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Voorwoord  
Door Peter Vermeulen (CSM DIC-1) 

Marhaba vrienden, vriendinnen en nabestaanden 
van de DIC-I mannen. 

Een fikse storm en regen gieren over ons landje ( 05 
oktober) en een hele goede gelegenheid, om er 
eindelijk weer eens voor te zorgen, dat jullie allen 
hoognodig “bijgepraat” worden over het wel en 
wee van onze geweldige club DIC-I. 
 
Er is weer het nodige vermeldenswaard en vooral te 
noteren in de agenda voor 2018. 
 

Activiteiten voor 2018: 
 
In de eerste plaats is het natuurlijk altijd even handig 
om op onze eigen website www.dic1.nl te kijken 
onder “agenda”. Richard Weber (post 7-1B) - onze 
onvolprezen webmaster- houdt alle laatste 
nieuwtjes nauwgezet bij en “ververst” met de 
regelmaat van de klok de laatste ontwikkelingen. 
Natuurlijk hebben we ook nog onze DIC-I Facebook 
pagina: Dutch Inf Coy Unifil, ook deze pagina wordt 
beheerd door Richard en is helemaal “up to date”. 

 
Zaterdag 05 mei 2018  
Bevrijdingsfestival te Wageningen; een geweldige 
dag voor het gehele gezin en je kunt ook nog 
meelopen met de NUV in het defilé. Metersdik staat 
het publiek aan de kant en kippenvel om dit (al is het 
maar één keer in je leven) mee te maken. 
 
Zaterdag 02 juni 2018  
Bijeenkomst “grote” reünie comité in het Veteranen 
Inloophuis, Bart Crumstraat 18, te 6866 AC Heelsum 
(bij Arnhem); voorbereiden reünie. 
 
Weekend van 08-, 09 en 10 juni  
DIC-I Ride Out centraal in het land; aanmelden bij 
Martin Schimmel (post 7-4); marhaba@ziggo.nl of 
GSM: 0618065514 
 
Zaterdag 30 juni 2018  
Opnieuw de Nederlandse Veteranendag op het 
Malieveld in den Haag; uiteraard hopen we dat deze 
keer er nog meer DIC’ers meelopen met het defilé bij 
de NUV (als aparte groep met “onze” DIC-I Hoodie’s, 
dat wel); begreep uit de “kanalen” dat er na afloop 
weer gezellig gegeten gaat worden in een Libanees 
restaurant. Succes verzekert. 
 
Weekend van 07-, 08 en 09 september 2018  
De laatste DIC-I Ride Out van het jaar; wie dit 
weekend optreedt als organisator is mij op dit 
moment nog helemaal duidelijk; houdt daarvoor de 
website en onze Facebook pagina maar in de gaten. 
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Zaterdag 03 november 2018  
Onze 5-jaarlijkse reünie; nadere informatie volgt 

natuurlijk. (zie verder in deze nieuwsbrief) 

Deelnemen aan de Oefening Blauw 

Koord: 
 
Een aanrader om ten minste één keer mee te maken: 
Voor het draagrecht van het zgn. " Blauw Koord" zijn 
door de traditiecommissie van de Koninklijke 
Landmacht bepalingen opgesteld. Om aan deze 
bepalingen te voldoen wordt door het 44 Painfbat RI 
JWF de oefening " Blauw Koord" georganiseerd voor 
het nieuwe personeel waarbij oud Unifillers tevens 
een deelnemende eenheid vormen. De mensen van 
onze eenheid zullen een actieve rol spelen in de 
ondersteuning en vorming van deze nieuwe 
militairen door inzicht te geven hoe het was tijdens 
onze diensttijd (uitzending Libanon) en ze te 
ondersteunen/meedoen (!) met de fysieke zware en 
mentaal uitdagende oefening. De Bataljons Adjudant 
(BA) van het 44e heeft de NUV verzocht om 
UNIFILLERS uit te nodigen die een actieve rol willen 
vervullen naar deze jonge nieuwe militairen toe. De 
oefening is op 22 en 23 maart 2018 op de Johannes 
Post kazerne te Havelte. 
 

 
 
U kunt zich opgeven bij de S3 NUV, Joop Hoek via 
email: jhoek177@gmail.com. Gaarne uw naam, geb.-
datum, telnr. en legitimatienr. en welke nachten u 
blijft slapen, vermelden. Met vriendelijke groet, Joop 
Hoek, NUV uw S3, M 06-54631686 

 

Webshop DIC-I, een eigen kledinglijn: 
 
En dan “onze” eigen DIC-I kledinglijn, nooit geweten 
dat we DIC-I fotomodellen onder ons hebben: Frank 
Idsinga (post 7-4 en mede initiatiefnemer van onze 
nieuwe outfit), Evert van Veldhuizen (post 7-17) en 
Richard Weber (post 7-1B) geven met veel 
enthousiasme invulling aan dit nieuwe initiatief.  

 
Je vindt alle informatie en vooral hoe te bestellen op 
onze eigen website: www.dic1.nl, ga naar de 
webshop en via dic-1@home.nl kun je de 
bestellingen plaatsen en krijg je te horen hoe en op 
welke wijze je kunt betalen. 
Let op: bestellen is één, betalen is twee en daarna 
wordt er pas geleverd! 
 
 
 
 

Reünie DIC-I op zaterdag 

03 november 2018: 
 
Allereerst de allerbelangrijkste mededeling; zaterdag 
03 november 2018 houden we weer onze 5-jaarlijkse 
reünie en keren we ook weer terug op het “oude” 
nest: de Prins Bernhardkazerne te Amersfoort. 
De planning loopt al op volle toeren en het kleine 
reünie comité heeft daartoe al de nodige stappen 
gezet; we zijn blij dat we weer alle steun krijgen van 
het bestuur van de Nederlandse Unifil Vereniging en 
het Veteranen Instituut en gebruik kunnen maken 
van het certificaat raamregeling reünie faciliteiten 
Veteranen Ministerie van Defensie; scheelt toch 
weer behoorlijk in de kosten. 
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Op zaterdag 02 juni 2018 zal het grote reünie comité 
bijeenkomen en spijkers met koppen slaan over de 
inhoudelijke organisatie, planning en logistieke 
aanpak; jullie horen daar in een volgende 
nieuwsbrief/flyer meer over. 
 

Onderlinge contacten DIC-I: 
 
Het lijkt er op, dat de onderlinge contacten, met het 
verstrijken van de jaren alleen maar toenemen en 
dat stelt ons tot grote tevredenheid. 
Door het hele land zien we het afgelopen jaar de 
blauwe Hoodie’s DIC-I steeds meer opduiken en dat 
is een hele goede zaak. 
Is het niet tijdens het Bevrijdingsfestival in 
Wageningen op 05 mei, dan wel op het Malieveld 
tijdens de Nederlandse Veteranendag  
 

 
 
Deelname aan de activiteiten van de Dutch Marching 
Group NUV (Frans-Wim Smits post 7-3); deelname 
aan het 44 Painfbat RJWF bij de oefening Blauw 
Koord ( zie volgende alinea) (o.a. Herman Boon post 
7-22 en 7-4), optreden van het Regiment in 
Groningen of Leeuwarden ook weer DIC’ers te zien 
(o.a. ook hier weer ons aller Herman Boon) 
 
Vlieland bijeenkomst van de mannen van post 7-22 is 
inmiddels een terugkerend evenement olv Herman 
Boon; zo te zien en te lezen een uitermate geslaagde 
happening, waar de mannen van 7-22 met veel 
plezier op terug kijken. 
 
Kriskras door Nederland rijdende motoren tijdens de 
Ride Out van DIC-I ook al zo iets, geweldig om dat 
allemaal mee te maken, ik kan het alle DIC-I 
motorrijders en rijdsters van harte aanbevelen. De 
onderlinge sfeer en saamhorigheid stralen er vanaf. 

Bij de Ride-Out’s motortoertochten laten de dames 
(al dan niet op de eigen motor) van onze mannen 
zich zeker gelden; ook al zoiets geweldigs. 
 

 
 
 

Toekomst en samenwerking met de 

NUVen het V-fonds: 
 
Op 12 februari 2013 heeft onze commandant DIC-I, 
Ferry Tummers een intentieverklaring ondertekent, 
die de toekomstige samenwerking tussen DIC-I en de 
NUV zeker stelde. 
 
Zeker daar waar het betreft logistieke- en financiële 
ondersteuning vanuit de NUV naar de DIC-I 
organisatie een goed besluit geweest. 
 
We zijn inmiddels een aantal jaren verder, processen, 
prijzen en omstandigheden zijn aan het wijzigen of 
zijn inmiddels gewijzigd. 
Via het NUV bestuur zijn er onder andere ook 
mogelijkheden, om een subsidieaanvraag in te 
dienen bij het V-fonds en uiteraard wil het reünie 
comité daar graag gebruik van maken voor onze 
reünies. 
 
Hoog tijd dus, om de koppen weer eens bij elkaar te 
steken en de intentieverklaring te “updaten”. 
Martin Schimmel en Peter van der Meulen hebben 
inmiddels het initiatief genomen om een 
bijeenkomst met (een deel) van het NUV bestuur te 
organiseren en naar verwachting zullen beide 
partijen binnen afzienbare tijd bij elkaar komen. 
 
We houden jullie op de hoogte van de 
ontwikkelingen 
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Oproep tot financiële steun DIC-I 
 

Vrienden, ook moeten we helaas telkens jullie 
aandacht in de nieuwsbrieven vragen voor het 
financiële plaatje van onze DIC-I schatkist. 
Laat ik voorop stellen, dat zowel het kleine- als ook 
het grote reünie comité, onze DIC-I club laat draaien 
op basis van “liefdewerk – oud papier”. 
Wij zijn weliswaar een strak georganiseerde club, 
maar werken niet met een betaald lidmaatschap 
en/of inkomstenbron, anders dan een 
gesubsidieerde- of eigen (noodzakelijke) bijdrage 
voor onze reünies. 
Het kleine comité heeft ook het onderwerp “ouder 
wordende DIC-I leden” besproken en hoewel – geen 
prettig onderwerp natuurlijk - we er allemaal niet 
aan moeten denken, moeten we toch zo zachtjes 
aan er een “beetje” (financieel) rekening mee gaan 
houden, dat DIC’ers ons kunnen komen te ontvallen 
en we niet aan kunnen komen met een DIC-I 
delegatie met een bosje bloemen bij een begrafenis 
of crematie van één van onze maten. 
Een beetje redelijk bloemstuk met lint en tekst kost 
toch al gauw meer dan honderd Euris. 
Vandaar opnieuw een oproep aan jullie allen: laat je 
nu eens van een goede kant zien, door een jaarlijkse 
vaste overschrijving van € 10,00 (tien Euris) (meer 
mag ook natuurlijk) over te maken op de rekening 
van onze penningmeester DIC-I: 
 
T.n.v. Paul Aarts 
Rekeningnummer: NL40INGB0005437314 
Onder vermelding van (jaar)bijdrage DIC-I. 
Ik ben ervan overtuigd, dat er onder ons 
maatschappelijk zeer geslaagde DIC’ers zijn, die 
misschien wel bereid een flinke donatie in de pot te 
willen doen (naar ik heb begrepen, is dit ook nog 
eens een aftrekpost bij de jaarlijkse belasting 
opgave). 
Kom op mannen en help ons de “winter” door te 
komen! 
 

NS Vrij vervoer 
 
Het probleem van het aanvragen van 2 x gratis NS vervoerbewijzen 
en de Veteranenpas via het Veteranen Instituut. 
 

Het afgelopen jaar hebben ons diverse malen het 
bericht bereikt, dat men niet afwist van het bestaan 
ervan. 
Ik heb er het nieuwsbrieven archief nog eens op 
nageslagen en we adviseren jullie al vanaf 2006 om 
deze gratis vervoersbewijzen en de Veteranenpas 
aan te vragen bij het Veteranen Instituut. Rond deze 

tijd valt het Veteranenblad `Checkpoint` weer op de 
deurmat en daar staat toch echt in hoe je ze kunt 
aanvragen. 
Hetzelfde geldt voor de aanvraag van een 
Veteranenpas. 
Telkens besteden we hier aandacht aan, hoe en op 
welke wijze je kunt handelen, om de pas in je bezit te 
krijgen en vooral wat je er wel en niet mee kunt 
doen. 
Tot slot, als je een account aanmaakt bij het 
Veteranen Instituut ( www.veteraneninstituut.nl) 
kun je vanuit je luie stoel al de benodigde 
Veteranenpas en de “gratis” vervoerbewijzen 
aanvragen voor een heel jaar voor allerlei 
evenementen en het VI zorgt keurig op tijd dat ze bij 
je op de deurmat vallen. 
We hebben besloten vanaf nu er geen verdere 
aandacht meer aan te besteden; we hebben het nu 
vaak genoeg meegedeeld/geschreven. 
Doen dus! 
 

Website DIC-I en Facebook. 
Onze DIC-I website mag zich verheugen in een 
stijgende belangstelling.  
Het gastenboek wordt regelmatig gevuld met de 
laatste nieuwtjes.  
 

 
 

http://www.veteraneninstituut.nl/

