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Het lijkt de goede kant op te gaan. Het coronavirus lijkt “bedwongen”. Een groot compliment voor
allen die zich op de een of andere manier hebben bemoeid met dit zeer moeilijk te beheersen
virus. Een virus dat ons steeds weer voor nieuwe, onverwachte problemen stelde. Velen hebben er
op de een of ander manier mee te maken gehad.
Vanwege gezondheid, maar ook om economische, psychische of andere redenen. Sommigen hebben dierbaren moeten begraven onder extreem “kille” omstandigheden. Anderen hebben dierbaren op een IC in zeer confronterende omstandigheden gezien.
Laten we hopen dat die situatie zich niet meer zal voordoen en dat die gunstige ontwikkeling zich
de komende maanden verder door zal zetten.
Zoals het er nu uitziet gaat de reünie op 19 mei a.s. door.

2E BRIGADE
BREDE REUNIE
OP 19 MEI 2022,
EEN UITDAGING
MAAR WE GAAN
ERVOOR!

Natuurlijk moeten we altijd rekening houden met onvoorziene omstandigheden, maar dat is voor
“rode baretten” geen verrassing. Daarmee hadden en hebben we altijd te maken gehad. Dat is
namelijk onderdeel van het militair zijn.Maar dat het zich zo
zou ontwikkelen in Oekraïne, is voor ons allen denk ik een
verrassing. Er zijn al weer mannen van de brigade naar Roemenië om daar samen te oefenen met andere partners. En
om aan te geven dat wij vanuit het vrije westen niet bereid
zijn onze vrienden in de steek te laten en onze zwaar bevochten vrijheid in te leveren voor een staat die geleid wordt door
een op macht en bezit gestoelde persoon. Het maakt ons
allemaal pijnlijk duidelijk hoe belangrijk en kwetsbaar het
begrip vrijheid is.

Na alle beperkingen vanwege COVID is het nu tijd om weer met en onder elkaar te zijn. Weer te
genieten van elkaars gezelligheid en “mooie” verhalen. Maar ook om elkaar weer eens goed in de
ogen te kijken en te zien “hoe het met hem/haar gaat”. Want dat deze pandemie zijn sporen heeft
nagelaten is een ding wat zeker is. En een van de goede dingen van onze kameraadschappelijke
band is dat we er voor elkaar kunnen en willen zijn.
Donderdag 19 Mei 2022 is het zo ver.
Kijk goed op de site www.vriendenrodebaret.nl en schrijf u zo snel mogelijk in. We hopen op een
grote opkomst.
Ton Hover
Voorzitter
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VAN DE BESTUURSTAFEL
17 Februari en ook nu weer een bestuursvergadering gehad. Ook deze keer ging die voor het grootste deel over de reünie. De penningmeester rekent zich drie slagen in de rondte om alles kloppend te krijgen. De laatste offertes moeten verwerkt worden, maar wat zeker is; we gaan het rond krijgen. Catering, bussen, muziek, voldoende bier (moet na de vorige reünie zeker kloppen), slaapplaatsen,
etc. alles is doorgesproken en wordt nu doorgerekend. De sitepagina staat gereed om gelanceerd te worden, maar het wachten is op
een definitieve “GO” van de penningmeester.
En toen werd het even stil……..! Rusland valt Oekraïne binnen en staat de wereld op zijn kop. Wat als de brigade wordt ingezet, kan
dan de reünie dan wel doorgang vinden? De inschrijving zou m.i.v. 1 maart mogelijk zijn, maar is dat in de huidige situatie v erstandig
om te doen? Het bestuur wil overleg met C-11 LMB en we wachten even de vergadering van 9 maart af. En zo stellen we de datum van
inschrijving weer uit!
9 Maart, ook nu weer een bestuursvergadering waarin de laatste zaken doorgesproken worden. C-11 LMB heeft groen licht gegeven
en de penningmeester moet nu de laatste offertes verwerken. Het belangrijkste punt is namelijk dat we met alle subsidie en financiële
steun de bezoekers, jullie dus, niet te veel willen laten betalen. Ook nu wordt aan het eind van de vergadering de vraag gesteld “Go of
NO-GO”? Wat kan er n u nog in de weg staan? Uiteindelijk is iedereen van mening dat de reünie moet doorgaan, dus op naar 19 mei
2022.
12 Maart zal de site worden gelanceerd en kan er ingeschreven worden.
Ga dus naar www.vriendenrodebaret.nl/aanmelden-reuenie-19-mei-2022 of scan de QR-code.
Tot 19 mei!

DE VETERANENSHOP
Tijdens de reünie op 19 mei zullen er meerdere momenten zijn dat het dragen van onze rode baret “vereist” is. Denk aan het appèl,
fotomomenten, etc. Vergeet daarom op deze dag je baret niet mee te nemen. Sommigen zweren bij de baret die ze op het
Nico Geerts plein of nog eerder op de grote appèlplaats van de OK hebben uitgereikt gekregen. Dat snapt iedereen, maar ik kan me
voorstellen dat de bordeauxrode kleur is vervaagd en inmiddels meer een grijze baret is geworden.
Mocht je dus nog een nieuwe baret nodig hebben: Op deze dag is de Veteranenshop aanwezig met o.a. rode baretten, maar ook met

andere producten zoals polo’s, hoodies, paracord armbanden luchtmobiel en VRB, badges VRB,
artikelen met de Veteranenvlag etc. De mogelijkheid bestaat om artikelen op voorhand te bestellen
als pre-order in de speciaal voor de reünie ingerichte pagina:
www.veteranenshop.nl/vriendenrodebaret
Je bestelling kan je tijdens de reünie ophalen bij de stand van Veteranenshop of kan naar keuze de
week voor de reünie bij je thuis laten bezorgen.
Tot 19 mei!
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VETERANANDAG 2022
Eindelijk kunnen we dit jaar voor de eerste keer, als VRB veteranen van de 11 Luchtmobiele Brigade, meelopen in het defilé tijdens de
Nederlandse Veteranendag op 25 juni. We zullen als een detachement individuele veteranen onder de vlag van Vrienden Rode Baret
meelopen. Zo kunnen we, samen met de andere rode baretten verenigingen één blok met detachementen van 11 Luchtmobiele
Brigade vormen.
Wat je moet doen is het volgende:
Ga naar de site van het Nederlands Veteraneninstituut,
www.nlveteraneninstituut.nl
Log in met mijn Vi.
Klik op Evenementen>overzicht.
Klik op Nederlandse Veteranendag (NLVD) 2022.
Bij de keuze:

•
•

Ik ben lid van een vereniging vul je in "JA"

•
•
•

Bij krijgsmachtdeel vul je in "CLAS"

Ik wil deelnemen aan de NLVD vul je in "met mijn
vereniging"
Bij vereniging of detachement scrol je naar "VRB, Vrienden van de Rode Baret"
Daarna de rest van de vragen invullen!

Als je dat hebt gedaan krijgen wij jouw aanmelding toegestuurd en tevens alle bescheiden, zoals maaltijd- consumptiebonnen, etc. Je
treinkaart en evt. tribunekaart ontvang je zelf via de post.
Op de dag zelf kom je, in spijkerbroek en met de rode baret, naar de locatie zoals in de brief is aangegeven en daar ontvang je de rest
van de bescheiden, een luchtmobiel rode VRB-polo en verdere informatie van ons.
Als je dat gedaan hebt, stuur dan een mail met je naam en de maat van je polo naar: info@vriendenrodebaret.nl of vul de gegevens in
op de site. Let op: S t/m 5XL.
Wees er snel bij want uiterlijk 1 mei sluit de inschrijving en we kunnen maar voor 50 leden polo's bestellen!

Tot dan!
Bestuur Vrienden Rode Baret

