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Voor de Koninklijke Luchtmacht en 
het Commando Luchtstrijdkrachten 
is de datum van de 1e juli altijd een 
bijzondere dag; een dag met twee 
gezichten, een dag met een lach, 
en een dag met een traan. De traan 
staat vanzelfsprekend voor de 
herdenking van onze naaste 
collega's, van wie wij in het 
afgelopen jaar afscheid hebben 
moeten nemen. Wij herdenken ze 
vandaag op waardige en stijlvolle 
wijze. Ik kom daar zo op terug. De 
lach staat op 1 juli symbool voor de

“Ridder Militaire Willems-Orde, 
civiele en militaire autoriteiten, 
veteranen, postactieven, dames en 
heren, jongens en meisjes, collega’s. 
Graag heet ik u allen hier, op de 
voormalige Vliegbasis Soesterberg, 
van harte welkom. Een bijzonder 
woord van welkom richt ik vanaf 
deze plek tot de familie en vrienden 
van onze luchtmachtcollega’s die het 
afgelopen jaar zijn overleden. 
Geachte families, ik stel het 
bijzonder op prijs dat u - zeker gelet 
op de verdrietige periode die achter 
u ligt - vandaag bij ons aanwezig 
kunt zijn, om samen met ons stil te 
staan bij uw verlies, en de ons 
ontvallen collega's bij deze 
plechtigheid te herdenken.

verjaardag van de Koninklijke 
Luchtmacht, de dag waarop de 
geboorte van de militaire luchtvaart 
in Nederland wordt gevierd. Die 
geboortedatum is 1 juli 1913, 
vandaag dus exact 96 jaar geleden, 
en dus nog slechts vier verwijderd 
van het eeuwfeest van de 
luchtmacht in Nederland, dat 
gepland staat voor 2013. Op die 1e 
juli 1913 werd hier op het 
toenmalige vliegkamp Soesterberg 
de Luchtvaartafdeling opgericht. 
Deze Luchtvaartafdeling was de 
directe voorloper van de Koninklijke 
Luchtmacht en het Commando 
Luchtstrijdkrachten. Er is vanaf deze 
geboortegrond veel geschiedenis 
geschreven. In de bijna honderd 
jaar die inmiddels zijn verstreken, 
groeide de militaire luchtvaart hier 
in Soesterberg op.
Helaas moest enkele jaren geleden 
het besluit worden genomen de 
Vliegbasis Soesterberg te sluiten. 
Die sluiting heeft in het afgelopen 
jaar daadwerkelijk haar beslag 
gekregen. Op 12 november 
jongstleden kwam er een officieel 
einde aan de vliegoperaties vanaf 
Soesterberg. Het was een 
gedenkwaardige dag, waarop ik het 
commando over de vliegbasis heb 
overgedragen aan de Commandant 
van het Commando Dienstencentra, 
mevrouw Gout-Van Sinderen. Deze 
overdrachtsceremonie werd 
afgesloten met een laatste, 
indrukwekkende fly-past, die bij vele 
aanwezigen weemoedige gevoelens 
van nostalgie opriep. Dit jaar is dan 
ook het eerste jaar dat wij te gast 
zijn op onze voormalige vliegbasis. 
Inmiddels is enkele weken geleden, 
op 13 juni, een volgende belangrijke

stap gezet naar de toekomst. 
Staatssecretaris De Vries heeft die 
dag een groot gedeelte van de 
voormalige vliegbasis overgedragen 
aan de provincie Utrecht. Naast een 
recreatieve invulling, compleet met 
nieuwe natuur, ecoducten, wandel
en fietspaden, een schaapskooi, 
een boomkronenpad en uitkijktorens, 
behoudt de voormalige vliegbasis 
zijn centrale en belangrijke rol in de 
militaire luchtvaarthistorie. De komst 
van het nieuwe nationale Defensie- 
museum, waarin het Militaire 
Luchtvaart Museum en het 
Legermuseum zullen opgaan, 
garandeert dat het culturele erfgoed 
van de Koninklijke Luchtmacht en 
haar voorlopers op een professionele 
en aantrekkelijke wijze wordt 
geconserveerd. Ook het monument, 
hier achter mij, zal zijn functie 
behouden in de ceremonies en 
plechtigheden die zo onlosmakelijk 
verbonden zijn met de luchtmacht- 
organisatie. In de nabije omgeving 
van dit monument zal in de 
komende jaren een gedenkplaats 
ontstaan, waar veteranen, 
postactieven en nabestaanden hun 
gevallen kameraden, ontvallen 
collega’s en overleden naasten op 
een geheel eigen, unieke wijze 
kunnen herdenken. Zo zal het 
bestaande zuilenmonument voor 
luchtvarenden worden uitgebreid 
met de namen van omgekomen 
militairen van de (vooroorlogse) 
Militaire Luchtvaart, de Marine 
Luchtvaartdienst en de Militaire 
Luchtvaart van het Koninklijk 
Nederlands-lndische Leger. Voorts 
komt er voor onze oudste categorie 
veteranen, die bekend staan als de 
'Oud-Soesterbergers' en die in de
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strijd van mei 1940 de eerste, echte 
vuurdoop hebben ondergaan, een 
herdenkingsplaquette waarop de 
namen van alle gesneuvelden zullen 
worden vermeld. Zij zijn het immers 
geweest die door hun dappere inzet 
en offers de Militaire Willems-Orde 
hebben verdiend, de hoge onder
scheiding die wij met trots aan ons 
Luchtmachtvaandel meevoeren. 
Wij leven momenteel in onzekere 
tijden. De wereldwijde financieel- 
economische crisis waarin wij ons 
bevinden en de talrijke internationale 
brandhaarden en crisisgebieden, 
waar de terreur soms regeert en het 
menselijk leed onbeschrijfelijke 
vormen aanneemt, moeten ons 
aanzetten tot bezinning en het 
formuleren van passende antwoorden 
op de grote uitdagingen die thans 
aan ons worden gesteld. De 
Koninklijke Luchtmacht en de 
organisatie van het Commando 
Luchtstrijdkrachten stelt alles in het 
werk om - met passie en 
professionaliteit - datgene te doen 
wat de samenleving van ons vraagt. 
En terwijl ik ten volle onderken, dat er 
veel, soms erg veel van onze 
mensen wordt gevergd, sta ik hier 
toch als een trotse commandant van 
een organisatie die dag in, dag uit 
bewijst dat zij ertoe doet. Het 
uitdagende werk dat hier in ons land 
en zeker ook in de uitzendgebieden 
door onze mensen wordt gedaan, 
dwingt, zo merk ik steeds vaker, alom 
respect en bewondering af. De 
Koninklijke Luchtmacht levert met 
haar personeel en materieel een 
onmiskenbare bijdrage aan de vrede 
en veiligheid, waar ook ter wereld. 
Natuurlijk zijn er zorgen, ik ontken 
dat zeker niet. De langdurige inzet in 
Afghanistan, we gaan nu het laatste 
jaar van het lopende mandaat in, 
brengt een forse belasting van het 
personeel en materieel met zich

mee. Ik heb veel waardering voor de 
mensen die het daar allemaal 
moeten doen en zeker ook voor de 
steun van het thuisfront. Zonder de 
warme steun van dat thuisfront zou 
het volhouden van deze zware 
operaties en uitzendingen er niet 
gemakkelijker op worden.
In het afgelopen jaar heeft het 
Commando Luchtstrijdkrachten 
ingezet op werving en behoud. Onze 
koers werpt nu vruchten af, al zijn we 
er nog lang niet. Een professionele 
organisatie als de onze moet het 
voor een belangrijk deel hebben van 
kwaliteit. En die kwaliteit moet, 
afgezien van goed materieel, toch 
vooral komen van het personeel. 
Daarom hebben wij opleidingen 
hoog op de agenda geplaatst, wij 
kiezen voor investeren in de 
ontwikkeling van onze mensen.
Naast de feestelijke viering van onze 
verjaardag, staan wij vandaag met 
een waardige herdenkingsplechtigheid 
stil bij hen die ons ontvielen. De 
herdenkingen vinden al sinds 1923 
plaats voor het gedenkteken hier 
achter mij, het oudste Nederlandse 
luchtmachtmonument, dat is 
opgericht ter nagedachtenis aan de 
gevallen kameraden. In de loop der 
jaren hebben het monument en de 
herdenkingen een bredere betekenis 
gekregen. Zij houden de herinnering 
levend aan al het personeel van de 
Koninklijke Luchtmacht, haar 
voorloopsters in Nederland én in het 
voormalig Nederlands-lndië, dat om 
het leven kwam bij de uitoefening 
van zijn taak. Jaarlijks worden hier 
op 1 juli de luchtmachtmedewerkers, 
zowel de militairen als de burgers, 
herdacht die in het voorgaande 
kalenderjaar zijn overleden.
Ook het afgelopen jaar hebben wij 
als Koninklijke Luchtmacht en 
Commando Luchtstrijdkrachten 
helaas afscheid moeten nemen van 
een aantal dierbare collega’s. Zonder 
uitzondering, zijn zij allen op relatief 
jonge leeftijd van ons heengegaan. 
Het is dan ook een verlies dat extra 
pijn doet, ons droevig stemt en een 
onbestemd gevoel van leegte met

zich meebrengt. Toch zullen zij in 
zekere zin bij ons blijven, te meer 
omdat zij voortleven in onze 
herinnering. Ter nagedachtenis, uit 
respect en verbondenheid, zullen nu 
hun namen worden voorgelezen en 
zal aansluitend een minuut stilte in 
acht worden genomen.
Kapitein P.A. Feenstra van de Groep 
Luchtmacht Reserve; Majoor R.J. 
Peereboom van de Staf van het 
Commando Luchtstrijdkrachten; 
Sergeant der eerste klasse T.E. 
Koning van het Defensie Helikopter 
Commando op de Vliegbasis 
Gilze-Rijen; Sergeant-majoor J.A.W. 
Nelissen van de Vliegbasis 
Eindhoven en De heer G.C.M. 
Smulders eveneens van de 
Vliegbasis Eindhoven.
Namens het voltallige personeel van 
de Koninklijke Luchtmacht wens ik 
alle nabestaanden, vrienden, 
kennissen en collega’s van de zojuist 
genoemde overledenen - hier 
aanwezig, maar ook zij die hier 
vandaag door omstandigheden met 
aanwezig konden zijn - voor de 
komende, vaak moeilijke tijd, veel 
sterkte toe, en bovenal ook de kracht 
om in vrede te kunnen leven met het 
zware verlies van uw geliefden en 
vrienden. In mijn welkomstwoord 
merkte ik al op dat de aanwezigheid 
van u, als nabestaanden, kennissen 
en vrienden van de overledenen, 
zeer op prijs wordt gesteld. Uw 
aanwezigheid tezamen met die van 
de hier vertegenwoordigde civiele en 
militaire autoriteiten van binnen en 
buiten de krijgsmacht, onderstreept, 
eens te meer, het belang en de 
betekenis van deze 
herdenkingsplechtigheid. Het sterkt 
ons in de overtuiging dat de viering 
van de geboorte en verjaardag van 
de luchtmacht onverbrekelijk 
verbonden moet zijn met de 
herdenking van onze overleden 
collega’s. Wij zullen de 1e juli, deze 
dag met twee gezichten, ook in de 
toekomst op een waardige wijze 
blijven vormgeven.
Ik dank u allen voor uw zeer 
gewaardeerde aanwezigheid.
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Ik denk aan een reünie. Soms durven we het aan erheen 
te gaan, het verleden in de ogen te kijken, personen van 
toen weer de hand te schudden, ook onszelf weer te 
verplaatsen in degene die we toen waren.
Soms slaan we liever een reünie over en willen we het 
verleden laten rusten. We zijn immers een ander mens 
en zijn uit de huid gekropen van wie we ooit waren. We 
zijn weg uit die 'put' van toen en willen niet alles weer 
oprakelen.

Jan Tom Schneider
Stafluchtmachtpredikant.

Maar mijn stelling is dat vroeger en vandaag elkaar 
zullen blijven ontmoeten! In ons leven van nu sluipt altijd 
wel iets binnen vanuit de jaren hiervoor. Is dat lastig? 
Misschien wel, omdat we het binnenvallen van die 
herinneringen niet kunnen plannen of controleren. 
Het gebeurt ineens, ongevraagd, ongewenst. Maar zijn 
de beelden en verhalen er eenmaal, dan kunnen die ons 
ook vertellen hoeveel we hebben meegemaakt en, in 
zekere zin, hoe rijk het is geweest. Dan zullen we soms 
ook kunnen omzien in verwondering naar al wat ons 
gemaakt heeft tot wie we vandaag zijn geworden. 
Dat verwondert en dat ontroert.
Vrij naar de dichter Rutger Kopland: je kunt niet 
weggaan uitje bestaan en er dus ook niet in terugkeren. 
Daarmee is ook een reünie niet veel minder en niet veel 
meer dan een volgende stap in ons bestaan.

Voor het eerst sprak de schrijfster van de Harry Potter
boeken, Jo Rowling, zich uit over de afgelopen tien jaren 
van haar leven. Ze deed dit in een documentaire van 
de BBC. Wat is er veel over haar heen gekomen: van 
straatarm en depressief werd ze steenrijk en stal ze de 
harten van groot en klein over de hele planeet. 
We volgen haar in het programma en zien een 
bescheiden, kleine vrouw met droge humor en 
relativeringsvermogen tijdens haar gewone, wat 
onzekere gang door het leven. Taarten bakkend voor 
de verjaardag van haar zoon, foto's van vroeger 
bekijkend met haar zus, zoekend naar woorden in haar 
teleurstelling over de vader van haar jeugd, zoekend 
naar woorden in haar verdriet over de vroege dood van 
haar moeder.
Direct daarna lijkt ze zich in een andere wereld staande 
te moeten houden. Jo ondergaat verlegen allerlei 
fotosessies, ze ontmoet uitzinnige fans, ze hoort mannen 
uit Hollywood aan, die een Potter- pretpark willen gaan 
bouwen. En verzucht daarna: "Wat doe ik hiertussen? 
En ze kijken ook nog naar mij alsof mijn mening ertoe 
doet...”
De documentaire nadert zijn einde als de straat gefilmd 
wordt waar Jo Rowling voor het eerst terug is sinds ze 
er strandde met een kind van twee, net gescheiden na 
een kort en ongelukkig huwelijk, aan lager wal geraakt, 
met haar zus als enige steunpilaar. Ze stapt de kleine 
flat binnen waar ze moest zien te overleven tijdens het 
dieptepunt van haar leven. Alles ziet er nu anders uit, 
opgeruimd en licht. Maar terwijl de schrijfster daar 
rondloopt, kun je zien dat de herinneringen macht over 
haar krijgen. Leunend tegen een deurpost rollen de 
tranen over haar wangen. De zwaarte van die voorbije 
episode uit haar leven overvalt haar en het is alsof ze 
betoverd wordt, stilvalt, teruggeworpen in haar verleden. 
Dan valt haar oog op een kastje naast het bed van de 
huidige bewoner, haar vroegere slaapkamer. Daar staan 
alle Harry Potter-boeken op een rijtje, stukgelezen. 
Wakker geschud beseft ze ineens dat daarmee het 
bewijs is geleverd: ze is werkelijk verder gekomen in 
de tijd. Die boeken zaten tien jaar geleden alleen nog 
maar in haar hoofd! Ze is diep geroerd. De wereld van 
tovenarij die ze hier bedacht om weg te vluchten uit de 
dagelijkse werkelijkheid, is haar redding geworden. Een 
laatste beeld: de schrijfster kijkt in de camera en zegt: 
"Hier kom ik vandaan en soms vraag ik mij af, terecht 
gekomen in het sprookje van vandaag, of het leven dat 
ik nu leid wel echt is..."
De boeken in het kastje vormen het bewijs dat ze zich 
een weg uit de put geschreven heeft.
Vroeger en vandaag kunnen elkaar ineens ontmoeten.
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in gebruik genomen. Alle begin 
is moeilijk, maar mede dank zij 
een voortvarende Chef Meteo die 
meetapparatuur in privé bezit had 
begon alles geleidelijk beter te 
functioneren. Op 8 augustus 1949 
verhuisde men uiteindelijk naar 
het nieuwe CVD(Chef Vliegdienst 
Gebouw) naast de (oude) 
verkeerstoren, waarin gevestigd 
de CVD, Wing Ops, Meteo en de 
WA (Vlucht Voorlichting Afdeling). 
Na de verhuizing werd verder 
gewerkt aan de verbetering van 
de werkomgeving en kreeg men 
o.a. de beschikking over nieuwe 
plottafels met lichtbakken. In 
oktober 1949 werd ook begonnen 
met het zelfstandig uitvoeren van 
hoogtewind waarnemingen d.m.v. 
het oplaten van ballonnen gevuld 
met waterstofgas. Door met de 
juiste hoeveelheid gas de ballon 
te vullen verkreeg men een vaste 
stijgsnelheid per minuut. In het 
begin waren er grote afwijkingen 
in de gemeten waarden. Om deze 
verschillen vast te stellen nam men 
tijdelijk een tweede opstelling, bij 
de lokaal bekende boer van der 
Meulen te Marssum, in gebruik. 
De ballonnen werden gevolgd 
met een speciale theodoliet 
(soort kijker waarmee azimut 
en elevatie elke minuut werd 
afgelezen). Vervolgens werden 
de gegevens op een speciaal 
formulier ingetekend waarna men 
de wind op verschillende niveaus 
te kon berekenen. Helaas was de 
kwaliteit van de ballonnen in die 
tijd niet zo best waardoor er nogal 
eens een exemplaar kapot ging. 
In die tijd werden er ook allerlei 
wetenschappelijke metingen 
en onderzoeken verricht om de

Interactie met de burgerij
In de jaren ‘50 werd een uniek 
netwerk van zogenaamde “Vrijwillige 
Waarnemers" opgezet. Dit waren 
personen die in de provincie 
werkzaam waren als bijvoorbeeld 
brugwachter, sluiswachter, hotelier, 
spoorwegbeambte etc. Omdat 
deze mensen een groot deel van 
de dag aanwezig waren kon men 
in ruime mate gebruik maken 
van hun diensten. Deze omvatten 
het verstrekken van vrij simpele 
gegevens zoals, het geschatte 
zicht, hoeveelheid bewolking, of 
er neerslag viel, aanwezigheid 
van mist etc. Heden ten dage is 
dit netwerk, in afgeslankte vorm, 
nog steeds actief. Van de andere 
kant werd door de burgerij ook 
gretig gebruikt gemaakt van de 
gegevens verstrekt door de meteo 
op de vliegbasis. Een greep uit de 
reguliere klanten: organisatoren van 
evenementen zoals de Sneekweek, 
Skütsjesilen, Harlingen-Terschelling 
Race, Elfstedentocht etc. Tevens 
vonden diverse verenigingen hun

weersverwachtingen te verbeteren. 
Met name de lokale factoren die 
invloed hadden op het weer waren 
onderwerp van onderzoek.

Dit jaar is het zestig jaar geleden 
dat de Leger Luchtmacht 
Nederland (LLN) startte met het 
verrichten van meteorologische 
waarnemingen op vliegbasis 
Leeuwarden Onder supervisie van 
de LVB (luchtverkeersbeveiliging) 
werd begin januari 1949 hiermee 
begonnen en werd men tijdelijk 
gehuisvest in het gebouw van de 
LVB. Op 28 januari arriveerden, 
onder leiding van de bekende 
piloot Flmterman, de eerste 8 
Gloster Meteor Mk.4 straaljagers 
voor het Jachtvlieg Squadron en 
werd Leeuwarden voor het eerst 
na de Tweede Wereldoorlog 
weer een operationeel vliegveld. 
Daarvoor werd vooral door de 
burgerluchtvaart gebruik gemaakt 
van het vliegveld. Op 14 mei 1949 
ging de verantwoordelijkheid voor 
de meteorologische waarnemingen 
over op de Chef Meteoroloog 
vliegbasis Leeuwarden. 
Tegelijkertijd verhuisde de meteo 
tijdelijk naar een ruimte in het 
brandweergebouw in afwachting 
van het gereedkomen van het 
nieuwe vliegdienstgebouw.
De personeelsbezetting op 1 juni 
1949 zag er als volgt uit:
1 officier-meteoroloog, 1 vaandrig- 
meteoroloog, 1 sergeant-assistent 
1 korporaal-assistent, 1 soldaat 1e 
klas-assistent, 4 soldaat-assistenten 
De kwaliteit van de weerwaarnemingen 
was in die tijd niet optimaal te 
noemen en dat was grotendeels te 
wijten aan onvolledige apparatuur 
en te weinig routine van het 
personeel. Vanaf 19 mei 1949 
was op proef een telexverbinding 
met het KNMI in dienst gesteld. 
Na de nodige storingen werd 
uiteindelijk de lijn op 31 mei 1949

6 o jaar Luchtmacht Meteorologische 
Dienst vliegbasis Leeuwarden



weerkamer in vroegere tijden

weerkamer nu

De Koude Oorlog
Eind jaren '50 werd met behulp van 
speciale apparatuur, geplaatst in een 
omgebouwde pylontank onder een 
Hunter TMk-7, begonnen met het 
opsporen van radioactiviteit in de 
atmosfeer. Het verwijderen en 
plaatsen van de filters viel rechtstreeks 
onder de verantwoordelijkheid van de 
C-Meteo. Deze onderzoeken gingen 
zeker door tot begin jaren ’60. In 
verband met een gewijzigde strategie 
werd de weerkamer op 22 februari 
1967 verplaatst naar het “verspreidings
gebied” ten oosten van Dronrijp, ten 
zuiden van de rijksweg naar 
Leeuwarden. Ook Wing Ops en de 
OEC-centrale werden in het zelfde 
gebouw geplaatst. Omdat deze 
locatie ten zuidwesten van de basis 
lag had dit als bijkomend voordeel 
dat men snel verslechterende

Uitbreiding functies
Tegelijkertijd met het bouwen van 
de shelters op de basis werden ook 
de beide “vliegende” squadrons 
voorzien van een bunker van waaruit 
de dagelijkse "ops”-werkzaamheden 
zouden plaatsvinden. In die tijd 
werd tijdens oefeningen tijdelijk 
meteo assistenten (nog zonder

aanvullende opleiding) ingezet. 
Vanaf eind ’79 werd een speciale 
SAM (Squadron Assistent Meteo) in 
het leven geroepen. In totaal werden 
5 SAM’s op de sterkte gezet die bij 
toerbeurt dienst deden op één van 
de beide squadrons. Tijdens 24-uurs 
oefeningen kon men dan beschikken 
over het dubbele aantal SAM. 
Overigens draaiden deze SAM’s 
gewoon mee in het rooster v.w.b. de 
waarnemers- en assistent diensten. 
De “centrale” ochtendbriefing werd 
in februari 1980 afgeschaft en werd 
er achtereenvolgens gebrieft op de 
TCA en het 322 Sqn. Later, vanaf 1 
augustus 1982, werd afwisselend 
gebriefd door een SAM en een 
forecaster. Bijkomend gevolg van de 
SAM-functie waren de uitzendingen 
naar Goose Bay maar ook deelname 
aan oefeningen in het buitenland en 
soms ook squadronrotaties. De SAM- 
functie werd op 1 juni 1999 helaas 
door bezuinigingen opgeheven.
Vanaf begin jaren '90 werden ook 
de forecasters veelvuldig ingezet 
bij "out-of-area" operaties zoals 
uitzendingen naar Villafranca en 
Amendola in het kader van Deny 
Flight resp. Deliberate Force.

weg naar de basis zoals zeil- kaats 
en andere sportverenigingen. Ook de 
lokale overheden deden veelvuldig 
een beroep op de meteo maar 
ook Provinciale Waterstaat, de NS. 
Zelfs verzekeringsmaatschappijen 
probeerden in die tijd informatie los 
te peuteren hetgeen resoluut werd 
afgewezen. Voor deze gegevens 
was men aangewezen op het 
KNMI. Een bijzondere relatie was 
er met de sluiswachter Terhorne in 
verband met harde wind vanuit een 
bepaalde windrichting. Uit voorzorg 
werden dan de sluizen gesloten. 
De waarnemer rapporteerde tevens 
UFO-waamemeingen t.b.v. NOVOBO 
en gaf poollichtwaarnemingen 
door aan het KNMI. Boer van der 
Meulen was ook zeer bekend bij het 
personeel die met name in de zomer 
(hooitijd) vaak contact opnam met 
de meteo i.v.m. verwachtte neerslag. 
Wadloopcentrum Pieterburen 
was ook een reguliere klant. In 
de jaren '90 is deze service aan 
de burgers langzaam afgenomen 
i.v.m. concurrentie vervalsing met 
de burger meteo-instituten zoals 
het KNMI en Meteoconsult. Alleen 
overheden kunnen nog een beroep 
doen op de diensten van de meteo.

weersomstandigheden aan de 
vliegbasis door kon geven. Elke 
ochtend ging de d.d. forecaster met 
speciaal vervoer naar de basis om 
de ochtendbriefing in de "Hunterhut” 
te verzorgen. Later werd dit op het 
323 squadron gedaan.
De locatie Dronrijp is een aantal jaren 
geleden voor een deel gesloopt. 
Alleen het verbindingsgedeelte staat 
nog overeind. Hoewel in de eerste 
instantie niet gepland, verhuisde de 
waarnemer eind ‘71 naar de gloed
nieuwe verkeerstoren. Op 12 
december 1974 deed de eerste, 
nog vrij forse, computer zijn intrede 
bij de meteo, het zgn. MAPS- 
systeem. Aan deze computer werd 
een plotmachine gekoppeld met als 
gevolg dat de assistent het 
tijdrovende werk van het met de hand 
plotten van weerkaarten uit handen 
werd genomen. Toen op de basis 
shelters gebouwd werden kwam er 
ook voor de meteo en andere 
bewoners van het WOC-gebouw een 
einde en werd een bunker (B-500) 
betrokken tussen de beide vleugels 
van K-60. Deze verhuizing vond 
plaats op 18 november 1976. In 1995 
(week 46) vond in B-500, door het vrij 
komen van een grotere ruimte, nog 
een interne verhuizing plaats. In de 
loop der jaren werd de verouderde 
computerapparatuur vervangen door 
moderne kleinere computers met 
beeldschermen en werd het 
ouderwetse handwerk voor een groot 
deel overbodig. Uiteindelijk werd als 
gevolg van de strakkere ARBO- 
wetgeving de bunker ingeruild voor 
een gebouw met "daglicht". Dit werd 
het vliegdienstgebouw C-140, waar 
ook nu nog de weerkamer zicht 
bevindt.
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Nieuwe bezuinigingen
Als gevolg van de nimmer aflatende 
bezuinigingen werden de forecasters 
heringedeeld en naar het LMG 
(Luchtmacht Meteorologische Groep) 
overgeplaatst. Vanaf 1 april 2003 
vond de "forecasting" plaats vanaf 
deze locatie. Voor de vliegbasis 
in den lande waren op het LMG 
hiervoor speciale opstellingen 
ingericht. De assistenten met 
SAM-opleiding op de vliegbasis 
kregen een aanvullende opleiding 
waarna de functieaanduiding werd 
gewijzigd in "Met-briefer". Ook de 
waarnemers ontkwamen niet aan 
personeelsreducties. Allereerst 
werden door het aanschaffen 
van verbeterde “automatische” 
registratieapparatuur de “bemande” 
waarnemingen beperkt tot globaal 
de “openingstijden" van de 
vliegbasis. Dus géén avond/nacht- 
en weekenddiensten meer voor 
de waarnemers. Na voortdurende 
aanpassing en verbetering van 
de systemen werd uitemdelijk 
op 1 juli 2008 de stekker er uit 
getrokken en was het einde verhaal 
voor de weerwaarnemers op de 
verkeerstoren. De "human factor" 
speelt geen rol meer en is men 
overgeleverd aan de grillen van 
automatische registratiesystemen!. 
Hoe de toekomst er verder uit gaat 
zien voor de rol van de meteo op de 
basis is vooralsnog niet bekend. Wel 
zijn er plannen om de Metbriefer een 
betere positie op het landingsterrein

te geven zodat hij/zij de automatische 
waarnemingen kan ondersteunen 
c.q. corrigeren. In de loop van dit 
jaar gaan de Metbriefers aanvullende 
opleidingen krijgen en maken 
daardoor kans een officiersrang te 
gaan bekleden.

Vlieland
In bovenstaand verhaal werd 
met geen woord gerept over 
de meteoafdeling op Vlieland. 
Het personeel stond echter wel 
op de sterkte van de meteo op 
de vliegbasis. In hel kort een 
aantal wetenswaardigheden in 
dit kader. In het jaar 1948 werd 
begonnen met windmeting m.b.v. 
een handanemometer vanaf 
het zgn. “Oude Postje". Op een 
stalen deksel werd met witkalk 
een windroos getekend. In het 
midden van deze windroos ging 
men bij het windmeten staan om 
op deze manier de windrichting te 
bepalen. Van medio 1956 werden 
deze metingen, eveneens met een 
handanemometer van de toren 
verricht. Vanaf 5 september 1957 
werd, door personeel van meteo 
Leeuwarden, een begin gemaakt 
met een opleiding weerwaarnemer 
voor personeel van het Klu- 
schietdetachement. Vanaf 21 mei 
1959 werden twee assistenten van 
de vliegbasis op het eiland geplaatst 
om hoogtewind waarnemingen 
(ballonoplatingen) te verrichten. Na 
het plaatsen van een oude LuA radar 
type 3Mk7 in mei1960 werd op 14 
augustus 1961 en aanvang gemaakt 
met het verrichtten van hoogtewind 
waarnemingen met behulp van deze 
radar. Eind ’64 werd de taak, v.w.b. 
het waarnemen, overgenomen door 
gespecialiseerd meteo personeel 
van de vliegbasis. Hiervoor werd 
men dan voor de duur van ongeveer 
11/2a2 jaar op het eiland geplaatst. 
Over het algemeen stonden er drie 
man op de sterkte maar door tekort 
aan "vast" personeel werd vanaf 
circa 1972 door personeel van de 
vliegbasis gerouleerd met 1 soms 2 
man voor de duur van 1 of 2 weken.

Zowel de ballonoplatingen als de 
waarnemingen werden in het begin 
verricht vanaf de Oostbatterij. Op 
22 februari 1966 werd de meteo 
verplaatst naar de Klu-garage op het 
Cavalerie Schiet Kamp (CSK) aan de 
westkant van het eiland. Op Vlieland 
werd net als op de vliegbasis de 
meetapparatuur geleidelijk uitgebreid 
en gemoderniseerd, zoals een Asea- 
wolkenbasishoogtemeter en in een 
later stadium een Honeywell-recorder 
voor automatische registratie van 
temperatuur/vochtigheid. Dat het 
vullen van de ballonnen niet altijd 
zonder risico’s is ondervond Roel 
Luis op 18 maart 1983. Hij raakte 
tijdens het vullen van een ballon 
gewond (brandwonden). Een en 
ander is het gevolg geweest van 
spontane ontbranding van het 
waterstofgas dat bij het vullen van de 
ballon werd gebruikt. Zes maanden 
na dit incident is men, in verband met 
de veiligheid, helium gaan gebruiken. 
Op 1 februari 1984 kreeg men 
een eigen telexverbinding met 
het vaste land. Daarvoor werden 
de waarnemingen doorgebeld 
naar Leeuwarden en vervolgens 
door de d.d. waarnemer uitgetypt 
en verzonden naar het LuMetC 
in Hilversum. Zes jaar later werd 
Vlieland voorzien een METIS- 
computersysteem wat een 
belangrijke verbetering betekende 
voor de waarnemers aldaar. In de 
nadagen van het “bemande" meteo 
station mocht men zelfs nog SYNOP’s 
(weerwaarnemingen in code) en 
Speci (tussentijdse weerrapporten) 
gaan maken. De "hoge" pibals 
waren inmiddels verleden tijd, deze 
werden alleen nog op verzoek 
gemaakt. In juni 2004 werd de 
registratieapparatuur vernieuwd 
als voorloper op de automatisering 
van het station 06242/EHVL. De 
menselijke factor werd ook hier van 
minder belang want na de plaatsing 
van "automatische systemen werd 
het meteo personeel wegbezuinigd. 
Eerder was men al gestopt met 
het verrichten van hoogtewind 
waarnemingen.
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(door Ko Norg)

KLuPActief

Toen ik enkele weken geleden op een zondagochtend 
in juli de zondageditie van de Telegraaf zat door te 
lezen viel mijn oog op het bewuste artikel waarin 
werd vermeld dat een ex-KLu’er luisterend naar de 
naam Steve Netto één van de 3 uitverkorenen was om 
aan dit avontuur mee te doen. Aangezien met enig 
regelmaat in KLuPActief iets te lezen valt over het 
wel en wee van ex-collega’s die na hun KLu-periode 
nogal ‘ondernemend’ bezig zijn, kreeg ik meteen een 
ingeving dat het best interessant zou zijn om aan dit 
spektakel in KLuPActief aandacht te schenken. Ik nam

Begin oktober vindt voor de 2e keer de “Conti 4x4 
Trophy” plaats, een rally met 14 Hummers door de 
westelijke Sahara en de bergpassen van het Atlas 
gebergte in Z.O. Marokko. Deze tocht is vergelijkbaar 
met een, zeg maar mini Parijs - Dakar. Onlangs deed 
het dagblad de Telegraaf een oproep voor deelname, 
en vele honderden aanmeldingen stroomden binnen. 
Op 10 juli jl. vond de laatste selectie plaats onder 
de 20 overgebleven kandidaten, Daar er slechts drie 
plaatsen beschikbaar waren volgde er nog een zware 
selectiedag waarin de kandidaten onderworpen wer
den aan rijvaardigheidstesten met 4x4 Landrovers 
door meters modder over een onmogelijke hinder- 
nisbaan. Ook wachtte hen een zanderige, hobbelig 
racetrack waarin met quads, navigatie- en inventiviteit 
tests werden gehouden. Ze werden uitgeknepen daar 
op Experiënce Island bij Loon op Zand, want het ging 
immers om slechts 3 plaatsen...

dus contact met hem op om te vragen of hij na afloop 
van dit avontuur zijn bevindingen in KLuPActief wilde 
publiceren.

Wat deed u besluiten om u voor dit avontuur op te 
geven?
"Tja, dat was een impulsieve reactie toen ik die oproep 
las en je weet vooruit dat de kans miniem is, dus ik was 
blij verrast met de uitslag, want de selectie was niet 
mis. Het is wel zo dat ik na mijn FLO veel avontuurlijke 
belevenissen heb gehad, zeg maar een soort afkicken 
van 37 jaar operationeel jachtvliegen. Ik heb dat altijd 
een pracht leven gevonden dat altijd voor de nodige 
adrenaline zorgde".

Kunt u iets meer vertellen over die “Postactieve” 
belevenissen?
Het woord "postactief" is eigenlijk wel een lachertje 
want ik weet dat veel van mijn collega’s direct nadat zij 
er uit waren zo mogelijk nog actiever zijn dan in dienst. 
Niks geraniums dus, ha, ha. Voor ons behoorde daar 
vanaf medio jaren ‘90 o.m. ook een heel avontuurlijk 
reisprogramma bij: Het begon met de Transsiberië- 
Express gevolgd door een trektocht door Mongolië en 
China, je doet dan reiscontacten op en ieder jaar volgde 
een nieuw avontuur, door de Chitwan jungle van Nepal 
per jeep, op olifanten en per prauw via de Rapti River, 
bezaaid met krokodillen, het leek Jurassic Park wel! Aan 
het kampvuur hoor je dan over een zeiltrip in de Nusi 
Tangara archipel Indonesië, wij dus het jaar daarop 
met nieuwe reisgenoten per Buccinese schoener langs "

‘Still going strong’....
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al die eilandjes die we vroeger op school in het hoofd 
moesten stampen, Lombok, Soemba etc. In de praktijk 
nog veel meer want die Buccinees vond het prachtig om 
op juist de onbewoonde isles aan land te gaan en door 
de jungle te trekken. Ook op Komodo maar dat was best 
wel eng met die komododraken daar. Ja, ik kan zo wel 
even doorgaan want ieder jaar hebben we iets nieuws. 
Bijvoorbeeld per 4x4 door de Uyuni zoutvlakten van 
Bolivia en de Atacama desert van N-Chili en onlangs 
ook per 4x4 door de wadi's van Z-Jordanië in het spoor 
van Laurence of Arabia. Maar ook het Inca trail in Peru. 
En pas geleden via de Falklands om Kaap Hoorn en 
via Z-Argentinie door Straat Magelhaen. Wij mijden de 
trouble spots in de wereld maar de rest hebben we bijna 
allemaal gehad...."

Gaat uw vrouw op al die trips mee en zo ja, hoe kijkt ze 
aan tegen al deze avonturen?
“Ze vindt het geweldig, kan ik gelukkig zeggen.
Op een paar echte hairy avonturen na, gaat zij altijd 
mee. Meestal doen we dat met andere avontuurlijk 
ingestelde stellen die we bij voorbeeld op eerdere 
reizen hebben ontmoet en dat werkt prima. Als het even 
primitief is waardeer je de dingen hier meer."

Maar dat is een heel verhaal apart, net zoals de ‘wild 
dash’ met 2 RIB’s (Rigid Inflatable Boat) met 2x 100 pk 
motoren elk die we met een team in 14 dagen van 
IJmuiden naar Gibraltar (3500 km) voeren. Storm voor 
de kust van Normandië en in de Golf van Biskaje. 
Echt angstaanjagend als je in een aanzwellende zee bij 
slecht zicht aan de steile Noordportugese kust dat ene 
gaatje tussen in de hoge rotswand probeert te vinden 
waar een piepklein haventje achter ligt en vervolgens 
binnen te lopen... Mijn verkenning met Google maps van 
het 1e traject van de 4x4 Trophy gaf iets dergelijks aan: 
Hoe in 'the middle of nowhere' die ene begaanbare 
pass over de eerste bergkam vanuit de woestijn te 
vinden straks op 3 oktober 2009 in de Sahara"?

Ik wens hem heel veel succes met zijn komende 
avontuur en bedank hem alvast voor zijn bereidheid 
om zijn persoonlijke ervaringen aan KLuPActief toe te 
vertrouwen in het decembernummer.
N.B.: Het geheel wordt overigens door Discovery Channel 
eind oktober uitgezonden.

Hoezo ‘hairy' avonturen, is er dan nog meer?
“Jazeker! Ik noem bijvoorbeeld een solosprong per 
parachute boven de Noordpool. In samenwerking met 
het Russische “Redcross" en de Russische Luchtmacht.
Wel raar om op 10.000 voet boven de trainingsbasis 
Wolosowa uit een Mi-4 Hound of Mi-8 Hip te jumpen!
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Hello Goodbye Soesterberg (door Frans Ouwerkerk)

KLuPActief

Finale
Nadat de Chinooks van 298 Sqn. en de Cougars van 
300 Sqn. in de loop van 2008 naar Gilze-Rijen zijn 
overgeplaatst, om zich bij de Apaches van het 301 Sqn. 
te voegen, werd de basis op 12 november gesloten voor 
alle vliegverkeer. Dat ging met de nodige ceremonie 
gepaard. Voor een uitgebreid verslag van deze 
happening verwijs ik u naar een artikel van Peter Korbee 
in de ‘KluPActief’ van maart 2009.
Er restte nog één grote finale stap genomen te worden. 
Dat was de overdracht van het grootste gedeelte van 
het terrein aan de provincie Utrecht. En dat is op

Voor de bakermat van de Koninklijke Luchtmacht is het 
doek definitief gevallen.
De vliegbasis Soesterberg is niet meer...! Eigenlijk 
begint het verhaal al in 1989. Het vallen van de 
Berlijnse muur is voor de Amerikanen aanleiding, om 
hun slagkracht in Europa drastisch te verminderen. Het 
32e Fighter Squadron, de ‘Wolfhounds’, moet er ook 
aan geloven. In januari 1994 vertrekken de laatste drie 
F-15 ‘Eagles’ naar de andere kant van de Atlantische 
oceaan. Soesterberg 
wordt onderdeel 
van de Tactische 
Helikopter Groep. 
De ‘vlieghei’ wordt 
het domein van 
Chinooks, Cougars 
en Alouettes.
De KLu ontkomt 
niet aan 
bezuinigingen en 
reorganisaties. Na 
het sluiten van de 
vliegbasis Twenthe 
is Soesterberg 
aan de beurt. Héél veel Luchtmachters nemen met 
gemengde gevoelens kennis van dit voornemen. Onder 
de postactieven wordt met verbijstering en ongeloof 
op deze tijding gereageerd. Hoe kunnen ze..? Hoe 
durven ze..! De Nederlandse militaire luchtvaart is hier 
geboren...! Dat is heilige grond!
De lieden, die daarover moeten beslissen zullen wel niet 
de affiniteit hebben, die wij ouderen wél hebben. Maar 
pijn doet het zeker.

zaterdag 13 juni 2009 op gepaste wijze geschied. Voor 
dit 'feestelijke' gebeuren was iedereen welkom. Midden 
op hoofdbaan was een enorme muziektent neergezet, 
maar daarover zo meer. Ook was een soort van static- 
show georganiseerd, maar dat had niet veel om ’t lijf. 
Een deels gestripte F-16, en een dito F-104 Starfighter 
werden geflankeerd door wat museumstukken van de 
Kon. Landmacht. Dat was alvast een voorproefje van 
wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ook daarop kom 
ik terug. De grootste 'blikvanger’ was een in uitstekende 
staat verkerende Bréguet Atlantique.

‘Basismarkt’
De ACvZ (Amsterdamse Club voor Zweefvliegen) 
manifesteerde zich zowel op de grond als in de lucht. 
Zij zijn al sinds jaar en dag te gast op de basis. En 
gelukkig voor hen; zij mogen hun activiteiten daar blijven 
voortzetten. Een andere club, wiens aanwezigheid bij het 
publiek in de smaak viel, was "Phantasy in Blue". Dat 
zijn mensen, die de luchtmachthistorie uitbeelden, door 
natuurgetrouwe vliegende modellen op schaal van één 
op vijf te bouwen, maar ook te laten vliegen. Zo gaven
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zij o.a. demonstraties met de Fokker CV, de Fokker TV, 
de DHC Beaver, de Bölkov en de Chinook. De laatste 
twee hebben bij menigeen ongetwijfeld herinneringen 
opgeroepen.
Er was ook - wat men bestempeld had ais - een 
‘vliegbasismarkt'. Allemaal kraampjes bemand door 
lokale en regionale organisaties.

Overdracht
Maar nu terug naar de muziektent; daar speelde vanaf 
drie uur het orkest van de Kon. Luchtmacht o.l.v. Jos 
Pommer. Als gastartiesten traden op; Ellen ten Damme, 
Cor Bakker (pianist), Sabrina Starke en Denise Jannah. 
Het geheel werd door Joris Linssen gepresenteerd. Het

Toekomst
Hoe gaat het nu verder met de voormalige vliegbasis? 
Van het ‘civiele’ deel wordt het meeste natuur en 
recreatie gebied. Verder worden er 440 woningen 
gebouwd. Defensie blijft beschikken over “Camp 
New Amsterdam' waar Defensie Verkeer en Vervoer 
Organisatie, delen van het Commando Dienstencentra, 
en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten 
van de Kon. Marechaussee gevestigd zijn. Op het 
noordelijk gedeelte komt het toekomstige Nationale 
Defensiemuseum, dat gevormd zal worden door het 
huidige Militaire luchtvaartmuseum en het Landmacht 
museum, dat zich nu nog in Delft bevindt. Naar 
verwachting zal dit museum in 2013 haar poort openen. 
Gelukkig blijft het gedeelte met het monument voor onze 
gevallenen ook behouden.
Daar mogen we terecht héél blij mee en trots op zijn.

werd een wervelende show. Na afloop van het muzikale 
deel, betraden o.a. de staatssecretaris van Defensie 
Jack de Vries en de Commissaris van de Koningin van 
de provincie Utrecht het podium. Met de overhandiging 
van de ‘Hello Goodbye’ vlag, was de overdracht een feit.
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Hoor en wederhoor! (door Piet Michielsen)
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Inmiddels, geachte lezer, moet 
het u ongetwijfeld duidelijk zijn 
geworden dat twee makkers elkaar 
weer hebben gevonden; techneuten 
die elkaar in een heel ver verleden 
elkaar regelmatig ontmoetten op 
de LETS op Deelen! Twee gelijk 
gevakte crew chiefs. De ene, Piet Mi, 
had als thuisbasis Leeuwarden en 
is groot geworden bij hét nationale 
squadron 322. De andere, eveneens 
Piet Mi, zat in de andere uithoek 
van Nederland: Woensdrecht, het 
vliegtuigenveld waar hij geboren en 
getogen was en zijn dagen vulde 
met het sleutelen aan de Gloster 
Meteor Mk IV van de uit Twenthe 
overgekomen Jacht Vliegschool, de 
JVS, later JVO. Maar voordat de twee 
elkaar tegenkwamen in het blauwe 
uniform van de luchtmacht, was er - 
zeker voor mij: Piet Mi - al een fors 
vliegende historie voorbij gegaan 
en had ik al heel lang geleden 
kennis gemaakt met het befaamde 
Dutch Sqn. van de Nederlandse 
praatsmakers: en de trots van de 
latere line chief van datzelfde sqn.: 
Piet Mi.

Hemels gebrul
Inderdaad Piet, jouw 322 sqn, zoals 
je dat zo graag van de Leeuwarder 
toren blaast. Het squadron van Polly 
Grey, ontstaan in Engeland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog met de trotse 
spreuk: Niet praten maar doen; 
gewoon op z'n Nederlands gezegd 
dus: praatsmakers!

Zoals gezegd, was ik - simpele 
Brabander - al in een heel verleden 
in aanraking gekomen met de 
mannen, echte kerels nog! - van 
datzelfde 322 sqn op. . . . het 
vliegveld Woensdrecht; de echte 
thuisbasis van de Brabantse Piet Mi. 
Zijn Friese evenbeeld Piet Mi was 
toen nog lang niet beeld; dat zou 
eerst veel later plaats vinden. De 
Zuidwesthoek van Noord Brabant, 
de regio waarin Woensdrecht vier 
jaar lang zijn Fliegerhorst had gehad 
en waar de Duitse Lufwaffe dag en 
nacht brulde - een typische Duitse 
eigenschap overigens - om boven de 
eigen regio zoveel de ons bevriende 
geallieerde kisten af te schieten als 
ging het om schadelijk wild. 
Edoch aan alles komt een einde 
en zo dus ook aan de Tweede 
Wereldoorlog, zij het na hevige 
grondgevechten die maar liefst 
zes weken duurden en waarin de 
Deutsche Luftwaffe, evenals de 
Fliegerhorst Woensdrecht, geen 
enkele rol meer speelde. Hitler 
marcheerde toen al op z’n laatste 
benen!

Kerstavond 1944
Toen werd het stil! Akelig stil zelfs. 
Want was de West-brabantse 
bevolking de laatste vier jaren 
geteisterd door een alsmaar 
durend gebrom, gehakketak en 
andersoortig gedonder; de stilte

Bar winters
Zo maakte de Brabantse Piet als 
kulleke van een jaar of elf al kennis 
met de mannen die in een veel later 
stadium de Friese Piet een dijk van 
een job zouden bezorgen.
Dat het de 322-ers op Woensdrecht 
bepaald niet voor de wind ging laat 
zich raden.

De Duitse straatnamen wezen 
de mannen de weg op de 
vliegbasis Woensdrecht.

waren ze totaal ontwend. Al gebied 
de eerlijkheid te zeggen dat de 
luidruchtige periode bepaald niet 
zonder ellende was voorbij gegaan 
Alle dorpen rond het vliegveld 
- Woensdrecht, Hoogerheide, 
Ossendrecht, Huijbergen, Wouw 
en Nieuw Borgvliet - waren vrijwel 
compleet van de kaart geveegd. En 
de schrik was daags voor kerstmis 
bepaald niet geveinsd van de 
bewoners. In de late middag leek 
alles weer opnieuw te beginnen. Een 
venijnig gegier van hooggetoerde 
vliegtuigmotoren joeg de bewoners 
de stuipen op het lijf.
"Zou het alweer....?" 
Maar niets was minder waar. Het 
bleek een Noorse Wing te zijn die 
vanuit België naar Woensdrecht 
was gekomen om dichter bij het 
strijdtoneel boven de Moerdijk te 
zijn. En tegelijk met die Noorse 
Wing, met Wingcommander R.A. 
Bergh als bevelvoerder, streek ook 
het Dutch 322 Spitfire Squadron op 
Woensdrecht neer.
Kerstavond 1944! Een dag om nooit 
meer te vergeten en reden te meer 
om tijdens de daarop volgende 
nachtmis het Kmdeke Jezus extra te 
bedanken; niet alleen voor de Vrede, 
maar ook voor de komst van de 
Noorse en Nederlandse vliegers die, 
als het er op aan kwam hun leven 
veil hadden voor de Brabanders 
rommetom 't vliegveld.
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Een behoorlijke accommodatie 
was er nauwelijks nog te vinden. 
Tijdens de afmars hadden de 
Moffen zo veel mogelijk van hun 
onderkomens vermeld, waardoor er 
nog amper iets over was. Tijdens de 
barre wintermaanden moest bijna 
alles in de open lucht gebeuren; 
'di-aaien', optoppen, bewapenen en 
zuurstof vullen. Het was een hard 
gelag voor de mannen, zowel voor 
vliegers als voor de techneuten. 
Maar ook regelmatig keerden de 
maten niet terug van een

missie; het was en het 
bleef immers badderen 
geblazen; vooral boven 
de rivieren en nog altijd 
in Duitsland. De grootste 
klap is ongetwijfeld het 
verlies geweest van 
Wing Co Bergh. Hij 
werd op 30 april tijdens 
een missie boven 
Delfzijl afgeschoten 
door Duitse flak. In zijn 
eigen Spit, de RAB 
(van R.A. Bergh)

De Duitse hangaars waarvan 322 Sqn op Vvoensdrecht 
gebruik maakte vanaf 24 december 1944.

Cdt R.A. Bergh bij zijn toestel (links op de foto), die op 30 april bij 
Delfzijl is afgeschoten. Hij was basiscommandant van Woensdrecht 

en commandant 322 Squadron.
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Promo ’69 doet het weer!
In dit jaar 2009 gedenkt de promotie 'soixante-neuf' het 
langdurig verblijf op de Koninklijke Militaire Academie 
dat in 1969 eindigde. VEERTIG jaar na dato, is het een 
vanzelfsprekendheid dat onze promotie bijeenkomt 
om stil te staan bij dit lustrum. Hiertoe inviteren wij u, 
jaargenoten die deel uitmaken van promotie ’69, met uw 
partners, maar ook zij die zich met deze KMA-lichting 
(1965-1969) verbonden weten, voor een reünie die op 
zaterdag 7 november 2009 gehouden zal worden op - 
uiteraard - de Koninklijke Militaire Academie te Breda. 
Het programma is van 10.30 tot 17.00 uur en omvat o.m. 
een bezoek aan de nieuwe Historische Verzameling van 
de KMA en een Indisch buffet. U kunt zich aanmelden 
bij Jan-Willem Wicherink door:
• Dit per e-mail te melden vóór 10 oktober 2009 op 

kmaprom69@chello.nl (Geef hierbij aan met hoeveel 
personen u komt) en:

• Een bedrag van € 35, - per persoon vóór 10 oktober 
2009 te storten op girorekening 4666128 van: KMA PRO
MOTIE 69 te Hoevelaken o.v.v. 40 JAAR PROMOTIE 69.

Namens het organiserend comité: Kees Neisingh.

Blombergers heten u welkom!
Sinds de stationering van de 3e Groep Geleide 
Wapens (3 GGW) staat Blomberg synoniem voor een 
stukje Nederland midden in de kleine regio Lippe. 
Na de sluiting van dit luchtmachtonderdeel zijn vele 
Nederlandse familie's in Blomberg gebleven. Sterker 
nog: de Nederlanders vormen nog steeds de grootste 
buitenlandse bevolkingsgroep in Blomberg en zetten 
een stempel op de cultuur in de stad. Ook nu nog 
keren jaarlijkse evenementen terug zoals de Vierdaagse 
en de Sint Nicolaas-markt. 2009 zullen er verdere 
Nederlandse tradities in Blomberg hieraan toegevoegd 
worden. Op 02 oktober vanaf 17.00 uur heten de 
Blombergers U hartelijk welkom. Op elke denkbare 
plek in de stadskern van Blomberg wordt er een groot 
gemeenschappelijk Nederlands-Duits feest gevierd. 
Duitse en Nederlandse lekkernijen, kinderspelletjes, 
openlucht bioscoop en live muziek nodigen groot en 
klein uit om mee te vieren. Er wordt een bijzondere sfeer 
gecreëerd door verlichtingsactie's, kaarsverlichtingen 
en natuurlijk de samenkomst van Duitse en Nederlandse 
gasten, gastheren en- vrouwen. Laat U verrassen en 
vier met ons de jarenlange verbintenis van Blomberg 
met Nederland. Informatie m.b.t. de evenementen, 
accommodatie- en campingmogelijkheden is verkrijgbaar 
via Blomberg Marketing e.v., Telefoon 05235-5028342, 
E-Mail: info@blomberg-marketing.de, 
Internet, www.blomberg-marketing.de

Luchtmacht Mannenkoor brengt 
CD uit
Het Bestuur van het Luchtmacht Mannenkoor is er, 
mede dankzij een financiële bijdrage van de Stichting 
Luchtmacht Recreatie en Promotie, erin geslaagd om 
een CD van het koor op te laten nemen. De CD is 
getiteld “Het Luchtmacht Mannenkoor door de jaren 
heen”, en bevat een selectie van 23 prachtige nummers 
gekozen uit het brede repertoire van liederen die het 
koor sinds haar bestaan ten gehore heeft gebracht.
De CD kost 10, - euro per stuk. De bijkomende 
verzendkosten binnen Nederland bedragen 1.50 euro 
per CD. De CD kan worden besteld door een e-mail te 
sturen aan: CD-verkoop@lmkweb.nl
Luchtmachtorkest presenteert Sound of Freedom
Dit najaar is het 65 jaar geleden dat de bevrijding vanuit 
Zuid-Nederland begon. Het Orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht brengt met het programma Sound of 
Freedom een ode aan de vrijheid en een ode aan de 
bevrijders van destijds. Vocals: Talita Angwarmasse en 
Robin van Beek. Dirigent Miquel Rodrigo. Het concert 
opent met een bevrijdingsblok. De muziek begint klein 
en wordt steeds meer tutti, net als de bevrijding van ons 
land vanaf najaar 1944. De lichtjes op het Leidse Plein 
mogen weer aan, we kunnen onze eigen liedjes weer 
zingen en de bevrijders brengen swingende big band 
muziek mee. De big band speelt een compilatie van 
Artie Shaw favorieten. Tunes als Beguine The Beguine, 
Frenesi en Nightmare zijn bekende tunes uit die tijd die 
staan voor Vrijheid en Bevrijding en daar nog steeds

mailto:kmaprom69@chello.nl
mailto:info@blomberg-marketing.de
http://www.blomberg-marketing.de
mailto:CD-verkoop@lmkweb.nl
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mee geassocieerd worden. Verderop in het concert 
wordt de Tweede Wereldoorlog losgelaten en krijgt het 
thema vrijheid een universele benadering met songs 
van Stmg, Nena en Paul McCartney. Om een volgende 
generatie helden te inspireren speelt het orkest diverse 
filmmuziekthema’s uit onder meer Independence Day en 
de verfilming van The Chosen.
De concerten beginne om 20:00 uur en informatie 
over data, plaats en kaartverkoop is te vinden op 
www.luchtmachtkapel.nl/agenda.

Reünie Fase vliegbasis Leeuwarden
Op 8 april 2010 is het alweer 30 jaar geleden dat 
de eerste F-16 de Phase uitrolde op vliegbasis 
Leeuwarden. Om dit heugelijke feit te vieren zijn de 
voorbereidingen voor een reünie in april/mei 2010 al 
begonnen. U kunt zich hiervoor opgeven o.v.v. naam, 
adresgegevens, registratienummer, de functie en de 
periode wanneer u werkzaam bent geweest voor de 
Phase vliegbasis Leeuwarden. Opgeven als volgt: 
Vliegbasis Leeuwarden, T.a.v. Kap J.K. Theocharis 920 
Squadron PVE Base Maintenance, Postbus 21050 8900, 
JB Leeuwarden.
E-mail: JK.Theocharis@mindef.nl

Reünie KMA-promotiejaar 1965 ca
Beste KLu-jaargenoten promotie 1965 en zij die zich op 
welke wijze dan ook met dat promotiejaar verbonden 
voelen. Op zaterdag 7 november 2009, 15.00 - ca 
17.00 uur wordt in het gebouw van de Fundatie van 
Renswoude, Agnietenstraat 5, 3512 XA Utrecht een 
reunie gehouden voor allen die in 1965 de studie aan 
de KMA met het officiersexamen hebben afgesloten en 
allen die op welke wijze dan ook zich verbonden voelen 
met de in 1961 begonnen opleiding.
Wij beschikken (nog) niet over alle e-mailadressen.
Als je van jaargenoten (meer) info hebt dan deze graag 
mailen naar P D van Tijn, kmaprom65@gmail.com.
Wij stellen het op prijs als je reageert, zodat we weten 
wij waar wij aan toe zijn. Wil dus ons informeren over 
JA/NEE komst. Tot ziens op de reünie in Utrecht.
Salut, JJ Molenaar en P D v Tijn (senatoren 1963-1964)

Militaire Flight Simulator Event 
Tijdens het weekend van 19 en 20 september 
aanstaande organiseert het Militaire Luchtvaart Museum 
te Soesterberg, in samenwerking met verschillende 
flight simulator clubs, het Militaire Flight Simulator Event. 
Dit flight simulator spektakel biedt bezoekers de kans 
spectaculaire flight simulator demonstraties te bekijken. 
Daarnaast zelf plaats te nemen achter een PC of in een 
cockpit om zo een virtuele vlucht te maken. Gedurende 
het hele weekend wordt de museumbezoeker een 
gevarieerd programma geboden dat volledig in het 
teken staat van vliegen op de computer. Verschillende 
flight simulator clubs geven demonstraties in vliegen 
met militaire vliegtuigen. De demonstraties richten zich 
dit jaar op de Marine Luchtvaart Dienst, helikopters, 
historische jachtvliegers en de F-16. Eén van de 
aanwezige flight simulator clubs is het ‘Virtual 322 Dutch 
Spitfire Squadron RAF'. Zij zullen onder de vleugels van 
de Spitfire in de Snijdershal missies tonen zoals deze 
tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd werden. 
Maar ook het AOCS NM (Air Operations and Control 
Station Nieuw Milligen) is aanwezig om live beelden van 
al het vliegverkeer boven Nederland te laten zien op 
radar. Het museum is bij wijze van uitzondering tijdens 
dat weekend ook op zaterdag toegankelijk voor publiek. 
Op beide dagen is het museum geopend van 12.00 uur 
tot 16.30 uur.

http://www.luchtmachtkapel.nl/agenda
mailto:JK.Theocharis@mindef.nl
mailto:kmaprom65@gmail.com
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Deze Luchtmachtdagen zijn opnieuw 
een groot succes geweest, niet in 
de laatste plaats door het weer met 
aangename temperaturen en de 
mogelijkheden voor de vliegtuigen 
om tijdens de airshow in het goed 
samengestelde programma voluit hun 
capaciteiten en capriolen te kunnen 
tonen. Aan het vliegprogramma viel 
op het eerste gezicht met af te zien 
dat er een recessie aan de gang is. 
Volgens Ed de Bruijn van het Bureau 
Air Display is dit maar uiterlijke schijn. 
Onder meer de Denen, Noren en 
Italianen voerden die reden voor hun 
afwezigheid aan. Alleen op vrijdag 
toonde de Patrouille de France haar 
kunsten. De volgende dag moest 
zij acte de présence geven op de 
tweejaarlijkse luchtvaartsalon in 
Parijs. Echter, zoals Ed de Bruijn 
opmerkte: "door onze goede 
contacten wisten we ze toch over te 
halen om Volkel aan te doen". De 
Britse Red Arrows traden eveneens 
alleen op vrijdag op. Als vanouds 
was vooral het formatievliegen van 
dit team verbluffend. Op beide 
dagen glorieerde de Spaanse 
Patrulla Aguilla, voor het laatst 
in Nederland te zien geweest in 
2003 op de toenmalige vliegbasis 
Twenthe. De Turkish Stars waren

Als deze editie van KLuPActief bij 
u op de mat valt, hebben velen van 
ons alweer een fijne en enerveren
de vakantieperiode achter de rug. 
Ook kunnen we weer terugkijken 
op een waardige deelname van een 
delegatie KLu-postactieven aan de 
1 juli ceremonie op de voormalige 
Vliegbasis Soesterberg. Tevens 
moeten we niet vergeten de Lucht
machtdagen 2009 op de Vliegbasis 
Volkel op 19 en 20 juni jl.

er nog in 2007 op Volkel bij. Team 
Marche Verte uit Marokko en 
het Britse Viper team beleefden 
tijdens de Luchtmachtdagen hun 
Nederlandse primeur. De eerste 
vliegt met zeven GAP 232 lichte 
acrobatic-toestellen en de tweede 
met BAC Strikemasters, de lichte 
aanvalsvanant van de Engelse 
Jet Provost straaltrainer. Natuurlijk 
mocht ook de Air Power Demo niet 
ontbreken, die indrukwekkender 
was dan ooit tevoren. Ook ons F-16 
Solo Display team met hun show 
in de nieuwe oranje beschildering 
van de F-16 bleek een prima stuk 
representatie voor de KLu. Absolute 
toppers waren de vlucht van een 
replica van de Wright Flyer en niet 
te vergeten het optreden van de 
AVRO Vulcan. De laatste een waar 
hoogtepunt met de enige vliegende 
AVRO Vulcan bommenwerper. Deze 
gigant uit de Koude Oorlog, met een 
lengte van 32 en een spanwijdte van 
ruim 33 meter, veroorzaakte geregeld 
een kleine zonsverduistering. Aldus 
blijven iedere keer Luchtmachtdagen 
toch een geweldig spektakel met 
voor mij deze Air Show als beste van 
de laatste vijf jaren.
Verder was er als vanouds op het 
Tentoonstellingsterrein weer veel 
te zien met meer dan voldoende 
activiteiten. Zoals onder meer de 
immense wervingstent "Hangaar 3, 
the place to be" en op de static show 
de oranje F-16 Demo, beide naast 
onze Postactieventent.

KLu - Postactieven en “de Tent”
Onze tent al jaren beter bekend 
als “de Tent”, was hier weer op 
zijn oude, eersterangs plek te 
vinden. Zoals elk jaar was het ook 
nu weer een groot succes als

I
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Koffie voor de pas gearriveerden
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De mannen van de toegangscontrole 
staan paraat...

De tap blijkt volledig ‘operationeel’ 
te zijn.

Per dag zijn ruim 200 kinderen 
met ouders/begeleiders door 
ons in het tweede deel van “De 
TENT” ontvangen en verzorgd. 
Bovendien hebben ze volop 
kunnen genieten van de Air-, en 
Staticshow. Voor enkele kinderen 
was er als hoogtepunt van de dag 
nog een verrassing in de vorm 
van een vlucht met een Alouette-lll 
helikopter. Uit de vele enthousiaste 
en soms emotionele reacties bleek 
overduidelijk dat zowel kinderen 
als ouders/begeleiders een 
onvergetelijke dag hebben beleefd. 
Dan weet je als KLu en Postactieven 
dus weer, waar je het voor doet! 
Als CCPKLu kijk ik met plezier 
terug op fijne en geslaagde 
Luchtmachtdagen. De “Tent" 
stond er dit jaar weer goed bij 
met een prima uitzicht op de 
vliegshow en als goede uitvalsbasis 
voor het bezoeken van het 
tentoonstellingsterrein. Bovendien 
waren beide tenten gezellig 
ingericht met Theo Roosenboom 
als coördinator in de PA - tent en 
Hans den Biggelaar als coördinator 
in de Doelgroeptent. Dit allemaal 
met de uitstekende hulp van de 
vrijwilligers van de CGPA Regio 
Volkel Al beginnend met de 
inrichting op donderdagmiddag 
en vervolgens twee lange dagen 
optredend als gastheer en/of 
gastvrouw in beide tenten en niet 
te vergeten de koffiehoek en de 
toegangscontrole. De onderlinge 
sfeer was prima; er was ook tijd 
voor een lach en allen hebben 
zich goed vermaakt. Enthousiast 
en op tijd de mouwen uit stekend, 
hebben we als groep vrijwilligers 
het weer mogelijk gemaakt dat 
"de Tent" het visitekaartje van 
de KLu - postactieven op de 
Luchtmachtdagen is en blijft. 
De reacties van de bezoekers en 
speciale gasten illustreren dit beeld. 
De "Tent" was mooi ingericht mede 
door de prettige en uitstekende 
ondersteuning van de zijde van 
de Commandant Vliegbasis Volkel,

ontmoetingspunt voor de KLu 
- postactieven en op beide 
dagen druk bezocht. Daarbij blijft 
traditioneel de vrijdag wel het 
drukst. In de feestelijk ingerichte 
tent. Op het terras werd onder het 
genot van koffie en een drankje 
bijgepraat en werden oude 
herinneringen opgehaald door en 
met oud-collega’s. Het was dan 
ook één grote reünie waar telkens 
weer mensen bijkwamen die oude 
bekenden tegen het lijf liepen. 
Bovendien werd genoten van de 
wervelende Airshow. Zo'n weerzien 
op dit soort dagen bevestigd 
maar weer eens dat onze KLu 
eigenlijk een grote familie is. Een 
familie waarmee de banden blijven 
bestaan, ook als je voor de laatste 
keer de deur op het onderdeel 
achter je hebt dicht getrokken. 
Ook onze oud-collega’s die niet 
meer goed ter been waren, getuige 
sommige in een rolstoel weer 
andere zittend op een scootmobiel, 
waren gelukkig aanwezig om de 
sfeer van "KLu-ers onder elkaar" 
weer mee te maken.
Al met al vele glunderende 
gezichten en gelet op bij vertrek 
de positieve reacties en bedankjes, 
zowel voor de KLu als de 
vrijwilligers van de CGPA Regio 
Volkel, zijn de KLu - postactieven 
zeer tevreden en met een goed 
gevoel naar huis gaan. Een perfecte 
dag rijker!
Daarnaast is het al sinds meerdere 
jaren een goede gewoonte om op 
de Luchtmachtdagen als doelgroep 
langdurig zieke of gehandicapte 
kinderen als speciale gasten van 
de Koninklijke Luchtmacht uit te 
nodigen. De CCPKLu, en dit jaar 
de leden van de CGPA Regio 
Volkel met ondersteuning van de 
Vliegbasis Volkel, traden op beide 
Luchtmachtdagen als gastheer 
of gastvrouw op voor kinderen 
met ouders en/of begeleiders 
aangesloten bij de Vereniging 
“Ouders, Kinderen en Kanker” 
(VOKK).
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Kolonel Wido van de Mast. 
Ook zijn medewerkers, In het 
bijzonder het Hoofd BLD, Maj. 
Richard Yannick, en vele mensen in 
de verschillende werkgroepen op 
de vliegbasis zijn ons als CCPKLu 
en het bestuur en vrijwilligers van 
de CGPA-VKL, rekening houdend 
met de bestaande mogelijkheden, 
uitgebreid en plezierig ter 
wille geweest om voor de KLu- 
postactieven en de Kinderen een 
uitstekende gastheer te kunnen zijn. 
Daarin zijn we als (post)actieven 
ook dit jaar meer dan geslaagd en 
voor ieders bijdrage daarin: 
“Klasse!! Daarbij is het voor 

ons allen als KLu-postactieven 
toch altijd zeer plezierig om het 
bezoek in de "Tent" te hebben 
gezien of zelf direct te hebben 
ervaren van de C-LSK en zijn 
echtgenote, Luitenant-generaal 
Jac Jansen, de PC-LSK, Generaal- 
majoor Erik Oliemans, de C-DHC 
en zijn echtgenote, Commodore 
Theo ten Haaf, de nieuwe Chef 
Kabinet en zijn echtgenote, Kolonel 
Jaap Reijling, en de Directeur 
van het Veteraneninstituut, 
Kolonel Loek Habraken. Zij 
spraken met veel lof over onze 
"Tent", en roemden de plezierige 
gesprekken en reüniesfeer in het 
ontmoetingspunt KLu - postactieven 
en de hartverwarmende situaties en 
activiteiten in de Kindertent. 
Kortom: al met al waren ook deze 
Luchtmachtdagen 2009 Volkel voor 
ons allemaal en voor de KLu -

postactieven in het bijzonder een 
overweldigend succes. Het waren 
twee fantastische dagen met vele 
goede herinneringen. Laten we dit 
vasthouden, en nu weer op naar juni 
2010 op de vliegbasis Gilze-Rijen bij 
het Defensie Helikopter Commando!

Ook de CGPA Volkel ontvingen heel 
wat lovende reacties. Zo schrijft 
mailde dhr. Schoonderwaldt o.a.: 
"ik ben vrijdag met de postactieven 
regio Den Haag te gast geweest in 
de 'Tent'. Het was zoals vanouds bij 
jullie weer ‘dik voor de bakker’. Alle 
Volkelse postactieven weer hartelijk 
bedankt voor de gastvrijheid en het 
vele werk".
Dhr. Kooij schreef: "als één van 
de anonieme grijze duiven die 
de Luchtmachtdagen 2009 
Volkel heeft bezocht heb ik het 
gevoel namens hen te mogen 
spreken en te bedanken voor de 
vriendelijke gastvrije ontvangst in 
de ‘Tent’ door de vrijwilligers van 
de postactievengroep Volkel. De 
hartelijke collegiale sfeer deed me 
denken aan de jaren 1953/1954 
toen ik als Korporaal geplaatst was 
bij de motorshop en weekendjes 
mocht logeren in de Nissonhutten 
als brandpiket van de “Eerste 
Tactische Vliegbasis". Conclusie: 
de omgeving is wel erg veranderd 
maar de mensen gelukkig niet. Een 
onvergetelijke dag. Bedankt Volkel, 
gewoon doorgaan".

De kinderen van het VOKK genoten 
van het schouwspel

I
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Klaar voor ontvangst...

KLuPActief

Van Marieke Wekking, 
beleidsmedewerker Vereniging 
Ouders, Kinderen en Kanker 
(VOKK), ontving ik veel reacties 
die zij had ontvangen van de 
deelnemende kinderen of hun 
ouders. We kunnen deze gezien 
de beschikbare ruimte helaas niet 
allemaal publiceren, maar toch 
willen we er enkele noemen:

“Wil nog even dank zeggen 
voor de prachtige dag op de 
luchtmachtbasis Volkel op 20 juni, 
ook de ontvangst in de VIP-tent met 
koffie of fris en een zak vol broodjes 
etc. voor die dag, geweldig! 
Vriendelijke groet, mede namens 
mijn zoon”. Dirk Eekma.

“We willen je even laten weten dat 
de open dag bij de luchtmacht echt 
super was.
Jens en Bo hebben ontzettend 
genoten en dit was de mooiste ooit, 
zeiden ze.......
Kortom jullie missie is geslaagd. De 
kids zeiden meteen dat ze volgend 
jaar weer willen. Ze waren er om 
8.00 uur en zijn om 1 7.00 weer naar 
huis gegaan.
Super bedankt voor het organiseren. 
Groet van de familie Reink uit 
Almelo”.

“Met deze mail willen we onze 
waardering uitspreken voor alles 
wat jullie iedere keer weer weten 
te organiseren. Het is allemaal 
niet niks en hoe geweldig is het te 
weten en te zien hoe de kinderen 
voor wie jullie het doen op al dat 
moois en prachtigs reageren. 
Onze zoon Nathan, die nu iets 
meer dan een jaar achter de rug 
heeft zonder medicijnen na 2 jaar 
lang behandelingen te hebben 
ondergaan voor ALL, kan het 
soms nauwelijks bevatten. Met 
zijn gezondheid gaat het allemaal

goed, maar nieuwe dingen durft 
hij soms wat moeilijk aan te gaan. 
Hoe anders was het afgelopen 
weekend met de Luchtmachtdagen 
op Volkel. Wij zijn vrijdag gegaan. 
Het was heel gezellig en gezellig 
druk ... niet te druk in ieder geval. 
Het was lekker weer, met een klein 
buitje hier en daar, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Nathan en 
onze dochter Tara en Nathan's 
beste vriendje Wout hebben een 
geweldige dag beleefd. Alle 
demoteams die spectaculair door 
de lucht sneden en de ene na 
de andere bocht, looping, vrije 
val of formatievlucht maakten, 
zeker ook de grote variëteit van 
formatievliegen, het vlak over elkaar 
vliegen en ook de snelheden en 
het geluidniveau maakten grote 
indruk op hen. Achteraf praatten

"Allereerst willen we jullie bedanken 
voor de perfecte organisatie tijdens 
de Luchtmachtdagen 2009 te 
Volkel. De parkeerplaatsen die 
waren gereserveerd, de speciale 
tent voor de genodigden van de 
VOKK, de ontvangst in de tent, 
en de hele entourage eromheen. 
Het was in 1 woord GEWELDIG. 
We hebben enorm genoten van 
de spectaculaire vliegshow, de 
vliegtuigen en heli's die op de 
grond te bezichtigen waren en de 
vele toeschouwers die deze show 
op hun manier kwamen bekijken. 
Maar wij, de genodigden van de 
VOKK zaten 1e rangs!
BEDANKT VOOR DE SPECIALE 
DAG..... ”

"Enorm bedankt voor de geweldige 
dag! De kindertjes kwamen thuis en 
zeiden dat het de mooiste dag van 
hun leven was.... Het hele huis is
inmiddels volgeplakt met posters en 
stickers en zelfs ging er vandaag 
een map mee voor het kringgesprek 
op school. Ze hebben genoten. 
Groeten, Frederique Wintermk”.
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"We zijn afgelopen zaterdag 
met ons gezin naar de 
Luchtmachtdagen in Volkel 
geweest. Het was in een woord 
GEWELDIG. Schitterend weer, 
prachtige show, leuke ontvangst, 
geweldige accommodatie met luxe 
“skybox”, prima verzorging met als 
klap op de vuurpijl de onverwachte 
helikoptervlucht die Iris mocht 
maken. Een hele grote pluim voor 
jullie als VOKK die dit, natuurlijk, 
samen met de Luchtmacht mogelijk 
hebben gemaakt. 
Fam. Vervuurt, Venlo"

Nathan en Tara het meest over 
de Nederlandse F16 Solo Display 
en de Airpower demoshow van 
de grote groep in Afghanistan 
operationele vliegtuigen. Het was 
voor hen een onvergetelijke dag. Zij 
zijn een ervaring rijker, mede door 
de vele mooie stickers en posters 
die ze bij de verschillende stands 
van de verschillende compagnies 
hebben gekregen. Nathan weet 
een ding zeker: binnenkort wil hij in 
zijn nieuwe kamer vliegtuigbehang. 
En sindsdien tekent hij aan de 
lopende band straaljagers, 
personenvliegtuigen, F-16's etc. 
Namens Nathan, Tara en Wout heel 
veel dank voor al het moois.
Hans Ditvoorst’’

alle verhalen te horen. Iedereen 
zit lekker in het zonnetje op het 
VIP-terras pal aan de startbaan 
en lopen af en toe de Tent in voor 
een drankje. We hebben geweldig 
uitzicht op de spectaculaire shows 
die worden uitgevoerd door ervaren 
piloten met de meest prachtige 
vliegtuigen/straaljagers?! We zitten 
gewoon eerste rang! Tja, je bent VIP 
of je bent het niet. Iedereen kijkt zijn 
ogen uit. Tussen de middag worden 
we verwend met een heerlijke en 
uitgebreide lunch om vervolgens 
van de rest van het programma te 
genieten. Samen met een collega 
van de VOKK loop ik nog even het 
terrein over. Naast de vliegshows 
zijn er namelijk nog tal van dingen 
te zien. Zo laten we ons onder 
andere uitleggen wat er gebeurd 
als een vogel een straaljager raakt 
en hoe de 'boswachters' het terrein/ 
luchtruim diervrij proberen te 
houden. Aan het eind van de dag 
gaan we met tassen vol posters, 
stickers, bouwplaten en andere 
gadgets naar huis. Er zal door 
de kinderen en ouders nog lang 
over deze dag nagepraat worden! 
Namens de VOKK en haar leden 
willen wij de Luchtmacht en haar 
vrijwilligers harlelijk bedanken voor 
de VIP-uitnodiging en de geweldige 
organisatie! En hopelijk tot over een 
paar jaar?!
Met vriendelijke groet, 
Marieke Wekking, 
beleidsmedewerker Vereniging 
Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)

i
i
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Luchtmachtdagen 2009: VOKK 
VIP’s beleven een geweldige dag!
Het is nog rustig als ik 's ochtends 
om 7 uur op 19 juni vanuit Utrecht 
met de VOKK-auto vertrek richting 
de Luchtmachtdagen in Volkel. 
Maar de rit, die normaal een uur 
duurt, wordt verstoord door een 
gekantelde vrachtwagen bij de 
afslag den Bosch- centrum. Net als 
ik staan er heel veel mensen in de 
file die allemaal staan te trappelen 
om naar de Luchtmachtdagen te 
gaan!
Bij de afslag Odilliapeel scheiden 
onze wegen, want ja: de VOKK- 
leden zijn natuurlijk de VIP's 
op deze dag. En dat betekent 
een VIP-route naar een VIP- 
parkeerplaats, waar wij met onze 
VIP-parkeerbewijzen geheel gratis 
dichtbij het evenement kunnen 
parkeren. Als ik de parkeerplaats 
afloop richting de Tent waar het 
allemaal gebeurt kom ik terecht 
in een soort festivalsfeer. De zon 
schijnt en iedereen is vrolijk. Er zijn 
al heel wat mensen aanwezig, die 
kennelijk goed waren voorbereid 
op de drukte. Bij de Tent word 
ik hartelijk ontvangen door een 
groepje Postactieven van de 
Luchtmacht. Met veel plezier bieden 
zij mij een kop koffie aan en praten 
mij bij over de stand van zaken. 
Het blijkt dat een groot deel van de 
gezinnen ook in de file staat, maar 
de eerste kinderen zijn al met de 
helikopter de lucht in geweest. Nog 
helemaal onder de indruk van hun 
luchtreis komen ze uit het busje 
van Sergeant-majoor Terpstra. 
De ouders staan hun kinderen 
al ongeduldig op te wachten om
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VERENIGINGSAGENDA 2009 (Voor zover bij de redactie bekend)
ActiviteitCGPADatumMaand

LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP

KLuPActief nr. 4 medio december in de bus: Uiterste inleverdatum kopij is 30 october

KLuPActiof

Noot: Uiterste inleverdatum wil niet zeggen dat dan een ieder begint met 
aanleveren van kopij !!!

8
12
15
15
15
16
16
16
17
18
19
23
24
24
2
7
13
14
22
27
28
4
10
11
17
18
18
19
20
24
25

Rhenen 
Woensdrecht 
Volkel 
Leeuwarden 
Arnhem 
Twenthe 
Den Haag 
Nw Milligen 
Woensdrecht 
Arnem 
De Peel

Arnhem
Twenthe
Rhenen
Nw Milligen 
Woensdrecht 
Leeuwarden
Den Haag

Gilze Rijen 
Soesterberg 
Eindhoven

Twenthe 
Rhenen 
Nw milligen 
Eindhoven 
Soesterberg 
De Peel 
Woensdrecht

Arnhem
Volkel
Gilze Rijen

Arnhem 
Rhenen 
De Peel

Vakantiebijeenkomst plus maaltijd
Viering 75 jaar Vliegveld Woensdrecht
Herfstsocial
Extra Inloop
Reunie
Dagtocht
Kleine Social in Officiersmess Binckhorsthof
Pitch and Putt "Bussloo"
Nader te bepalen
Bingo
Open Dag De Peel tevens reunie
(15 jaar De Peel en 50 jaar GW)
Bijeenkomst (grote social met maaltijd)
Social met BBQ
Excursie (optioneel)

Social
Algemene Ledenvergadering
Busreis naar ?? plus maaltijd
Bezoek Bronbeek
DMO dienst beproevingen, aansluitend bezoek LCW
Inloop/Reunie
Najaarsbijeenkomst in Binckhorsthof

Excursie naar Thales Hengelo
Bijeenkomst plus maaltijd
Wandeldag
Najaarssocial
Najaarssocial
Najaarssocial
Bezoek Airbornmuseum,
daarna nasimaaltijd in de "Kumpulan" te Bronbeek
Bingo
Winterkostsocial
Bijeenkomst (kleine social zonder maaltijd)

Social
Bingo plus Kerstdiner
Uitstapje Kerstmarkt

8
8 
ntb
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CGPA Soesterberg kiest het ruime sop! (door Maarten Vervoorn)
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VERENIGINGS NIEUWS
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Woensdag 13 mei 2009. Met 100 leden (2 volle bussen) 
vertrokken wij naar Den Helder. Plusminus 10.30u 
werden we bij de Marine ontvangen met koffie en gebak 
en kregen we een videopresentatie van de werkwijze 
van de huidige, moderne, Marine. Daarna was het bijna 
etenstijd, maar niet nadat we aan de bar een al dan niet 
alcoholische versnapering tot ons genomen hadden. 
In ieder geval verhoogde dat de eetlust in hoge mate. 
En gegeten kon er worden! Het lijkt bijna historisch dat 
er bij de Marine de z.g. ‘blauwe hap’ wordt opgediend. 
Dat klopt dus nog steeds. En hoe! We konden genieten 
van een zeer uitgebreide rijsttafel. De tafels waren 
sfeervol gedekt en er werd volop genoten van de 
maaltijd. Met een overvolle maag werden we daarna 
met de bus afgeleverd bij 'steiger 5’, waar we aan boord 
van een sleepboot gingen. Zo zijn we de Marinehaven 
doorgevaren en konden we de schepen bekijken die 
aan wal lagen. Er was zelfs een zeehond te bespeuren, 
dit plots naast de boot opdook. Een klein stukje zijn we

Door omstandigheden dit ietwat verlate verslag van de 
Algemene Ledenvergadering van 9 april 2009. Nou zijn 
Algemene Ledenvergaderingen in onze CGPA-wereld 
zoals u weet een standaard ritueel, maar omdat afscheid 
werd genomen van iemand die gedurende lange tijd 
vele goede dingen voor de vereniging heeft gedaan 
willen we alsnog hier in ons lijfblad melding van doen. 
De vergadering werd druk bezocht zo'n 90 leden 
waren aanwezig. Tijdens de bestuursverkiezing zijn de 
volgende leden gekozen, t.w. als voorzitter Henk van 
Bergem en als bestuurslid Willem Vercouteren.
Na afloop van de vergadering werd afscheid genomen 
van Cees Boshuizen de aftredende Voorzitter, hij 
werd bedankt voor zijn vele goede werk voor de 
vereniging en zijn de inzet die hij gedurende zijn gehele 
voorzitterschap heeft getoond. Ook werd uiteraard zijn 
echtgenote in de bloemetjes gezet en voor haar steun 
bedankt.
Na afloop van de vergadering was er ook nog een 
zeer boeiende lezing van de Majoor Dalloyaux over de 
verkoop en overflight van F-16's aan en naar Chili. Al 
met al een boeiend relaas met alle ups en downs en 
problemen die dit zoal met zich mee bracht.
De middag werd afgesloten met een voortreffelijke 
rijstmaaltijd een drankje en nog wat gezellig napraten.

nog de haven 
uitgevaren waar 
we duidelijk Texel 
in beeld kregen. 
Na deze 
enerverende 
vaartocht werden 
we bij het 
Marinemuseum 'afgeleverd', waar kennis kon worden 
gemaakt met de historie van de Koninklijke Marine. 
Zeer interessant is de duikboot, waar men een kijkje 
in kan nemen. Verder kon er nog een mijnenveger van 
binnen en van buiten worden bekeken en een zeer 
goed onderhouden ramschip, waar tevens een bar in 
gehuisvest is en men dus tussendoor nog even de keel 
kon smeren.
Om 17.00u. togen wij met een voldaan gevoel 
huiswaarts. Mede dankzij het prachtige weer was het 
een zeer geslaagde dag.

i

CGPA Woensdrecht houdt Algemene Ledenvergadering
(door Jan Dam)



CGPA regio Arnhem in Normandië (Door Jan van Rossum)
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Op een datum met een herinnering, namelijk 10 
mei, vertrok een gezelschap van 36 personen naar 
Normandië. Na een stop in België arriveerde het 
gezelschap in de namiddag in Parijs. Er volgde een 
rondrit langs een aantal bekende objecten en daarna 
ging het naar het overnachtmghotel. De volgende 
dag was Rouen de tussenstop, de plaats waar in 
het verleden Jeanne d'Arc op de brandstapel werd 
terechtgesteld. Daarna ging het verder naar het hotel in 
Caen, de plaats van waaruit er elke dag een excursie 
zou worden gemaakt. Dat begon al de volgende dag 
met een bezoek aan het indrukwekkende museum van 
Caen. In dit museum wordt je meegenomen door de 
geschiedenis van de 20e eeuw. Vanaf wat de aanleiding 
was tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog tot en 
met het einde van de Koude Oorlog en de val van de 
muur. Vervolgens was een dag later Arromanches aan 
de beurt met museum, 360° bioscoop, stranden met 
de overblijfselen van de Mulberry havens, Pointe du 
Hoe waar de Amerikaanse rangers de Duitse kanonnen 
moesten uitschakelen en de Amerikaanse begraafplaats, 
die op ons grote indruk maakte. De volgende stop was 
St. Mère Eglise, met de kerktoren waar die ongelukkige 
para van de 82e Airborne aan kwam te hangen. Nu 
hangt er een pop aan de toren.
Weer een dag later was Bayeux aan de beurt. Daar 
werd het beroemde 70 meter lange tapijt bewonderd uit

de tijd van Willem de Veroveraar. Later op die dag werd 
er nog een bezoek gebracht aan een ciderbottelarij 
waar behalve dit product ook de Calvados ( 40 %) werd 
gebrouwen.
Inmiddels was het vrijdag geworden en gingen we de 
andere kant op, langs de stranden die noordelijk van 
de landingsplaatsen uit de oorlog lagen. Eerst nog een 
stop bij de Pegasusbrug, de brug die door de Engelse 
gliders met de para’s van de 6e Engelse Airborne divisie 
in een paar minuten werd veroverd. Hierna een tocht 
langs de kust met als afsluiting een bezoek aan het 
paleis Bénedicte waar na de bezichtiging nog even een 
slokje van de beroemde likeur kon worden geproefd. 
De laatste dag was gereserveerd voor een bezoek aan 
de Mont Saint Michel. Het was een hele klim naar de 
abdij, maar zelfs met een rollator bleek dit mogelijk. 
Nadat op verzoek nog een bezoek was gebracht aan 
een Duits oorlogskerkhof werd de terugtocht naar 
het hotel begonnen. Daar aangekomen de laatste 
boodschappen doen en koffers inpakken.
Zondagmorgen 17 mei vertrok men al vroeg, 08.00 uur, 
richting Nederland. De hele dag weer rijden, af en toe 
een stop en uitemdelijk kwam de luchtmachttoren bij 
Breda in zicht. In Terheiden genoten we nog van het 
afsluitende diner en daarna wachtte het laatste stuk naar 
Deelen, waar de eigen voertuigen stonden te wachten. 
Een in alle opzichten geslaagde reis.
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Aanvankelijk hadden zich 120 leden aangemeld voor 
een bezoek aan de European Space Agency (ESA) 
op woensdag 6 mei 2009. Met 2 bussen van de 
Koninklijke Luchtmacht zouden we, via een lunch bij 
van der Valk in Sassenheim, een middag doorbrengen 
op de Space Expo in Noordwijk. Helaas kregen wij op 
16 april bericht van de ESA dat de lancering van de 
ruimtetelescopen “Herschel en Planck" was uitgesteld 
naar 6 mei en dat daardoor de Space-Expo niet voor 
ons beschikbaar zou zijn. Kort dag nu. Het bestuur 
van de CGPA regio Gilze-Rijen heeft onmiddellijk alles 
in het werk gesteld om tot een latere datum te komen. 
De ESA, de bussen en de lunch werden verzet naar 19 
mei. Nadat alles weer bevestigd was naar de nieuwe

datum hebben we iedereen geïnformeerd over de stand 
van zaken, per e-mail, telefonisch en schriftelijk indien 
geen ander contact gemaakt kon worden. Uiteindelijk 
stonden vol goede moed en zin 104 leden klaar op 
dinsdag 19 mei om, na de koffie met de cake, op 
weg te gaan. Om 09:15 zouden wij vertrekken naar 
Sassenheim, maar het wachten op de bussen was 
tevergeefs en na vele telefoontjes bleek dat er, ondanks 
de gemaakte afspraken en bevestiging, ergens een 
communicatiestoring was opgetreden. Wat doe je met 
104 leden zonder bussen, een bestelde lunch en een 
programma met lezing bij ESA?
Zo’n drie kwartier later werd duidelijk dat er geen 
bussen zouden komen en besloot het bestuur dat we

CGPA Gilze Rijen kijkt rond op de Space Expo
(door Frans Blosser)

Een stuk geschiedenis waarvan de 65 deelnemers 
geen kennis hadden dan alleen het woord ‘Hollandse 
Waterlinie’. Omdat de waterlinie loopt van Muiden tot 
aan de Biesbosch is het niet te doen de linie op één 
dag te bekijken. Onze dag op die vijftiende mei, begon 
bij het 'Fort Altena’, gelegen aan de zuidkant van 
Gorinchem alwaar we na de koffie een uiteenzetting 
kregen van Mr. ing. Paul Berends. Hij is werkzaam bij 
de nieuwe Hollandse Waterlinie als procesmanager. 
Hij legde ons via een PowerPoint presentatie uit hoe 
de linie is ontstaan en wat we uit het verleden kunnen 
leren voor de toekomst. Met speels gemak vertelde hij 
erover. De hele waterlinie is er op gebouwd om velden 
onder water te zetten, ongeveer een halve meter hoog, 
zodat de legers de wegen niet konden waarnemen en 
de paarden en wagens moeilijk voortbewogen konden 
worden. Bovendien liggen er langs de hele linie zo’n 40 
verdedigingswerken, die Forten worden genoemd. 
In 1870 werd het Nederlandse leger gemobiliseerd 
vanwege de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) Na de 
mobilisatie werd een analyse gemaakt, ook van de 
oorlog bij de buurlanden. De militaire tactieken en 
de bewapeningstechnieken bleken sterk veranderd. 
De legerorganisatie, de bewapening en de 

verdedigingswerken 
waren niet bij de tijd. 
De toenmalige regering 
besloot tot een 
regeling en voltooiing 
van het vestingstelsel 
van het Koninkrijk der 
Nederlanden, dat in 
een de vestingwet van

1874 werd vastgelegd. 
Je zou kunnen zeggen 
dat dit het moment is 
geweest dat de linie 
steeds gerenoveerd 
werd en aangepast 
werd aan de moderne 
tijd. Immers de 
kanonnen met de stalen kogels waren niet doeltreffend. 
Daarna kwamen de kanonnen met de getrokken lopen, 
wat al een stuk beter voor de verdediging was. Je moet 
het leger van de nieuwste snufjes voorzien, de aanvaller 
heeft je zwakke punten bekeken en zich daarop 
bewapend zodat de verdediger altijd op de feiten achter 
loopt. De Tweede Wereldoorlog leerde dat vanwege 
vliegtuigen en parachutisten de gehele waterlinie geen 
goed verdedigingswerk meer was. Het luchtwapen wordt 
dan als belangrijkste en meest doeltreffende wapen 
gezien.
Na de lezing konden we een kijkje kunnen nemen 
in en rondom het fort, het geeft een beeld van hoe 
men hier gelegerd is geweest. Daarna vertrokken 
we naar het Fort Vuren waar de lunch werd gebruikt 
en het fort werd bekeken. Ook hier konden we zien 
hoe knap deze bouwwerken zijn gemaakt, zoals een 
munitieopslagplaats met aan beide zijden een opslag 
van water. Bij een eventuele ontploffing breken de muren 
en stroomt het water naar binnen. Daarna werden we 
door het landschap gereden, waar op vele plaatsen 
de waterlinie zichtbaar is, om daarna de excursie te 
beëindigen in het Fort Asperen waar koffie of frisdrank 
werd gebruikt. We hadden een bijzondere en leerzame 
dag die wij van harte aanbevelen bij andere afdelingen.

CGPA Woensdrecht bezoekt de ‘Hollandse Waterlinie
(door Cees Boshuizen)
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Voor zevenentwintig mei jl. had het bestuur van de 
contactgroep postactieven regio Gilze-Rijen de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor haar leden 
gereserveerd. Nadat de vereniging wegens verbouwing 
van het multifunctionele gebouw ‘de Molenwiek' lange 
tijd buiten de vliegbasis haar bijeenkomsten had 
moeten houden kon ditmaal voor het eerst weer in 
een vertrouwde omgeving op de vliegbasis worden 
vergaderd. In totaal 107 leden druppelden vanaf drie 
uur binnen en konden gelijk genieten van een kopje 
koffie met het zo langzamerhand traditionele plakje 
cake. Al snel werd deze versnapering omgezet in een 
al of niet alcoholisch drankje en vond iedereen een

met eigen vervoer en carpoolend zouden vertrekken. De 
chauffeurs zouden dan een kilometervergoeding krijgen 
en wie niet mee wilde kon zich afmelden en zou zijn 
eigen bijdrage terug ontvangen. Ondertussen kreeg het 
bestuur hulp van het personeel van Paresto, waaronder 
o.a. Sgt1 Roy van Bremen, die een routeplan uitdraaide 
naar Sassenheim en dat in voldoende exemplaren 
kopieerde voor de chauffeurs. Dat noemen wij nu 
service!
Uiteindelijk zijn we met 65 leden een half uurtje te laat 
bij Sassenheim aangekomen voor de lunch. En wat 
voor een lunch! Alleen die lunch was al een trip naar 
Sassenheim waard. Daarna naar de Space-Expo, waar 
we werden opgewacht door Dhr. Willemsen, die ons 
een uitstekende lezing gaf over de ESA. Als vervolg op 
deze lezing werden we in 4 groepen verdeeld en onder 
begeleiding van een gids hebben we kennis kunnen 
maken met de verschillende aspecten van de Europese 
ruimtevaart. Al met al werd het alsnog een zeer 
geslaagde en interessante dag en sloten we af rond 
16:30 uur om ons in een lange gigantische file te storten 
richting huis.

plekje voor de eerste uitwisseling van belevenissen in de 
voorbije periode. Om iets over half vier riep de voorzitter 
de aanwezigen op om met de vergadering te beginnen 
en ging iedereen naar de uitstekend ingerichte en van 
alle faciliteiten voorziene vergaderruimte. Tijdens de 
vergadering werd afscheid genomen van vertrekkend 
bestuurslid Toon v.d.Heijden. Omdat zijn echtgenote 
zo vriendelijk was geweest Toon ettelijke jaren aan de 
vereniging ‘uit te lenen’ bood de voorzitter haar een 
boeket rozen aan. Cees van Gageldonk was bereid 
gevonden de plaats van Toon op te vullen en werd als lid 
van het bestuur geïnstalleerd.
Na een vruchtbare vergadering kon men de bar weer 
opzoeken in afwachting van de rijsttafel.
Na ruim drie kwartier stond het buffet klaar op de 
afgesproken tijd en kon men opscheppen om te 
genieten van een lekker portie rijst met veel en 
uitstekend klaargemaakte gerechten. De mensen van 
Paresto hadden goed hun best gedaan om er iets 
moois van te maken. Getuige de complimenten van de 
aanwezigen waren zij daar zeker in geslaagd. Rond de 
klokslag van zeven uur zat het er weer op en kon men 
terugkijken op een prima algemene ledenvergadering, 
een uitstekende maaltijd en een aangename 
bijeenkomst.
N.B. Voor informatie over de postactievenvereniging zie 
http://www.cgpagzrij.nl

Algemene Ledenvergadering CGPA Gilze Rijen
(door Willem Logt)

http://www.cgpagzrij.nl


CGPA Leeuwarden houdt Inloopmiddag (door Ton Lelie)
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Terug ontvangen KLuPActief. Wie kan ons informatie geven?

N.B.: Om de database van het lezersbestand actueel te houden worden deze namen bij de deadline van de volgende KLuPActief uit de database verwijderd.

KLuPActief

In geval van verlies van een pas wordt u verzocht contact op te nemen met eveneens CLSK/KAB/Bureau 
Postactieven, tel.nr. 076 - 54 47136. Afhandeling wordt dan met u afgestemd.

Adres
Kaardebol 32
Cammingastraat 41
Hazelaarhof 15
Cockserve 9

En wat voor een middag op die 19e mei! Een vol 
programma met alleen maar hoogtepunten.
De zaal was al om 12.00 uur open omdat er om 13.00 
uur een lezing was gepland. Majoor Ch. Dalloyaux kwam 
helemaal van Woensdrecht om verslag te doen van zijn 
ervaringen als projectofficier bij het overvliegen van 17 
F16’s naar Chili. Verkopen van overtollig materieel is op 
papier een kwestie van een aantal A4-jes met daaronder 
een paar handtekeningen. Het afleveren van de spullen 
daarentegen is van een totaal andere orde.
Alleen al op diplomatiek gebied moest er van alles 
worden geregeld, maar dat lukt dan nog wel. Moeilijker 
wordt het wanneer omliggende landen, waarmee de 
contacten niet helemaal geweldig zijn, te horen krijgen 
dat men voor een aantal gevechtsvliegtuigen met 
Chileense registratie, gevlogen door Chileense vliegers, 
toestemming vraagt om door hun luchtruim te mogen 
vliegen. En ook Amerika was niet enthousiast over deze 
verkoop, die hebben voor de verkoop zelf nog wel een 
aantal F-16’s in de woestijn staan. Alle belevenissen

Naam
Laan van der, W.L.
Reep van der, W.H.
Verzijl, M.
Westenbrink, G.H.

Postactievenkaart
Voor aanvragen van de nieuwe KMS Doelgroepkaart KLu Postactieven ( KMS DGK PA ) is het Adres 
Aanspreekpunt postactieven ( CLSK/KAB/Postactieven ).

Vergeet niet een kopie van uw bewijs van eervol ontslag mee te sturen. Dit versnelt de procedure aanzienlijk (door 
externe omstandigheden kan het wel 2 maanden duren alvorens u de kaart in uw bezit krijgt).

Daarnaast is de oude “bruine” Defensiepas nog steeds geldig en kan worden gebruikt voor toegang van 
een niet — KLu onderdeel!

werden door de verteller vlot, soms humoristisch en met 
een enorme feitenkennis aan het gehoor gepresenteerd. 
Door zijn manier van presenteren en de ondersteunende 
plaatjes werd je meegesleept in het verhaal en beleefde 
je dit avontuur als deelnemer. Het geweldige applaus en 
de vele vragen onderstreepten de waardering.
De volgende onderdelen van het programma waren van 
het beproefde recept, een gezellig samenzijn waarbij 
de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld met daarna 
een koud buffet met warme “componenten”. Dit buffet 
was door het bestuur verkozen boven de gebruikelijke 
barbecue en viel letterlijk en figuurlijk bijzonder in 
de smaak bij de (meer dan honderd!) aanwezigen. 
Complimenten gingen naar het eigen Paresto personeel 
die het geheel verzorgden. En ondanks de vroege start 
van deze middag moest de ‘bezemwagen’ met zachte 
drang om 18.00 uur de laatste deelnemers de deur 
uitwerken. Slogans zijn soms alleen woorden, maar voor 
deze middag kwam onze lijfspreuk “All in one family” 
volledig tot zijn recht.

Plaats
Sprang- Capelle 
Franeker
Dieren 
De Wijk

*

Bovendien is "Hoe te handelen bij bedanken of overlijden" voor beide passen deels in de begeleidende brieven en 
bijlagen bij uitgifte aangegeven. Zo dient bij bedanken of overlijden als KLu-Postactieve, de Postactievenkaart(en) 
( KMS DGK PA -pas en/of oude "bruine" Defensiepas) bij het CLSK/KAB/Postactieven, Postbus 8762, 4820 BB, 
Breda te worden ingeleverd.

Postcode
5161 WJ
8802 ZK
6951 NT
7957 DE



weer een
(door Ludo Damen)
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CGPA regio Eindhoven hield 
social met barbecue
Op 14 juli jl. was het dan weer zover we hadden weer 
onze jaarlijkse barbecue. Begunstigd door uitstekend 
zomerweer waren zo'n 125 leden bijeengekomen voor 
deze social met barbecue. De stemming was uitstekend 
en werd nog verhoogd door de live muziek van de 
Sonorian Jazzband uit Son o.l.v. Jan van Alphen. Op 
veler verzoek was deze social verzet van de maand 
juni naar juli en dat pakte goed uit gezien het aantal 
deelnemers. De bediening en het gebodene waren 
prima, uitstekende ingrediënten voor een gezellig 
samenzijn. Evenals twee jaar geleden veel ook deze keer 
het live geluid van de jazzband goed in de smaak en 
ook qua leeftijd hoorde de band er helemaal bij. Zo rond

Het Naardermeer - gelegen tussen Amsterdam en 
Bussum - bestaat al sinds de twaalfde eeuw, en is op 
natuurlijke wijze ontstaan, in tegenstelling tot de meeste 
plassen en meren in ons land, die door veenafgraving 
of zandwinning zijn ontstaan. Het unieke natuurgebied 
heeft het in haar bestaan niet altijd even gemakkelijk 
gehad. In 1623 begon men met drooglegging, maar om 
Amsterdam tegen de Spaanse troepen te beschermen, 
werd het in 1629 weer onder water gezet. Eind 19e 
eeuw werd opnieuw getracht het droog te malen. Het 
bleek echter te duur, om het droog te houden tegen 
het kwelwater vanuit het IJsselmeer. In 1874 werd de 
spoorlijn tussen Amsterdam en Amersfoort in gebruik 
genomen. Dat spoor loopt dwars door het meer. Begin 
vorige eeuw vatte bij de gemeente Amsterdam het 
idee post, om het vol te storten met huisvuil. Daar 
bestond bij natuurminnend Nederland groot verzet 
tegen. Toen ook al..! Om het meer te beschermen, 
richtte Jac. R Thijsse in 1905 de ‘Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten’ op. Het gebied werd door 
de vereniging gekocht voor fl 150.000,- dat door 
opbrengsten van jacht, visserij en rietoogst betaald 
werd. De laatste bedreiging stamt uit 2006, toen de 
minister van verkeer en Waterstaat -Karla Peijs - het plan 
indiende, om een verbindingssnelweg (A6-A9) aan te 
leggen, vlak langs het meer. De linkse partijen waren 
direct tegen. Het plan heeft het niet gehaald. In het 
water en moerasgebied komt een grote verscheidenheid 
aan fauna en flora voor. Veel van de planten, dieren 
en vogels staan op de zogenoemde 'rode lijst’. Aan 
de rand van het gebied ligt de boerderij ‘Stadzigt’, 
welke door vereniging is aangekocht en dat tot een 
bezoekerscentrum wordt omgebouwd. Van hieruit lopen 
enkele wandel en fietsroutes. Dit is ook het vertrekpunt

18.00 uur kon men indien gewenst met een kopje koffie 
een geslaagde middag beëindigen.

CGPA Nieuw Milligen gaat varen op ’t Naardermeer
(door Frans O u werkerk)

voor de rondvaartboten. En daar heeft de CGPA 
Nw.Milligen op 24 juni jl. dankbaar gebruik van gemaakt. 
De twee boten, één grote en één iets minder groot, 
waren zo goed als vol. De schippers fungeerden ook 
als gids. De mensen die in de grote boot zaten, hadden 
geluk, want de gids, luisterend naar de naam Wim, 
vertelde honderd uit op een zeer humoristische wijze. 
Toen we een reiger tegen kwamen, zei Wim: “Reigers 
zijn goed aan hun kleur te herkennen, de blauwe reiger 
is grijs, de zilverreiger is wit, en de purperreiger is 
bruin!" Over humor gesproken,..! Tijdens de excursie 
gaat men twee keer van boord. Eén keer om op het 
'verende’ moeras te lopen, (dat kan!) en één keer om 
de aalscholverkolonie te bezoeken. Dat laatste was zeer 
indrukwekkend.
Na een uitstap van zo'n twee uur, waren we weer terug 
bij de bus. Aansluitend hebben we nog van een perfect 
verzorgd lunchbuffet bij hotel/restaurant "De Witte 
Bergen” genoten.
Mede door het schitterende weer, is het een volmaakte 
dag geworden.
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Wie maakt me wijzer... (door Bert v.d. Broeke)

KLuPActief

Beste KLuPActief lezers en 
ongetwijfeld ook lezeressen. 
Elk kwartaal ontvangen wij als 
NIMH weer een grote hoeveelheid 
waardevolle informatie inzake 
foto’s uit ons fotoarchief waarover 
wij geen enkele of incomplete 
informatie hebben. Hiervoor is het 
NIMH u zeer erkentelijk. Over de 
foto’s geplaatst in KLuPActief van 
juni jl. ontvingen we de volgende, 
vaak soms zeer uitvoerige 
informatie:

Houben, CTD Soesterberg tijdens 
de oefening "Tafelpoot" in de 
periode 4-13 september 1962. In 
die jaren werd ervan uitgegaan, 
dat vliegvelden bij vijandelijke 
dreiging/aanvallen kwetsbaar waren 
en derhalve zo spoedig mogelijk 
verlaten dienden te worden. De 
op Soesterberg geplaatste 325 
en 326 Squadron vliegende met 
Hunters alsmede het Vliegdienst 
Squadron namen aan deze 
oefening deel waarbij de vliegtuigen 
opereerden vanaf de "Far-East" (de 
Vlasakkers). Het personeel werd in 
tentenkampen rond de vliegbasis 
gelegerd.

Iedereen was ervan overtuigd dat 
zijn squadron het beste van de 
luchtmacht was en de onderlinge 
rivaliteit was daardoor bijzonder 
groot. Als er dan ook ergens 
iets verkeerd ging, werd dat ‘s 
avonds, onder het genot van 
een alcoholische versterking, in 
spreekkoren ten gehore gebracht. 
Zo gebeurde het dat door 
vermoeidheid en duisternis 326 
vergat om "blokken" te plaatsen en 
met als gevolg dat een Hunter de 
volgende mogen in het struikgewas 
terug werd gevonden. Spontaan 
zong dus het ‘325 koor’: "326 die 
grote snollen laat ze van de pen 
afrollen". Toen bij een ‘325’ Hunter 
aan de kop van de baan nog een 
trap moest worden verwijderd die 
"vergeten was”, bleek ook dat weer 
dankbare stof voor het ‘326’ koor: 
"325 houdt van een grapje, laat ze 
vliegen met een trapje". Tijdens het 
weekend mocht er op zondag niet 
gevlogen worden maar niemand 
mocht naar huis en de verveling 
was dan ook enorm. Aan een 
houten manschappentafel werd 
een kaartje gelegd door een aantal 
spelers, aangemoedigd door de 
"altijd beter wetende toeschouwers". 
De majoor Jaap Eeden ( bekend 
strafpleiter voor de krijgsraad) op 
ronde door het kampement, ziet 
tot zijn verbazing stapeltjes geld 
op tafel liggen en sprak: "heren er 
wordt toch niet om geld gespeeld?” 
Het antwoord was: "nee majoor, dat 
ruilen we straks in voor lucifers". 
De vliegers hadden hun vermaak 
op het vliegveld, namelijk 
gezamenlijk jagen! Tegen vier uur 
‘s middags kwamen ze terug met 
wat zielige konijntjes, die waren 
voor de techneuten. De "jagers” 
stonken een uur in de wind naar 
de alcohol terwijl de Cadi de 
gehele dag gesloten was voor het

Foto 1: "In de jaren omstreeks 
1955 tot 1965 diende het Korps 
Luchtwacht Dienst Nederland te 
waarschuwen voor laagvliegende 
aanvallers. Daartoe stonden er een 
aantal torens verspreid over het 
land met daarop de vrijwilligers 
van het korps die deze snode 
gasten melden aan het centrum 
van de luchtverdediging. Om de 
KLD-ers op de torens en de centra 
te oefenen werden er, meestal op 
zaterdagen, zogenaamde Rats 
and Terrier oefeningen gehouden. 
Thunderstreaks werden gebruikt als 
Rats en de "eigen kisten" Meteors, 
Hunters en Kaasjagers moesten, als 
Terriërs, deze Rats dan opsporen 
op aanwijzingen van de gegevens 
die de vrijwilligers op de torens 
doorgegeven hadden. De foto toont 
naar ik mij kan herinnen de plottafel

op het CRC Nieuw-Milligen, tijdens 
een oefening van de zuidelijke 
KLD groepen. Op de tafel zijn de 
gespotte vijandelijke vliegtuigen 
geplot. De gevechtsleiding van de 
KLD, het dirigeren van de Terriërs 
naar de Rats, gebeurde vanuit 
de KLD-filtercenters. Het heette 
"Broadcast Control", omdat de Rats- 
allocator de positie van de Rats 
omriep zonder te weten of er een 
Terriër in de buurt was die ze kon 
onderscheppen. Dit in tegenstelling 
tot de "Close Controls" door de 
gevechtsleidingstations zoals 
Nieuw-Milligen, en de toenmalige 
De Lier, Appingedam enz.".
Foto 2: Op de foto de majoor



Foto 4/6: “Deze Harvards werden
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tijdens de Voortgezette Vlieg 
Opleiding (WO) voor Air to Air 
training, ofwel "cine-gun", gebruikt. 
Ook ging men er bommen mee 
werpen op de Schelde Vanger, 
een ijzeren geraamte in de 
Oosterschelde. Door middel van 
een beperkt wapenpakket bestond

overig personeel (er mocht geen 
bier geschonken mocht worden!). 
Toen brak er een beetje de pleuris 
uit: "als het zo moet dan gaan we 
maar naar huis!" Er waren er bij 
die al in burgerkleding rondliepen. 
In allerijl werd de toenmalige BDL 
(woonachtig in Den Dolder) van 
huis gehaald om de gemoederen 
te sussen. De Cadi-tent ging open, 
er was voldoende bier en het werd 
toch nog gezellig.
Foto 3: Geen informatie ontvangen.

de mogelijkheid om leerlmg-vliegers 
enige ervaring te laten opdoen met 
wapentraining. De bewapening 
bestond uit een Browning.30 
mitrailleur in de vleugel, 
bommenophangpunten, een cme- 
gun en een gyroscoopvizier. Hoewel 
er verschillende malen sprake 
is geweest van daadwerkelijk 
schietoefeningen is daarvan 
weinig tot niets gekomen. Het 
ontbreken van een geschikte 
air to ground schietrange was 
waarschijnlijk de reden. Wel was 
vrij geregeld sprake van oefeningen 
in het bommen werpen. Onder de 
bakboordvleugel kon een light-case 
bombrack worden gehangen met 
de mogelijkheid tot het bevestigen 
van vier oefenbommen die stuk voor 
stuk konden worden afgeworpen. 
Voor onderhangen van raketten 
bestond geen mogelijkheid. De 
oefenbommen waren van Engelse 
makelij naar ik meen 10 Ibs 
zwaar. Ze hadden een gietstalen 
neus en een plaatijzeren staart. 
Hierin bevond zich ook een 
kleine container met een vloeistof 
'tetratetanium-chloride'. Als de 
bommetjes werden gebruikt werden 
ze voorzien van een burster een 
soort slagpijpje. Bij inslag van 
de bom werd deze burster door 
een slagpen geactiveerd waarop 
het containertje openbarstte. De 
vloeistof kwam daarna met de 
buitenlucht in aanraking en gaf 
een witte rook af. De vlieger kon 
zo zien waar het projectiel was 
neergekomen.
De zogenaamde bomvluchten 
werden uitgevoerd vanaf de 
vliegbasis Woensdrecht. Het 
bewapeningspersoneel ging 's 
morgens vanuit Gilze-Rijen op weg 
naar Woensdrecht, voorzien van de 
nodige bommetjes en gereedschap. 
Dit was om te voorkomen dat we 
over bewoonde gebieden vlogen 
met de bommen, want al waren 
het oefenbommen die alleen maar 
een rookpluim produceerden, je 
kreeg wel hoofdpijn als er een 
op je hoofd terechtkwam. De

334 Sqn drie F-27’s die uitgerust 
konden worden als navigatietrainer 
voor het opleiden van navigators 
voor de Koninklijke Marine.
Voor een trainingsvlucht werd de 
C-5, C, - 6 of C-7 omgebouwd tot 
flying classroom en werden er 
6 zogenaamde nav.stands 
ingebouwd en in het dak van de 
cabine werd een sextant voor 
stronavigatie gemonteerd. Het 
ronde plateau op de foto is om 
waarnemingen te kunnen doen

deelnemende vliegtuigen, 6 tot 8 
stuks, werden daar geladen en 
maakten sorties van ongeveer 20 
minuten. Het bomafwerpterrein lag 
in de Markiezerwaard, dus vlakbij. 
De air to air training bestond uit 
"luchtgevechten" met 2 kisten, waar 
je afwisselend aanvaller of doel 
was. De "gunsight" was net zoals 
de koerstol gyroscopisch gestuurd. 
Het doel werd op een reflecterende 
doorzichtige spiegel geprojecteerd 
in een cirkel van 6 diamantjes. 
Het was de kunst om aan de 
hand van de situatie - bocht of 
rechtlijnig - zo je vijand doeltreffend 
te kunnen raken. Gefilmd werd in 
zwart/wit op ca. 8 mm film, heel 
grofkorrelig, op de de-briefings 
was het resultaat dan ook zichtbaar 
armetierig. Sommige kameraadjes 
hadden zich verleid om boven de 
rivieren opnamen van schepen te 
maken. Dat resulteerde echter vaak 
in een aantal dagen licht arrest 
(bewijs voor overtreding zichtbaar 
geleverd).
De kisten die voor schieten en 
bommen werpen waren uitgerust 
waren de B 5, B 30, B 44, B 45, B 
97 en B 98. En natuurlijk de B 99 als 
uit de foto blijkt".
Foto 7: Vanaf begin 1973 had het



34KLuPActief

met de sextant. De kijker rechts van het plateau is een 
driftmeter, op de foto staat hij in stand-by stand, wanneer 
er drift gemeten moest worden werd de driftmeter 
naar buiten geschoven zodat hij onder buik van het 
vliegtuig uitstak. Op de consoles waren radionavigatie- 
indicators gemonteerd, alsmede een audio-selectiebox. 
Radionavigatie bestond uit UHF, VOR en TACAN displays.

Foto 2: Voor een KLu Open Dag werd deze 
voetgangersbrug door de Genie geconstrueerd. Wanneer 
en waar zou ik graag van U vernemen.

Ook nu weer heb ik een aantal foto’s uit ons archief 
opgediept waarover we graag wat meer willen weten. 
Misschien kunt u ons daarbij helpen. Het betreft de 
volgende foto’s:

Fotol: In 1965 maakte deze Piper L-21 van 299
Squadron een noodlanding bij Ruurlo. De namen van de 
"beklompte bemanning” kon ik echter niet achterhalen.

Foto 4: Waarschijnlijk is deze opname rond 1970 op 
Volkel gemaakt. Meer informatie is zeer welkom.

Foto 3: Een Beaver met bemanning, herkent U deze 
collega’s?

Weet u iets van deze foto’s? Dan graag uw reacties 
uitsluitend sturen naar:
B. van den Broeke
Pr. Kennedylaan 212
2343GW Oegstgeest
tel: 071-5173626
e-mail: bertirene@casema.nl
N.B.: Als iemand naar aanleiding van deze nieuwe foto’s 
een verhaal heeft in de vorm van persoonlijke ervaringen, 
anekdotes of andere informatie wat interessante kopij zou 
kunnen zijn voor de lezers van ons lijfblad, dan dit graag 
sturen naar Ko Norg, zijnde de redacteur van KLuPActief. 
(e-mail: konorg@planet.nl)

Foto 5: In mei 1963 is een serie foto’s gemaakt van het 
loaden van een F-84F van 314 Squadron. Weet U wie hier 
aan de slag zijn met de N-container (napalmbom)?

mailto:bertirene@casema.nl
mailto:konorg@planet.nl
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“buitengewone kosten" en zijn ze 
aftrekbaar bij de belastingdienst. 
Wat is een Persoonsgebonden 
budget (Pgb)?
Het Pgb is een geldbedrag waarmee 
de hulpvrager zelf zijn hulp kan 
regelen. De hulpvrager die het Pgb 
krijgt toegewezen, mag zelf zijn 
hulpverleners uitkiezen. Dat kan 
dus ook een mantelzorger zijn. De 
mantelzorger moet dan wel de zorg 
verlenen voor de hulp waarvoor 
het Pgb bedoeld is, dus niet alleen 
huishoudelijke taken. De hulpvrager 
sluit hiervoor een contract af met de 
mantelzorger. Om in aanmerking te 
komen voor een Pgb moet er een 
indicatie zijn.
Wat is een indicatiestelling?
Iemand die langer dan drie 
maanden verpleging, verzorging of 
ondersteuning nodig heeft, moet 
daarvoor een aanvraag indienen 
bij het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg 
(voor jongeren met psychische 
problemen). Zij beoordelen de 
aanvraag en stellen het aantal uren 
hulp vast. Dit heet indicatiestelling. 
Wat kan ik doen als ik het niet 
eens ben met de indicatiestelling? 
Binnen 6 weken kunt u een 
bezwaarschrift indienen bij het CIZ. 
Wat is AWBZ-zorg?
Iedere Nederlander die door 
langdurige ziekte, handicap of 
ouderdom zorg en ondersteuning 
nodig heeft, is hiervoor verzekerd 
via de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Het gaat hier 
onder andere om verplegende- en 
verzorgende taken die de thuiszorg 
op zich neemt, maar bijvoorbeeld 
ook om een opname in een 
verpleeghuis.
Heeft een Pgb ook invloed op een 
uitkering?
Voor de zorgvragende voor wie het 
budget wordt toegekend, is het 
Pgb geen inkomen en dus niet van 
invloed op een uitkering. Voor de

mantelzorger die het budget krijgt 
uitgekeerd om te zorgen, is het 
wel van invloed op het inkomen en 
daarmee ook op de uitkering.
Kan ik een vergoeding krijgen 
voor de aanpassing van mijn 
huis?
U kunt hiervoor een indicatie- 
aanvraag indienen bij uw gemeente, 
bij de afdeling die de Wet Maat
schappelijke Ondersteuning (WMO) 
uitvoert. Dit geldt ook voor een 
indicatie voor huishoudelijke zorg en 
woningaanpassingen.
Ik ben alleen nog maar bezig met 
zorgen en kan eigenlijk niet langer 
dan een paar uur weg van huis. 
Kan ik hier iets aan doen?
Om de toegewijde mantelzorger 
te zijn die u graag wilt zijn, is het 
noodzakelijk om af en toe tijd voor 
uzelf te nemen en te ontspannen. Er 
bestaan verschillende mogelijkheden 
om de zorg even uit handen te 
geven. Denk bijvoorbeeld aan een 
vrijwilliger of een professional die 
een dag in de week komt helpen. 
Als degene voor wie u zorgt het 
niet ziet zitten dat er iemand anders 
komt, praat hier dan over. Het kan 
een oplossing zijn om stap voor stap 
met vervangende zorg te beginnen, 
bijvoorbeeld voor een aantal uur 
in de week. Beide partijen kunnen 
hier dan langzaam aan wennen. De 
medewerkers van de Mantelzorglijn 
kunnen u alles vertellen over de 
mogelijkheden en u doorverwijzen 
naar een lokaal steunpunt.
Ik zou er wel even tussenuit willen, 
maar ik weet niet met wie. Door de 
intensieve zorg voor mijn partner 
is het netwerk van mensen om me 
heen steeds kleiner geworden.
Mezzo organiseert ieder jaar de 
“Zorg voor je zelf Dagen". Dat 
zijn ontspanningsarrangementen 
speciaal voor mantelzorgers. Even 
een paar dagen ertussenuit om 
lekker te wandelen, ontspannen 
en uit te waaien. Een goede

MANTELZORG
Bron: KVEO
Mantelzorgers raken gemakkelijk 
verstrikt in bergen papierwerk. 
Heeft u een of meerdere vragen? 
Misschien help dit overzicht van de 
meest gestelde vragen:
Wat doen lokale steunpunten voor 
mantelzorg?
Zij geven advies bij hulpaanvragen 
en kunnen bemiddelen bij de vraag 
voor vrijwillige thuiszorg. Vaak 
organiseren ze bijeenkomsten, 
cursussen en lotgenotencontact. 
Op de website: www.mezzo.nl kunt 
u zoeken naar een adres bij u in de 
buurt.
Is mantelzorg verplicht?
Nee. Bij een indicatiestelling wordt 
het begrip "gebruikelijke zorg” 
gehanteerd. Van een gezonde 
huisgenoot wordt verwacht dat deze 
de huishoudelijke taken op zich 
neemt, of deze huisgenoot nu een 
baan heeft of niet. Voor persoonlijke 
verzorging kan professionele zorg 
worden aangevraagd, zoals de: 
Thuiszorg.
Bestaat er een vergoeding voor 
mantelzorg?
Behalve het mantelzorgcompliment 
van 250 euro kan degene voor wie 
u zorgt een beroep doen op een 
Persoonsgebonden budget (Pgb). 
Als u zorgt voor iemand die deel 
uitmaakt van hetzelfde huishouden, 
dan vallen uw kosten onder de

Zorg en Welzijn
(door J.C.J.M.(Jos) Janissen)

http://www.mezzo.nl
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Uitvoering vanaf 2012
Tot en met 2011 voeren de regionale 
zorgkantoren de AWBZ uit namens 
de zorgverzekeraars. Er wordt nu 
een omslag gemaakt naar een meer 
cliëntgerichte zorg. De zorgkantoren 
houden tot 2011 een rol hierin. 
Uiterlijk 1 juli 2010 wordt besloten 
of vanaf 2012 mogelijk delen van 
de AWBZ door zorgverzekeraars 
worden uitgevoerd voor eigen 
klanten. Bij een definitief besluit over 
de uitvoering van de AWBZ door 
zorgverzekeraars weegt zwaar dat 
de zorg en ondersteuning voor de 
meest kwetsbare groepen altijd goed 
geregeld en gewaarborgd wordt. 
Ook moeten cliënten hun voorkeuren 
duidelijk kunnen maken.
Vouchers
De bekostiging van de AWBZ wordt 
steeds meer persoonsvolgend 
vormgegeven. Daarbij heeft de 
cliënt niet zelf het budget, maar 
volgt het budget een cliënt, ook 
wanneer hij bijvoorbeeld naar 
een andere zorgaanbieder gaat. 
Bij het verder uitwerken van deze 
persoonvolgende bekostiging voor 
de zorg in natura onderzoekt de 
Stas of bepaalde groepen vouchers 
kunnen krijgen. Cliënten krijgen dan 
een tegoedbon op basis van hun 
indicatie, die zij kunnen aanbieden 
bij zorgaanbieders.
Oneigenlijk gebruik tegengaan 
De Stas heeft al verschillende 
maatregelen genomen om 
oneigenlijk gebruik van het 
persoonsgebonden budget (pgb) 
tegen te gaan. Zo kan vanaf 1 juli 
2009 het pgb uitsluitend op de 
rekening van de budgethouder 
worden gestort. Daarnaast wordt 
het verantwoordingssysteem van 
de pgb’s onder de loep genomen. 
Branchebelang Thuiszorg Nederland 
ontwikkelt een keurmerk voor 
individuele professionals in de 
zorg. Bezien wordt in hoeverre 
dit keurmerk ook in de pgb-markt 
inzetbaar is voor zorgverleners. 
Uitgangspunt in de toekomst van 
de AWBZ zal zijn dat de cliënt meer 
centraal zal komen te staan. 
Op de website van het Ministerie 
van VWS kan de nadere uitwerking 
toekomst van de AWBZ worden 
opgeroepen en in zijn geheel worden 
gelezen.

gelegenheid om in een prettige sfeer 
andere mantelzorgers te ontmoeten. 
Opgeven kan via de Mantelzorgen. 
De medewerkers kunnen u helpen bij 
het regelen van vervangende zorg.
Nadere informatie:
Heeft u ter zake vragen/advies 
nodig, dan kunt u zich wenden tot 
Mezzo, de Landelijke Vereniging voor 
Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. 
Mezzo, John F. Kennedylaan 99, 
3981 GB Bunnik of Postbus 179, 
3980 CD Bunnik.
Tel: 030-6502222.
E-mail: info@mezzo.nl.
Website: www.mezzo.nl.
Ook beschikt Mezzo over de 
Mantelzorglijn voor vragen/behoefte/ 
ondersteuning: 0900-2020496.

VERZEKERDENMOBILITEIT IN DE 
ZORG
Bron: VEKTIS
VEKTIS, het statistisch bureau van 
de zorgverzekeraars, heeft onlangs 
een rapport gepubliceerd over de 
verzekerdenmobiliteit per januari 
2009. Voor 2009 heeft 65,5% van de 
Nederlandse bevolking gekozen voor 
dezelfde zorgverzekeraar als in 2008, 
dit was hetzelfde percentage als per 
1-1-2008. Opvallend daarbij was dat 
bijna 70% van de overstappers dit 
deed om naar een collectieve polis 
over te stappen, bijvoorbeeld omdat 
de werkgever of een vereniging 
een collectieve polis aanbood die 
goedkoper was. Slechts 1% van 
de Nederlandse bevolking bracht 
zijn zorgverzekering zomaar bij een 
andere verzekeraar onder. Er is 
dus weinig mobiliteit te ontdekken 
op basis van ontevredenheid over 
de zorgverzekeraar of een lagere 
individuele premie.
Het blijkt dat in 2009 60,4% van de 
bevolking zich bij een collectiviteit 
had aangesloten, dat was in 2008 
59%. Gemiddeld was het verschil 
in premie tussen een collectieve 
polis en een individuele polis 5,1%, 
bijna 30% lager dan in 2008! Hieruit 
valt af te leiden dat de korting voor 
collectieve polissen gemiddeld 
nogal is verlaagd. Dit valt ook te 
verwachten, omdat de korting 
volgend de uitgangspunten van de 
wet moet worden gegeven uit de 
kostenmarge in de premie en deze 
kostenmarge is minder dan 5%.

Slechts 5% van de verzekerden heeft 
gekozen voor een hoger eigen risico 
dan de 155 euro die voor iedereen 
van toepassing is. De gemiddelde 
premie voor de basisverzekering 
(zonder collectiviteitskorting) 
bedraagt voor 2009 €1.110,- per 
jaar, slechts 1,5% hoger dan in 2008. 
Geziens de verhogingsprognose 
van de zorgkosten (ongeveer 6%) is 
dat een lage verhoging. De reden 
daarvan is het wegvallen van een 
grote overdrachtskostenpost voor 
de zorgverzekeraars in 2009. Voor 
2010 moet dan ook rekening worden 
gehouden net een behoorlijke 
verhoging van de basispremie. 
Voorts te vermelden dat 90% van 
de verzekerden een aanvullende 
zorgverzekering heeft gesloten. 
Dit percentage was in 2008 92%. 
Meer dan 100.000 inwoners hebben 
geen zorgverzekering en het aantal 
wanbetalers is gestegen tot bijna 
300.000.
Met betrekking tot het 
geneesmiddelengebruik het 
volgende. Aan mensen van 65 
jaar of ouder worden jaarlijks 
35 geneesmiddelen verstrekt, 
ruim 3 maal zoveel als de 
gemiddelde Nederlander. Het 
medicijngebruik van 76-plussers 
is bijna 4 keer zoveel en bedraagt 
43 verstrekkingen. De 65-plussers 
zijn verantwoordelijk voor 44% van 
het totale geneesmiddelenverbruik. 
Het meeste geld wordt besteed 
aan maagzuurremmers, 
cholesterolverlagers en middelen 
tegen luchtweginfecties (astma/ 
copd).

DE TOEKOMST VAN DE AWBZ EN 
DE POSITIE VAN DE CLIËNT 
Bron: Min VWS
Toekomst van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten
De ministerraad is akkoord 
gegaan met een brief van de 
Staatssecretaris (Stas) VWS, waarin 
de Stas de visie op de toekomst 
van de AWBZ verder uitwerkt. 
Uitgangspunt is dat de AWBZ 
beschikbaar blijft voor iedereen 
die behoefte heeft aan langdurige 
zorg. Daarom zijn nu al maatregelen 
nodig om het systeem betaalbaar te 
houden en de solidariteit in stand te 
houden.

mailto:info@mezzo.nl
http://www.mezzo.nl
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de economische crisis en de 
ZORG
Bron: NVOG
De problematiek met 
pensioenfondsen is in de pers bijna 
dagelijks een zeer belangrijk item. 
Het ziet er naar uit dat de meeste 
gepensioneerden de komende jaren 
met een gelijkblijvend pensioen 
zullen moeten toekomen, indexering 
zit er niet in. Over de maatregelen 
in de zorg wordt echter nagenoeg 
niets vermeld. In het aanvullend 
beleidsakkoord van de regering zijn 
evenwel twee maatregelen die de 
zorg betreffen.
De zorgtoeslag
Deze werd bij de invoering van 
de Zorgverzekeringswet (Zvw) 
toegekend aan lagere inkomens (in 
2009 bij alleenstaanden lager dan 
32.503,- en samenwonenden lager 
dan 47.880, -) om de overgang 
van de ziekenfondspremie naar 
de premie van de zorgverzekering 
te compenseren. Dit werd met 
ondergebracht bij de zorgkosten, 
maar onder inkomensondersteuning. 
In 2009 wordt verwacht dat op 
de ongeveer 15 miljard euro aan 
nominale zorgpremies 4 miljard euro 
aan zorgtoeslag wordt toegekend. 
En daar wil de regering nu 12 miljard 
euro op "besparen’’ vanaf 2010. De 
wijze waarop is evenwel nog niet 
bekend gemaakt. Dit is gemiddeld 
8% van de nominale premie, ofwel 
gemiddeld een verhoging van de 
zorgpremie met 8%! En dat hakt 
er bij de vooral lagere inkomens 
behoorlijk in.
De marktwerking in de zorg 
Daarmee wil de regering nog 
1,3 miljard euro kostenbesparing 
bereiken met behoud van de kwaliteit 
van de zorg. De wijze hoe dat zal 
geschieden is nog niet bekend, 
maar de zorgsector heeft daar een 
hard hoofd in. Moet dit geschieden 
in de curatieve zorg? In de AWBZ? 
In de WMO? Het vorig jaar heeft de 
marktwerking in de zorg er toe geleid 
dat de declaraties van de medisch 
specialisten in 2008 met 600 miljoen 
euro (dit is 30%) zijn overschreden 
ten opzichte van het uitgetrokken 
budget. Uitgezocht wordt hoe dit 
mogelijk is en er zijn maatregelen 
aangekondigd om dit terug te

draaien voor de toekomst. Dit extra 
bedrag zal wel met terugwerkende 
kracht betaald moeten worden. 
Dus premieverhoging van 
de zorgverzekering zal wel 
onvermijdelijk zijn. Door de 
ouderenorganisaties zal getracht 
worden om dit te voorkomen, maar 
of dat lukt?

CONSEQUENTIES SPECIFIEKE 
TANDARTSBEHANDELING MBT 
EIGEN RISICO
Bron: KVEO
Onlangs bereikte mij onderhavige 
zaak, weshalve hierbij publicatie. 
Het betreft vergoeding van de 
kosten voor reparatie en rebasen 
(^opvullen) van een bestaande 
volledige gebitsprothese door een 
tandarts.
Voor 1-1-2006 was de vergoeding 
voor deze behandeling 
opgenomen in de aanvullende 
tandartsverzekering. Reparatie 
en rebasen van een bestaande 
volledige gebitsprothese is 
sinds 1-1-2006 (datum wijziging 
ziektekostenstelsel/ingangsdatum 
Zorgverzekeringswet) opgenomen 
in de basisverzekering. Dat was 
de keuze van de overheid en 
ziektekostenverzekeraars dienen 
een dergelijk besluit op te volgen. 
Gemaakte kosten voor reparatie 
en rebasen van een volledige 
gebitsprothese werden in 2006 en 
2007 verrekend met de no-claim 
teruggave. Sinds de invoering 
van het wettelijk verplichte Eigen 
Risico vanaf 1 januari 2008 vallen 
de kosten hiervoor dus onder het 
verplichte eigen risico. Het verplichte 
eigen risico is het deel van de kosten 
van de Basisverzekering dat de 
verzekerde voor eigen rekening dient 
te nemen. Alle zorgkosten die onder 
de Basisverzekering vallen worden 
hiertoe gerekend, m.u.v. de kosten 
voor de huisarts, tandheelkundige 
zorg tot 22 jaar en verloskundige- en 
kraamzorg. Kort gezegd betekent 
dit dat de eerste 150 euro aan 
zorgkosten voor 2008 en de eerste 
155 euro aan zorgkosten voor 
2009, die tot de Basisverzekering 
worden gerekend en die niet tot de 
uitsluitingen hiervan behoren, voor 
eigen rekening komen. De kosten 
voor reparatie en rebasen van een 
bestaande volledige gebitsprothese 
vallen onder de Basisverzekering 
(en niet onder de uitsluitingen) en 
worden dus tot het verplichte eigen 
risico gerekend. In dit kader kan 
dit dan ook als een verslechtering 
van het vergoedingenstelsel worden 
gezien, doch de overheidswetgeving 
heeft zulks bepaald.

HOE KRIJG IK EEN AWBZ- 
UITKERING
Bron: KVEO
Stappenplan bijzondere 
zorgverzekeringsuitkering:

De cliënt meldt zich bij het 
Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ).
Het CIZ stelt de indicatie op en 
stuurt die naar het zorgkantoor 
(zo rg ve rze ke ra a r).
Het zorgkantoor regelt een 
plek bij de zorgaanbieder 
(gehandicapten instelling, 
verpleeg- of verzorgingshuis). 
Het zorgkantoor stuurt 
de indicatie door naar de 
zorgaanbieder.
De zorgaanbieder neemt contact 
op met de cliënt en de zorg kan 
gestart worden.
De zorgaanbieder meldt 
de cliënt bij het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK), 
zodat de eigen bijdrage 
berekent kan worden. 
Het CAK vraagt bij de 
belastingdienst het inkomen op 
om de definitieve eigen bijdrage 
te berekenen.
Het CAK brengt de eigen 
bijdrage bij de cliënt in rekening. 
De cliënt betaalt de eigen 
bijdrage aan het CAK.
Het zorgkantoor geeft het CAK 
opdracht geld over te maken 
naar de zorgaanbieder(s) op 
basis van de overeengekomen 
productieafspraken.
Het CAK betaalt naar aanleiding 
van de betalingsopdracht 
de gelden uit aan de 
zorgaanbieders uit de AWBZ- 
kas (publiek geld).
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Gilze-Rijen
CGPA regio Gilze-Rijen
Postadres: Contactgroep Postactieven
Regio Gilze-Rijen
Postbus 49, 5120 AA Rijen
website www.cgpagzrij.nl
Voorzitter: W.H.J. Logt
E-mail: voorzitter@cgpagzrij.nl
Secretaris: L.J. v.d. Ven
E-mail: secretaris@cgpagzrij.nl
Penningmeester: EH.A. Blösser
E-mail: penningmeester@cgpagzrij.nl
Leden: E.B.H. Oling, C.G.M. van Gageldonk

Twenthe
CGPA regio Twenthe
Voorzitter: J.A. Roos
Wilgenkamp 40, 7581 HC Losser
E-mail: jaroos@solcon.nl
Secretaris: B.G Zwiers
RA. van Deldenstraat 19

Eindhoven
CGPA regio Eindhoven 
Voorzitter: EJ.R Logister 
St. Isidorusstraat 2A 
5694 AL Son en Breugel 
Tel.: 0499 47 16 98 
E-mail: f.logister@chello.nl 
Secretaris: L.A Damen

Den Haag
CGPA regio Den Haag
Voorzitter M.J.G Halma
Secretaris Th.M Deckers
Strijplaan 337, 2285 GL Rijswijk
Tel.: 070-3944585, 06-20586389
E-mail: theodeckers@online.nl
Penningmeester: E.J Goedheer 
Girorekening: 93 89 228 t.n.v. Contactgroep
Postactieven Den Haag

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voorzitter: G.J.W. Fehrenbach
Anna Paulownalaan 25, 7316 CS Apeldoorn
Tel.: 055 57 90 936
E-mail: touch-and-go@fehrenbach.nl
Penningmeester: J.G. Kools
Schopenhauerstraat 159

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Postbus 21050, 8900 JB Leeuwarden
Voorzitter: E.RW Wiener
Spanjaardslaan 112, 8917 AW Leeuwarden 
Tel.: 058 216 5409
E-mail: epw.wiener@xs4all
Secretaris: R Glas,
Pameijerstraat 56, 8802XR Franeker
Tel. 0517-394748,
E-mail secretariaat: secr.palwd@gmail.com 
Penningmeester: A. Lelie
Trui Jentinkwei 12, 8915 JK Leeuwarden 
Tel.: 058 215 1170
E-mail: fanthomas@hetnet.nl
Notulist: R Siemeling
Westerparkstraat 31, 8913 CB Leeuwarden 
Tel.: 058 213 1119
E-mail: phsiemeling@hotmail.com 
Algemeen Lid M. Cats
Brandenmeer44, 8918 GH, Leeuwarden 
Tel.: 058-266 1153, Girorekening 9428701 
t.n.v Contactgroep Postactieven Vliegbasis 
Leeuwarden te Leeuwarden
http://home.hccnet.ni/4.ed/postactief-lwd

Soesterberg
CGPA regio Soesterberg
Voorzitter: G.J. Vallee
Bongerd 8, 3828HW Hoogland
Tel.: 033-480 2358
E-mail: vallee22@zonnet.nl
Secretaris: C. Huisman
Versteeghlaan 50, 3769 BN Soesterberg
E-mail: ceeshuisman@casema.nl 
Penningmeester: B. Petersen 
Rigolettostraat 18, 3816 TR Amersfoort 
E-mail: timoreno@casema.nl
Leden: M.H. Vervoorn, Vrijheidslaan 111 
3621 HL Breukelen, Tel.: 0346-263 838
E-mail: mvervoorn@planet.nl
M.R van der Wijst
Rumpler 17, 3769 JH Soesterberg
E-mail: tinyvanderwijst@casema.nl 
Ledenadministrateur: J.H. van der Togt 
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soesterberg
E-mail: jhvdtogt@cpa-soesterberg.nl 
Postadres CGPA SSB
Postbus 160, 3769 ZK soesterberg 
Tel.: 0346 33 89 76, fax: 0346 33 89 72 
Website: www.cpa-soesterberg.nl
Erelid: Willem Aben

Arnhem
CGPA regio Arnhem (voormalige LSK) 
Voorzitter: N. Mol
Platenmakersstraat 85, 6661 HL Eist 
Tel.: 0481 37 41 16
E-mail: nic.mol@alice.nl
Secretaris: J.W van Rossum
Oude Eerbeekseweg 13 
6971 BL Brummen
Tel.: 0575 56 13 49
E-mail: J.van.Rossum36@kpnplanet.nl
Penningmeester: W. Verweij
Hof van Cambridge 169 
7007 GP Doetinchem 
Tel.: 0314 32 49 97
E-mail: cpa-arnhem@hotmail.com
Commissaris: W.J.M.M. de Theije 
Goltackers 104, 6931 HE Westervoort 
TeL: 026 31 18 577
E-mail: w.detheije@versatel.nl
Commissaris: J.W.G. Roelofs
Zoetendaal 139, Eist
Tel.: 0481-374030
E-mail: jwg.roelofs@chello.nl 
Girorekening: 3149250
t.n.v. Contactgroep Postactieven regio 
Arnhem, te Doetinchem
ERE VOORZITTER: Dhr. H.T. Jongerius 
Archipelstraat 28, 6524 LN Nijmegen 
Tel.: 024 38 89 944

De Peel
CGPA Groepen Geleide Wapens
Voorzitter: R.R Schouten
Krijten 51, 5403 PK Uden
E-mail: robirm@hotmail.com
Secretaris: A.J.M. Hussaarts
Paulus Potterlaan 46, 5702 CW Helmond
TeL: 0492 54 05 16
E-mail: a.hussaarts@chello.nl
Vice voorzitter: G.C.M. Boogaarts 
Gasthuisstraat 29, 5708 HH Helmond
E-mail: fred.boogaarts@chello.nl
Penningmeester: Herman Vriesema 
Rundedal 11, 9561 JWTer Apel 
Tel.: 0599 58 78 10
E-mail: hermanvriesema@planet.nl
Of: Postactieven Groepen Geleide Wapens 
t.a.v. Stafgroep Voorl. Groep Geleide Wapens 
Postbus 5034, 5800 GA Venraij
TeL: 0493 59 80 45
E-mail: hsvo@ggwdp.af.dnet.mindef.nl

Achtse Loop 28, 5626 BW Eindhoven 
Tel.: 040 26 23 122
E-mail: ludo.damen@chello.nl.
Penningmeester: H.M.G. van Soest 
Duivelandstraat 8, 5628 KW Eindhoven 
Tel.: 040 24 15 584
E-mail: h.van.soest@hetnet.nl
Vice voorzitter: K.A. Smit
Petrus Donderstraat 55
5613 LR Eindhoven, TeL: 040-211 7518
E-mail: karel.smit@planet.nl
Lid /2e Penningmeester: H. Bosch
Keersoppermolen 24, 5612 DD Eindhoven
Tel: 040 24 25 419
Lid: C.H. Hoogenraad
De Stoutheuvel 11, 5632 MN Eindhoven
TeL: 040 25 67 338
E-mail: chhoogenraad@planet.nl
Lid: H.G. Sepers
Leemgraverwei 6, 5551 RA Valkenswaard
TeL: 040 20 41 376
E-mail: h.sepers@chello.nl
Website: www.CGPA-Eindhoven.nl Rhenen

CGPA regio Rhenen
Utrechtsestraatweg 230, 3911TX Rhenen
Voorzitter: J.G. Koning
Goudenregenplantsoen 8, 3911 ZT Rhenen
TeL: 0317 61 47 46
E-mail: koni1309@planet.nl
Penningmeester J.van Arkel
Van Bentheimhof 58, 3911 JN Rhenen
TeL: 0317-615623,
E-mail: janvanarkel@veteranen.nl
Secretaris K.H Peeneman,
Menorapad 7, 3958 XZ Amerongen
TeL: 0343-453510
E-mail: henkpeeneman@telfort.nl

7323 LW Apeldoorn
TeL: 055 36 63 217
Girorekening: 9698041
t.n.v. CGPA- Nm. 7323 LW Apeldoorn
E-mail: jg.kools@hetnet.nl
Secretaris: F Ouwerkerk
Rakkersveld 116, 7327 GD Apeldoorn
TeL: 055 53 33 033
E-mail: f.ouwerkerk@planet.nl
Lid: A. Sorel
H.M Mesdagstraat 32, 7312 LP Apeldoorn
TeL: 055 35 59 094
E-mail: a.sorel1@chello.nl
Lid: C. Middelkoop
Saerdam 317, 8242 JM Lelystad
TeL: 0320 416 872
E-mail: cees.middelkoop@hotmail.com
Lid (plv. secretaris): J.L. Mulder
Van Haeftenpark 49, 7316 NJ Apeldoorn
TeL: 055 52 16 384
E-mail: jimulder@chello.nl
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ORGANISATIE ELEMENT

BUREAU POSTACTIEVEN

BEREIKBAARHEID Joop MelisieTelefonisch:

BEZOEKADRES

39 KLuPActief

Commando Luchlstrijdkrachten
Chef Kabinet
Bureau Postactieven

Joop Melisie 
Ko Norg

Postactievenkaart: Zie voor uitgebreide 
informatie pagina 30 van dit blad.

MILITAIR POSTADRES 
(Alleen vanaf militaire 
onderdelen)

POSTADRES tevens 
REDACTIEADRES

Luchtmachtplein 1
4822 ZB Breda

CLSK/Kabinet/Postactieven
Postbus 8762
4820 BB Breda

Hoofdkwartier CLSK
CLSK/Kabinet/Postactieven
MPC 92A

7523 HD Enschede
E-mail: benzwiers@home.nl
Tel.: 053 433 15 71
Postadres CGPA regio Twenthe 
p/a secretaris, RA. van Deldenstraat 19 
7523 HD Enschede
Penningmeester: A.A. Haveman 
Vanekerstraat 19, 7523 HL Enschede
E-mail: ab.haveman@home.nl
Lid/commissaris: EA.J. van Beers
D. Dijkhuisstraat 85, 7558 GL Hengelo
Tel.: 074 277 48 26
E-mail: vbeersf@home.nl
A. Bos
Namenstraat 6, 7559 NX Hengelo
Tel.: 074 277 42 04
E-mail: albertengezien@home.nl
Erelid: M.A. van Drunen
Umbrialaan 13, 7577 KA Oldenzaal

correspondentieadres: CGPA Volkel 
p/a stafgroep Voorlichting 
Postbus 10150, 5408 ZW Volkel 
Penningmeester: R. Postma 
Leden: H. Geurts,
T. Roosenboom, A. Boender, K. Mars 
Girorekening: 2641799 
t.n.v. CGPA Regio Volkel te Uden

KLuPActief
Het is natuurlijk ook handig, met betrekking 
tot o.a. KLuPActief, als u uw nieuwe adres 
bij ons eveneens bekend stelt (GEBRUIK 
OOK HIERVOOR UW ADRESSTROOK). 
Als u van de KLu geen informatie meer 
wilt ontvangen, geef dit dan door aan 
CLSK/KAB/Postactieven. Deze zal de mutatie 
vervolgens in de database invoeren.

Vliegende Hollander
Indien u als KLu militair of burger met 
functioneel leeftijdontslag/pensioen de 
Vliegende Hollander nog niet automatisch 
ontvangt, kunt u zich melden bij het 
aanspreekpunt postactieven. U ontvangt 
dan een “Registratieformulier Postactieven 
Koninklijke Luchtmacht". Nadat u dit heeft 
ingevuld en geretourneerd zult u, indien u in 
aanmerking komt, in de database worden 
opgenomen. Na verloop van (helaas externe 
oorzaak) minimaal 2 maanden, zal u de 
Vliegende Hollander worden toegestuurd. 
Voor mutaties met betrekking tot adres of 
opzegging dient u als volgt te handelen: 
neem contact op met Administratie van Bureau 
Postactieven. Tip: GEBRUIK HIERVOOR UW 
ADRESSTROOK.

Militair Luchtvaart Museum
Kampweg 120, 3769 DJ Soesterberg.
Infolijn: 0346 35 60 00, Fax: 0346 35 60 20
E-mail: info@mlm.af.dnet.mindef.nl

Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie
Alexanderkazerne, Gebouw 203 
Van Alkemadelaan 357 
2597 BA Den Haag 
Correspondentieadres: 
Postbus 90701 
2509 LS Den Haag 
Tel.: 070 316 58 36 
Fax: 070 316 58 51
E-mail: NIMH@mindef.nl

Bergen op Zoom. Plv. penningmeester/ 
notulist: C. van Wijk
Meerkoet 36, 4617 KN Bergen op Zoom
Tel.: 0164-256728
E-mail: corvanwijk@home.nl,
Algemeen Bestuurslid: WA. Vercouteren 
Melis Blecklaan 16. 3634 VX Woensdrecht 
Tel.: 0164-616170
E-mail: wverco@home.nl

CCPKLu:
KLuPActief:
Administratie: Sharita Khemai-Ramawadhdoebe

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht.
Voorzitter: H.F van Bergem,
Balsemienberg 32, 4707 SW, Roosendaal 
Tel.: 06-2938 0649,
E-mail: hfvanbergem@gmail.com
Secretaris J.PM. Dam
Hugo de Grootstraat 7,
4631 GJ Hoogerheide, Tel.: 0164-616063,
E-mail: cgpa.wdt@live.nl
Penningmeester: S. Heringa, 
Lambertijnenlaan 49 
4614 EV Bergen op Zoom 
Tel.: 06-3084 5425
E-mail: sheringa@hetnet.nl
Bankrekeningnummer 499 82 2617 t.n.v.
Contactgroep Postactieven te

Volkel
CGPA regio Volkel
Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel
Voorzitter G.van der Hoeven
E-mail: beerveer@gmail.com
Secretaris: J. van Soest
E-mail: jtvsoest@hetnet.nl

076 544 71 33
06 51 95 60 64

Sharita Khemai 076 544 71 36
Ko Norg 033 245 67 91

06 53 81 09 55
Fax: 076 544 71 37
E-mail CCPKLu: postactieven.clsk@mindef.nl
E-mail redactie KluPActief: konorg@planet.nl
MULAN: Melisie

Ramawadhdoebe
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