
 

Allereerst:   Wens ik u allen een heel goed en gezond 2013 toe.  

Tja, het afgelopen jaar was een roerig jaar, maar we zijn er allen 

weer door gekomen. De ene wat beter als de andere, maar we 

hebben het toch weer gedaan.  

Laten we hopen dat het dit jaar ook weer goed komt. 

Er komen veranderingen bv: er komt een veteranensite, er 

wordt druk overlegd gepleegd over de leuke dingen die komen 

gaan binnen onze veteranenclub als ik het zo noemen mag. 

Jullie worden hierover tijdig geïnformeerd. Ook wil ik onze Nico 

via dit blad nogmaals condoleren met het verlies van zijn Els ik 

wens Nico en de Fam heel veel sterkte toe de komende tijd. 

Voor de rest ik probeer het blad weer vol te krijgen met de no-

dige verhalen eventuele nieuwtjes enz. 

Nou veel lees plezier en we zien en spreken elkaar weer.  

 Gr: Paul 
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   Jaargang  3 Pagina’s 

Veteranencafé op weg naar 1e lustrum. 

Zaterdag 19 januari 2013 start het veteranenca-

fé in het nieuwe jaar met de traditionele Nieuw-

jaar bijeenkomst in de Hooge Bongert. Wij willen 

samen met veel oudgedienden het glas heffen. 

We hebben grote plannen die op die dag zullen 

worden gepresenteerd. Wij roepen dan ook alle 

veteranen uit de Liemers op, om samen met  hun 

partners er weer een gezellige middag van te 

maken. Vanaf 13,00 uur staat de koffie en thee 

weer voor jullie klaar, en het bekende hapje bij de 

borrel zal ook weer niet ontbreken. Mogen wij op 

een grote opkomst rekenen. 

De werkgroep veteranen Zevenaar. 

Een Nieuwtje  en toch een ouwetje: 

Zoals een aantal veteranen inmiddels weten werk ik als vrijwilliger bij het Arnhemsoorlogsmu-

seum  Kemperbergerweg te Arnhem.                                                     Beechcraft D18 s  toen → 

Ik heb in een van de vorige nummers er al een iets over geschreven, however… ik heb een 

nieuwtje, het Arnhemsoorlog museum is er onlangs in geslaagd om een  88 mm flakgeschut 

aan te kopen ( Flugabwehrkanone ). En net voor de Kerst hebben wij ook een oorlogsvliegtuig 

een TwinBeech 18  aan kunnen kopen. dit toestel was van wijlen ZKH Prins Bernhard, het toestel stond bij een autosloperij in Nijme-

gen en zou worden  vernietigd.  

Nu zijn we vol op bezig met het toestel op te knappen en word het toegevoegd aan de collectie van het museum, Tv Gelderland 

heeft er een klein stukje van laten zien op het nieuws   (17-12-12 ). 

Op  youtube.com is ook een interview te zien over dit toestel en het transport naar het muse-

um. ( kun je opzoeken mits je over internet beschikt ). Zoek onder:  Beechcraft in Arnhems 

oorlogsmuseum 40-45.  nou  dan hebben jullie weer wat om te doen. 

Nou….tot ziens en horens.                                                                       Beechcraft D18 s   nu → 

Groet: Paul  

                                                                                   

   1 



                                                                                       Verslag bijeenkomst werkgroep veteranen 

Pagina 2                                  N I E U W S B R I E F  

  

  

                                  20 maart 2013 

 Hr Ms Amsterdam , D 819 NNG 
 Locatie: Kattenburgerstraat 7 , 1018 JA  Datum: 20 maart 2013  Additionele informatie: 

 Deze reünie wordt gehouden in de Marine Kazerne in Amsterdam 

                                  20 maart 2013 

 Identiteitsgroep NNG B.v.W 
 Locatie: B.Wuytierslaan 198 , 3818 LNDatum: 20 maart 2013   Additionele informatie: 

 Deze reünie wordt gehouden in de Bernhard Kazerne 

                                  20 maart 2013 

 Identiteitsgroep NNG B.v.W 
 Locatie: B.Wuytierslan 198 , 3818 LNDatum: 20 maart 2013Aditionele informatie: 

 Deze Reünie zal worden gehouden in de Bernhard Kazerne in Amersfoort 

 

Aanwezig: Ger Boers, Rob Smits en Nico Kruiniger, 

Afwezig met kennisgeving: Paul Meekhof. 

Afwezig zonder kennisgeving: Dick Zwanenburg. 

 

Rob had ons een voorbeeld gestuurd van de website, We hebben alle moge-

lijkheden besproken en besloten dat hij naar de ons bekende adressen een 

voorbeeld zal sturen. 

 De bedoeling is dat we a.s. zaterdag e.e.a. met de club dit onderwerp  gaan 

bespreken. 

Nico neemt contact op met Theo Heijster over  de financiën. 

Hij nodigt het college van B. en W. en de ambtenaren van de gemeente uit 

voor de Nieuwjaar bijeenkomst. 

 Hij houdt een korte Nieuwjaarstoespraak. 

Rob en Paul gaan zich bezighouden met de toekomstige website. 

Er zal gekeken worden of er nog veteranen bereid zijn de fakkel over te ne-

men. 

Rob, Nico en Dick v.d. Schrieck gaan in de loop van de week naar de Hoge 

Bongert om met de mensen van de computersoos te bekijken hoe wij zonder 

problemen met de beamer, laptop en geluidsboxen kunnen werken. 

Tijdens het veteranencafé zal er een film van de taptoe Rotterdam worden 

vertoond.  

Naast het gebruikelijk kopje koffie/thee, krijgt iedereen een consumptiebon 

om met elkaar het glas te heffen op het nieuwe (LUSTRUM)jaar. 

                                                                                        Komende Reünies 
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                         Zeeuwse Veteranendag 
 Waar: Middelburg Datum: 8 juni 2013Meer info: 

 Project Marine 525 neemt deel. Hiervoor komt het duikvaartuig Hr.Ms.Hydra naar Middelburg. Het program-

ma zal als alles bekend is nog worden nagestuurd. Hieraan kan iedere veteraan deelnemen.Graag opgave van 

deelname vooraf op te geven aan het secretariaat. Marcel Boogaard, Rozengracht. 36, 4382 PA Vlissingen, Tel: 

0118 418641, E-mail: szvd@zeelandnet.nl 

 

 

 

Brits ‘njet’ voor Russische medaille 
Britse veteranen die in de Tweede Wereldoorlog hun leven waagden op konvooien door de Noordelijke IJszee naar de 

Sovjet-Unie mogen geen Russische onderscheiding aannemen. Dat heeft het Britse ministerie van buitenlandse zaken 

laten weten. Rusland wil de veteranen voor hun betoonde moed onderscheiden met de Oesjakov-medaille. Maar het is 

volgens Britse functionarissen tegen de Britse regels om de onderscheiding aan te nemen, omdat de veteranen al 

voor een Britse medaille in aanmerking komen en omdat hun inzet al meer dan vijf jaar geleden was. 

 Nederlanders zien toe op vredesverdrag Sinaϊ 

 
14 januari 2013, 15.26 uur 

4 Nederlandse militairen zijn vandaag vertrokken naar Egypte om vanuit de Sinaï-woestijn toe te zien op de naleving van het vre-

desverdrag tussen Egypte en Israel. Ze doen dat voor de internationale organisatie Multinational Force and Observers (MFO). 

De militairen werken op de staf, gestationeerd in het noordkamp te El Gorah. 1 militair houdt zich bezig met de aansturing de be-

veiligingseenheid. Een kapitein wordt toegevoegd aan de inlichtingensectie. 2 marechaussees fungeren als militaire politie. Het 

viertal wordt uitgezonden voor 6 maanden. 

                                                                               Camp David 

De MFO bestaat sinds 1982 en is voortgekomen uit de Camp David-akkoorden. Hierbij erkende Egypte het bestaansrecht van Isra-

ël en gaf Israel de Sinai-woestijn terug. De taken van de MFO zijn het observeren, verifiëren en rapporteren van schendingen van 

het vredesverdrag. Hiervoor worden observatieposten bemand, patrouilles uitgevoerd en onderzoeken verricht. In totaal nemen 

ruim 1.600 personen uit 12 landen deel aan de missie. 

Nederland nam eerder van 1982 tot 1995 deel aan de missie. De nieuwe deelname is voor een periode van 1,5 jaar. 

 

 

                                                                                        veteranendagen 

                                                                                        Stukje Britse bureaucratie 

                                                                                 Nieuwe missie Nederlandse Militairen 

mailto:szvd@zeelandnet.nl
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Afghanistan: 

Meer dan 100 nieuwe Afghaanse politieagenten kregen op het Police Training Center in Kunduz-stad hun diploma voor de basis-

cursus. Onder de geslaagde cursisten bevonden zich ook 5 vrouwen die in de provincie Kunduz aan het werk gaan. Dit is de 2e 

lichting politievrouwen die de basisopleiding afrondt. 

De basisopleiding van 8 weken bereidt rekruten voor op hun taak als politieagent. De Afghaanse agenten komen na hun aanstel-

ling in aanmerking voor de opleiding voor gevorderden. Deze Advanced Police Training Course wordt gegeven door de Nederlandse 

teams waarbij ze op hun werkplek in en buiten de stad aanvullende training krijgen en worden begeleid in de uitvoering van hun 

werk.Deze politietrainers van de Police Operational Mentor and Liason Teams (POMLT) trainden en begeleidden ook Afghaanse 

agenten in Imam Sahib. In Kunduz-stad gaven ze de vervolgcursus aan agenten van de verschillende politiestations in de stad. In 

Aliabad rondde het POMLT de vervolgcursus voor Afghaanse agenten af. Vrouwelijke Afghaanse agenten kregen in Kunduz-stad de 

3e vervolgtraining. Om veiligheidsredenen zijn er geen training- en begeleidingsactiviteiten verricht op locatie in het district Khana-

bad.Op Kandahar Airfield waren 2 raketaanvallen. Zowel op dinsdag als op zondag vielen hierbij aan Nederlandse zijde geen 

slachtoffers en er was geen schade. 

Somalië: 

Een Vessel Protection Detachment, een beveiligingsteam van mariniers, was aan boord van het schip MV Rolldock Sea om haar te 

beschermen tegen mogelijke aanvallen van piraten. Het schip is onderweg van Singapore naar de eindbestemming Suez.  

Turkije: 

Het materiaal dat bestemd is voor de Patriotmissie in Turkije vertrok vanaf de thuisbasis, de luitenant-generaal Bestkazerne in 

Vredepeel. Vanuit de Eemshaven vaart het schip naar de bestemming Iskindrun, waar het materiaal rond 22 januari aankomt.De 

Patriots worden bij de Turkse stad Adana gestationeerd om de bevolking en het grondgebied te beschermen tegen eventuele aan-

vallen met ballistische raketten vanuit Syrië. Op dinsdag vertrokken 30 kwartiermakers richting Turkije om voorbereidingen te tref-

fen voor de aankomst van de hoofdmacht. 

Binnenlandse operaties: 

De duikers van de Defensie Duik Groep (DDG) en het Defensie Helikopter Commando (DHC) zijn herhaaldelijk ingezet voor zoek-

tochten in het water en op het land. Een overzicht van Defensie-operaties van 7 tot en met 13 januari. 

Marineduikers van de DDG kwamen in actie voor de zoektocht naar de 6 nog vermiste opvarenden van de Baltic Ace, het schip dat 

op 5 december zonk na een aanvaring op de Noordzee. De zoektocht leverde geen resultaat op. 

 De burgemeester van het Zuid-Hollandse Teijlingen deed een beroep op duikers om te helpen zoeken naar een vermiste vrouw in 

een water bij Warmond. De zoektocht leverde niets op. Het stoffelijk overschot van de vrouw is later in een nabijgelegen natuurge-

bied aangetroffen. De recherche in Amsterdam kreeg ondersteuning van de DDG bij de zoektocht naar bewijsmateriaal voor een 

misdrijf. Het ging om een strafrechtelijk onderzoek naar sporen van de schietpartij in de Staatsliedenbuurt op zaterdag 29 decem-

ber. Het speuren leverde enkele relevante voorwerpen op, waaronder een vuurwapen. 

Ook het Defensie Helikopter Commando (DHC) werd 2 maal ingezet. Een Apache-helikopter ging op zoek naar een vermiste oudere 

man uit Putte. Na anderhalf uur vliegen werd de bijdrage van de Apache gestaakt in verband met de slechte weersomstandighe-

den.  Na een overval op een supermarkt in het Brabantse Nieuwendijk ondersteunde een Apache de politie met het zoeken naar 

de voortvluchtige dader. Dat gebeurde door middel van het gebruik van warmtebeelden. Na ongeveer een uur besloot de politie 

deze zoektocht te beëindigen. 

 Een reddingshelikopter van het DHC kwam 2 keer in actie voor het vervoeren van patiënten. Vanaf de Waddeneilanden vlogen 2 

patiënten mee naar het ziekenhuis in Leeuwarden. 

 Explosievenexperts van Defensie rukten ruim 30 keer uit voor het ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 5 keer 

betrof het een geïmproviseerd explosief. Mijnenbestrijdingsvaartuigen van de Koninklijke Marine kwamen 3 keer in actie voor het 

ruimen van oude explosieven. 

 In het Caribisch gebied redde de Kustwacht een vrouw, die zwaargewond was geraakt na een aanvaring tussen twee waterscoo-

ters voor de kust van Aruba. Een snelle motorboot vervoerde haar naar de kust, waarna een ambulance haar naar het ziekenhuis 

vervoerde. 

                                  Week overzicht Defensie van 07-01 t/m 15-01 
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Nou dit was weer het eerste nummer van dit jaar. Ik hoop dat jullie er iets aan vonden. 

De komende nummers  worden natuurlijk weer gevuld met de nodige verhalen en andere nieuwtjes en info. 

Misschien is het een idee om elke maand een stukje te gaan maken over de verschillende taken van de defensie, 

dat wil zeggen, de ene keer over de marine en de andere keer landmacht en luchtmacht, echter daar heb ik jullie hulp ook voor 

nodig. 

Ook wordt er weer aandacht besteed aan 4 en 5 mei evenals de  lokale en landelijke veteranendag. Kortom weer genoeg gesprek-

stof. 

Laten we ook proberen om andere veteranen die nu niet komen over te halen om onze bijeenkomsten ook eens te bezoeken. 

Kijk hiervoor ook eens in jullie eigen kennissenkring en nodig ze uit. 

Ook ga ik eens in op wat er wel en wat er niet gedragen mag worden wat betreft militaire opsmuk op het uniform of veteranen pak 

Er schijnen nogal wat onduidelijkheden over te bestaan. 

Nou ik wens jullie allen te zien in goede gezondheid en laten we alle het glas heffen op het nu geldende veteranenjaar. 

Met groet: paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vind u het afstruinen van al die kledingwinkels ook niet zo fijn,   

voor de juiste mode moet u hier zijn  

Service en klantvriendelijkheid staan bij ons in een hoog vaandel . 

Speciaal voor de Veteranen en partners  

hebben wij op vertoon van de Veteranenpas   een mooie korting van 10% op al uw aankopen. 

U bent van harte welkom bij . 

 

 

Blankenstijn / Thiele Mode : Griethsestraat 5 te Zevenaar 

 

 

                                                nawoord                  

     Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

     P.meekhof1@upcmail.nl 


