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Geachte lezeÍ,
Op het moment dat deze editie van KLuPActief op uw

mat valt, is zowel in onze Koninklijke Luchtmacht als

voor u als postactieven alweer bijna een jaar afge-
sloten. Het eerste jaar van het nieuwe Commando
Luchtstrijdkrachten is zeer snel voorbij gegaan. ln de
eerste plaats door de daaraan verbonden reorganisa-
tieactiviteiten en niet te vergeten de verhuizing naar de
" Eurotoren " in Breda. Een Haags afscheid voor met
name de operationele KLu, maar ook voor vele Klu-per-
soneelsleden.
Daarnaast zijn wij als Koninklijke Luchtmacht ook dit
jaar weer met personeel en materieel door de politiek
wereldwijd ingezet. Uitzendingen en operaties in onder
meer Afghanistan, lrak en Bosniê vragen dagelijks veel

van zowel de organisatie als de uitgezonden militairen.
Hieruit blijkt steeds meer de nieuwe manier van inzet en

opereren en de bijdrage van ons als Koninklijke Lucht-
macht aan de (inter)nationale Nederlandse defensie
inspanning, zeker ook in 2007. En dit alles naast onder
andere afronding van de grote reorganisatie binnen
Defensie, het deÍinitief sluiten van de vliegbasis
Twenthe, de overgang helikopters van Soesterberg naar

Gilze-Rijen maar ook de dagelijkse training.

Terugblikkend op het postactievenjaar 2006, stel ik
met genoegen vast dat u in groten getale gebruik hebt
gemaakt van door de besturen van de regionale Con-
tactgroepen (CGPAs) georganiseerde activiteiten. Zo
vierde de "CGPA Regio Twenthe Oud Twenthenaren"
haar 20 larig bestaan op 3 mei jl. met een uitgebreide
reunie. Voor mij was het een waar genoegen hier aan-
wezig te zijn en oud-luchtmachters te treffen in een
plezierige, blije stemming met nog steeds veel enthou-
siasme en interesse voor de KLu,

Verder heeft het mij als C-LSK uitermate goed gedaan
dat ook uw bezoek aan onze jaarlijkse Open Dagen
wederom een groot succes is geweest. De combina-
tie van het ontmoetingspunt voor Klu-postactieven en

de "kindertent " als maatschappelijk doel heeft ook dit
jaar op de vliegbasis Leeuwarden uitstekend gewerkt.
Verschillende groepen langdurig zieke en/of gehandi-
capte kinderen uit de regio Leeuwarden zijn met name
door de bijdrage van onze vrijwillige postactieven een
onvergetelijke dag bezorgd. Dit alles voortzetten op de

t@,

Open Dagen 2007 op de vliegbasis Volkel is zeker op
zijn plaats, enerzijds voor de kinderen anderzijds voor

de uitstraling van de KLu in de regio.
Als teken van verbondenheid doet het mij verder genoe-
gen te kunnen constateren om op de 4 mei en de 1 juli

herdenkingen ook deputaties van de CGPAs aanwezig
te hebben gezien.

Vooruitblikkend zie ik het nieuwe laar 2007 voor de
Koninklijke Luchtmacht optimistisch tegemoet. Daarbij
ook denkend aan u als postactieven en uw positieve rol

op verschillende fronten. De KLu blijft u dankbaar voor
uw inzet en wil haar waardering graag kenbaar blijven
maken met een goed draaiend en geborgd postactie-
venbeleid.

Met die constatering wil ik deze gelegenheid om mij tot
u te richten graag afronden. lk kijk er naar uit u ook in

2007 weer te mogen ontmoeten bij een van de activitei-
ten van onze Koninklijke Luchtmacht. Tot dan wens ik u

en de uwen,

Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

De Commandant Luchtstrijdkrachten,

J.H. de Jong
Luitenant-Generaal
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Bij het lezen van deze KLuPAc

tief-editie nadert het einde van

het laar 2006 met rasse schre-
den. Voozover ik het als CCPKLu kan

ovezien, kunnen we als Postactieven in

onze Koninklijke Luchtmacht terugzien
op een prima jaar,

liierbij denkende aan onder meer de

vele geslaagde activiteiten van de 12

regionale contactgroepen en het
(wederom) grote succes van onze

Postactieven tent op de "Open Dagen

KLu" 2006 op de vliegbasis Leeuwar-

den. Velen, waaronder een zeer
belangrijk deel vrijwilligers van de
CGPA Regio Leeuwarden, hebben het

medio juni weer mogelijk gemaakt om
"onze Tent" te kunnen presenteren. Dit

zowel als het ontmoetingspunt voor de
Klu-postactieven als het onderkomen
voor een gastvrij onthaal van meerdere
groepen langdurig zieke en gehandi-
capte kinderen uit de regio Leeuwar-

den. ln een gezellige sfeer hebben
onze gasten en vele postactieven zich
uitstekend vermaakt.

Daarnaast zijn we doorgegaan met de
verdere invulling en verbetering van het

opgezette KLu postactievenbeleid. Zo

willen we het gebruik van kennis en

ervaring van PAers voortzetten. Met
name is hiervan in het afgelopen jaar

gebrulk gemaakt bij het "uitrollen" van

de KMS DGK voor Postactieven (KLu

PA-pas). Zoals u voorheen al heeft kun-
nen lezen, loopt de inhaalslag bij de
CGPAs en Sharita (bureau postactie-
ven) voorspoedig en met groot enthou-

siasme. Op dit
moment zijn er al

ruim 4000 KLu PA-passen verstrekt. Dit

geeft vertrouwen voor de afronding van

de inhaalslag en de wijze van verstrek-

king van de pas voor de toekomstige
KLu-postactieven in 2007 .

Pratende over een KLu postactieven-

beleid met daarin een zeer belangrijk
element "voor en door postactieven"

ontkom je niet aan de uitgave van KLu-

PActief. Ook in 2006 ziln er weer vier

edities van ons aller KLuPActief uitge-

komen met een zeer grote bijdrage van

uw zijde. En niet te vergeten het zeer
professionele werk van onze redacteur;

Ko. Een genot om dit blad te lezen.

Terecht kunnen we zeggen: KLuPActief

leeft, wordt gelezen en naar uitgeke-

ken. Laat dat zo blijven!

ln het gezamenlijk op een juiste manier

invullen van ons KLu postactievenbe-

leid, is een goed lopende communica-
tie en uitwisseling van informatie onont-

beerlijk. Naast de jaarlijkse Commando
Raad Dag voor de dagelijkse besturen

van de CGPAs in december; heeft in
oktober 11. een overleg van CCPKLu i
Bureau postactieven met de voozitters
van de 12 regionale CGPAs plaatsge-

vonden. Een overleg om enezijds
informatie over het huidige reilen en

zeilen uit te wisselen, maar andezijds
zeker ook om gezamenlijk vast te

stellen wat vooruitkijkend goed is voor

de postactieven in het licht van het

PA-beleid. Belangrijk hierbij is zich
eveneens te realiseren de nodige tijd

en ruimte te reserveren voor het hand-
haven van de goed opgezette en

lopende zaken en/of activiteiten. We

blijven namenlijk te maken hebben met

veranderingen om ons heen en niet te

vergeten nieuwe " spelers ".

Aan het eind van dit eerste volledige
jaar als CCPKLu, ben ik lekker inge- .

draaid en beleef ik er veel plezier
aan. lk hoop dat we ook in het voor
ons liggende jaar 2007 als KLu-
postactieven, besturen CGPAs en

ClSlíKab/bureau in een fijne, onder-
linge verstandhouding en samen-
werking veel goede dingen op een
goede wijze kunnen realiseren.
Al deze activiteiten, zowel voor de KLu

postactreven als voor de Koninklijke

Luchtmacht, weer illustratief onder het

motto: ,All in one family'
Samen met de redacteur KLuPActieÍ

Ko Norg, en bureau postactieven,

Sharita Khemai, wens ik u en uw naas-

ten alvast:

Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig, maar bovenal
Gezond Nieuwjaar!
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Op 5 augustus j.l. is Dick de Koning teruggekomen
van een 6500 kilometer lange sponsortocht op de fiets
naar de bedevaartplaatsen Lourdes, Santiago de Com-
postella en Fatima. Dick is, tot hij de Koninklijke Lucht-
macht in 1997 met FLO verliet, voornamelijk werkzaam
geweest op het terrein van de personeelszorg met als
laatste functie Plv. Chef Kabinet op het AFCENT te
Brunssum. Hij zegt over zijn monstertocht, want zo
mogen we het toch gerust wel noemen het volgende:

"Het was mijn bedoeling om met deze sponsortocht geld in

te zamelen voor het Vicki Brownhuis. lk ging daarbij op zoek

naar mijzelf en ik vond mijzelf tijdens de dagelijkse twaalf
uur durende eenzame fietstochten, met als gevolg dat ik

als gelouterd mens ben teruggekomen, lk weet nu wie Dick

de Koning is. Het is so wie so een eind, een fietstocht van

Berlicum naar Lourdes en dan door naar Santiago de Com-
postella en Fatima in Portugal en weer terug naar huis, dat
wist ik natuurlijk vooraf. Hoewel ik een fietser ben (ik trap
zo ongeveer 300 km per week weg) zag ik dit toch als een

uitdaging. lk fietste eerder al naar Rome en maakte meer-

dere pelgrimstochten, maar nog nooit voor het goede doel.

En ook nog nooit alleen, Het goede doel en de persoonlijke

uitdaging maakten echter dat ik toch besloot de tocht te
maken. De achterliggende gedachte was dat ik familie en

bekenden heb verloren aan kanker en ik zag in de spon-
sortocht een mooie manier om iets voor mensen met deze
ziekte te betekenen en voor mij persoonlijkzie ik het als een

manier om tot mijzelf te komen. Bovendien ben ik 'godsge-

zind'en hou erg van de natuur:

Uitelndelijk belandden er dus 6500 km op de teller mede
doordat ik er voor koos om de mooiste, maar daarmee
ook de zwaarste route te fietsen. Met mijn fiets bepakt en

5ezakl deed ik eerst Lourdes aan. Per dag zaïik 12 uur op
de fiets en wel van 6 tot 6 in de brandende hitte van zo'n

35 tot 40 graden. Elke tweeêneenhalf uur maakte ik een

korte stop vooral om water te halen. Slapen deed ik voor-

namelijk in m'n tentje ergens aan de rand van een meertje

of een weiland. Slechts af en toe koos ik voor de speciale
pelgrimsstops voornamelijk om me eens echt goed op te
kunnen frissen, Langzaam maar zeker raakte het speciale
boekje dat ik bij me had vol met stempels als getuige van

deze tocht, De heenreis verliep voortvarend zodat ik besloot
om ook op de fiets terug naar huis te fietsen waar ik op 5
augustus met een bijzondere ervaring rijker aankwam. De

tocht is zwaar geweest maar je bouwt door iedere dag zo te

fietsen ondenrueg een buitengewone conditie op. Maar de
steun van hen die denkbeeldig op de pakkendrager mee-

reizen, geeft de meeste kracht. Soms moest ik zes uur lang

klimmen maar dan had ik het gevoel dal4 paar handen

me over de berg heenduwden. Je kunt met geen mogelijk-

heid onder woorden brengen hoe dat voelt, Toen ik op de
terugweg de Pyreneeên overging ging er bij bij mij ook

een knop om. Toen wilde ik graag naar mijn nieuwe huis in
Berlicum. lk wilde graag verder want ik had het gevoel dat
het er toen opzat. De KLu heeft me tijdens de tocht facilitair
ondersteund, Ook vanuit Berlicum zijn diverse bijdragen
toegezegd. Onder het motto 'eerst fietsen dan storten' mag

venruacht worden dat de toegezegde bijdragen nu snel bin-

nenkomen. lk hoop in totaal zo'n drieduizend euro bij elkaar
te hebben gefietst.

Ten slotte
Ook uw bijdragen voor dit goede doel zijn nog steeds
van harte welkom, U kunt uw bijdrage overmaken op
giro 1576738 t,n,v D.WJ, de Koning, Berlicum onder
vermelding van:'pelgrimstocht'

Dick de Koning



Highfl ight en "Bloemkolen"
(door Hans J.J. Vandermaas)

We schrijven Z2juni 1962
De plaats: Nieuw Guinea, Vliegbasis
Mokme[ 322 Squadron te Biak.

Even ter oriëntatie: het eiland Biak,

onderdeel van de Schouten-eilanden,
ligt op 136' Oosterlengte en 10 Zui-
derbreedte in de South- Pacific
Ocean. Het was die dag echt "Kaste-

lenweer" met eindeloos zicht en
prachtige Cumulus en Cumulo-nimbus
bewolking, die zich vanaf t 4000ft
opbouwden tot werkelijk reusachtige
bloemkolen. Op het squadron aange-
komen, bleek dat ik geboekt stond
voor een trip Pl. (red: practish inter-

cepts) en algemeen local. Het bijzon-
dere en verrassende hieraan was, dat
de N-135 tot mijn beschikking stond,
eén van de weinige kisten, die uitge-
rust was met twee extra pylontanks.
Dat betekende voor mij in ieder geval
minimaal anderhalf uur vliegen. Dit

verhoogde de feestvreugde aanzien-
lijk, want van regelmatig vliegen was
nauwelijks sprake in Nieuw Guinea.

De N-135 hier als tweede taxiënd

Na de start klommen we naar 20.000
ft, en begonnen aan de Pl.-oefening.
Al die tijd was het luchtruim versierd
met die fantastische bloemkolen. De

toppen rezen ver boven ons uit en na

de Pl 's wist ik wel wat ik wilde gaan

doen. Met de peut zat het wel goed
en wat ik wilde weten, was tot welke
hoogte deze luchtkastelen reikten !

Mijn positie bepalend, zocht ik een
mooie bloemkool uit, en wel zodanig
dat ik op eén koers met 95% vermo-
gen boven de top uit zou komen. Van

dit type wolken wist ik dal, zo dicht bij

de evenaar, deze een stuk hoger kun-
nen reiken dan in Noordwest Europa.
Dit omdat de Tropopauze aan de eve-

naar veel hoger ligt: n.l. rond de
50.000ft. Ook de temperaturen zijn
daardoor veel lager De klim verliep de
eerste 20.000ft vanaf 25.000ft zonder '
problemen, zelfs voor een "Viertje"

Je kunt er maar beter niet doorheen

vliegen...



met dubbele pylons. Het begon bij

45.000ft pas minder te worden. Overi-
gens leek het erop, dat deze bloem-
kool nog steeds aan het groeien was,

want ten opzichte van de wolk had ik
niet echt de indruk, dat ik de 45.000 ft

al gepasseerd was. Hoewel het op
deze hoogte redelijk "bumpy" was en

de stick nogal "sloppy" aanvoelde ver-

meed ik zoveel mogelijk ruwe bewe-
gingen, aangezien mij dat niet bevor-
derlijk leek voor een effectief gebruik
van het klimvermogen. Klimmen deed
ik nog steeds. lnmiddels zat ik op
50.000 ft. Zo hoog was ik nog nooit
geweest met de Hunten De klimsnel-

heid was nu rond de 400 ft per minuut

en het leek net als of ik omhoog werd
getild door die grote wolk voor me.

Het begon ook behoorlijk fris te wor-

325 "on the move"

den. Vooral mijn voeten voelden koud

aan. Toch wel apart zo hoog boven de
South-Pacific. Maar de top, helder wit
tegen een donkerblauwe, indigoachti-
ge achtergrond, lag nog steeds ver

boven mij. Op 55.000ft aangekomen,

werd er nog maar minimaal geklom-

men. Alle metertjes stonden goed en

de motor zoemde nog steeds, maar

het was net of je hem minder voelde

en dat was toch niet lekker. Zo rond
de 57.000 ft aangekomen voelde ik
dat gebruik van de stick nu onmiddel-
lijk zou worden afgestraft. Bij 57.500 ft

kreeg ik een tik en viel over rechts

naar beneden. "Easy on the stick", liet

ik de throttle op 95% staan en gleed

als een " lame duck" omlaag, Pas

rond de 45.000 ft haalde ik de throttle

terug naar B\o/u De top van de

De N-224 vliegend boven Nederlands

Nieuw Guinea

"Cunimb" was duidelijk te hoog. Ach-
teraf beschouwd, moet deze toch wel

op 65.000ft hebben gelegen. Het was
nauwelijks te geloven. De klim alleen

vanaf 25,000ft had een /, uur
geduurd, waarbij met name de laatste

2000 ft wel erg lang duurden,
Na weer een "fuel- en temperature
check," draaide ik in een dalende
bocht naar een westelijke koers, op
zoek naar de vliegbasis. Bij dit soort
weer is het zicht echt "unlimited" en

van verre zagik Mokmer al liggen. Na

nog een paar "touch- and go's" zette

ik de N-135 aan deck. Alles bij elkaar

was ik 1 uur en 53 minuten "airborne"

geweest en bij de landing had ik nog

ruim voldoende peut. Bij de vraag

waar ik zo lang was gebleven, heb ik
dat gemotiveerd met het feit dat ik niet

voor niets twee extra pylons bij me

had. Uiteindelijk heb ik in 5 maanden
+ 52 uur Hunter gevlogen, waarvan
slechts een "hot-scramble"! Wel heb

ik nog die interessante opdracht
gevlogen voor de Marine zoals

omschreven in de vorige KLuPActief.

PS. tVa in oktober 1962 teruggekeerd
te zijn heb ik nog ruim twee jaar last
gehad van pijnlijke schouders. Pas
jaren later legde ik een verband met
de hierboven beschreven vlucht.
(Creeps & Bends?)

(door Joop van ljzendoorn)

ln aflruachting van meerdere verhalen ben ik toch maar in

de pen geklommen. Eén van de voorvallen die me

onlangs weer voor de geest kwam samen met alle namen

van collega's die weer spontaan opborrelden was het

volgende: Zo tegen het eind van de vijftiger jaren was er
zo herinner ik mr.y een oefening genaamd "Full Play", een

verplaatsingsoefening van het 325 Squadron van Soes-

terberg naar Ypenburg. Bij de start was het weer niet om

over naar huis te schrijven met als gevolg dat de helft van

het squadron boven de wolken en de andere helft er

onder richting Ypenburg vloog. Ypenburg had geen GCA,

dus zag onder andere Johny Klokman de toren van Delft

van heel dichtbij!

Flightline Soesferberg. Zoek het kievitsnest op de voorgrond!
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Flip vd.WolÍ was in die tijd basiscom-
mandant. lk herinner me van hem dat
hij eiste dat we bretels droegen en

nestels aan de schoenveters hadden.
Sipkes was toentertijd commandant
jachtgroep en bij de briefing over
Ypenburg deelde hij mee hij dat er
geen barrier op de baan lag maar wel
een spoordijk aan het eind van de
baan, dus geen probleem. Sjakie Coe-
horst heeft er bijkans een trauma aan
over gehouden want die was namelijk
plaatsvervangend squadroncom man-
dant. Er was afgesproken dat Operati-
ons de klok rond bezet te houden. Op
een zekere avond zat Thijs Otten op
Ops. Thrls had honger en probeerde
de chef hofmeester te bellen (U weet
wel, met die draaitoestellen) maar die

.J,i!

was constant in gesprek. Een vervelen-

de zaak dus als je maag rammelt. Uit-

eindelijk gaf Thijs de opdracht "Opera-

tioneel verbreken" en aldus
deed de centralist. Later
bleek dat een zekere majoor
Ellecom met een generaal in
gesprek was, dus Thijs kon

opdraven en kreeg over z'n

zuiger. Thijs draaide zich om

en lispelde: "de kom voor

ellepijp". Die avond klonk er
ook nog rumoer in de Luva-

barakken want daar werd al

spelend een piano door-
heen gesjouwd.lkzal U de
rest besparen.
Tijdens die oefening kregen we op een
van die dagen laat in de middag nog

een scramble.
Na de start
kreeg Ops al

gauw Navigatie-
station 'de Lier'

aan de lrln. Wat
was er aan de
hand? Wel, het

squadron had

als callsign
"Darling" en het

bleek dat in de
Lier een

mevrouw zaï". U

raadt het al, dat
werd dus: "Hello

darling this is
Darling Red'.

De desbetreffende mevrouw vond dat
niet leuk want een rapport volgde,
maar dit tezijde. Nog even over de
bewuste scramble: de scramble kwam
vlak voor sunset en we vlogen nog met
de Hunter MK-4 en die had geen lan-

dingslichten, Dus van 40.000 voet met
z'n vieren onderuit en door de Mach
(dat kon toen nog) terug naar Ypen-
burg. De volgende dag konden we in
de krant lezen dat er nogal wat ruiten

waren gesneuveld in het Westland.
Nooit meer iets van gehoord.

ln die tijd werd ook het squadron-
wapen van het 325 sqn. op de baan
gekalkt. Rob de Vries heeft eerst de
tekening van het wapen op de baan
gemaakt en de rest ging vervolgens

-:.

Terug van weggeweesf

met'geleend' teer en bokkenpoten aan
het smeren. Het zal u niet verbazen dat
dit de aandacht van het LBK trok. Op
de vraag wat we aan het doen waren
zeiden we dat we de GCA aan het'uit-
lijnen'waren en toen was het goed,

Ten slotte
De Schorpioen heeft na die tijd nog
jaren de baan versiert. Dit alles staat
met tekeningen in het squadrondag-
boek van het 325 squadron en bevindt
zich in de Militaire Luchtvaart Museum
(MLM). Het is allemaal bijna 50 jaar
geleden ik zeg nu: "had ik maar een
dagboek bijgehouden". Zel een paar
maten uit die tijd bij elkaar en het boek
is binnen de kortste keren vol.
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,' Squadronwapen vereeuwigd op baankop 23 Ypenburg



DVD aanbieding F-84F Thunderstreak en
RF-84F Thunderflash
De DVD (deel 3) belicht, in de vorm van

een documentaire, deze vliegtuigen
tijdens hun operationele periode bij de
Koninklijke Luchtmacht.
Waldemar produceert een serie op
DVD-video over vliegtuigtypen en andere
ondenruerpen betreffende onze Konink-
lijke Luchtmacht tijdens de periode van
de Koude Oorlog, De komende laren
zullen regelmatig nieuwe titels verschij-
nen. Middels KLuPActief wordt u op de
hoogte gehouden over Meteor, F-86K,
NF-5, F-16 Maar ook het voormalig
Amerikaans squadron op de Vliegbasis
Soesterberg en natuurlijk ook de Marine
Luchtvaart Drenst komen aan de orde.
De meeste onderwerpen zullen een
speelduur hebben van 50-70 minuten.
De serie is tot stand gekomen in overleg
en in samenwerking met de Luchtmacht-
leiding en het Nederlands lnstituut voor
Militaire Historie (voormalig de Sectie
Luchtmacht Historie). De eerste twee

delen uit de serie KLu in de Koude
Oorlog, te weten de F-104G Starfighter
en de Hawker Hunter; zijn reeds eerder
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"Vrede op aarde?"
"PfÍ 't zou wat! Vrede op aardel" zo gal-
bakte Suuske van de Mulder; "Daar was
al in geen tweeduzend jaren geen ene
moer van terecht gekomen!" Hoe lang
was het al weer niet geleden dat hij zich
op die fatale 13e oktober in 1944,31ack
Friday genoemd, temidden van de Cana-
dezen van het befaamde Black Watch
Regiment kapot had gevochten voor
de vrede in de zuidwesthoek, zijn zuid-
westhoek, van Brabant? Ruim zestig jaar
inmiddels; al meer dan een halve eeuw
Een mensenleven heette dat vroeger Het
is nog maar een paar maanden gele-
den dat Woensdrecht zowat op z'n kop
stond om die felbevochten bevrijding op
de Teutonen weer groots en massaal te
gedenken. Maar van de strijdmakkers van
toen waren er nog maar verrekte weinig
meer in leven, zo was Suuske tijdens die
viering wel gebleken.

Verraad
En nou zaïie hier helemaal allenig. Een
paar fijne dagen waren het toen wel
geweest, Dagen waar hij nog lang en vol
aangename herinneringen aan terug kon
denken. Maar vanavond, op kerstavond,
was dat anders en leek de eenzaam-
heid hem dubbel z'rvaar te omstrengelen.
Vroege; toen hij nog een jonge actieve
twintrger was, was dat allemaal wel even
anders geweest, Toen woedde de oorlog
op z'n hevigst en r,verd de Duitse onder-
drukking met de dag rampzaliger; zelfs in
de zuidwesthoek van Brabant, waar het
loï1942 allemaal vrij rustig was gebleven.
Suuske, die toen nog als knecht bij z'n
vader op de molen in Huijbergen werkte,
was daarbij - als vaneiges - in het ver-

zeïvezeild geraakt. Die molen, de Sint
Johanna, een bijna twee eeuwen oude
bovenkruier was tijdens die oorlogsjaren
een dankbaar onderduikadres geweest
voor uitgestapte vliegers en hun beman-
ningen die in de buurt van Fliegerhorst
Woensdrecht waren neergeschoten.
En vanuit die molen werden de door
het vezet opgepikte bemanningen in 't

geniep naar het bij de Belgische grens
gelegen Putte gebracht. Om van daar-
uit dwars door Belgie en Frankrijk naar
Gibraltar te worden gesmokkeld. Een

levensgevaarlijke klus omdat de bezet-
ters geen enkele compassie kenden het
vezet die hun levens waagden is de strijd
om de vrijheid. Vaak ging het goed. Tot

op een dag, 't was daags voor kerstmis
geweest, de complete Duitse Armee op
de Huijbergse 'St. Johanna' leek af te
stormen. Maar gelukkig werd het verraad
tijdig onderkend door de altijd aanwezige
uitkijkposten waardoor de Duitse doerak-
ken van de Grune Polizei weer onver-
richte zaken moesten terugkeren. Maar
Suuske was gewaarschuwd. Er was een
verrader in het dorp! En daarom toog
hij met het allereerste transport, samen
met de bemanning van een neergestorte
Mosquito, richting Putte en kwam, na
maandenlange omzwervingen, dan toch
in Engeland terecht om kort na Nieuw-
jaan in 1944, als geheim agent weer in

z'n eigenste vertrouwde omgeving als
geheim agent te worden gedropped.

Vechten voor vrede
En toen was voor'Suuske van de Mul-
der' het lieve leven pas echt begonnen.
Als een onbekende comrnandant was
hij temidden van zijn eigen Brabantse

volk neergeploft. ln het diepste duister
van een steenkoude winternacht; in een
nacht net zo duister en inktzwart als zijn
opdrachten die moesten worden uitge-
voerd. Want dat was hem in Engeland
ongezouten ingepeperd: "De vijand
moest zo veel mogelijk worden gedwars-
boomd in het uitvoeren van zijn vijandige
bezigheden in het zuiden. En dat was
nou juist een kolïje naar Suuskes hand
geweest. Wat dat betreft was hij nergens
te beroerd voor: Als de molen in Huijber-
gen, de 'St. Johanna', maaI wee[ in alle
rust en vrede zou kunnen verder malen
ten gerieve van de dorpers. Als hil en
zijn streekgenoten maar weer in alle rust
en vrede konden werken zouden konden
kerken en . . . ongestoord en rustig kon-
den leven zonder alsmaar in angst ïe zil-
ten. Het was trouwens alweer diezelfde
molen geweest die een niet te onder-
schatten schakel in zijn subversieve
strijd tegen de onverdraagzame onder-
drukking van de bezetter was geweest.
Want aan de stand van de wieken en
van de bespanning ervan kreeg hij via
zijn vader en van het vezet altijd weer
berichten door; berichten die op hun
beurt weer werden doorgeseind naar
Engeland. Maandenlang had Suuske zo
al in het geniep strijd geleverd. Al die tijd
al had hij gesaboteerd en gespioneerd.
En zo was D-day, 6 juni 1944, naderbij
gekomen. De schermutselingen om die
grootscheepse bevrijdingsactie waren -

op zíjn aanwijzingen - op de laatste dag
van mei van start gegaan met een groot-
scheepse Iuchtaanval op het internatio-
nale spoonvegknooppunt in Roosendaal,
waar de belangrijkste aanvoerlijnen naar
het zuiden samenkwamen. Toen eind
september de ontknoping steeds meer
de zuidwesthoek van Brabant naderde
was z'n laatste opdracht'loud 'n clear'
geweest: "Melden bij Colonel Whitacker;
de Canadese commandant van de Geal-
lieerden in het vroegere fabriekscomplex
van Mattheeussens in het polderdorp
Ossendrecht! Suuske was voorbestemd
de Canadese Armee door het West Bra-
bantse land te helpen loodsen."
Het was op die manier dat hij daadwer-
kelijk onder Whitacker had meegestre-
den voor de bevrijding en de zozeer
begeerde vrede van 'zijn eigenste' zuid-
westhoek. Jammer dat de Moerdijk - in
het verleden al zo vaak strijdpunt tussen
Noord en Zuid - een onneembare bar-
ricade was geweest, waardoor de (enige
en echte) Hollanders van boven de
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Moerdijk de ellendigste maanden van de
oorlog tegemoet waren gegaan, Het was
vooral daarom dat hem de kerstdagen
van 1944 altijd helder voor de geest zijn
blijven staan.

Vrede op Aarde!
Morgen zou het weer kerstmis zijn . . .

alweer kerstmis!
'Suuske van de Mulder'- niemand in het
West Brabantse herinnerde zich nog z'n
echte naam - zalwal sufferig te mijmeren
in z'ne ouwe zurgstoel. Het was z'nver-
trouwde plekske, vlak bij 't raam en van
de gezellige ambiance van de warm sui-
selende kachel. Vanachter de wat grauw
geworden vitrage keek't ouwe Suuske
- inmiddels een dikke tachtiger gewor-
den - uit over de Dorpsstraat. lronisch
en niet helemaal gespeend van zelfspot
noemde hij zichzelf de laatste der Mohi-
kanen. Het was hem in het leven dan ook
bepaald niet altijd voor de wind gegaan.
Hij was nogal eens bezocht, zo wisten
de dorpers vaak te vertellen. Alleen z'n
kleinzoon Bart - m'ne Krumel, zo noemde
Suuske hem steevast - was hem nog
gebleven. En die zat nou ettelijke duzen-
den kilometers bij hem vandaan; als kapi-
tein van het elite korps: de Commando's
in Afghanistan. En daar was Opa Suuske
maar wat groots op!
"Dieje groene baret siert onze Krumel
z'ne kop as'ne echte vredesapostel;" zo
pochte Suuske maar wàt graag in het
dorp, Maar of dit alles ook zou helpen
voor de zozeer begeerde aardse vrede
was nog maar de vraag. Geen mens kon

daar ook maar een zinnig woord over
zeggenl ln ieder geval leek het er voor-
alsnog in de verste verte niet op. letwat
nukkig over deze sombere gedachte-
gang neigde hij ietwat voorover om zijn
roodsprankelend glas Bourgogne van
tafel te pakken. De brandende lichtjes in
de schaars verlichte woonkamer - een
kerstboom was dit jaar in geen velden of
wegen te bekennen om van een kerst-
stalleke nog maar te zwijgen - gaven de
fluweelrode kleur van de godendrank
een extra dimensie. Maar die saffieren
sprankeling in het ranke wijnglas kon niet
doordringen tot de diepste gevoelens van
Suuske; die had op dat moment andere
besognes aan z'ne ouwe gerimpelde kop.

"Hééj,...Mulderke!"
"Z'ne Krumell Hoe zou t'ie 't feitelijk
maken daar wijd weg in die riskante
contreien van de mannen van 's werelds

meest bezochte terrorist: Al Quaida; het
land van de in 't verdoken opererende
Taliban? Nog gemener als destijds
de Moffen. Al in geen tien dagen had
ook maar het minste levensteken van

z'n grootste bezit ontvangen. Tenruijl hij

normaal toch zeker iedere week evekes

belde; al was het alleen maar hem gauw

even goeiendag te zeggen. "Heej, . .

. Mulderke !" klonk het dan altijd even

opgewekt. 't Was 'n jong met een gou-
den hart, Altijd opgewekt, Altijd positief.

Altijd bereid tot het uiterste te gaan,
Daarom ook was hij uit volle overtui-
ging naar Oezbekistan gegaan met z'n
jongens; gewoon als 'n echte vredes-
apostel. Er moest toch een eind worden
gemaakt aan de alsmaar vuiler worden
streken van de Taliban tegen de mens-
heid; zo had hij gemeend. "En nou was
z'ne Krumel door in het onherbergzame
gebied van diezelfde barbaren vermist
geraakt. Z'ne Krumel was met een vijftal

in het herbergzame gebergte gedrop-
ped om meer te weten te komen van

de verblijfplaats van de Taliban. Maar
al na een dag was het contact met de
patrouille verbroken. Meer kon ook de
woordvoerder van Defensie niet vertel-
len; als hij hem tenminste moest gelo-

ven. Langzamerhand begon zijn eigen
gevecht voor de vrede, van zo'n zestig
jaar geleden, hem steeds onwaarschijn-
lijker voor ogen te komen. "Had dat nog
wel nut gehad? Waar hadden ze het
allemaal voor gedaan? Waarom grepen

de wereldleiders niet in en bleef het

alleen maar bij mooipraten? Het moest
de wereld toch zo langzamerhand wel
duidelijk zijn: ook gematigde Moslims
hebben recht op een bestaan; op vrede!
Hoe kon de rest van de wereld dan
tolereren dat een handjevol geniepig
opererende fundamentalisten alles en
iedereen die uit waren op een betere
wereld ongestraft aanvallen? Zoiets heeft
toch geen ene moer met menselijkheid,
met vrede van doen? Waarom werden
onbetrouwbare leiders niet ongenuan-
ceerd tot de orde geroepen? Waarom
greep de werelpoli.... "

Op dat moment werden de opstandige
gedachten van het Mulderke wreed
verstoord door indringend gerinkel van

de telefoon. Suuske veerde geschrok-
ken op, waarbij hij een klets kostelijke

Bourgogne over de vloer klaste. "Zou

het .... ?" Hij durfde niet verder denken.
Het verstand van de tachtiger stond een
wijle stil. "Zou nu ook nog het leste van

hem afgenomen zijn?" Toen hij eindelijk,
na veel aarzelen, de telefoon dan toch
opnam hoefde hij helemaal niks te zeg-
gen. Aan de andere kant klonk het vrolijk
en opgewekt: "Heej, . . . Mulderke I Hoe

is 't allemaal? lk wou evekes belle' om
oe 'n Zalig Kessemis te wense!" God
nog aan toe, Krumeltje, wat'n opluchting
da'k oe weer es 'oor! Waar edde toch
al die tijd gezete m'n jongeske. lk zijn
toch zo bang gewist eej!" "Ja, ja Opa.
Rustig maar Maakt oe eige maar geen
zorgen om mijn. 't Was nie' altijd eve
leutig, maar we hebben ons best gered.
't Komt allemaal goed or Mulderke. We

weten er zelÍ zo langzamerhand ook
geen touw meer aan vast te knopen.
Nie druk maken eej Mulderke. En waar
ik voor belde: Zalig Kerstmis eej; en tot
gauw!"
"Ja ja, Krumel. OkZalig Kessemis eej!"

Toch 'n bietje vrede!
Aan de andere kant heerste alweer een

doodse stilte, als was het allemaal maar
gedroomd. 'Suuske van de Mulder'
was weer moedeziel allenig. "Vrede op
aarde, Krumeltje," zo murmelde hij nog
gedachteloos in de dood geworden tele-
foon; nog altijd niet wetend dat z'ne Kru-
mel zich al die tijd bewust van de buiten-
wereld en van z'n commandopost had
afgesloten. Contacten immers konden
ook door de vijand worden afgeluisterd.
En kapitein Krumeltje wilde ongestoord
z'n werk doen; vandaar! Met een zalige
glimlacht op z'n gekreukelde smoelwerk
pakte hij het schitterende glas Bourgog-
ne en toostte met z'ne Krumel aan de
andere kant van de wereld. 'Allee, Vrede
op aarde Krumel, voor evekes danl En

voor alle mensen. 't Komt allemaal weer
goed eej! Buiten was't inmiddels diep
gedonkerd. Een waas van natte grauwe
mist was als een wollige deken over
het duister dorpke uitgespreid. Uit de
verte klonk een zwak gedempt klokgelui,
alsof de engelen weer zongen: "Vrede

op aarde aan alle mensen." Suuske van

de Mulder trok z'ne sleetse overjas aan,
sloot de deur achter z'ne rug en stapte
opgelucht naar de Nachtmis. "Vrede op
aarde" zong het door z'ne ouwe gerim-
pelde kop. "Ok voor m'n Krumeltje. As
t'ie toch maar gezond weer thuis komt.

Anders zou ik'elemaal niks meer'ebbe."
En tege's Lievrouwke in de kerststal:
"Bedankt ééj, voor't mooie kerstgeschenk!"
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CGPA GGW naar het Land van Maas en Waal en de Betuwe
(door Toon Hussaarfs)Ook dit jaar had het bestuur een uitstap-

je op het jaarprogramma gezet. De

keuze was gevallen op de Tin en Linge
route die ons door het Land van Maas
en Waal en de Betuwe zou leiden. Na

publicatie van de uitnodiging liep het

storm met aanmeldingen. Dat er zoveel

mensen voor deze reis zouden inschrij-
ven hadden wij niet verwacht. Er werd

druk overlegd met de penningmeeste;
die uiteindelijk het groene licht gaf voor
de inzet van twee bussen. Zo kon ieder-
een mee! Op woensdag 30 augustus
vertrokken we na enig oponthoud vanaf
de Luchtmachtbasis de Peel naar Uden
om daar de overige deelnemers op te
halen. Jammer genoeg waren enkele
leden in de file op de A67 terecht geko-

men en zijn wij zonder hen naar Uden
vertrokken. Vanuit Uden ging de reis

vervolgens naar Geldermalsen om daar
aan boord te gaan van het m.s. "De Lin-

gestroom", voor een tocht over de Linge.

Het weer werkte niet echt mee en de
meesten bleven dan ook lekker binnen
om van een overheerlijke lunch te genie-

ten. Enkele dapperen trotseerden echter
de motregen en beklommen het boven-
dek om buiten van de prachtige natuur
en de omgeving te genieten, Niet eens
zo heel ver van huis blijkt dat ons Hol-

landje heel veel te bieden heeft en het is

eigenlijk helemaal niet nodig

ver te reizen om te genieten

van prachtige ongerepte
natuur. Terug in Geldermalsen
ging de reis verder naar

Alphen aan de Maas. Langs
plaatsjes als Buren, Beneden

Leeuwen en Dreumel maakt

men over de dijk een tocht
door het Land van Maas en

Waal. De rust en stilte die hier

heerst is opvallend. ln Alphen

a/d Maas werd "T Oude
Ambacht Tin", een tingieterij,
bezocht. De ontvangst daar met koffie

en vlaai was uitstekend en toen Ties van

Zon, de eigenaar; zijn opwachting maak-

te om het een en ander over tin gieten te

vertellen had men eerder het idee op
een "Tonpraatmiddag" aanwezig le zijn.

Op een zeer humoristische wijze wist
Ties de aanwezigen alle in's en out's van

zijn ambacht duidelijk te maken.

De groep werd in tweeën gesplitst. De

eerste groep werd naar de showroom
geleid, alwaar men tegen redelijke prij-

zen geschenken voor familie en vrien-

den kon kopen. De tweede groep kreeg

een leezame demonstratie over het ver-

werken van tin tot een prachtige vaas en

de verdere behandeling die tin moet

ondergaan nadat het gegoten is. Aan
het eind van de demonstraties werd de
hele groep uitgezwaaid door Ties en zijn

collega. De koers werd verlegd naar het

Brabantse Zeeland richting restaurant
"Het Witte Paard" . Hier wachtte ons een

heerlijk drie gangen diner en natuurlijk
met de daarbij behorende verlrissende

en inspirerende drankjes. Na het diner
en de koffie werd de groep in tweeën
gesplitst. De ene groep ging recht-
streeks met de bus naar Uden. De

tweede bus zette de rest af bij de Lucht-
machtbasis De Peel. Het was een zeer
geslaagde dag en dat bleek ook uit de
diverse opmerkingen van de deelne-
mers, Men keerde moe maar tevreden
huiswaarts.

CGPA Twenthe bezichtigt kasteel en bezoekt familie
Op woensdag 6 september j.l. begon de dag met sombere
vooruitzichten voor wat het weer betroÍ tenruijl wij met onze

bus onderweg waren via de Gelderse achterhoek naar's
Heerenberg brak de zon door en kon de dag eigenlijk niet
meer kapot. Aangekomen bij het Kasteel Huis Bergh, een
nalatenschap van de Textielbaron van Heek uit Twente, wer-
den wij rondgeleid door het heel goed onderhouden kasteel
echt een bezoek waard, hierna vertrokken wij naar de uitge-
breide lunch om daarna via een schitterende route aan te
komen in Apeldoorn voor een bezoek aan de Apenheul, Tij-

dens de rondleiding onder leiding van een zeer kundige en

bevlogen gids, kwamen wij erachter dat de kleine en o zo
vlugge aapjes op afstand werden gehouden met een bloe-
menspuit. Velen van ons konden daarna kennis maken met

(door Ben Zwiers)

hun naaste "familie", Na deze uitvoerige rondleiding, eigenlijk
veel te kort, bij het mooiste zomenruee; gingen wij terug naar
Twente, waar we

in Haaksbergen
onder het genot
van een drankje
en een goede
maaltijd konden

napraten over
deze prachtige
dagtocht, hope-
lijk tot een vol-
gende keen



Postactieven Gilzê-Rijen aan de rijsttafel (door Willem Logt)

Op 6 september jl. gaven 220 leden van de Contactgroep
Regio Gilze-Rijen gevolg aan de uitnodiging van het bestuur
voor een social met diner De bijeenkomst werd, zoals
gebruikelijk, gehouden in de O.O-Mess op de thuisbasis van

onze vereniging. Om een traditie hoog te houden was deze

keer gekozen voor een lndische maaltijd. Deze keuze viel in

goede aarde zoals mag blijken uit de hoge opkomst. Soms
valt te lezen dat de smaak van de gemiddelde Nederlander
aan het veranderen is, zie bijv, de opkomst van tapasbars en

andere exotische eetgelegenheden, maar een goede lndi-

sche hap gaat er blijkbaar nog altijd goed in! Al een half uur
voor de gestelde aanvangstijd van vier uur kwamen de eer-

sten binnen. Ondanks het grote aantal deelnemers had ider-

een al snel zijn

plaatsje gevon-

den waarbij
dank zij het
goede weer
ook buiten
genoten kon

worden van de
heerlijke tem-
peratuur Te

horen aan het
geroezemoes

werden er weer vele
herinneringen opge-
haald en recente

vakantieavonturen

uitgewisseld, Omdat
er zowel binnen als
buiten leden hadden
plaatsgenomen ont-
stond er een klein
probleempje.
lmmers, de voozit-
ter kon zich alleen

binnen middels een microfoon verslaanóaar maken. Voor

buiten mocht hij zich weer eens uitleven met een exercitie-

stem voor het doen van allerlei aankondigingen. Zo ïe horen
bracht dat voor hem herinneringen naar boven aan lang ver-

vlogen tijden!l Om ongeveer half zes stonden de mensen
van Paresto klaar achter het buffet en konden de eersten
hun bordje met rijst en (veel) toebehoren gaan ophalen.
Getuige de complimenten was het eten van uitstekende
kwaliteit! Ook de mooie aankleding van de mess, de opstel-
ling en uitleg van de geluidsinstallatie door het CIS en

bediening aan de bar droegen zeker bij aan opnieuw een
zeer geslaagde avond. Een woord van dank aan eenieder
die hieraan heeft meegewerkt is zeker op zijn plaats!

u&trA

Zonnige retinie op "de Bakermat" Soesterberg @oorceesHuisman)

Op 6 september jl. gaven 220leden
van de Contactgroep Regio Gilze-Rijen
gevolg aan de uitnodiging van het
bestuur voor een social met dinen De

bijeenkomst werd, zoals gebruikelijk,
gehouden in de O.O-Mess op de thuis-
basis van onze vereniging. Om een tra-
ditie hoog te houden was deze keer
gekozen voor een lndische maaltijd.
Deze keuze viel in goede aarde zoals
mag blijken uit de hoge opkomst.
Soms valt te lezen dat de smaak van
de gemiddelde Nederlander aan het
veranderen is, zie bijv de opkomst van

tapasbars en andere exotische eetge-
legenheden, maar een goede lndische
hap gaat er blijkbaar nog altijd goed

in! Al een half uur voor de gestelde

aanvangstijd van vier uur kwamen de
eersten binnen, Ondanks het grote
aantal deelnemers had idereen al snel
zijn plaatsje gevonden waarbij dank zij

het goede weer ook buiten genoten
kon worden van de heerlijke tempera-
tuun Te horen aan het geroezemoes
werden er weer vele herinneringen

opgehaald en recente vakantieavontu-

ren uitgewisseld. Omdat er zowel bin-
nen als buiten leden hadden plaats-

genomen ontstond er een klein pro-

bleempje. lmmers, de voozitter kon

zich alleen binnen middels een

microfoon verstaanbaar maken. Voor
buiten mocht hij zich weer eens uitle-
ven met een exercitiestem voor het

doen van allerlei aankondigingen, Zo

te horen bracht dat voor hem herin-

neringen naar boven aan lang ver-

vlogen tijden!! Om ongeveer half zes

stonden de mensen van Paresto klaar

achter het buffet en konden de eersten
hun bordje met rijst en (veel) toebeho-
ren gaan ophalen. Getuige de compli-
menten was het eten van uitstekende
kwaliteitl Ook de mooie aankleding van

de mess, de opstelling en uitleg van de
geluidsinstallatie door het CIS en

bediening aan de bar droegen zeker

bij aan opnieuw een zeer geslaagde
avond. Een woord van dank aan eenie-
der die hieraan heeft meegewerkt is

zeker op zijn plaatsl



CGPA Woensdrecht naar Marshall Museum te Overloon
Op 21 september was het dan zover,

want reeds in 2005 stond dit bezoek op
de agenda. Echter; bij het definitief vast-
leggen van de datum werd ons mede-
gedeeld dat het Marshall Museum ging
verhuizen van Zwijndrecht naar Over-
loon. ln alle eerlijkheid, lk vind het niet
zo erg, want wat is het museum prach-
tig geworden: nieuwe gebouwen en
een static show van grote klasse. We
werden ontvangen met koffie en een
punt vlaai, waarna we ieder op eigen
gelegenheid, het museum in gingen.
ledereen was verbaasd over de grote
uitgebreide collectie van 300 voertui-
gen, kanonnen, tankvoertuigen en
enkele aan het plafond opgehangen
vl iegtuigen alsmede zeer óijzonder;
nooit eerder gezien materieel. Op een
realistische manier opgesteld geeft het
een indruk van hoe het is gegaan vanaf
de landing in Normandie tot zeg maar
de bevrijding van Nederland. Het is

naar mijn mening niet juist om gedetail-

leerd te beschrijven welk materieel er
precies staat, daarvoor is de opstelling
ook te uitgebreid. Bovendien moet het

een verrassing zijn voor hen die er nog
naar toe gaan. Voor het grootste voer-
tuig wil ik een ui2ondering maken t.w.

een amfibievoertuig van zeer "groot"

formaat met wielen van 2.50 meter in

doorsnee uitgerust met 4 dieselmoto-
ren. Het voertuig werd gebruikt in Viet-

nam, je moet het gezien hebben om
hiervan een echte indruk te krijgen.
Dit grote apparaat hoort bij de naam

;l van de stichter van het museum, de
Heer Groot, oprichter van Groot. lnt.

te Zwijndrecht. Alles in het museum
is groots. Na zijn pensionering tot op

"4, heden (B21aar) is door hemzelf alles
vezameld. Tussen de middag werd
ons in het museumrestaurant een

uitgebreide lunch geserveerd waar we
de middag op konden teren. Na het
maken van de groepsfoto gingen enke-

le mensen weer terug en anderen gin-
gen naar het aangrenzende gebouw
van het Nationaal Oorlogs- en Vezets-
museum. Zoals velen weten is het klein-

schaliger met veel fotomateriaal en film-
beelden uit de tweede wereldoorlog. De
wand met foto's van uitgemergelde
gevangenen in concentratiekampen
maakte bij de bezoekers diepe indruk.
De beelden geven weer hoe het was en
wat de mensen hebben moeten door-
maken. Dan de zaal melvitrines met
diverse kleinoden door gevangenen
gemaakt, dat maakte eveneens een
diepe indruk op de bezoekers. Met
dank aan de activiteitencommissie ver-
trokken we om 15.00 uur weer huis-

waarts om de vliegbasis om 17.40 uur
weer op te rijden. Ook deze dag was
voor ons allen een zeer geslaagde dag.

(door Kees Boshuizen)

CGPA Eindhoven naar Amercentrale en de Biesbos
De Activiteitencommissie van onze vereniging had op 22
september jl. een excursie gepland naar de Essent Amer-
centrale n Geertruidenberg met aansluitend een drie-uur
durende rondvaart door de Biesbos. Begunstigd door
schittereno zonn g weer werd de bustocht met twee bus-
sen en een k e de B0 deelnemers aangevangen, Om
ongeveer kwart o\ier negen arriveerden we bij de centra-
le. We werden ontvangen met een lekker bakje koffie met
cake en na een introductie en een film over de werking
'ian de centrale werd de rondleiding gestart, waarbij
ocrriel dat naast het leveren van stroom de centrale ook
-ig heet water levert voor Trlburg en Breda voor de ver-

rg van woningen en heetwatervoorziening, maar

(door Ludo Damen)
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bovendien door de zuivering van de uitstootgassen ook
nog grondstoÍfen levert voor de wegenbouw en de bouw

door de aanmaak van gips. De deelnemers aan de excur-

sie werden voorzien van blauwe "smakhoeden", veilig-
heidsbrillen en een soort headset waardoor je in de cen-

trale, waar op diverse plaatsen toch veel lawaai is, de
rondleider toch goed kon horen, Op een aantal plaatsen

in de centrale was het toch wel erg warm, wat toch op

deze warme dag erg opviel, zoals b,v. bij de turbines waar

de elektriciteit word opgewekt. Na de rondleiding kregen

de deelnemers een frisdrankje en na een welgemeend
dankwoord aan de leiding van de Essent Amer-centrale
en de geweldige begeleiding werd de bustocht voortge-
zeI naar Drimmelen waar in de haven onze boot van de

ro ndvaa rtm aatsc h a p p ij

De Zilvermeeuw klaar
lag voor vertrek. Toen

iedereen aan boord was
begon de tocht en er
werd gestart met een

brunch, die ronduit per-

fect was. Na deze
brunch waren de deel-
nemers vrij om te doen
wal zil wilden. De mees-
ten gingen aan dek
omdat het weer zo fan-
tastisch was, warm en

een lekker zonnetje. De

natuur in dit unieke
natuurgebied is zo over-

weldigend dat je spra-

keloos kon genieten van alles wat aan je voorbij gleed, De

rust en de stilte deden weldadig aan, Voeg daarbij dat je

aan boord ook nog een drankje kon gebruiken en de

ingrediënten voor een prachtig geslaagde dag waren aan-

wezig. Onze voorzitter Fer dankte op onze terugweg naar

Eindhoven de leden van de activiteitencommissie dan ook

volkomen terecht voor hun inspanningen deze dag te
organiseren. Na thuiskomst kon een ieder terugzien op

een fantastisch dagje uit. Erg jammer was het dat een

aantal , dat had ingeschreven om diverse redenen zich

hadden moeten terugtrekken. Hopelijk hebben zijn bij een

volgende gelegenheid meer geluk.

M ister "Oud-Twenthenaren " exit
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de CGPA Twen-

the gehouden op 4 oktober jl. vond er een bestuurswisseling
plaats. Twee leden die voor de totstandkoming van onze club
zeer belangrijk zijn geweest namen, na ruim 20 laar,
afscheid van het bestuun En dan hebben we het over

Jan Leemkuil als de man die over de penningen ging

en last but not least Mister "Oud Twenthenaren" Martien

van Drunen. Tijdens de vergadering werd Martien even

"weggeroepen" waarna de voozitter de ledenvergade-

ring voorstelde Martien tot erelid van de vereniging te

benoemen, Dit voorstel werd met algemene stemmen

onder luid applaus aangenomen. Martien is namelijk

de man die aan de wieg van de commissie "Oud

Twenthenaren" heeft gestaan en is eigenlijk de oprich-
tervan deze vereniging. Na het aftreden werd Martien

een oorkonde overhandigd, waaruit de waardering

voor zijn jarenlange inzet blijkt. Hierna vroeg hij het

woord en in een met veel emotie beladen dankwoord
gaf hij een korte opsomming van het ontstaan en de

(door Ben Zwiers)

groei van onze contactgroep, Wij van onze zijde bedanken

Jan Leemkuil en Martien van Drunen en hopen hen nog vaak

te ontmoeten tijdens onze bijeenkomsten
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CGPA Nieuw Milligen bezoekt Geilenkirchen (door Jan Mulder)

Op 13 oktober fiawel, op een vrijdag)
hadden al om 07.20 uur een groep
enthousiaste personen zich vezameld
bij het bedrijfsrestaurant, want er zou
zoals vermeld in de uitnodiging, om
08.00 uur vertrokken worden en nÍef
later. Dus, iedereen was op tryd aanwe-
zig zodal we richting Duitsland konden
vertrekken . Zonder oponthoud kwamen
we in Geilenkirchen aan om 10.45 uur:

We werden hartelijk ontvangen en er
werd ons in de Officiersmess een kop
koffie aangeboden. Na de koffie stond
een briefing gepland doch deze werd
verschoven tot na de lunch want in de
eeVaal stond een uitgebreid lopend
buffet gereed. Na afloop daarvan werd
door kolonel Zijlstra de geplande pre-
sentatie gegeven, die voor sommige
dames slaapveni,rekkend was. Waarbij
moet worden gezegd dat dit ongetwij-
feld niet heeft dit gelegen aan de pre-
sentatie zelf, doch misschien aan een

mix van de zojuist genuttigde lunch en
het vroege opstaan deze ochtend. Toen
kwam het moment waarop een ieder
naar uit had gekeken, namelrlk het
bezichtigen van een AWACS vliegtuig.
Wij werden met de"crewbus"naar het
platlorm gebracht. Hier werd door 4
enthousiaste Nederlandse "crewmem-

bers" uitgebreide informatie gegeven
over de taken van dit vliegende radarsy-
steem en van het
personeel. Voor

een ieder was
het indrukwek-
kend te horen
hoe groot de
doorsnede van

de radarschotel

en hoogte hier-

van was. Men

kan er zelfs recht
overeind in

staanl Na afloop

werden wij wederom ontvangen in de
officiersmess waar nog even gezellig
met elkaar nagepraat kon worden onder
het genot van een drankje. ln de bus
terug naar Nieuw Milligen kregen wij
nog enige informatie uitgereikt zodat we
alles nog eens rustig door konden
nemen. Voor een ieder was deze excur-
sie interessant en zeer zeker voor her-
haling vatbaar

s

CGPA Arnhem organiseerde Lady's Day (door Mari-Louise M ulder)

Donderdag 21 september het zover: Op een voor ons onge-
kend vroeg uur rammelde de wekken Na wat hersengymnas-
tiek wisten we het weer: het was Lady's Dayr Ruim op tijd arri-
veerden we bij gebouw 7 waar de bus, koffie en koekjes al op
ons wachtten. De chauffeur reed een route, weg van de snel-
weg, en vertelde daarbij allerler wetenswaardigheden over
bomen en huizen die er te zien waren. Daarbij voldoende
ruimte latend voor het spraakwater van de dames. rn Leer-
dam aangekomen werden we in de "Glashut" eerst getrak-
teerd op koffie met gebak, dat de meesten zich goed lieten
smaken, Daarna konden we plaatsnemen op een tribune en

kregen we een uitleg over wat de dame en de drie heren bij
de ovens aan het doen waren. Glas is een mengsel van kalk,
zand en soda, Dat wordt door Philips geleverd in korrelvorm
in de juiste mengverhouding. Gedurende de nacht worden
die korrels verhit in een oven van plusminus '13s0 graden cel-
sius. De volgende ochtend wordt met een braaspijp een beet-
je van de taai-vloeibare substantie uit de oven gehaald, het
zogenaamde "keien". Dat moet heel voozichtig gebeuren,
want anders komen er luchtbelletjes in het glas. onder voort-
durend draaien en blazen, met nat papier koeren en het smal
houden van het glas bij de pijp, ontstaat de vorm. wat niet wil
zeggen dat die mooie ronde fles, door de middelpuntvlieden-
de kracht, niet ineens kan veranderen in een schaal. Als het
product de definitieve vorm heeft, gaat het in een koelkast van
500 graden Celsius om daar langzaam af te koelen naar
kamertemperatuur Na deze demonstratie gingen we op pad
naar de boot. Daar waren de tafels al gedekt en genoten we
van een uitgebreide broodmaaltijd, ondertussen de oevers
van de Linge bewonderend. weer terug in Leerdam kregen
we nog de gelegenheid om even te winkelen of een terrasje
te pikken. Keurig op tijd vertrokken we weer met de bus rich-
ting Arnhem. Bij gebouw 7 stonden de mannen al op ons te
wachten. ln een lange file ging het daarna richting "Letstau-
rant" waar de innerlijke mens weer gesterkt kon worden. Kort-
om, een zonnige en erg geslaagde dag.
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MUSEUMNIEUWS
Militaire Luchtvaart Museum
verwelkomt de 100.000e
bezoeker
Het Militaire Luchtvaart Museum fe Soesferberg
heeft al vroeg in het jaar, namelijk op 15 september
de 100.000e bezoeker over het jaar 2006 mogen ont'
vangen. Martijn Born (7 jaar) uit Amersfoort was de
gelukkige en werd feestelijk onthaald.

rQ
Op vrildag 15 september omstreeks 13.30 uur in de
middag passeerden Martijn en zijn vader Mark Born
uit Amersfoort de entree van het Militaire Luchtvaart
Museum. Martijn Born werd verwelkomd als 100.000e
bezoeker van het laar 2006. Het was niet z'n eerste
bezoek aan het Militaire Luchtvaart Museum. Martijn
komt regelmatig met zijn vader naar het museum in
Soesterberg, De warme juli maand zorgde voor lagere
bezoekersaantallen in vergelijking met dezelfde peri-

ode vorig 1aar. ln 2005 werd de 100.000e bezoeker al in
augustus venvelkomd, twee weken eerder dan in 2006.
De Directie van het Militaire Luchtvaart Museum is (met

de weersomstandigheden meegerekend) erg verheugd
dat de 100,000e bezoeker al zo vroeg in het najaar kon

worden verwelkomd. Direct na binnenkomst werd Mar-

tiln Born feestelijk verwelkomd door lreen Mast, Hoofd
Afdeling Publiek van het museum. Na het uitreiken van

een waardecheque voor de Museumshop, beschikbaar
gesteld door de Stichting Vrienden van het MLM, mocht
Martijn plaatsnemen in de cockpit van de F-16 simulator,

die speciaal voor deze gelegenheid opengesteld was.

Voor degene die het nret meer (zeker) weten: Het museum
is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur

tot 16.30 uur en op zondag van 12.00 uurtot 16.30 uur.

Het museum ts gesloten op maandag, zaterdag, Nreuw-
jaarsdag, Eerste Paasdag, Koningtnnedag, Eerste Pink-

sterdag en berde Kerstdagen.

Een nieuw jasje voor de F-104
van het MLM

De F-104G Starfighter van het Militaire Luchtvaart Museum

(MLM) werd op 19 oktober jl. met bijzonder transport van

Schiphol-Oost naar Soesterberg vervoerd. Het toestel was

bij een vliegtuigschildersbedrijf op Schiphol-Oost opnieuw
geverfd en is in Soesterberg weer op de sokkel langs de
A-28 geplaatst . De weerselementen hebben in de loop

der jaren vrij spel gehad, waardoor de conditie van het

vliegtuig erg was verslechterd. Om verdere achteruitgang
te voorkomen werd begin dit jaar besloten de Starfighter
opnieuw te laten spuiten. Het toestel is op een speciale
manier geprepareerd zodat het in de toekomst beter tegen
weersinvloeden beschermd zal zijn. Het desbetreffende
toestel is van 1964 tot 1984 in dienst geweest bij het

31'1 en het 312 Squadron op de Vliegbasis Volkel. Na de
uitfasering op Volkel werd het toestel verplaatst naar de
Koninklijke Militaire Academie in Bred a, waar het tot 1994
dienst deed als poortwachten ln 1994 werd de Starfighter
toegevoegd aan de collectie van het Militatre Luchtvaart
Museum op het Kamp van Zeist. Sinds begin 2000 dient
het toestel als herkenningspunt voor het museum langs
de A-28.



Uit de wereld van de Tiger-Moth
(1) nt Was op een mooie zomerdag...

sel van de put niet dat ietsje uit het
gras omhoog stak. Hij raakte met
zijn rechteruviel het putdeksel en het
rechterwiel brak af en rolde geheel
'zelfstandig' nog een poosje door:
De vlieger had van dit alles niets
gemerkt en vloog nog een paar
rondjes.
Hoe nu verder? Wel, twee andere
vliegers gingen met het wiel onder

hun arm naar de basisvlucht, pakte
de andere Tiger-Moth die er nog
stond en vlogen richting de Tiger-
Moth die dat wiel miste. Even later
vlogen ze naast de eerste Tiger en
de vlieger in de achterste cockpit
liet het wiel zien en wees op de
plaats waar het hoorde te zitten.
De vlieger van het kapotte vlieg-
tuig kreeg de slappe lach en sloeg
van plezier met zijn handen op de
cockpitrand en begon op zijn voor-
hoofd te wijzen. Hij wilde vervolgens
landen op het grasveldje voor de
crewroom waar een van de vliegers
met gestrekte armen aangaf dat hij

niet kon landen. De vlieger landde
natuurlijk niet doch bij zijn tweede
poging stond de vlieger er nog,
maar nu alleen met de rechterarm
gestrekt waarmee hij schommelen-
de bewegingen maakten. Eindelijk
ging er bij hem een lichtje branden
en besefte hij dat het geen grap
was. Hij miste écht zijn rechterwiel!
Desalniettemin maakte hij een keu-
rige landing, en liet op het laatste
moment zijn rechtenryiel zakken. De
schade was repareerbaar en we
hebben de desbetreffende vlieger
een tijdje niet gezien.

Wij, een aantal techneuten en een
paar vliegers, zaten op zekere dag
in het gras voor de crewroom van
het 328 squadron op het vliegveld
Soesterberg van het mooie weer
te genieten. Al 'onzd Meteors vlo-
gen op dat moment ergens boven
Nederland.
De vliegers die niet vlogen zaten
zich een beetje te ergeren dat zij
maar zalen te zitten. Eén
van de vliegers zei: "ik ga
eens een vluchtje maken
met eenTiger-moth".
Hij ging naar de Basisvlucht
en even later kwam hij aan-
getaxied, stopte bij ons op
het grasveldje en vroeg wie
er mee wilde. Voor je opge-
staan was zat er al iemand
op de plaats waar 1ij zo
graag wilde zitten. De Tiger
taxiede over het grasveldje
en steeg op, ons met een
jaloers gevoel achterlatend.
Even later kwam het toestel
laag aangevlogen en raakte
voor onze neus even met
zijn wielen het gras aan, De
vlieger zag echter het dek-
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(21 De TigêÍ-Moth als sleepvliegtuig

Y
Al het benodigde materiaal voor het

veertiendaagse zweeful ieg kam p wat
gehouden zou worden op het vliegveld
Haamstede was in vrachtwagens gela-

den en met de meeste deelnemers
onderweg naar het zweefuliegkamp.
Alleen de zweefuliegtuigen moesten
nog worden overgevlogen en dat werd
gedaan door de daarvoor gebrevet-

teerde zweefuliegers. Er was een twee-
persoons lesvliegtuig de Gó 4, waar de
piloot en de leeding naast elkaar zaten,

lk was de gelukkige leerling die op de
linkerplaats in het toestel mocht plaats

nemen en de instructeur zat rechts
klaar om naar het kamp gesleept te
worden. De Tiger-Moth, het sleepvlieg-
tuig dus, stelde zich op voor het arueef-

vliegtuig en de circa 75 meter lange
sleepkabel werd vastgemaakt aan de
sleper en het zweefuliegtuig. De Tiger-
Moth trok voozichtend taxiënd de
kabel strak en op commando van de
dienstdoende startofficier gaf de Tiger-
moth vol gas. Het arueefuliegtuig begon
te rollen en k\Mam even later los van de
grond.

De vlucht van Eindhoven naar

Haamstede was begonnen.

Er was een discussie geweest

of er hoog of laag gesleept
zou worden. Het laag slepen
was voor de arueefulier gemak-

kelrlker het sleepvliegtuig hield

de sleepkabel strak en je keek

dan onder het sleepvliegtuig
doon Bij het hoogslepen moest

de zweefulieger de kabel strak
houden en je keek dan tus-

sen de tussen de dubbele
vleugels door Er werd hoog
gesleept en ik mocht sturen.
Het was toch wel moeilijk om

de kabel stak te houden maar

de instructeur had geen com-
mentaar. Recht voor ons uit

ontstonden plotseling enorme
stapelwolken en onze sleep-
vlieger vloog er recht op af.

Geef mij de knuppel zei de
instructeur, volgens mij is de
sleepvlieger in slaap gevallen.

Zijn woorden waren nog niet koud of

de sleepvlieger maakte een haarscher-
pe bocht naar links. Wij vlogen nog een
paar seconden rechtdoor waardoor de
kabel slap kwam te hangen en er een
grote lus in de sleepkabel kwam. Deze

lus sloeg om de linker-

vleugel van het zweef-

vliegtuig. De instruc-

teur riep "ontkoppelen"

ik trok aan de handel

om de sleepkabel af
te gooien. De sleep-
vlieger had niets in

de gaten en vloog

en gewoon door De

kabel kwam weer strak

te staan en daardoor
schoof deze overde
vleugel en rukte de
helft van het aileron af.

Het afgerukte gedeelte
van het aileron dwar-

relde naar beneden.
"Springen"? Vroeg

ik de instructeur en

ik had mijn hand al

aan de ontkoppel-lingsknop om de
cockpitkap af te gooien..."Nee" zei de
instructeur "even wachten, zoek maar

een landingsveldje". Tot ons groot
geluk lag het vliegveld Gilze-Rijen recht

voor ons en er hoefden geen bochten
gedraaid te worden. De Tiger-Moth die

ons gesleept had laruam rechts naast

ons vliegen, met een schuddend hoofd

en woeste gebaren vroeg de piloot wat

er aan de hand was. De instructeur
wees hem, om aan de linker kant te
gaan vliegen. Hij deed dat en je kon

aan hem zien dat hij verschrikkelijk
schrok en dat hij zijn hand voor zijn

ogen hield. Wr1 daalden van 900 meter
hoogte naar 300 meter De instructeur

zette voozichtig een bocht in. Onze

kist reageerde normaal en we besloten
te gaan landen. De landing verliep

voorspoedig.

De instructeur bleef achter om het

beschadigde zweefuliegtuig te demon-
teren en het over de weg terug te laten

brengen naar Eindhoven. lk mocht
achter in de Tiger-Moth stappen en

werd naar Haamstede gevlogen.

Geweldig !

Ook de dames waren toen al actief in
de zweefuliegerfi



Varia, Varia, Vaariaaa
Onderstaande levensbeschouwelijke bijdrage, dit keer in onvervalst Twents dialect,
werd mij toegestuurd door Willem Sessink, Met een beetje goede wil zullen ook de
niet-Tukkers onder u de essentie van het verhaal er wel uithalen en beamen dat er
best een kern van waarheid in zit.

VEUR IEDEREEN WEL GEBOORNE IS VEUR 1945!

Alj 'n luk oalder bunt, mó'j starker in de schoon stoan dan ooit.

As de jonge leu meu brnt, dan bint ze an vakaansie Íoo.

As de oalere leu meu btnt, dan zegt ze "ze takelt of".

As de jonge leu bezwoar maakt, dan heb't ze een oetgesprok'n mening.

As oaldere leu bezwoar maakt, dan hebt ze 't nich begrepp'n.
As jonge leu verhefd brnt, dan veult ze zich jong.

As oaldere leu verliefd bint, dan neumt ze dat kinderachtrg.

Of loat meer, "'t hef ja toch gtn ztn meer".

As jonge leu wat verget, dan heur ie "ik heb't ok zo onmeuntg drok".

As oaldere leu wat verget, dan zegt ze a gauw "ze zult wa dement word'n".
As jonge leu depressief brnt, dan hebt ze een probleem.

As oaldere leu depressief bint, dan mot ze nrch zo zeuf n.

Meer wi'j, oaldere leu, wt'j btnt de oawerlèeyers. Ktek meer ts noar de

veraandering'n dee wi'j allemoal hebt metmaakt.

Wi'j bint eerder geboor'n as. de televtste en de computter, diepvrtes en
kopieerappa rat' n, contactlens' n en bal pen' n, panties en ofwasmachi ne's,

elektrische dek'ns en veur dat er leu op de moan leup'n.

Wi'j trouw'n eerst en gin'n dan pas saamwoon'n: oalewets wat.

Wi'j bint nog geboor'n veurdat d'r huusman'n waar'n en deeltiedbaan'n

en veur keenderdagverbltem'n, groepstherapie en verpleeg of verzorgingtehuus'n,

of zo a'j wtlt bejoar'ntehuus'n.

ln oonze daag'n waar'n kevers nog insect'n en gin volkwaag'ns.
'n Ontsteking had nrks te maak'n met elektronrca.

Wi'j had'n ok nog ntg heurd van TV, CD, CD-ROM, iemeeltje en tekstverwerkers,
gsm-eÍys, jongs met oorrtng'n en bomvrouw'n.

Wi'j waafn d'r veur de AOW, de AWBZ. de WAO, de t/W of de VUT.

Toen was "made tn Japan" nog gewoon rommel.

Wi'j had,n nog nooit heurt van Ptzza's, McDonnalds of oploskoffie.
Wi'j had'n Buisman!

ln oonz'n tied betekende HEMA nog gewoon Hollandse Eenheidsprres'n Magazien.
Een zakhorloosje kost'n n'n guld'n, een 4sco kosÍ'n een dubbelke en een breef ko'j
veur vief of zeum% cent verstuuf n.

N'n nieje automobtel kost'n roond tweedoezent guld'n, meer zowat gin menske
kon dat betaal'n. Benzine kost',n toen een dubbelke.
ln dee tred ,.,,,as rook'n sjiek ( denk meer is an dee dames meÍ van dee zilvrer'n
sigaret'nprepxes ). 'n pot was um in te kok'n. Aids was 'n Engels woord veur help'm,
en relatie har wat te Coon met zaak'ndoon en had niks te maak'n met'n ber. Ok wist'n
wi'j niks van et'n oet de muur
Gin woonder dat wi'j zo in de warre bint en dat d'r een generattekloof is.
i'/oar..! Wi'i hebt't oewedeèft en dat is toch een reed'n om unmoanig bli'j um te ween.
llet geet oe leu allemoal onmeunrg good. ( ok dee noa '45 geboor'n bint )
Lca.'. meer zeng'n "Loat't oe kappot kok'n en goad goan !".

(door Ton Lelie)

ledereen heeft ze wel eens, maar
wat moet je er mee? Maar vooral:
hoe ver ga je er mee door?
De dichteres Edna St. Vincent
Millay gaf er invulling aan op een
geheel eigen manie[ leest u maar:

RÉSUME

RAZORS PAIN YOU

RIVERS ARE DAMP

ACIDS STAIN YOU

AND DRUGS CAUSE CRAMP

GUNS AREN'T LAWFUL

NOOSES GIVE

GAS SMELLS AWFUL

YOU MIGHT AS WELL LIVE!
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BLIK IN DE TOEKOMST

Vanaf 27 september 2006 is er in het Defensievoorlichtingscentrum de
tentoon stel li n g Toeko m stige bem a nde en o n bem ande vl iegende systemen
te zien.

Het luchtwapen is een belangrijk
middel om militaire doelstellingen te
realiseren, zowel in de lucht, op zee
en op de grond. Technologische en
operationele ontwikkelingen binnen
het luchtwapen verlopen zeer snel.
Zo zal Defensie binnen afzienbare
tijd overgaan tot de aanschaf van
onbemande vliegtuigen die gedu-
rende een lange tijd op middelbare
hoogte kunnen worden ingezet
voor waarneming, verkenning en
doelaanwilzing. Deze on bema nde
vliegtuigen kunnen de vergaarde
informatie direct doorsturen naar
andere vliegtuigen of grondstations.
Ook voor bemande systemen zal er
komende jaren veel veranderen. Bij

de luchtmacht wordt sinds het eind
van de jaren zeventig gevlogen met
de F-16. Dit jachtvliegtuig is vanaf
2010 aan het eind van de techni-
sche, economische en operationele
levensduur. Na een zorgvuldige
selectie is geconcludeerd dat de
op dit moment in ontwikkelingsfase
verkerende F-35 Joint Strike Fighter
(JSF) het meest geschikte toestel

voor de beste prijs is voor opvolging
van de F-16. Sinds 2002 neemt
Nederland, met nog een aantal
andere partners, deel aan de ont-
wikkeling van dit nieuwe jachtvlieg-
tuig.
ln het Defensievoorlichtingscentrum
wordt, naast een schaalmodel '1 :'10

van een F-35 JSt op grote panelen

en in een aantal animatiefilms een

toelichting gegeven op de toekom-
stige rol van bemande en onbeman-
de vliegtuigen. ln de tentoonstelling
wordt met name de onderlinge
samenwerking van de verschillende
vliegende systemen als onderdeel
van een netwerk duidelijk gemaakt.
Het Defensievoorlichtingscentrum is

gevestigd aan de Kalvermarkt 38 te
Den Haag;
openingstijden: dinsdag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur.



SAR MEMORIES

Het was zaterdag 26 augustus 2006.
Teru;ijl ik keek naar een demonstratie
van een SAR-heli in de haven van Har-

lingen gingen mijn gedachten terug
naar mijn eerste redding. Echter; voor-
dat ik bij de SAR werd geplaatst heb ik
een tijdje als testvlieger gevlogen bij het
O&M Squadron van de Groep Lichte
Vliegtuigen (GPLV) op de vliegbasis
Soesterberg waar het mijn taak was
om de Alouette lll's in goede techni-
sche conditie te houden of te brengen.
Zo kon het gebeuren dat wij na een
technisch (test) vluchtje nog even zeer
laag bij de grond vliegend een rondje
maakten over de toen nog ondergelo-
pen Flevopolder: Waïzag ons oog? Wel,

een plotseling ingevallen vorstperiode
had een eend verrast want het dier zat
vastgevroren in de grote eenzaamheid
van de immense ijsvlakte te wachten
op de dingen die komen zouden.
Voor ons a s bemanning was het een
duidelilke zaa<' actie was geboden.
Dus werd fluks ee- .eddingsactie

bedacht om vervolgens een ilzeren

staal emmer en tour',i op te halen om
ï'et gezwinde spoed naar de eend
:erJg te vliegen. Daar aangeKomen,

eefde nog steeds, dirigeerde Kees
Dc'3-a en. een techneut tot redder

=b

Voor KLuPactief van juni 2006 heb ik een artikel geschreven wat ging
over bijnamen.. Hierbij heb toegezegd wat meer te vertellen over mijn
avonturen als 'hemelridder' bij de Marine Luchtvaartdienst (MLD) en
daarna bij de Koninklijke Luchtmacht.

gebombardeerd, mij tot vlak boven het
'slachtoffer'. Van hem moest ik steeds
maar lager en lager hoveren en wel zo
laag dat in mijn belevenis de wielen
van de heli zich onder het ijs bevonden
en de onderkant van de heli erop lag,
"Hoe Kees het voor elkaar kreeg" zult u

zich afuragen? Wel, zonder de desbe-
treffende emmer of touw . Naar ik me

herinner kreeg hij het hangend als een
trapezewerker aan de voeten het voor

(door Karel Wen nekendonkz)

elkaar het beest binnen te halen. Met
de eend gewikkeld in een motorcover
vlogen we terug en na een kort bezoek
aan de (vlieger) arts, per slot van
rekening ging het hier immers om een
'wingdragende', werd de eend weer
teruggezet in een vijver (met wak) nabij
de vliegbasis.
Ná mijn GPlV-periode mocht ik het
'echte werk' bij de SAR doen. Hierbij
vonden we het een mooie training was
om noord van Terschelling op zoek te
gaan naar een vissende kotter: Om u

een rdee van deze training te geven:

na toestemming van de kapitein werd
met de lier een mand met daarin een
fles 'oude klare' op het stampende en

rollende dek neergelaten. Het was dan
de kunst om geen antennes, masten
of andere obstakels te raken. Als dat
gelukt was kwam de mand weer naar
boven gevuld met verse tong en ander
zeebanket. Op het toenmalige detache-
ment van de SAR op Terschelling werd
de vis schoon gemaakt, gebakken en

meegenomen naar de crewroom om
te dienen als snack bij het vrijdagse
biertje. Nou vooruit, omdat het al zo

lang gelden is wil u het volgende niet
onthouden: eenmaal heb ik de euvele
moed gehad om de zak met visafual op
de toren van de Noordvaarder-range te
mikken. Het was klaarblijkelijk een full

hit want toen de range commandant
de maandag erop zijn kantoor opende

kwam hem een dikke walm van
rottende vis tegemoet. Hij was
er niet zo ólij mee en heeft op
passende wijze op een later
tijdstip wraak genomen
Overigens schoot me bij het
schrijven van deze anekdotes
nog iets te binnen wat ook met
het vorenstaande te maken
had: een andere SAR-vlieger
(nee, we noemen geen namen)
wilde op die manier ook een
maaltje vis halen. Edoch, een
bemanningslid haakte bij wijze
van 'grap' de haak van de lier
vast aan de railing en toen
zalàtl vast. Hij moest dus wel
meesturen en zweette peentjes
tot de mand was gevuld met
vis en kon worden ingelierd.
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De Chaff Dispenser in vroegere tiiden (slot)

Edoch, wat onze Frans niet weet, weet ik toevallig well

Nadat er was geëxperimenteerd op Eindhoven, werd het

gebeuren verplaatst naar de vliegbasis Leeuwarden. De

Cross-servicing aldaa; beter bekend onder de naam "NATO-

Flight", kreeg deze taak toe geschoven. Ongetwijfeld een

grote eer! De Thunderstreaks waren daar namelijk de ver-

vangers van de Hunters als doelslepers geworden. Maar ook

de chafÊdispensers, er waren intussen twee stuks!, gingen

noordwaarts. Aangezien de Thunderstreaks nogal intensief

voor het doelslepen werden gebruikt, moest naar een andere

mogelijkheid worden gezocht om de chaff-taak over te nemen.

Deze werd gevonden in de T-33A. Op de vliegbasis Twenthe

werd uiteindelijk de meest geschikte kandidaat gezocht en

gevonden onder het grote aantal T-birds. Dit bleek de M-54 te

zijn. Met veel kunst en vliegwerk werden hier aan beide zijden

pylons gemonteerd en de nodige bekabeling aangelegd.

Hierna kon het produceren van radarverstorende bewolking

beginnen met twee dispensers. Het voordeel van twee stuks

was bovendien dat bij weigering van de ene, de andere het

kon overnemen. ln de beginperiode was er geregeld sprake

van een technische storing. Of er kwam te veel chaff naar bui-

ten of de boel liep vast. Door af en toe te experimenteren en

eens een onderdeel definitief te verwijderen, werd het proces

steeds beter: Een handleiding in boekvorm hebben we nooit

gezien, dus moesten we maar wat aanmodderen. Gelukkig

dat er twee exemplaren waren, want bij door het door ons zelf

uitgedacht "groot onderhoud" konden we, door afkijken bij het

in complete toestand verkerende exemplaan de andere weer
in elkaar sleutelen, Na dit zogenaamde "groot onderhoud "van

de beide dispensers hadden wel weer enige onderdelen over

gehouden. We zijn er nimmer achter gekomen waar deze
'restanten' ooit hebben gezeten! Wel bleek achteraf dat bij het

verminderen van onderdelen de apparatuur steeds beter ging

functionerenl

Doordat er tijden waren dat er veel zilverwolken moesten

worden geproduceerd, was de tijd soms erg kort om de "hop-

per " (voorraadbak) te hervullen. Daar werd het volgende

(door Piet Miedema)

,*tI5

op gevonden: Op een lichtmetalen plaat ter grootte van de

hopperbodem werd in de tijd dat de T-bird vloog, alvast de

complete hoppervulling klaargelegd. Tijdens de turnaround

was het dan een fluitje van een cent om de plaat naar binnen

te trekken en de hopper kon weer in de dispenser "Het ei van

mijnheer C, dus."

-tEí - 
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Nu ga ik even terug naar de vraag waar dit verhaal mee

begon. Mijn antwoord kan kort zijn, n.l. : "Er is erg veel met de

chaff dispensers gevlogen ". Hoeveel tonnen chaff over ons

land en omstreken tot wolken zijn geworden, ik zou het niet

weten. ln elk geval "VEEL".

Zelfs tot in de airway bij het vliegveld Eelde. Maar dat kwam

omdat de wind de verkeerde kant op ging. Klein foutje! Deze

geschiedenis deed zich voor in de jaren 1969 tot 1971 . Zelf
heb ik drie maal zo'n vlucht mee kunnen maken. Bij extra

oplettendheid zag je soms de pakketjes in een flits naar buiten

komen. Het bleek soms ook dat menig "zilverstripje "stiekem

de poort van de basis uit ging, want het ging overal tussen

zitten. Om u een idee te geven: bij mij thuis in de slaapkamer
werd het zelfs terug gevondenl Waar is ten slotte deze speci-

ale en nimmer geregistreerde apparatuur gebleven, is nu mijn

vraag. Of liggen ze misschien in het Luchtmachtmuseum-?
Wie het weet mag het zeggen.

I
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Pilot's
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D e i n iti atiefn e m e r Co m m odo re -vl i ege r
b.d. SÍeve NeÍÍo

Op vrijdag B september I.l. reed ik

met mijn vroegere CTl-maatle naar
het Militair Luchtvaart Museum, we
waren er om 14.15 uur en zage)
daar zeer veel oudere mannen. Veel
kale bolle koppen en aanvankelijk
weinig herkenning. We begaven
ons onder de menigte en ontdekten
enkele oude squadronrnaatjes, Al
pratend werden we ge\^/ezen op
andere figuren en hun namen, waar-
na er een euforie van herkenning
onistond. Voor mij was het 1965,

dat ik de vliegers van toen voor het
laatst zag. Van een vijftal mannen,
die in een kringetje stonden, ont-
dekte ik twee bekenden. Dus handje
geven, voorstellen en vragen of er
nog meer bekenden waren. "Heb-

ben jullie Jan van lersel gezien?".
lemand van de mannen naast mij

draaide zich om en zei: "ja hier",

alweer iemand gevonden. Enkelen
hadden een naamplaatje opgespeld

(door Frits Kein, ex-315 vlieger)

De F-l6 demo trok veel bekijks

Die van Henk Welle was zelfs lees-
baar, anderen waren kriebelig en
daar hebben oudere mannen niet
veel aan. Van de opgestelde vlieg-
tuigen hebben we niets gezien, daar
was geen belangstelling voor. Om 4
uur ziln we naar de basis gereden,
met als doel hangaar 1. Daar aan-
gekomen herkenden we nog meer
oude maten. Langzaam ontstonden
groepjes van vliegers die uit de

Er viel veel bij te praten door de oud-collega's

@E@,,



Zoekende ogen naar bekende namen uit het grijze en het meer recente verleden

Voor en na zijn overlijden ben ik veel

bij de familie geweest en later ben
ik met z'n zus Rietje getrouwd. Steve

Netto refereerde naar de veronge-
lukte vliegers en vroeg een ogenblik
stilte.
De rijsttafel met alles er op en er
aan was goed verzorgd en heel

smakelijk, de hofmeesters van de
KLu lieten zien zo'n 1000 man goed
aan te kunnen. Voor de muziek, ziln

David en ik met een voldaan gevoel

naar huis gegaan. Onderureg wis-
selden we wat namen van bekenden
uit waarmee we gesproken hadden,
Toen bleek dat er veel meer beken-
den waren dan ik had ontdekt. Steve

Netto suggereerde om over vier jaar

weer een Pilot's Call te houden. Een

prima idee, maar dan graag met
goed leesbare name-tags. lk ben
hiervoor uit Frankrijk gekomen, en

voor de volgende kom ik ook.

Maar nu nog een 'nabrander'.

Een B2-larige mevrouw utt den
Haag, zag hel artikel in de Tele-
graaf, waarin stond dat het volgend
jaar op de Vliegbasis Soesterberg
een monument voor verongelukte
vliegers wordt onthuld. Zij heeft
op lnternet naar de familie 'Haver'

gezocht en gevonden. Zil belde de
familie in Nederland om te attende-
ren op het te onthullen monument en

dat het wenselijk is dat er dan veel

familie bijzal zijn. Reden van haar
belangstelling: Gerard was jarenlang

haar buurjongetje, die ze twee jaar

lang dagelijks naar school bracht.
Als het monument onthuld zal wor-
den komen we uit Frankrijk om er bij

te zijn. lk rij dan via Den Haag en

neem de oude buurvrouw mee.

zelfde hoek kwamen. Vliegers die tot
hun pensionering in de luchtmacht
hadden gevlogen, anderen die bij

KLM of Martinair hadden gevlogen,
vormden hun eigen kringetje. Er

werd veelal over vliegen gesproken
en weinig over ander zaken. Ook
was er weinig vraag naar vrouw of
kinderen. Refererend naar vrouwen
die er 40 laar geleden waren is niet
zo kies omdat veel huwelijken uit

elkaar zijn gegaan. Sport of ander
activiteiten kwamen ook weinig aan

de orde.
Een groep vliegers waren breder in

hun belangstelling en activiteiten,
dat waren de 3-1aar contractanten.
Tot begin 1950 was het namelijk
mogelijk om in 21aar een vliegop-
leiding te krijgen en daarna 3 laar
operationeel vlieger te zijn, Op het
eind van hun contract werden ze

dan 'maandvlieger' en vlogen zaler-
dags T-33. Dit ging goed, tot er
teveel waren en de hele groep werd
overgeplaatst naar de Groep Lichte
Vliegtuigen. Deze vliegers had-
den bedrijven of werkten in en heel

ander sector dan de Luchtmacht,
Vandaar een wat bredere belang-
stelling.
ln Hangaar 1 waren zo'n 800 á 1000

vliegers aanwezig toen er een F-16

werd opgestart, en masse stroom-
den ze naar buiten om daar een
geweldige demonstratie te zien,

Gedurende 20 Minuten met, voor-

zover te zien, altijd de afterburner
aan. De ongekende mogelijkheden
van de F16, riepen wel bijvoorbeeld
de vraag op: "waarvoor hebben ze

de Joint strike Fighter nog nodig"?
Terug in de hangaar werden de ver-

halen weer voortgezet, een storend
effect daarbij was een band met te
veel elektronica die poogden muziek
te maken op niveau 140 dB, Na een

kwartiertje zijn ze weggestuurd en

viel er voor ons weer te praten en

te luisteren. Op een van de wanden
was een lange plaat opgehangen
met de namen van vliegers die in
vredestijd c,q, de tijd van de Koude
Oorlog waren omgekomen, Het was

een concept voor een monument dat
het volgend jaar op de Vliegbasis
Soesterberg onthuld zal worden.
Regelmatig stonden er vliegers te

kijken naar de namen om te zien of
maatjes van toen er wel opstonden.
Ook mijn familie vroeg me om te
kijken of 'Gerard Haver' er opstond.



Het TACAN-baken en douches
voor geleide projectielen
Ongeveer een jaar na de ramp bij
Harmelen in 1959 (?), waar toen-
tertijd onze Twenthse cursisten
Geleide Wapens op weg naar de
USA maar net waren gepasseerd,
kwamen deze wapens met hun
verdere uitrusting aan op de Vlieg-
basis Twenthe met als uiteindelijke
bestemming het Duitse plaatsje
Handorf dat tot dan een RAF-basis
was. Tijdelijk werden ze opgesteld
op de niet in gebruik zijnde 3e
startbaan, nog over gebleven uit
de Duitse tijd. Nu wilde het geval
dat op die zelfde baan een TACAN-
baken van de USAF was opgesteld,
waarop ik min of meer het toezicht
mocht houden! Natuurlijk wekte
de aanwezigheid van de Geleide
Wapens de nieuwsgierigheid van de
hogere Luchtmachtleiding op, die
deze'dingen' wel eens van dichtbij
wilde zien. Dus kwam op zekere
dag de Commandant Luchtverdedi-
ging vanuit de "Wulpenhorst" naar
Twenthe om deze wereldwonderen
van dichtbij te aanschouwen. Een

van zijn begeleiders daarbij was ik
als commandant B&E-squadron.
Natuurlijk ontwaarde hij ook het
daar geplaatste TACAN-baken. De
welhaast onoverkomelijke vraag van
hem was dan ook wat dat nu weer
voor een ding was. lk vertelde hem
wat het voor een apparaat was en
met welk doel het op onze basis
was geplaatst. Ziln reactie: "Oh, ik
dacht dat het een douche was voor
de Geleide Projectielen. Commen-
taar overbodig!

Kerstbezoek
Zoals gebruikelijk moest ook gedu-
rende het kerstverlof wachtgelopen
worden op de basis zelf en op het
Zuidkamp. De wacht op het Zuid-
kamp had twee wachtposten: de
eerste - en belangrijkste - aan de

hoofdpoort en de tweede bij het
zogenaamde 'poortje van Sprakel',
genoemd naar het nabij gelegen
Cafeetje Sprakel. Het poortje werd
veel gebruikt door degenen die in
de stad woonden op weg naar hun
werk op Zuidkamp of op de basis
zelf .

Na de kerstvakantie kreeg ik een
rapportje van de sergeant van de
week. Dit vermeldde de volgende
grappige geschiedenis. Op een
stikdonkere avond stond de soldaat
X op wacht bij het poortje van Spra-
kel. Hoewel het de wachtposten
niet was toegestaan in gesprek te
raken met'burgers van beiderlei
kunne' raakte deze brave soldaat
in gesprek met, u raadt het al, een
persoon van de vrouwelijke kunne,
die bovendien niet in een sobere
staat verkeerde, om niet te zeg-
gen dat ze behoorlijk aangescho-
ten was! Omdat ze waarschijnlijk
te kennen gaf niet meer de weg
naar huis te weten kwam soldaat
X in een moeilijke positie. Maar na

enig nadenken vond hij de oplos-
sing. lmmers al zijn maten waren
met verlof naar huis, dus alle bed-
den waren onbeslapen. Daarvan
kon hij mooi gebruikmaken om dit
vrouwspersoon haar roes te laten
uitslapen. Dus sprak hij af na te zijn
afgelost terug te komen en haar een
onderkomen te bezorgen. Hoe hij

dit'regelde' met zijn opvolger? Of
maakte hij gebruik van een clan-
destiene opening in de afscheiding
van het kamp? ln ieder geval vond
de sergeant van de week de andere
morgen in een van de barakken van
mijn squadron tot zijn stomme ver-
bazing een vrouw onder de woll Na
haar op gepaste wijze en in nuchte-
re staat te hebben verwijderd maak-
te hij ziln rapportje op, dat mij na
het kerstverlof bereikte. Waarmee ik
deze galante ridder heb 'beloond'
weet ik echt niet mee[ maar ik heb

het gebeurde en de betrokken sol-
daat'aan de krijgstucht' getoetst!
Een collega squadroncommandant
werd in diezelfde periode eveneens,
maar dan onaangenamel verrast
door nachtelijke activiteiten van
een van zijn soldaten! Deze had
het gat in de afrastering nabij het
Poortje van Sprakel ontdekt en aan
de andere kant een fiets verborgen,
Dus kroop hij 's nachts door het
gat, pakte de fiets en reed naar de
dichtstbijzijnde (duurdere) buurt.
Daar'bezocht' hij, daartoe niet
geautoriseerd door de bewoners,
enkele woningen. Helaas voor hem
kwam hij niet ver met de buit: een
agent van politie wachtte hem op en

leverde hem over aan de Kon. Mare-
chaussee! Die maakte natuurlijk
rapport en verblijdde daarmee mijn
collega! Ja, er gebeurde (soms)
heel wat op 'onze' vliegbasis!

Met dank van het Vaderland...
Mijn hele leven staat in het teken
van de Waterman: niet alleen ben ik
onder dit gesternte geboren, rnaar
ook de reis naar het voormalige
Nederlands lndië maakte ik met dit
schip. En, alsof dit nog niet genoeg
was: ook de terugreis maakte ik met
deze prauw! Maar dit terzijde.
We kwamen aan in Rotterdam
enkele dagen voor het uitbreken
van de Korea-oorlog. Via onze
scheepskrant vernamen we dat we
recht hadden op 2 Engelse pon-
den, toen een keiharde valuta: een
Engels Pond was toen Fl. 10,65 =
E 4,80. De vaste staf raadde ons
aan hiervoor door hen, omdalze
de juiste contacten hadden, siga-
retten van Engelse makelij te laten
kopen in Port Said. Nu, velen wilden
van deze gelegenheid wel gebruik
maken na in de Oost enkele jaren te
hebben genoten van de "High Way"
sigaretten, zijnde aldaar gefabri-
ceerde peuken. Het zal tussen Kreta
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aan de Westkust op McChord AFB
en aan de Oostkust in Philadelphia
bij de Philco Factories. ln die tijd
was het nog gewoon om per schip
de oversteek te maken, als officier
reisden we eerste klasse en kregen
de somma van $ 30,- mee om de
eerste tijd de onkosten te kunnen
betalen. Kennelijk beseften de auto-
riteiten niet, dat je aan boord al een
flink bedrag aan fooien kwijt raakte:
bij de nadering van New York ston-
den er diverse stewards klaar om

hun beloning te ontvangen, te weten
de hutsteward, de badsteward, de
steward in de 'dining hall' en ga zo
maar dool, Bovendien waren ook
de drankjes en dergelijke niet bij
de passage inbegrepen! De buidel
met dollars was dan ook zo goed
als leeg bij aankomst in de VS.! Bij

melding bij de US (military) travel
agency was de stereotype vraag
dan ook of we verder wilden reizen
per vliegtuig of per trein. ln het eer-

ste geval kreeg men geen "travel

allowance', in het laatste geval wel,
namelijk $ 9,- per dag, te betalen na

een maand! ln mijn geval betekende
deze laatste optie vijf dagen reizen
met als prettige bijkomstigheid ver-
sterking van de bijna lege beurs,
dus wat kies je dan? Natuurlijk de
laatste reismogelijkheid! Het bete-
kende wel met een voorraad sand-
wiches en sinaasappelen de reis

beginnen en op iedere station waar
langer werd gestopt de voorraad
aanvullen !

Ondanks deze manier van inkom-
stenverwerving was meestal een
van de eerste daden na aankomst
de Amerikaanse betaalmeester
een voorschot te vragen, want ook
de maaltijden in de Officers mess
dienden betaald te worden! Met een
redelijk voorschot kon je wel een
maand toe, Maar de betaalmeester
was niet zo happy met die arme
Nederlanders! Je moet je met le
permanent geldgebrek overigens
niet voorstellen dat er onderuueg iets

ernstigs was gebeurd!

KENÀTISGEVING

wgens boete en
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en Malta geweest
zijn dat we de 'buit' kregen uitge-
reikt: maar liefst '1600 sigaretten
voor dat bedrag! Nu was ons niets
bekend omtrent douanebepalin-
gen; volgens deze regels mochten

- ook wij! - slechts 1000 sigaretten
invoeren, immers kwamen we uit
een (vreemd) buitenland! En het valt
echt niet te doen in de resterende
vaartijd 600 peuken op te roken,
tenzij je dag en nacht aan het roken
bent! Eindelijk konden we dan van
boord na de nodige vereiste toe-
spraken te hebben aangehoord.
Beneden in de ontvangsthal in het
voormalige HAl-gebouw
(nu Hotel Europa) werd ik door
een douanebeambte verzocht mijn
koffer te openen. Zowaa6 hij grab-
belde overal doorheen en vond ruim
1500 sigaretten in mijn koffer! Geen

excuus: ik was
fout volgens de voorschriften! Een

proces-verbaal werd opgemaakt en

alles boven de 1000 sigaretten werd
in beslag genomen. De boete zou

mij wel worden nagestuurd! Wel een
prettige ontvangst na ruim 21aar in
de Oost te hebben gediend! Nu,

de boete kwam, namelijk 30 harde
Nederlandse guldens. Dit was toen-
tertijd een flink bedrag, wetende
dat een luitenant toen nog geen
Fl. 200,- verdiende. AchteraÍ bleek
deze ambtenaar de pest te hebben
aan officieren. Het was mij al opge-
vallen dat hij uitsluitend officieren
inspecteerde. Welkom thuisl ! !

Op Cursus in de USA anno 1952.
ln dat jaar werd ik uitgezonden voor
twee cursussen in de VS, namelijk



ln het augustusnummer werden
een vijftal foto's geplaatst die heb-
ben geleid tot meer dan vijftig brie-
ven, e mails en telefoontjes.
Gezien dit grote aantal reacties
kan ik niet iedereen bij name noe-
men of persoonlijk bedanken. lk
wil daarom iedereen van harte
bedanken voor de vaak, uitgebrei-
de, reacties en de waardevolle
informatie. Door uw informatie ben
ik in staat de foto's te beschrijven
en bij her relevante onderwerp op
te bregen. Natuurlijk is u ook
nieuwsgierig wat onze collega's te
melden hadden, vandaar onder-
staande samenvattingen.

Fotol: Een stroom van reacties
kwam binnen. Het afgebeelde voor-
werp is een BDU-Bb (Bomb Dummy
Unit) liggend op een MHU-l Z trailer.

De BDU, gebruikt om het afwerpen
van een tactisch nucleaire bom door
de F-104G te beoefenen, bestond
uit een holle metalen neus, een met
beton gevulde middenstuk en een
staart met een parachute. Na het
afwerpen van de bom werd de eind-
kap van de staart geblazen door de
explosie van een slagkoord. De eind-
kap trok vervolgens de parachute
naar buiten enzo zweefde de BDU
naar beneden (Vliehors range). Op
Volkel was sinds 1966 een werk-
plaats waar de afgeworpen BDU's
weer werden gerenoveerd (ook coor
de Canadese en Belgische lucht-
macht). Met een Mj-1 loader werd de
BDU-8b onder het centreline station
van de F-104G gehangen. Navol-
gend een voormalig strike-vlieger
over de BDU-8:

" Het was een trainingswapen,
bedoeld om ons vliegers van 31'1 en
312 Sqn te bekwamen in het uitoefe-
nen van de strike taak. Het geval was
bedoeld om het echte device qua
vorm en ballistics zoveel na te boot-
sen. Het ding was daarom loeier-
zwaar,2000 lbs (1000k9), en als ik
mij goed herinner was de configura-
tie 4-bakker F-104G met BDU-BB
onder de centerline de zwaarste
Starfighter waar de KLu mee heeft
gevlogen. Stukken zwaarder in ieder
geval dan waar dÍe m..tjes van 30G

met h u n fototoestel letjesgondeltje
mee rondvlogen. De performance
van de 104 was natuurlijk navenant
aangetast als je met zo'n ding naar
de range moest, gemiddeld een
maal per jaan De juste getallen zou
ik moeten opzoeken in de Dash One
maar ik kan me nog vaag herinneren
dat je bijvoorbeeld in take off de kist
aan de grond moest houden om te
accelereren tot zo'n 190 knopen,
Dan was het eind van de baan al
behoorlijk dichtbij en restte niets
anders dan een flinke ruk aan de
knuppel om de neus 5 graden
omhoog te brengenm en had je lang
genoeg gewacht en inderdaad de
juiste snelheid, dan ging de neus
ook omhoog en dan ging de kist ook
vliegen. Een beetje de F-84F tech-
niek, alleen was die zo underpowe-
red dat je het altijd zo moest doen.
Het ging natuurlijk wel eens mis,
vooral als je te vroeg ging trekken,
zeker op een warme dag. Hans v.d.
Werl bijvoorbeeld is dat ooit overko-
men, die probeerde te vroeg te rote-
ren en dan doet het hoogteroer van
de 104 dus gewoon niets. Je accele-
reert gewoon door; en achteraan de
romp staat zo'n plank bovenop
dwars op de luchtstroom en dat is
het wel zo ongeveer. Dan rest alleen
nog idle, hook down, je gaat te hard
voor de chute en cable engagement.

Dat zijn dan wel beslissingen die in

een nanoseconde genomen moeten
worden, anders reed je op volle snel-
heid het dorpje Volkel binnen. lk heb
uit die tijd ook nog een anecdote
opgetekend voor de jachtvliegersrre-
unie die ik hieronder bijsluit.
lk weet niet of deze BDU-8B ook
door de F-B4F's met dezelfde taak is
gebruik (dacht het niet, omdat het
echte device toen anders was), maar
mijn Streakverleden ligt op Eindho-
ven bij 314Sq."

Hierb[ de anekdote:
Tweedehands
EDSL . EHVK 12.07-1972, F.1O4G,
D-6684, 1.3 hrs
De Canadezen in Europa hadden
zich teruggetrokken uit een hier niet
nader te omschrijven strike taak en
hadden nogal wat training munitie
over. De KLu was er als de kippen bij
om die voorraad voor een zacht
prijsje over te nemen. Het leek ieder-
een het meest cost effective om de
handel dan ook maar meteen weg te
gooien, dus de deal was 's-middags
met een paar kisten naar Sóllingen,
daar overnight en de volgende och-
tend met de BDU onder de kist naar
Vlieland. Daar werd de bom afge-
gooid, hopelijk een goede score en
dan naar Volkel voor de full stop. So
fa[ so good. Het werd een wekelijks
terugkerend ritueel met telkens wis-
selende spelers en zoals dat gaat
werd je wel eens gevraagd om van
Sóllingen wat mee te brengen voor
deze of gene. Nu was het zo dat je
bij de F-104G nogal wat bagage
mee kon sjouwen en vooral het E-
compartment bood ruime mogelijk-
heden. ln deze ruimte zalen onze
door stoom, tandwielen en lampen
aangedreven computers voor naviga-
tie, rada[ ballistics en andere won-
deren van techniek opgeborgen in
afzonderlijke blikken dozen. Er was
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altijd plek (een minister had ooit
besloten een ander rekenwondel de
bombing compute[ niet aan te
schaffen) voor een mooi tapedeck
(in de doos) en vond je dat een of
andere computer niet echt hard
nodig was, dan kon je gewoon een
blikken doos eruit halen en thuisla-
ten. Nou was Volkel - Sóllingen -
Vlieland - Volkel zowel high als low
level niet echt het toppunt van moei-
lijkheid qua navigeren dus met het

toenemen van de vervoersbehoefte
wilde wel eens een computer thuis-
gelaten worden . Zo ook deze fatale
dag. De baas van de squadronbe-
wapening was een sleutelfiguur bij
het dagelijkse gereedmaken van de
vliegtuigen en dus onontbeerlijk
voor een soepel verloop van het
vliegprogramma. Om zeker te stel-
len dat iedereen aan vliegen toe-
kwam was het dus belangrijk de
adjudant V. te vriend te houden.
Toen hij dus eens informeerde of
het niet mogelijk was dat er voor
hem een stereo-installatie meege-
bracht zou worden was dat snel
beslist. Om voldoende ruimte te cre-
eren lieten wij vrijwel het hele E-

compartment ontruimen en een
paar uur later werd er aan de wing
van een collega vlekkeloos geland
op Sóllingen. Dezelfde avond naar
ieders tevredenheid geshopt in de
BX om de volgende morgen biltijds
take off te kunnen gaan voor ons
slot op Vlieland. Alles verliep vol-
gens plan tot boven het lJsselmeer.
Push up naar ,9, de speed voor
deze weapon delivery, radar in

ground map pencil, en daar zag Je

al de Afsluitdijk en de eilanden.
Even later het target eruit gedraaid,
maar eh, waar was nu de range cur-
sor? Oops, die stond nog in een
blikken doos, thuis in de vlieg-
tuigshelter. Jammer dan, niets aan
te doen, maar je kon de bom altijd
nog manual afgooien met een TLAR
(that looks about right) delivery. Als
je dan met een beetje geluk nog
een redelijke score had, had waar-
schijnlijk niemand iets in de gaten.
Snel handelen was nu geboden.

Switches anders zetten, crossing
the dyke, target visual, nu omhoog
met 3 Y2 G, dit is 'm, pickle, De

maneuver afmaken, omrollen voor
de pulldown, oops. Shit, wat vliegt
daar in close formatie onder ons?

Jawel, een mooie witte BDU, 2000
pond zwaar vliegt daar met nog
ruim 500 knopen op de klok dezelf-
de kant op, alleen wij zijn inverted
en going down. Voorzichtig weg-
draaien, niet te hard zakken, kist
weer recht zien te krijgen, en

warempel toch nog op een soort
van strike downwind aangekomen.
Maybe nobody noticed. Helaas,
jammer dan, G. (de range control-
ler) ontgaat niets. Bravo, stand by
for your score, thirtythousand feet at

twelve o'clock. Looked like a chute
failure. Cornfield, Bravo copies, too
bad.En dan het heerlijk sarcastische
commentaar van G. er achteraan:
Dat heb je met die tweedehandse
rotzooi.

Foto 2: Het blijkt dat de Hunters
van de sleepvlucht op Leeuwarden
een afwijkende registratie op de

neus voerden. Het eerste cijfer werd
weggelaten en de afgebeelde kist is
in feite de N-'187. Op de staart
(onder de vlag) stond echter in klei-
ne letters N-187. Zo vlogen er ook
een N-75, N-77 en N-88, foto's van

deze Hunters ziln zeer welkom bij

het NIMH daar alleen van de N-87

een foto in de collectie aanwezig is.

Piet Medema uit Hurdegaryp (tfn

051 1 -474648 ) zou graag weten wie
op de foto staan afgebeeld.

Foto 3: maakte duidelijk dat de KLu

in de F-86K tijd gaarne ging "shop-
pen" bij NAVO buren. De Luftwaffe
had namenlijk het overschot aan

Luftwaffe F-86K's geparkeerd op
Erding en de KLu heeft daar regel-
matig spare parts "geregeld". Zeer
waarschijnlijk is de afgebeelde F-

B6K dan ook voorzien van spare
parts uit Erding wat de verklaring is

voor het opschrift op het rompmid-
denstuk.

Foto 4: leverde een interessante
reactie op van een oud sqcdf.

"Toen ik opsofficiel aaneensluitend
cdt 299 sq was (1981-85), werd er
druk geexperimenteerd bij het sq.

Velen begrepen dat je in de helikop-

terwereld niet kon blijven stilstaan bij

Vl Ptransportopdrachten. Aansl uiting

op de tactieken van land- en lucht-

macht was dus geboden. Zo werd er
druk sluipgevlogen, geoefend met

heli kopterpatrouilles in samenwerking
met verkenningseenheden van de
landmacht, maar ook werd het feno-

meen FAC uitgediept.
Een van de vliegers die niet aazelde
de grenzen van de vliegtechnische
envelop op te zoeken was Dick Algra.
Hij (en anderen) lieten zich nogal eens

inspireren door de geest van innovatie

die op Leeuwarden heerste. Daarbij

was ook de vraag ter sprake gekomen

of het mogelijk was een F-16 en een

Bo-105 in formatie te laten vliegen, Nu

had de TROS al eens luchtopnamen
gemaakt van aankomende en onder-

langs suizende F-16s, door de came-
raman op zijn buik liggend gefilmd
vanuit de ladingruimte van de Bo,

waaruit de zgn. clamshell deuren

waren venruijderd. De volgende stap
was het synchroniseren van de vlieg-
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snelheden. De Bo moest dan iets snel-
heid aanduiken om zo'n 135 kts te
bereiken, tenruijl de F-16 de verkeerde
kant van de power curve opzocht.
De getoonde foto is minder spectacu-
lair dan wat ik zelf vanaf de tweede
plaats in de Bo meemaakte tijdens een
FAC-oefening: twee heel ongelijke
vliegtuigen die elkaar opzochten en
korte tijd in een sublieme formatie
samen vlogen."

Foto 5: leidde ook tot vele reacties.
De foto is genomen in november
1965 n.a.v het 10 jarig bestaan van

het Aan en Afuoer Sq Noord (later
MTG KLu). Afgebeeld is het plein
voor het MT gebouw op het Kamp
van Zeist. Het voertuig links is een
Austin Seven uit 1929 die in 1963
door de AooH.Jansen van de onder-
gang is gered. De Austin is met
eigen middelen en personeel van de
werkplaats hersteld. Na "in dienst-
stelling" in 1965 (kenteken LM 1929)
fungeerde het voeruig als mascotte
van het AA Sq: Bij opheffing van de
MTG KLu is de Austin naar het MLM
gegaan. Het futuristische vtg rechts
is een Nekaf jeep met o.a. een

vltgcanopy en pylontanks van de
F-BOK. De personen zijn Aoo
R.v.Rijkom (lichte uniform) en een
dpl sgt (naam onbekend) in het don-
kere uniform.

Uw hulp wordt wederom gevraagd
ln het archief van het NIIVH bevinden zich nog veel foto's waar ik graag wat meer van zou willen weten. Ditmaal gaat
het om enkele gebouwen waar ik vraagtekens over heb (íoto 1 en 2). Wie helpt mij (en daarmee het Nederlands
lnstituut voor Militaire Historie) uÍt de brand?

Wie kan iets vertellen over deze (kennelijke) cantine?
(foto 3)

Uw reacties voortaan gaarne sturen naar:
B. van den Broeke - Pr. Kennedylaan 212 - 2343GW Oegstgeest

Ook vond ik een ludieke foto van een 'vliegende non':
wie kan mij meer vertellen over de achtergronden van
deze foto? (foto 4)

tel: 071-5173626 - e mail: bertirene@casema.nl



Souvenir!
ln 1968 was het 323 squadron tijdelijk op de vliegbasis
Deelen geplaatst. Werkzaamheden op thuisbasis Leeu-

warden (baanrenovatie) zorgden er voor dat er vanaf
Leeuwarden niet kon worden gevlogen. Over de tijd op
Deelen zijn op zích al een aantal verhalen te vertellen.
Dit verhaal gaat over het afscheid van Deelen.
Het 323 squadron maakte op de vliegbasis Deelen
gebruik van een hangar die tegelijkertijd ook bij de

GPLV in gebruik was. Met name in de aanbouw van de
hangar was de commandant van een GPLV squadron
en een aantal van de bijbehorende bureaus gehuis-
vest. De GPLV had nauwe contacten met de KL en

misschien om die reden stond er een geschutskoepel
van een tank als "squadronmascotte" op het grasveld
voor het bureau van de desbetreffende commandant.
Deze geschutskoepel werd kort voor de terugkeer naar

Leeuwarden door een aantal 323-ers uitgekozen om als
"souvenir" te worden meegenomen. Er werd een kraan-
wagen en een vrachtwagen geregeld, en op de dag
voor het vertrek werd er na einde dienst een geslaagde
poging ondernomen om het ding op de vrachtwagen te

takelen ......totdat plotseling de GPLV-commandant
verscheen. Ziln tekst was kort en bondig: "lk gelast jul-

lie die koepel direct op zijn plaats te zetten en hem daar
te laten staan". Totaal verslagen dropen de 323-ers aí
echter. .dat was maar schijn. ln de nacht keerden
een aantal mannen terug om de groengekleurde koepel
een flinke schilderbeurt te geven; vleeskleurig geaderd

(door Ton Lelie)

en met een rode punt. Ook werden er nog twee jute

zakken(met inhoud) toegevoegd.
De volgende morgen stond er op het grasveld geen
geschutskoepel maar een duidelijk herkenbaar model
van de 'mannelijke kunne'. Het bijgeplaatste bord met

de afschrift "De zaadschieter" illustreerde hoe er over
de hele zaak werd gedacht. Bij het vertrek werd een

groepsfoto gemaakt van 323-squadronleden op de
"plaats van delict". Was de koepel toch even opgeno-
men in het 323 squadronl
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Ziekteko s te n re gel i n ge n
J.C.J.M. Janissen

WET MAATSCHAPPELIJKE

oNDERSTEUNTNG (WMO)

1E FASE

Bronnen : Stichting Senioren

O rg a n i sati e s Ove rij sse/; NVOG;

KVEO: Ministerie VWS.

Doel en inhoud

Het Kabinet heeft besloten
tot een nieuw stelsel voor

langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. De

Wet is door de Eerste- en Tweede Kamer aangenomen en

zal vanaf 1 januari 2007 gefaseerd worden ingevoerd. De

nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal de

lichtere vormen van hulp en ondersteuning door de gemeen-

ten laten organiseren. De Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ) komt in beeld indien "zware zorg" is vereist,

ofwel: de professionele zorg en verpleging. De WMO en de

Zorgverzekeringswet (ZVW) moeten de basis gaan vormen
voor de uitvoering en financiering van de zorg in Nederland
voor de komende tientallen .1aren. ln de toekomst zullen meer
onderdelen van de AWBZ aan de WN/O worden toegevoegd.
Het Kabinet is de mening toegedaan dat mensen zolang
mogelilk zelfstandig moeten kunnen functioneren. Daarvoor is

het belangrijk dat de verschillende zorg- en ondersteuning-
voorzieningen samenhang vertonen en in de directe omge-
ving van mensen te krijgen ziln. Ook als er als gevolg van de

vergrijzing meer mensen een beroep doen op zorg, moet de

kwaliteit behouden blijven. De overheid moet dit streven zien

te rijmen met oplossingen voor de sterk groeiende uitgaven

in de zorg en een druk op de arbeidsmarkt in de zorgsector.
De belangrijkste reden voor de stelselherziening is om een

einde te maken aan de onduidelijkheid voor de burger. Door

een veelvoud van loketten, bureaucratie en een onduidelijke
rolverdeling tussen gemeente en het rilk is het voor de bur-
ger niet altild duidelijk waar hij moet aankloppen voor hulp.

Het kab net maakt met de invoering van de WMO een strikt
ondersche d t!ssen "zorg" en "maatschappelijke ondersteu-
ning". Zorgva t na invoering van de WMO onder de AWBZ en

behelst alleen nog de langdurige zorg voor chronisch zieken,
gehandicapten, chronrsch psychiatrische patiênten en oude-
ren. Maatschappelilke ondersteuning valt per 1 januari 2007

onder de nieuwe WMO en gaat over de ondersteuning en

begeleiding die het mensen mogelijk moet maken om volwaar-

dig aan de maatschappij deel te nemen. Met de nieuwe WtVO

kan de gemeente ondersteuning logischer, betaalbaar en

lokaal regelen. De WMO zal vanaf 1 lanuari 2007 stapsgewi.ls

worden ingevoerd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoer ng

van de WMO komt te liggen bij de gemeenten.

Wat is de relatie tussen de WMO en de AWBZ
. De WMO regelt vormen van maatschappelijke ondersteun ng

die het mensen mogelijk maakt om zo lang mogelijk zelfstan-

dig te functioneren. Bijvoorbeeld begeleiding en huishoudelilke

verzorging. Maar ook de welzilnsactiviteiten, opvoedingson-
dersteuntng, woningaanpassingen en informatie en advies.

De Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Welzilnslet
en delen van de AWBZ (zoals huishoudelijke verzorging en

openbare geestelilke gezondheidszorg) komen onder de WIVO

te vallen. De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid over de

uitvoering van de WMO.
. De AWBZ is er in de eerste plaats voor zorg die zoveel kost

dat ze moeilijk te verzekeren is bij een zorgverzekeraar: Met

de volksverzekering AWBZ wil het kabinet in elk geval de zorg

behouden voor ernstige en chronisch zieken, dementerende
ouderen , zwaar gehandicapten en chronisch psychiatrische

patienten.

De rol van de gemeente

Gemeenten zijn met de WMO vanaf 1 januari 2007 verantwoor-

delijk voor de ondersteuning van burgers die niet in sraat zi.1n

om op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. Dit is
niet allemaal nieuw, want er bestaat immers al een Wet Voor-

zieningen Gehandicapten en een Welzijnswet. Deze berde wet-

ten gaan vanaf 1 januari 2007 op in de WMO. Wat vrrel nieuw

is voor de gemeenten, is dat hun verantwoordeli;khe d ',vordt

uitgebreid met onderdelen die tot dan toe via de AWBZ liepen.

Vanaf 'l januari 2007 betreft dat de huishoudel;ke verzorging.
Later zullen de activerende en ondersteunende begeleiding
daaraan worden toegevoegd.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat hun inr,voners volwaardig

aan de samenleving kunnen deelnemen. Gemeenten zijn ver-

antwoordelijk voor het voorzieningenaanbod voor burgers. Ook

moet de gemeente zorgen voor de toegankelilkheid van de voor-

zieningen. Onder de regie van de gemeente kunnen dienstver-

leners hun aanbod beter op elkaar afstemmen. Daardoor kri.lgen

burgers voorzieningen die beter aansluiten bij hun persoonlijke

omstandigheden.
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Met de invoering van de WMO zijn de gemeenten o.a. verant-

woordelijk voor een negental "prestatievelden":

1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in

dorpen, wijken en buurten.

2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met pro-

blemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met

problemen met opvoeden.

3. Het geven van informatie, advies en cliêntenondersteuning.
4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk
verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren

van mensen met een beperking of een chronisch psychisch

probleem of een psychosociaal probleem.

6, Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beper-

king of een chronisch-psychisch probleem of een psycho-

sociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelf-

standig functioneren of hun deelname aan het maatschap-

pelijk verkeen

7. Maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk

geweld.

B. De openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

9. Ambulante verslavingszorg.

Deze "prestatievelden" worden in de wet vastgelegd. Elke

gemeente mag straks zelf invulling geven aan die prestatievel-

den, in nauw overleg met organisaties van burgers, cliêntenor-

ganisaties en uiteraard de gemeenteraad. De gemeente moet

ook verantwoording afleggen aan haar burgers en de gemeen-

teraad over de uitvoering van de WMO. Er komen onvermijdelijk

verschillen tussen gemeenten. Elke gemeente biedt immers

maatwerk, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van

haar burgers. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat bij het

slecht ter been zijn in de ene gemeente een rollator wordt

verstrekt, teruuijl een andere gemeente betrokkene een scoot-

mobiel aanbiedt. Volgens het kabinet kunnen juist de verschil-

len gemeenten scherp houden. Als iemand met een handicap

beter geholpen wordt in een buurgemeente, kan deze persoon

met dat gegeven naar ziln eigen gemeentebestuur stappen en

om verbetering vragen.

De WMO wordt gefinancierd uit het Gemeentefonds. De bud-

getten voor de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WCG) en de

Welzijnswet zitten nu al in dat fonds. Met de invoering van de

WMO worden ook de budgetten voor geschrapte AWBZ{aken
in het Gemeentefonds gestort.

De WMO en haar gevolgen voor de burger
lemand die door omstandigheden zorg of ondersteuning
nodig heeft, loopt in het huidige stelsel grote kans om te
verdwalen in een woud van regels. De ene keer krijg je voor-

zieningen van de WVG, een andere keer uit de AWBZ en

dan weer uit het pakket van de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Allemaal verschillende regelingen met elk hun eigen voor-

waarden. Om dit probleem op te lossen wordt m.i.v. 1 januari

2007 een nieuw stelsel voor zorg en maatschappelilke onder-
steuning ingevoerd. Dit stelsel bestaat uit een nieuwe Wet

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en een aangepaste

AWBZ voor langdurige zorg.

Eén loket

Met de WMO krijgt iemand met vragen over ondersteuning te

maken met éen loket in de eigen gemeente. Hierdoor wordt de

toegang een stuk overzichtelijker. De Welzijnswet en de WVG

verdwijnen en de voorzieningen uit die wetten vallen per '1 janu-

ari 2007 onder de WMO. Ook ondersteuningstaken uit de hui-

dige AWBZ worden overgeheveld naar de WMO. De gemeente

is verantwoordelijk voor het aanbod voor haar burgers en

daardoor kan de dienstverlening beter aangepast worden aan

iemands persoonlijke omstandigheden. De gemeente heeft

immers beter zicht op de plaatselijke situatie dan de rijksover-

heid. De gemeente weet welke organisaties ingeschakeld kun-

nen worden en waar burgers behoefte aan hebben. Het kabinet

doet met de invoering van de WMO een groter beroep op de

eigen verantwoordelijkheid van burgers. Als het over de lichtere

zorg of ondersteuning gaat wordt bekeken wat je zelf nog kunt

doen. Op dit moment kijken mensen soms iets te snel naar

de overheid. Als 1e zelf voor dienstverlening kunt betalen, dan

moet je dat ook doen. Ook blijkt dat buren, familie of vrienden

wel eens willen helpen. Als iemand geen hulp in zijn naaste

omgeving krijgt, kan hijlzij zich wenden tot de gemeente. De

gemeente kan een vrijwilligersorganisatie inschakelen of een

professionele organ isatie.

Het kabinet benadrukt dat mensen er rekening mee moeten

houden dat AWBZ-zorg en ondersteuning in de toekomst alleen

nog beschikbaar zijn voor hen die het echt nodig hebben zoals

gehandicapten, chronisch zieken, ouderen en psychiatrische
patiënten. Ook de AWBZ-|ndicatiestelling (Centrum lndicatie-

stelling Zorg = beoordelingsorgaan wie recht heeft op welke

AW BZ-zor g) zal word e n aa n gesch erpt.

Zorg in beweging

Al vele jaren is er door diverse kabinetten gesproken over de

verandering van de financiering in ons zorgstelsel, waarvan

de basis bestond uit de particuliere zorgverzekering, het zie-

kenfonds, de AWBZ en de WVG, De stilging van de kosten van

zorg lag hieraan ten grondslag. De stijging wordt veroorzaakt

door zowel de vergrijzing van de bevolking als door de steeds

beter wordende medische mogelijkheden, Daarnaast was de

financiering van de curatieve (genezende) zorg gebaseerd

op gezinssituaties die steeds minder voorkomen en was ook

de solidariteit in de financiering veruvaterd. Ten slotte was de

regering er nog steeds niet voldoende in geslaagd om de orga-

nisatie van de zorg kostenbewuster op te zetten door efficiënter
te werken en deze op een modernere leest te schoeien. Ook

daardoor stegen de kosten sneller dan nodig zou moeten zt)n.

Het kabinet Balkenende, met name minister Hoogervorst (VWS),

durlde de complexe ingreep aan. Hij nam drie maatregelen die

met elkaar samenhangen:

a.lnvoering van de nieuwe Zorgverzekeringswel tz\./\i'i per 1

januari 2006;

b. De regie en de controle op de zorg is brl de zorgverzekeraar
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gelegd, daarbij gecontroleerd door de landeli)ke Zorgau-

toriteit. De zorgverzekeraars ziln hierin ook financieel zeer

betrokken;

c. lnvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

(WMO) per '1 januari 2007.

De ZVW en de WMO vormen de nieuwe basis voor het zorgstel-

sel in Nederland. Het ligt in de bedoeling dat de verzekerde

zorg in de AWBZ voor een groot deel wordt ondergebracht in

de twee nieuwe wetten. Per 1 januari 2007 wordt de kortdu-

rende psychiatrische hulp uit de AWBZ overgebracht naar de

Zorgverzekeringswet en wordt de huishoudelilke hulp (de zgn.

Alpha-hulp) vanuit de AWBZ overgebracht naar de WMO. Het

ligt in de bedoeling dat in de komende 4 tot 5 jaar steeds meer

onderdelen van de AWBZ worden overgebracht naar de twee

nieuwe wetten ZVW en WMO. Uiteraard gaan zowel de verze-

kerden (de gehele Nederlandse bevolking) als de gebruikers

(waaronder de meeste ouderen) hier veel van merken. ln één

van de nota's van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

staat bijvoorbeeld als blijvende bouwstenen voor besteding van

zorg vermeldt:
. Eerste pijler: preventie en zelfredzaamheid,
. Tweede piller. mantelzorg en vrijwilligerswerk;
. Derde pijler: private financiering (dus uit eigen middelen);
. Vierde pijler: publieke waarborgen (dus verzekerde zorg en

de WMO.

De zelfredzaamheid en het aanwenden van ergen middelen

worden belangrijke pijlers!

DE WMO - 1O VEELGESTELDE VRAGEN

1.Wat is de WMO?

De WMO is een kaderwet: een wet die algemene kaders stelt

en niet alles in detail voorschrijft. Gemeenten worden door de

WMO verantwoordel ij k voor maatscha ppel ij ke ondersteu n i ng.

Dit omvat activiteiten die het mensen mogelijk maken mee te

doen in de samenleving. Het gaat bijvoorbeeld om buurt- en

wijkwerk, ondersteunen van mantelzorg en voorlichtingsloketten.

Het is de bedoeling dat mensen zo veel mogelijk voor zichzelf

en voor elkaar zorgen. Als het niet lukt om zelf ondersteuning te

regelen, kunnen zijf:ij de gemeente terecht. Deze kan dan een

vrijwilligersorganisatie of een professionele organisatie inscha-

kelen voor de nodige ondersteuning. Het doel van de WMO

is: meedoen. Meedoen van álle burgers aan álle facetten van

de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of

bekenden. Dit is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen.

En als dat niet kan, is er de ondersteuning vanuit de gemeente.

2.Wat houdt de WMO straks in?

De WMO bevat straks: de huidige Welzijnswet; de bestaande

Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG); de (enkelvoudige)

huishoudelijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziek-

tekosten (AWBZ); enkele subsidieregelingen uit de AWBZ (o.a.

mantelzorgondersteuning, diensten bij wonen met zorg); en de

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).

3.Wat betekent de WMO voor de Welzijnswet en de Wet Voor-

zieningen Gehandicapten (WVG)?

De Welzijnswet en de WVG worden ingetrokken zodra de WMO

in werking is. De voorzieningen van de Welzijnswet en de WVG

vallen dan onder de WMO, De subsidies uit de Welzijnswet en

de landelijke taken worden (vooralsnog) opgenomen in een Wet

VWS Vol ksgezond heidsu bsidies.

4. Wat is "enkelvoudige" huishoudelijke verzorging?

E n kelvo ud i ge h u ishoudel ij ke verzorgi ng is h uishoudelilke verzor-

grng d e n et gerndiceerd is in combinatie met andere AWBZ-

functres. l"4ensen met een indicatie voor enkelvoudige huishou-

delrlke verzorgrng hebben dus alleén een aanwijzing voor huis-

houdelrlke verzorgrng V/anneer mensen naast de indicatie voor

huishoudeliyke verzorg ^g ook een indicatie hebben voor andere

AWBZ-functies, zoals perscc^ tle'letZotging, ondersteunende

en activerende begeleLdrng. oa^ spreken we ook wel van meer-

voudige huishoudelijke verzor!rn i.

5. De WMO is een kaderwet. Betekent dit dat er tussen de

gemeenten verschillen zullen/kunnen ontstaan in de voorzie-

ningen?

Er komen onvermijdelijk verschillen tussen ger-reenten. De

WMO stelt de algemene kaders en elke gemeente b edt

maatwerk, afgestemd op de behoeften en mogelrlkheden van

haar burgers. Volgens het kabinet kunnen .1urst dre verschtllen

gemeenten scherp houden. Als duidelijk is dat een buurge-

meente betere voorzieningen biedt, dan moet een gemeente

haar eigen keuzes wel kunnen uitleggen aan de burget.

6.Waar kan ik straks terecht met mijn vragen als ik bepaalde

voorzieningen nodig heb?

Op dit moment zijn er nog teveel verschillende regels voor ver-

schillende voorzientngen voor mensen met een beperking en

ouderen. Met de WMO kunnen gemeenten al die regelingen

bij een loket onderbrengen. Mensen kunnen er terecht voor

informatie, advies en het aanvragen van voorzieningen. Dat is

overzichtelijker en klantvriendelijker. ln het loket kunnen mensen

straks terecht voor voorzieningen uit de huidige Welzijnswet, de

Wet Voorzieningen Gehandicapten en delen van de AWBZ die

straks onder de werking van de WMO komen.

7. Mag mijn gemeente een eigen bijdrage vragen voor de voor-

zieningen uit de WMO?

Gemeenten mogen, binnen grenzen, een eigen bildrage vra-

gen aan mensen van boven de achttien die maatschappelijke

ondersteuning van de gemeente ontvangen.

8. Wat is een "tijdelijke zorgplicht"?

Gemeenten zijn de eerste jaren van de WN/O verplicht om

huishoudelijke vezorging, rolstoelen en scootmobiels aan hun

inwoners te leveren. De tijdelijke zorgplicht moet een zorgvuldige

overgang van de voorzieningen uit de AWBZ en de WVG naar

de WMO garanderen. Burgers behouden door de tijdelijke zorg-

plicht voorlopig het recht op huishoudelijke verzorging, rolstoelen



en scootmobiels. De gemeente stelt een verordening op waarin

ze bepalen wie wanneer recht heeft op deze voozieningen.

9. Hebben oudereniburgers inspraakmogelijkheden op het

WMO-beleid dat de gemeente ontwikkelt?

Elke gemeente legt na de invoering van de WMO in een vierja-

renplan vast wat zij gaal doen aan de maatschappelijke onder-

steuning in de gemeente. ln dat plan moet staan welke doelen

de gemeente wil bereiken en welke activiteiten ze daarvoor

ondernemen en hoe ze de kwaliteit van de maatschappelijke

ondersteuning verzekeren. Ook bepaalt de gemeente in het

vierjarenplan welke keuzemogelijkheden ze de burgers geeft,

Bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget (pgb) voor voor-

zieningen uit de WMO. De wet stelt vast dat gemeenten hun

burgers en cliènten moeten betrekken bij het opstellen van het

vierjarig beleidsplan voor de maatschappelijke ondersteuning.

Het vierjarenplan moet samen met het advies van belangenor-

ganisaties naar de gemeenteraad worden gestuurd.

10. Wat gebeurt er met het persoonsgebonden budget (pgb)?

ln het wetsvoorstel staat dat een gemeente een pgb voor de

WMO kán aanbieden. Gemeenten zijn dus niet verplicht om

een pgb aan hun inwoners aan te bieden. De reden hiervoor is

dat de WMO een beleidsvrijheid voor gemeenten voorstaat. De

gedachte achter de beleidsvrijheid is dat gemeenten beter zicht

hebben op de behoeften van hun inwoners dan de rijksoverheid.

Een gemeente is wel verplicht om in het beleidsplan te beschrij-

ven hoe ze de keuzevrijheid voor burgers vorm wil geven.

EU ROPESE ZIEKTEVERZEKERI NGSKAART

Bron: KVEO

Sinds 1 lanuari 2006 is het ook in Nederland mogelijk een Euro-

pese ziekteverzekeringskaart, European Health lnsurance Card

(EHIC), aan te vragen bij de zorgverzekeraar bij wie men een

basisverzekering heeft afgesloten. Met de EHIC die geldig is in

de landen van de Europese Unie (EU) alsmede in Nooruvegen,

lJsland, Liechtenstein en Zwitserland, kan bij tijdelijk verblijf

in het buitenland (bijv vakantie) worden aangetoond dat men

recht heeft op noodzakelijke medische zorg volgens de wetge-

ving van het land alwaar men verblijft. Met de kaart is de kans

kleiner dat men de medische kosten moet voorschieten. De

EHIC is persoonsgebonden. De zotgverzekeraar is verplicht op

verzoek gratis zo'n kaart te verstrekken.

Opmerking: De EHIC kan niet worden gebruikt als het doel

van de reis een medische behandeling is en evenmin als men

naar een buitenlandse zorgaanbieder gaat die niet binnen het

gezondheidszorgsysteem valt, zoals biiu. een prive-kliniek.

ZIEKTEKOSTEN PREM IE, IN KOMENSAFHAN KELIJ KE BIJ.

DRAGE EN NO-CLAIM 2OO7

Bron: KVEO en NVOG

Premie ziektekosten

De veruvachting is dat de gemiddelde premiestijging in 2007

tussen de B en 10 %zal gaan bedragen. ln 2006 is de premie

uit concurrentieovenveging te laag gehouden, weshalve de

ziektekostenverzekeraars het eigen vermogen hebben ingezet.

I nkomensafhankelijke bijdrage (lAB)

De IAB voor 2007 zal helzelfde zijn als in 2006: 6,5% over de

AOW en 4,4o/o over het aanvullend pensioen tot over een maxi-

maal inkomen van 30.015 euro.

No-claim regeling

Als de no-claim regeling komt te vervallen zal de premie ziekte-

kosten lager uitvallen. Wij moeten er echter van uitgaan dat deze

regeling in 2007 nog blijft bestaan, maar mogen er rekening mee

houden dat deze regeling in 2008 komt te vervallen. De doelstel-

ling, het minder snel gebruik maken van de diensten van een

zorgverlener, wordt n iet gehaald. De ziektekostenverzekeraa rs

ondersteunen de afschaffing van de no-claim regeling, al is het

alleen maar uit administratieve rompslompoverweging. Door het

afschaffen van de no-claim regeling kan de premie met 70 euro

per persoon per jaar omlaag. Of er door het vervallen van de no-

claim regeling een eigen risico in de plaats komt zal nog moeten

blijken. Zowel de no-claim regeling als het eigen risico wordt

ervaren als een discriminerend en niet solidair systeem.

Verbetering van efficiency

Er zal in grote mate en overal in de zorg efficiènter moeten

worden gewerkt, teneinde het zorghoofd boven water te kun-

nen houden. Ziekenhuizen en medisch specialisten krijgen er

volgens de begroting de komende 5 laar slechts 3% bij, terwijl

de kosten aanzienlijk meer zullen stijgen. Er zal dus efficiënter

gewerkt moeten worden, maar dat mag niet ten koste gaan van

de te bieden zorg. De ontwikkelingen lN de zorg worden MET

zorg tegemoet gezienl
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Tel. 0575 56 13 49
E-mai I J.van. Rossum36@kpnplanet. nl
Penningmeester: W. Verweij
Hof van Cambridge 169
7007 GP Doetinchem
Tel. 0314 32 49 97
E-mai I cpa-arnhem@hotmail.com
Commissaris: W.J.M.M. de Theije
Goltackers 104, 693'1 HE Westervoort
Tel. 026 31 18 577
E-mail wdetheije@planet. nl
Commissaris: R. Willemsen
Zwanenveld 66-21, 6538 RX Nijmegen
Tel. 024 34 46 963
E-mai I wibo@veteranen. nl
Girorekening 3149250
t.n.v Contactgroep Postactieven regio
Arnhem, te Doetinchem
ERE VOORZITTER: Dhr: H.T Jongerius
Schiedamhof 29, 6843 KT Arnhem
Tel.026 38 19 036

Den Haag
CGPA regio Den Haag
Voozitter: M.J.G. Halma
Secretaris Th.M. Deckers
Strijplaan 337,2285 GL Rijswijk
Tel, 070 39 44 585, 06 20 58 63 Bg
E-mai I theodeckers@wanadoo. nl
Penningmeester: E.J. Goedheer
Commissaris: H. H.W.G. Peters

De Peel
CGPA Groepen Geleide Wapens
Voorzitter: R. P Schouten
Krijten 51, 5403 PK Uden
E-mai I robirm@hotmail.com
Secretaris: A.J. M. Hussaarts
Paulus Potterlaan 46,5702 CW Helmond
rel.0492 54 05 16
E-mai I a. hussaarts@chello. nl
Vice voozitter: G.C,M. Boogaarts
Gaasthuisstraat 29, 5708 HH Helmond
E-mail fred. boogaarts@chello. nl
Penningmeester: Herman Vriesema
Rundedal 1'1, 9561 JW Ter Apel
Te|.0599 58 78 10
E-mail hermanvriesema@planet. n I

Of: Postactieven Groepen Geleide Wapens
t.a.v. Stafgroep Voorl. Groep Geleide Wapens
Postbus 5034, 5800 GA Venraij
Tel. 0493 59 B0 45
E-mai I hsvo@ggwdp.af.dnet.mindef. n I

Eindhoven
CGPA regio Eindhoven
Voozitter: EJ.P Logrster
St. lsidorusstraat 2A
5694 AL Son en Breugel
Tel. 0499 47 16 98
E-mai I f.logister@chello. n l.

Secretaris: L.A Damen
Achtse Loop 28, 5626 BW Eindhoven

Tel. 040 26 23 122
E-mai I f2hludo.damen0l @hetnet. nl
Penningmeester: H.M.G. van Soest
Duivenlandstraat B, 5628 KW Eindhoven
Tel. 040 24 15 584
E-mai I h.van.soest@hetnet. nl
Vice voozitter: PA. Roolvink
Evreuxlaan 115,5627 PT Eindhoven
Tel. 040 24 27 383
E-mai I piet@roolvink.fol. nl
Lid 2e Penningmeester: H. Bosch
Keersoppermolen 24, 5612 DD Eindhoven
Tel. 040 24 25 419
Lid: D.H. Mulden Dalem 6,5527 JG Hapert
Tel. 0497 33 02 09
E-mai I f2hdhmulder@hetnet. nl
Lid: H.G. Sepers
Leemgraverwei 6, 5551 RA Valkenswaard
Tel. 040 20 41 376
E-mail h.sepers@chello. nl

Gilze-Rijen
CGPA regio Gilze-Rijen
P/a Vliegbasis Gilze Rijen
Postbus 49,5120 AA Rijen
website www.cgpagzrij. nl
Voozitter: WH.J. Logt
E-mail wlogt@xs4all.nl
Secretaris: W.J.A.L. van der Meere
Aalbersestraat 10, 5121 VB Rijen
Tel. 0161 22 42 31

E-mail secretaris@cg pagzrij. nl
Penningmeester: EH.A. Blósser
Leden: A. Witmont en A.T van der Heijden

Leeuwarden
CGPA regio Leeuwarden
Postbus 21050,8900 JB Leeuwarden
Voozitter: E.PW. Wiener
Spanjaardslaan 1 12, 8917 AW Leeuwarden
Tel. 058 216 5409
E-mai I epw.wiener@xs4all
Secretaris M. Cats
Brandenmeer 44, B91B GH, Leeuwarden
Tel. 058 266 1153
E-mail pa-lwd@planet. nl
Penningmeester: A, Lelie
Trui Jentinkwei 12,8915 JK Leeuwarden
Tel, 058 215 1170
E-mai I fanthomas@hetnet. nl
Notulist: P Siemeling
Westerparkstraat 31, 8913 CB Leeuwarden
Tel. 058 213 1119
E-mail phsiemeling@hotmail.com
Algemeen Lid: P Glas
J.H. Pameijerstraat 56, BB02 XR Franeker
Te|.0517 394748
Girorekening 9428701
t,n,v CGPA Regio Leeuwarden
http ://ho me. hccnet. n l/4. ed/postactief-lwd

Nieuw Milligen
CGPA regio Nieuw Milligen
Voozitter G.J.W. Fehrenbach
Anna Paulownalaan 25, 731 6 CS Apeldoorn
Tel. 055 57 90 936
E-mail touch-and-go@fehrenbach.nl
Penningmeester: J.G, Kools
Schopenhauerstraat 1 59
7323 L.W. Apeldoorn
Tel. 055 36 63 217
E-mail joh.gkools@freeler. nl

Secretaris: E Ouwerkerk
Rakkersveld 1 

'16, 7327 GD Apeldoorn
Tel. 055 53 33 033
E-mai I f.ouwerkerk@planet. n I

Lid: A, Sorel
H.M Mesdagstraat 32,7312 LP Apeldoorn
Tel. 055 35 59 094
Lid: J. vd. Spoel
Couperuslaan 1 49,3842 AD Harderu'rijk
Tel. 0341 41 74 35
Lid (plv. secretaris): J,L. Mulder
Van Haeftenpark 49,7316 NJ Apeldoorn Tel,
055 52 16 384
E-mail jimulder@chello. nl

Rhenen
CGPA regio Rhenen
p/a: Postbus 203, 3910 AE Rhenen
Voozitter: J.G. Koning
Goudenregenplantsoen 8, 3911 Zf Rhenen
Tel. 0317 61 47 46
E-mail konil 309@planet.nl
Secretaris: J,J.A. Fontein
Donderberg 30, 3911 JX Rhenen
Tel 0317 61 33 30
E-mai I j.j.a.fontein@hetnet. n I

Penningmeester: J.van Arkel
Van Bentheimhof 58, 3911 JN Rhenen
Tel.03'17 61 5623
E-mai I janvanarkel@veteranen. n I

Activiteiten: K.H Peeneman
Menorapad 7, 3958 XZ Amerongen
Tel. 0343 45 35 10
E-mail khpeeneman@ncrvnet.nl

Soesterberg
CGPA regio Soesterberg
Voorzitter: J.A. Kon ingstei n
Wolfsmelk 1 , 3738 TC Maartensdijk
E-mai I kon ingstei n32@veteranen. n I

Secretaris: C. Huisman
Versteeghlaan 50, 3769 BN Soesterberg
E-mai I huisman4602@hetnet. nl
Penningmeester: B. Petersen
Rigolettostraal 18, 3816 TR Amersfoort
E-mai I timoreno@planet. nl
Leden: J.M. Verburg
Karolingersweg 170
3962 AM Wijk bij Duurstede
E-mai I janatieverburg@hetnet. nl
M.P van der Wijst
Rumpler 17 ,3769 JH Soesterberg
E-mai I m.p.de.wijst@freeler. n I

Ledenadministrateur: J.H. van der Togt
Versteeghlaan 48, 3769 BN Soesterberg
E-mai I jhvdtogt@cpa-soesterberg. n I

Postadres CGPA SSB
Postbus '160, 3769 ZK soesterberg
Tel. 0346 33 89 76,fax 0346 33 Bg 72
Ereleden: Willem Aben en Willem den Ouden

Twenthe
CGPA regio Twenthe
Voozitter: J.A. Roos, Wilgenkamp 40
7581 HC Losser
E-mail jaroos@solcon. nl
Secretaris B.G Zwiers
PA. van Deldenstraat 19
7523 àD Enschede
E-mai I benzwiers@home. nl
Tel. 053 433 1571
Postadres CGPA regio Twenthe



p/a secretaris, PA. van Deldenstraat 19
7523 HD Enschede
Penningmeester A.A. Haveman
Vanekerstraaï 19,7523 HL Enschede
E-mail ab.haveman@home.nl
Lid/commissaris: EA.J. van Beers
D. Dilkhuisstraat 85, 7558 GL Hengelo
fe|.074277 4826
E-mai I vbeersf@home.nl
A. Bos
Namenstraat 6, 7559 NX Hengelo
re|.074277 4204
E-mai I A. Bosl @Keyaccess. nl
Erelid: M.A. van Drunen
Umbrialaan 13,7577 KA Oldenzaal

Volkel
CGPA regio Volkel
Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel
Voozitter: W.D. den Ouden
E-mai I w.denouden@hetnet. nl
Secretaris: K. Mars
E-mai I marskees@hetnet. nl
correspondentiead res CG PA Vol kel
p/a stafgroep Voorlichting
Postbus 10'150, 5408 ZW Volkel
Penningmeester: R. Postma

ORGANISATIE ELEMENT

BUREAU POSTACTIEVEN

BEREIKBAARHEID

Fax:

E-mail:

KLUIM:

POSTADRES tevens

REDACTIEADRES

MILITAIR POSTADRES

(Alleen vanaf militaire
onderdelen)

BEZOEKADRES

Commando Luchtstrijdkrachten

Chef Kabinet

Bureau Postactieven

CCPKLu: Joop Melisie

KLuPActief: Ko Norg

Administratie: Sharita Khemai-Ramawadhdoebe

Telefonisch: Joop Melisie 076 54471 33

Sharita Khemai 076 54471 36

Ko Norg 033 245 67 91

06 53 8'1 09 55

Leden: J. van Soest, H. Geurts,
T Roosenboom, A. Boender
Girorekening 2641799
t.n.v CGPA Regio Volkel te Uden
ERE VOORZITTER: Dhr Gijs Jonker

Woensdrecht
CGPA regio Woensdrecht
Voozitter (tevens ad interim secretaris):
C. Boshuizen
Lijsterbessïraaï 11

4711 RJ St. Willebrord
E-mail cboshuizen@planet.nl
Penningmeester Sjoerd Heringa
Lambertijnenlaan 49
4614 EV Bergen op Zoom
Tel. 06 308 45 425
E-mail sjoerd. heringa@home.nl
Lid: Cor van Wijk
Meerkoet 36,46'17 KN Bergen op Zoom
Tel, 0164 25 67 28
E-mai I corvanwijk@home.nl

076 544 71 37

ccpkl u@cls k. af. d net. m i ndef. n I

Melisie

Khemai

Militair Luchtvaart Museum
Kamp van ZeisI2 - 4
Postbus 184,3769 ZK Soesterberg
lnfolijn 0346 35 60 00
Fax 0346 35 60 20
E-mail info@mlm.af.dnet.mindef. nl

Nederlands lnstituut voor Militaire
Historie
Alexanderkazerne, Gebouw 203
Van Alkemadelaan 357
2597 BA Den Haag
Correspondentiead res:
Postbus 90701
2509 LS Den Haag
Telefoon 070 316 58 36
Fax 070 316 58 51

E-mail NIMH@mindef.nl

Postactievenkaart
Adres Aanspreekpu nt 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).

Vliegende Hollander
lndien u als KLu militair of burger met
functioneel leeftijdontslag / pensioen de
Vliegende Hollander nog niet automa-
tisch 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
oozaak) minimaal 2 maanden zal u de
Vliegende Hollander worden toegestuurd.
Voor mutaties met betrekking tot adres, dan
wel opzegging dient u als volgt te handelen
neem contact op met het bureau post-

actieven. Tip: GEBRUIK HIERVOOR UW

ADRESSTROOK. Het is natuurlijk ook
handig, met betrekking tot o.a. KluPActieí
als u uw nieuwe adres ook bij ons bekend
stelt. Als u van de KLu geen informatie
meer wilt ontvangen bericht dit dan (CLSK /
KAB / Postactieven) waarna deze mutatie in

de database ingevoerd zal worden.

C LS l'íKa b i neVPostacti even

Postbus 8762
4820 BB Breda

Hoofdkwartier CLSK

C LS K/Ka b i neVPostacti eve n

MPC 92A

Westbroek 3
4822 ZX Breda

t@




