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Op naar nieuwe reünie in 2013
Marghaba mannen van DIC-1,
Zaterdag 14 november 2009 was opnieuw een
gedenkwaardige dag in de geschiedenis van DIC-1
geworden.
Op deze dag kwamen 12 van de 15 nieuwe - en oude leden van het Reüniecomité DIC-1 bijeen in het
Kumpulan (onderdeel van Huize Bronbeek) te
Arnhem om over de toekomst te praten van DIC-1 en
zeker te stellen, dat we tot in lengte van dagen elkaar
kunnen blijven ontmoeten door middel van een 5
jaarlijkse reünie.
Eigenlijk waren de grondslagen waarom we bij elkaar
kwamen de volgende 4 redenen:
1. Deze vergadering is een voortvloeisel uit de
afgelopen reünie van 2008, waarbij te kennen is
gegeven door enkele leden om te stoppen met de
reüniecommissie en de aanmelding van een aantal
nieuwe vrijwilligers;
2. Er was dringend behoefte aan verjonging (en dus
nieuwe inzichten);
3. Een derde aanleiding was het overlijden van Dolf
Kiewiet op 04 juli 2009 en de vraagstelling hoe daar
mee om te gaan in de toekomst;
4. Tot slot werd ook genoemd de wens om meer en
vaker
(jaarlijkse)
bijeenkomsten
DIC-1
te
organiseren (op een informele wijze en op kleine
schaal ergens in het land).

Het nieuwe Reüniecomité DIC-1
Staand: Ruud Krijnen, Peter Reijn, Theo Scheppers, Martin Schimmel, Peter
van der Meulen, Paul Aarts, Ferry Tummers en Koos Fokkema;
Zittend: Richard Weber, Michel van de Plas, Erik Hoebee en Frans-Wim
Smits.
Afwezig waren Ferry Mugie, Rutger Hopman en Sjaak Vos.

Ruud Krijnen. Martin Schimmel, Paul Aarts en Peter van der Meulen hadden in het voortraject op 18 augustus ll. al enig
voorwerk verricht en konden we met een goed voorgevoel, een door Ruud gemaakte Powerpoint-presentatie en een agenda aan
deze bijeenkomst beginnen.
Peter Reijn werd benaderd, hoefde gelukkig niet lang na te denken en werd bereid gevonden deze bijeenkomsten als notulist op
te willen treden en zo hadden we dus eigenlijk al een voorlopig dagelijks bestuur reünie commissie DIC-1 gevormd.
De bijeenkomst in Arnhem mag een succes genoemd worden, waaraan alle deelnemers vol enthousiasme hebben
deelgenomen. In deze nieuwsbrief de belangrijkste genomen initiatieven.

Nieuwsbrief nieuwe stijl

In dit nummer….

Zoals jullie zien heeft de Nieuwsbrief een nieuwe lay-out.
Dat komt omdat er een nieuwe redactie is gevormd (zie pagina 2). Met ingang van dit
nummer hebben Michel van de Plas en Peter Reijn het stokje overgenomen van Rob
Lagerweij (omdat deze gestopt is met zijn werkzaamheden voor de Reüniecommissie).
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Afgesproken is om, vanaf heden, 2x per jaar een DIC1-Nieuwsbrief uit te geven (voor& na-jaar) met nieuws over/van DIC-1, maar ook UNIFIL algemeen.
Daarnaast is het voornemen om de Nieuwsbrief ook digitaal (of misschien alleen
maar) te laten verschijnen in de toekomst. Hierover later meer.
Hierbij hebben we wel uw hulp nodig:
1. Heeft u DIC-1 / UNIFIL nieuws meldt het de redactie:
2. Graag willen we uw mailadres weten. -zie ook verderopNog niet Digitaal?! Schrijven dat kan ook:
Redactie Nieuwsbrief DIC-1, Neuweg 192, 1214HB Hilversum

Alle commissies

2&3

DIC-1 Digitaal

3

Nieuwe vergadering

3

Kerstgroet

3

Reünievereniging DIC-1

4

Vierdaagse Nijmegen 2010

4

e

Sfeerimpressie 1 vergadering

4

NIEUWSBRIEF DIC 1 - December 2009

2

Reüniecommissie heet voortaan Reüniecomité
De taken van het nieuwe DIC-1 Reüniecomité zijn in goed onderling overleg als volgt verdeeld:
Er is een bestuur + acht (8) werkgroepen gevormd die elk een deel van de werkzaamheden van de reüniecommissie oude stijl
hebben overgenomen of zitting hebben genomen in de nieuw gevormde werkgroepen te weten:
Het bestuur van het DIC-1 Reüniecomité bestaat uit de beide oud-commandanten DIC-1, Ferry Tummers en Ferry Mugie.
Zij laten zich bijstaan door een dagelijks bestuur bestaande uit:
Voorzitter
: Peter van der Meulen
Secretaris
: Martin Schimmel
Notulist/vergaderingen
: Peter Reijn
Penningmeester
: Paul Aarts
Ledenadministratie
: Ruud Krijnen
Werkgroep 1 (Nieuwsbrief);
Het is gebleken, dat de Nieuwsbrief DIC-1 voldoet aan een
behoefte bij velen van ons. Dit soort activiteiten moeten dus
voortgezet worden en twee maal per jaar uitgegeven
worden.
Peter Reijn en Michel van der Plas nemen dit onderwerp
voor hun rekening.
Werkgroep 2 (Bijeenkomsten);
Het jaarlijks organiseren van “kleine” en informele
bijeenkomsten voor die leden van DIC-1 (uiteraard met
partner/kids etc. etc.) die daar behoefte aan hebben.
Richard Weber, Frans-Wim Smits en Rutger Hopman
nemen dit voor hun rekening.
Werkgroep 3 (Website):
Op dit moment werkt DIC1 met een eigen hyves-site
(http://dic-i.hyves.nl/) die
eigenlijk niet voldoet aan
de verwachtingen; slechts
34 aanmeldingen zijn te
melden die zich op deze
hyves-site
hebben
aangemeld.
Richard Weber en Peter
Reijn
gaan
de
(on)mogelijkheden van het
opzetten van een eigen
DIC-1
website
onderzoeken.
Natuurlijk
bekijken ze hierbij ook het
financiële plaatje wat hier
eventueel aanhangt.
Werkgroep 4 (Activiteiten):
Bij deze werkgroep zal worden gekeken naar de diverse
activiteiten die bijvoorbeeld het “Moederbataljon”, het 44e
Pantser Infanterie Bataljon Johan Willem Friso jaarlijks
onderneemt.
Te denken valt aan de deelname van meer DIC-1ers aan
de Dodenherdenkingplechtigheid op 4 mei bij het UNIFILmonument in Havelte; Deelname als “scheidsrechter” bij de
oefening Blauw Koord van het Bataljon, deelname van onze
DIC-1 mannen aan de uitreiking van het Blauwe Koord aan
de deelnemers van de Oefening Blauw Koord die de
oefening met succes hebben volbracht, de jaarlijkse
vierdaagse van Nijmegen en de natuurlijk de deelname aan
het defilé op de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag in den
Haag.

Met dit onderwerp zullen Theo Scheppers en Peter van der
Meulen en Frans-Wim Smits zich gaan bezig houden.
Werkgroep 5 (0-lijns Veteranenhelpers):
De opzet van deze DIC’ers werkgroep bestaat uit het
bieden van een luisterend oor, een helpende hand voor die
DIC-1 leden (en hun partners) die daar even behoefte aan
hebben, ook wel 0-lijns Veteranenhelper genoemd.
Zij hebben door de bank genomen wat meer ervaring
opgedaan in deze materie.
De bezetting van deze werkgroep is nog niet helemaal
compleet; wel is bekend dat onze oud-commandant, Ferry
Tummers, Dominee Koos (Wibrun) Fokkema en Peter van
der Meulen deze kar gaan trekken.
Werkgroep
6
(Uitgeven
Gedenkboek DIC-1 in 2013):
Dit
zal
naar
alle
waarschijnlijkheid
wel
de
grootste uitdaging voor het
nieuwe DIC-1 Reüniecomité
gaan worden!
Deze werkgroep zal zich gaan
bezighouden met het allereerst
onderzoeken of de uitgifte van
een
dergelijk
initiatief
(financieel) haalbaar is en
vervolgens zich dienen bezig te
houden met het schrijven en
samenstellen van een dergelijk
gedenkboek, waarvoor we met
zijn
allen
verantwoordelijk
zullen zijn.
Voorwaar een enorme klus en
de groep enthousiastelingen
die zich daar mee bezig gaan houden zijn: Theo
Scheppers, Michel van der Plas, Paul Aarts en Ruud
Krijnen.
Werkgroep 7 (Terugkeerreis DIC-1 naar Libanon):
Het blijkt, dat velen van ons eigenlijk wel een keertje terug
zouden willen gaan naar ons inzetgebied in Libanon.
Helaas is dat ook voor velen (financieel) niet haalbaar en
de terugkeer reizen, die nu worden georganiseerd in
samenwerking met het Veteraneninstituut, zijn eigenlijk
meer bestemd voor de mannen die bij het DutchBat in
Libanon hebben gezeten en niet bij een DIC.
Martin Schimmel heeft dit onderwerp tot zich genomen en
zal het één en ander gaan uitzoeken en ons hierover
berichten.
Vervolg op pagina 3 >>>
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>>> vervolg van pagina 2
Werkgroep 8 (Fondsenwerving):
Niet voor niets is deze werkgroep als laatste opgenomen in
deze bijdrage.
Alles staat en valt immers met de beschikbare financiële
middelen die een club als de onze draaiende kan houden.
Nu kunnen we logistiek terugvallen op die DIC-1 lieden, die
nog in actieve dienst zijn en via het welbekende “oldboysnet” het één en ander kunnen regelen en ritselen,
maar er komt een tijd waarop ook die bronnen opdrogen en
we willen toch op geregelde tijden bij elkaar blijven komen!
Dus zal daar geld voor nodig zijn en deze werkgroep zal
zich hier tegenaan gaan bemoeien.
Daarnaast hebben we zeer recent vernomen, dat we met
ingang van 2012 ingeschreven dienen te staan bij de

Kamer van Koophandel willen we na 2012 gebruik kunnen
blijven maken van de reüniefaciliteiten (tegemoetkoming in
de kosten voor het houden van een reünie) van het
Ministerie van Defensie en ook daar is geld voor nodig.
Het simpel twee maal per jaar bij elkaar komen van het
reünie comité brengt al de nodige kosten met zich mee
(denk hierbij aan de reiskosten, kosten voor een vergader
locatie en een simpel broodje met een kop koffie of thee)!
Sta dus binnenkort niet vreemd te kijken, wanneer je een
schrijven van deze werkgroep zult ontvangen met de vraag
hoe en op welke wijze jij een (financiële) bijdrage kunt
leveren.
Wie tot deze werkgroep behoren: Ferry Tummers, Jack Vos
en Paul Aarts.

Mannen van DIC-1, met dit overzicht hebben we getracht jullie een overzicht te geven van alle initiatieven en plannen die we als
reüniecomité DIC-1 hebben (gemaakt) om het voortbestaan van een unieke eenheid als DIC-1 te kunnen blijven garanderen
voor de toekomst. Dit is niet alleen aan dit clubje enthousiastelingen voorbehouden; ook van jullie zal een actieve rol in ons
voortbestaan in welke vorm dan ook worden gevraagd; we rekenen op jullie!
het DIC-1 Reüniecomité

Nieuwe vergadering gepland…..
Het DIC-1 Reüniecomité heeft reeds een nieuwe vergadering gepland: zaterdag 12 juni 2010, locatie nog nader te bepalen.
Heeft u vragen, opmerkingen, aanvullingen aan het comité: mail naar secretaris dagelijks bestuur: martinschimmel@tiscali.nl

DIC-1 Digitaal + Up-to-date
Met veel kunst en vliegwerk proberen Ruud Krijnen
(ledenadministratie DIC-1 leden) en ik (het verzamelen
van de @-mail adressen van onze DIC-1 mannen) bij te
houden.
Helaas gaan in de loop van de jaren veel van deze
gegevens verloren door verhuizing of de aanschaf van
een ander computer systeem met een andere provider.
Willen we ook in de toekomst jullie op de hoogte
kunnen blijven houden van alle plannen en
ontwikkelingen binnen onze DIC-1 club, dan zullen we
toch echt de beschikking dienen te hebben over de
juiste gegevens van jullie woon- of verblijfadres en @mail adressen.
Dus stuur Ruud Krijnen de juiste prive gegevens aub. Dat
kan gewoon via de @-mail naar Ruud:
WPJM.Krijnen@mindef.nl of ruud.krijnen@kpnplanet.nl
Ik houd alle @-mail adressen bij en heb tot vandaag slechts
58 @-mail adressen van de DIC-1 leden tot mijn
beschikking; we missen er dus nog heel veel.

Doe ons een lol en stuur even een e-mailtje naar mij toe
met je @-mail adres:
hepesteenwijk@home.nl of
hepesteenwijk@hotmail.com
Tot slot wil ik toch nog een (klein) pleidooi houden voor
onze DIC-1 hyves-site.
Mogelijk, dat velen van jullie niets hebben met hyves,
echter tot nu toe is dit medium de snelste wijze van direct
communiceren gebleken met de leden van DIC-1.
Dus denk er nog eens over na en wie weet, meld je je
alsnog aan op onze hyves-site:
http://dic-i.hyves.nl/
Deze privé-gegevens worden NIET ter beschikking gesteld
aan derden en dienen slechts voor de onderlinge
correspondentie binnen DIC-1.
Het bespaard ons een hele hoop moeite je te kunnen
bereiken op de snelst mogelijke- en op een zo goedkoop
mogelijke wijze.
9 Bravo DIC-1
Peter van der Meulen.

Namens het bestuur, alle commissies en de redactie
wens ik u allen
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Reünievereniging DIC-1…?

We hebben onlangs te horen gekregen, dat we met ingang van het jaar 2012 als reünievereniging DIC-1 ingeschreven
dienen te staan bij de Kamer van Koophandel, willen we aanspraak kunnen blijven maken op de Regeling reünie
faciliteiten van het Ministerie van Defensie.
Met deze regeling kunnen we een tegemoetkoming krijgen van het Ministerie van Defensie voor de organisatie van onze
reünie (voeding en personeelskosten).
Het zal er al een poosje in, dat er strenger gekeken zou gaan worden naar de financiële handel en wandel rondom een reünie
van een Veteranenorganisatie en dit is dus de aanloop zal gaan worden naar een nieuwe (deel-)bezuinigingsmaatregel van
Defensie.Eerlijk gezegd is dit ook wel terecht; in de loop van de afgelopen jaren is dit systeem "vervuild" en maken ook vele niet
Veteranen gebruik van de financiële tegemoetkoming door Defensie bij een reünie.
Daarnaast zal er -naar verwachting- in de toekomst ook gekeken gaan worden welke deelnemers aan een reünie er nu eigenlijk
wel en wie geen Veteraan is (partners niet meegerekend, die horen er gewoon bij) en dus aanspraak kunnen maken op de
financiële tegemoetkoming van Defensie.
Hiervoor wordt het Veteranen Registratie Systeem (VRS) gebruikt, waarin alle
Gezocht Deelnemers
Veteranen zijn opgenomen.
4-DAAGSE NIJMEGEN 2010
Vreemd genoeg, zijn er nog velen onder ons, die nog steeds geen Veteranenpas
van 20-23 juli
hebben aangevraagd en dus op die manier dan ook niet zijn opgenomen in het VRS!
Toch kan dat heel eenvoudig en zonder al te veel moeite; ga naar de website van het
•
Er wordt gelopen in
Veteraneninstituut, (www.veteraneninstituut.nl); kijk bovenaan het scherm op de rode
detachementverband
balk en klik op het 2e vakje (Veteranenpas).
in een militaire outfit
Aanvraagformulier uitprinten, invullen, een pasfoto erop en portvrij op de brievenbus
doen.
•
Huisvestiging is
Heumersoord en
Doen, je hebt er recht op!
wordt door Defensie
betaald.
e

Sfeerimpressie 1 vergadering Comité

Het nieuwe reüniecomité moet direct aan de bak !
Het zal ergens in september geweest zijn, dat ik via de mail te lezen kreeg over een
bijeenkomst in Arnhem van het reüniecomité. De datum,14 november, kwam mij heel
gunstig uit, omdat de dag erna in Nijmegen de 7-Heuvelenloop zou plaatsvinden. Zo
zou ik als ex-Unifiller en hardloper dus twee vliegen in één klap kunnen slaan en
hoefde ik niet twee keer achter elkaar naar het oosten des lands af te reizen. Vanuit
mijn woonplaats Voorschoten ben je, eerst met de bus en daarna de trein, toch al
snel twee uur onderweg om op plaats van bestemming te komen, maar ik had in
beide "klussen" erg veel zin en dan vind je een lange reistijd in zijn geheel niet echt
boeiend. Ondertussen had ik ook al een slaapplaats geregeld bij vrienden in
Zevenaar, wat weer in buurt van Arnhem ligt.

•

Trainingen beginnen
begin februari en zullen
elke week plaats vinden
ergens in het land
Trainen is niet verplicht
maar wel gewenst!!

•

Voor meer info:
Frans-Wim Smits
franswimsmts@msn.com
(let op: spelling!! –zonder ‘i’ in Smits)

Na het gezinnetje gedag te hebben gezegd, ging ik zaterdagmorgen om 6.59 uur op stap en kwam ik iets over negen aan in
Arnhem. Ik had via internet al opgezocht dat ik met buslijn 3 bij het militair tehuis Bronbeek zou komen. Daar had het
reüniecomité een vergaderruimte geregeld. Bij de deur werd ik verwelkomt door Peter van der Meulen en Paul(tje) Aarts. Het
voelt als een soort thuiskomen als naderhand steeds meer oud DIC 1 mannen arriveren. Deze club moet de kar gaan trekken
wat betreft bijeenkomsten en allerlei andere activiteiten rond DIC 1 in de toekomst. Nadat we iets later (vanwege een onwillige
beamer of was het de laptop ??) dan gepland starten, wordt het hoe en waarom van deze dag doorgenomen. Na een paar uur
overleggen, volgt een fantastische rijsttafel (met dank aan Martin Schimmel voor het regelen) en vragen een aantal tafelgenoten
zich af waar zo'n mager mannetje als ik toch al dat eten laat. Ik leg ze uit dat dat in hardlooptermen koolhydraten sparen heet.
Ondertussen heeft ook Eric Hoebee de weg naar Bronbeek gevonden en schuift juist op tijd aan. 's Middags krijgen de plannen
meer gestalte en worden er spijkers met koppen geslagen. Rond een uur of drie nog tijd voor de groepsfoto, waarna een ieder
weer zijns weg gaat. Peter Reijn is zo vriendelijk om mij af te zetten bij Arnhem CS. We hebben ons aangemeld om o.a. de
komende nieuwsbrieven te verzorgen, dus nemen we nog kort de gemaakte afspraken door.
De zondag erop loop ik een prima tijd van 1:06:30 op de 15 km die de 7-Heuveloop lang is. Echter.... 's avonds thuis lijkt het
alsof messen mijn spieren van het linkerbeen geselen. Weer twee dagen later lig ik met een acute hernia in het ziekenhuis. Het
duurt even voordat de artsen besluiten om tot opereren over te gaan. Ze willen het eerst proberen met morfine en methadon.
De eersten die bellen zijn een aantal van de DIC-ers, die ik de zaterdag ervoor nog gezien en gesproken had. Zelfs Ferry Mugie
belt me op uit de V.S. Ondanks de invloed van methadon probeer ik iedereen zo goed als dat gaat te woord te staan. De
aandacht en belangstelling doet me goed. Een dag na de operatie, mag ik al weer naar huis. Diverse mailtjes en kaartjes met
(subtiele) beterschapswensen (Theo Scheppers : "Je wordt ouder papa, geef het maar toe") volgen. Het reüniecomité nieuwe
stijl laat direct van zich horen !
Tot horens, tot ziens !
Michel van der Plas

