijvingen tegen.
Reden? …...Ja, daar zijn we naar opzoek. We hebben onze
interne evaluatie gedaan en hebben ook het commentaar dat
we op de dag zelf hebben gehoord daarin meegenomen. Over
de evaluatie door de deelnemers en overige leden dadelijk
meer.
Op de dag zelf waren de eerste deelnemers al vroeg aanwezig,
die wilde helemaal niets missen. Spoedig liep de
parkeerplaats vol en kwamen ook de busjes van het station en
uit Assen de rode baretten brengen.
De VIP’s (oud-brigadecommandanten en –brigadeadjudanten) werden ontvangen in het museum van de Grenadiers en Jagers. Donkere
onweerswolken pakten zich samen boven het reünieterrein. De spreekwoordelijke hel brak los en tenten, muziekinstallatie, statafels,
etc. moesten van de “verdrinkingsdood” worden gered. Waar we het appèl op het sportveld zouden houden, moesten we uitwijken naar
de tent op het Nico Geertsplein. De geluidsinstallatie op het sportveld was volgelopen met water en het was niet verantwoord om de
aanwezige reünisten daar te verzamelen. Ook de aanwezige stands van VOSS/DOKS en VST, waar nieuw materiaal, kleding en
voertuigen uitgestald lagen, waren van het sportveld weggespoeld. Zij moesten helaas de artikelen weer inpakken, voordat de reünie
goed en wel begonnen was.
Na de nodige speeches van C-11LMB en de voorzitter VRB werd aan Baeke Siebenga het draaginsigne gewonden uitgereikt, waarna
een minuut stilte werd gehouden voor de rode baretten die ons, tijdens de inzet van de brigade, ontvallen zijn. Twee indrukwekkende
momenten tijdens een verder vrolijke reünie. Hierna werden de kelen gesmeerd, kwamen de verhalen los en werd en gelachen en
gefeest. Om 20.00 uur ging de tap dicht en druppelden de deelnemers langzaam weer richting huis of naar de bar op de kazerne. Voor
de laatste groep was er de mogelijkheid om in het tentenkamp te overnachten en daar werd goed gebruik van gemaakt.
Eerste reacties van velen: “een geslaagd feest”!
Tijdens de reünie zijn foto’s gemaakt die op de site te vinden zijn. In tegenstelling tot de eerste reünie is de fotopagina nu beveiligd met
een wachtwoord. Dit om, zoals we dat op de site ook aangeven, privacy beleid (bescherming persoonsgegevens). Het wachtwoord is
naar alle leden gestuurd, maar als je dit niet hebt ontvangen, stuur dan een mail naar media@vriendenrodebaret.nl. Dan kijken we of je
ingeschreven staat bij onze vereniging en ontvang je het wachtwoord.
Op de site staat de enquête Enquête | vriendenrodebaret om het bestuur te laten weten wat er mogelijk anders of beter zou kunnen.
We hopen we dat ieder lid (deelnemers aan de reünie maar ook de niet deelnemers) deze wil invullen, zodat we met deze adviezen de
volgende reünie nog meer deelnemers kunnen verwelkomen en de zaken die minder goed zijn gelopen, kunnen verbeteren.
Tot de volgende reünie.
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SAMENWERKING MET UNIT VICTOR
Na zijn tijd in Bosnië zocht Hans Nagtegaal tevergeefs naar een laagdrempelige manier waarop veteranen met elkaar in contact kun-

nen blijven. Daarom besloot hij tot de oprichting van de stichting Unit Victor en ontwikkelde de bijbehorende gelijknamige app. Deze
app is inmiddels uitgegroeid tot veel meer dan alleen een tool om met je maten contact te onderhouden en is een begrip onder veteranen.
Als eerste ben je op de hoogte van al het Defensie-nieuws, en je ziet direct wanneer er evenementen voor veteranen plaatsvinden die
voor jou interessant kunnen zijn. Je ontvangt alleen notificaties over zaken die jij belangrijk vindt, doordat je als gebruiker zelf bepaalt
wat je te zien krijgt.

Sinds kort werkt Vrienden Rode Baret samen met Unit Victor, doordat we onze
eigen activiteiten in de app aankondigen. De reünie en deelname aan het defilé
tijdens de Nederlandse Veteranendag kon je al terugvinden onder ‘Evenementen’.
Doordat je je eenmalig moet registreren met je Veteranenpasnummer, is de app
veilig en exclusief toegankelijk voor veteranen.
Bovendien is Unit Victor gratis te downloaden én te gebruiken.

Ook voor andere organisaties bestaat de mogelijkheid om hun evenementen in de app te publiceren en zo meer mensen te bereiken.
Interesse? Meld je dan aan door een mail te sturen naar support@stichtingunitvictor.nl .

STICHTING NU OF NOOIT
Stichting NU of NOOIT is geen behandelcentrum, maar is erop gericht om op een aansprekende wijze lotgenoten bij elkaar te brengen
en ervaringen uit te wisselen.
Deze waarderende ruggensteun heeft tot doel dat zij beter (of nog beter) om kunnen gaan met die in hun leven zo ingrijpende
gebeurtenissen. Dat daar het thuisfront of nabestaanden bij betrokken worden, geeft een extra meerwaarde.

Stichting NU of NOOIT organiseert op zondag 4 september 2022 voor een speciale groep (oud-)geüniformeerden een rivierdagcruise
met afvaart en terugkeer in Zwijndrecht en tussendoor een rondvaart door de Rotterdamse havens tijdens de Wereldhavendagen
2022.
Deelnemers zullen een onvergetelijke dag beleven, temeer omdat vanaf het water veel bijzonders te zien is.
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Wie kunnen inschrijven?
Door hun inzet fysiek en/of psychisch gewonde personen, actief of postactief uit de kring van defensie en politie (al dan niet met
veteranenstatus), brandweer, ambulance en andere reddingsdiensten. Dit geldt ook voor burgermedewerkers. Allen zijn van harte
welkom, ook de eventueel noodzakelijke begeleiding (voor rolstoel of rollator is voldoende ruimte). Ook strekken deze activiteiten,
deze aandacht en zorg, zich uit naar de directe relaties.
Inschrijving
De kosten zijn slechts € 17,50 per persoon (kinderen t/m 10 jaar € 10,00) inclusief entertainment en catering. Deze omvat 2x koffie
met cake, uitgebreide lunch en 2x hapjes.
Interesse? Ga naar de site nu-of-nooit.com of scan de QR code.

Bij vragen of u behoort tot deze doelgroep contact dan: info@nu-of-nooit.com

DE HOBBY VAN...
Peter van der Heijden heeft van 1 november 1993 tot 1 november 1999 bij de Ststcie van 11 LMB
gediend als cdt vliegende keep installatie en als Opc Vbdpel. Daarna van januari 2010 tot mei
2012 bij de Ststcie als C-Bpvpel.
Ik wil jullie even inzicht geven in mijn hobby, namelijk het verzamelen van mechanische en automatische horloges vanaf de jaren 20 tot op heden. Veel horloges vind ik op rommelmarkten en op
marktplaats.
Momenteel ben ik in het bezit van ongeveer 110 horloges en die zijn allemaal werkend.
Bijgevoegd een aantal foto’s: Rechts bovenaan de jubileumklok t.g.v. het 50-jarig bestaan van
Shell, uit 1957. Hieronder de complete verzameling. De foto met de 3 horloges: de linker uit de jaren 30 en de rechter 2 mechanisch
en automatisch uit de jaren 50.

We willen proberen hier een vaste rubriek van te maken, dus heb je een leuke, interessante of hele vreemde hobby, en wil je die met
de leden van de VRB delen? Stuur dan even een mailtje naar media@vriendenrodebaret.nl
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DEELNAME ERECOULOIR PRINSJESDAG
Eindelijk.... na twee jaar COVID, mogen we weer een bijdrage leveren aan de ceremonie rond Prinsjesdag. De VRB mag 6 namen
aanleveren om opgenomen te worden in het Erecouloir Prinsjesdag op 20 september 2022.
Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen:

•

Alléén veteranen mogen deelnemen aan het VP-erecouloir

•

De veteraan dient in het bezit te zijn van een Veteranentenue (oud- of nieuw) of een donker pak uit 1 kleur (geen jeans o.i.d.)
of het DT (actief dienende militairen).

Details worden aan betrokkenen na selectie bekend gesteld.
Je dient je 's morgens te melden (locatie NNTB) en zal tot in de middag betrokken zijn.
Heb je interesse, meld je dan vóór 10 augustus aan bij secretaris@vriendenrodebaret.nl met de volgende gegevens:
Naam, voorvoegsel, voorletters, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en Veteranenpasnummer.

MARKET GARDEN
Door meerdere oorzaken heeft C-11 Luchtmobiele Brigade besloten dat het dit jaar niet mogelijk is om oud rode baretten, tijdens de
herdenking van Market Garden op de Ginkelseheide, te faciliteren. Voor deze editie betekent dit dat je wel op individuele basis naar
de Herdenking op de Ginkelseheide en daaraan gerelateerde Airborne activiteiten kunt gaan, maar geen uitnodiging zult ontvangen
voor transport en verdere ondersteuning vanuit 11 LMB. Voor 2023 hopen we als VRB dat we dit wel namens C-11 LMB mogen
organiseren.
Op de gemeentepagina van de gemeente Ede is de link voor de herdenking gepubliceerd.
Airborne Luchtlandingen en Herdenking | Gemeente Ede
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DRAAGPLOEG LUCHTMOBIELEBRIGADE
Dit jaar bestaat onze Brigade 30 jaar. In die lange tijd hebben we ons opgericht, opgeleid, getraind en bewezen. Deze periode hebben we ook de hoogste offers gebracht, die wij nog regelmatig ge- en herdenken.
Maar, in deze 30 jaar bemerken we ook dat er ons (oud) collega's ontvallen die vaak niet dienst gerelateerd zijn. Een ongeluk, hartstilstand, ziekte of een natuurlijke dood zijn ook factoren waardoor we geconfronteerd worden met het ontvallen van (oud) dienstmakkers.
Helaas overkwam een aantal collega's, waaronder ikzelf, dit in oktober 2021. Na een geslaagd Tijgerfeest werden we de ochtend
erna plots geconfronteerd met het overlijden van de “oud” SMOD. De schok, de impact, maar ook de verbroedering van dat moment
deed mij wederom beseffen wat een mooie Brigade dit is. Zelfs de huidige Tijgercie stond aangetreden toen de overledene zijn laatste meters aflegde van Schaarsbergen....
Zijn uitvaart is begeleid door zijn oude makkers die zijn kist droegen, en na afloop hiervan raakte ik in gesprek met de adjudant Dees
van het bureau veteranenzaken, en kwam ik met het idee om zo'n draagploeg te willen ontwikkelen voor de gehele Brigade. Dit w erd
enthousiast ontvangen, en na het ontwikkelen en uitwerken ervan, hebben we op social media al e.e.a. aan positieve reacties mogen ontvangen.
Het doel is om een (grote) groep met getrainde vrijwilligers te gaan opzetten die, verdeeld over de sectoren Noord, Midden en Zuid
Nederland ingedeeld zijn. De trainingen zullen initieel op het vertrouwde Schaarsbergen zijn en zijn voor zowel militairen als oud
militairen van de Luchtmobiele Brigade, ongeacht wapen of dienstvak. Bij deze trainingen staan een goede uitvoering, maar ook de
kameraadschap en verbondenheid centraal.
En het idee is dan, als iemand die gediend heeft bij de Brigade, in zijn laatste wilsbeschikking kenbaar heeft gemaakt om uitgeleide
gedaan te worden door de draagploeg Luchtmobiel, dat er dan een aantal mensen in de buurt van de overledene opgeroepen worden en te bezien of zij beschikbaar zijn. Daarna zullen we ter plekke samenkomen in het juiste tenue (militairen DT-2, Oud militairen:
veteranentenue) en deze laatste kameraadschappelijke wens ten uitvoer brengen, wat voor de overledene, maar ook voor de familie
veelal een eervolle aanvulling is.

Daarom hoop ik, dat jullie, na het lezen van dit stukje je wil aanmelden om dit nieuwe initiatief te ondersteunen. Mails met aanmeldingen, maar ook met evt. vragen kunnen naar: 11LMB.veteranenzaken@mindef.nl
Smi P.C. (Patrick) de Groot

