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Wat later dan in de planning stond, maar daar is hij dan toch weer. Uw nieuwe koerier, weer boordevol artikelen met

ervaringen en herinneringen. Een koerier die eigenlijk al in juni zou verschijnen maar ten gevolge van enige technische en

persoonlijke omstandigheden wat later op uw mat valt.

Na 2 jaar met allerlei aanpassingen is een ieder weer druk bezig met zijn verenigings activiteiten zoals we in verschillende

artikelen in deze koerier kunnen lezen. Fijn dat dit allemaal weer mogelijk is , al blijft het oppassen want er is nog steeds

een virus. Blijf daarom rekening met elkaar houden en pas je gedrag aan waar nodig.

In de tweede helft van het jaar staan voor onze vereniging nog een tweetal activiteiten op het program die onze

bijzondere aandacht vragen. Allereerst de deelname aan Prinsjesdag, waar wij als vereniging met een detachement van

40 personen mogen deelnemen en de tweede activiteit de Landelijke Korpsdag op 1 Oktober 2022 waar de organisatie en

samnewerking met de Federatie weer een actractief programma gaat neerzetten. Ook zijn wij net als vorig jaar als

vereniging weer gevraagd om ondersteuning te bieden aan de Vrijwillige Landstorm Wedstrijd die op die dag plaatsvindt

voor de Natres-eenheden.

Naast deze landelijke activiteiten zijn er natuurlijk ook nog regelmatig regionale activiteiten en dus genoeg mogelijkheden

om elkaar te ontmoeten. Stimuleer elkaar dan ook in het meedoen en kijk af en toe even verder als je al een tijdje niks

van een bekende hebt gehoord. Een belletje is snel gedaan.

Na deze koerier volgen er dit jaar nog 2 exemplaren, waarvan er 1 een special zal zijn over de doorontwikkeling van ons

Korps Nationale Reserve richting de toekomst en een vooruitblik op ons lustrum in 2023. Het 4e nummer van dit jaar zal

dan het eindejaarsnummer van 2022 zijn.

Als Bestuur wensen wij u veel lees plezier

Uw Voorzitter.
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Algemene Vereniging van Reserve Militairen

De AVRM is een belangenvereniging niet alleen voor reservisten of

oud-reservisten maar ook voor beroeps militairen, post-actieven

en geïnteresseerde niet-militairen.

Voor informatie: www.avrm.nl

Twee Nederlandse militairen hebben vandaag tijdens de 4Daagse het leven van

een wandelaar gered. Korporaals Shirley (Koninklijke Marine) en Esther (10

Natresbataljon) zagen tijdens hun eigen wandeltocht een man op het parcours,

waar het niet goed mee ging.

De twee spraken de man aan, maar kregen geen reactie. Ze onderzochten hem

en Shirley is vervolgens direct gaan reanimeren, terwijl Esther hulp haalde.

Gelukkig boden Britse medici direct ondersteuning.

Terwijl de politie de boel afzette, werd er een poncholiner boven de

hulpverleners en het slachtoffer gehouden tegen de zon. De man kwam na 1,5

minuut reanimeren weer bij bewustzijn. Hij is met een ambulance afgevoerd

naar een nabijgelegen medisch centrum.

Bedankt voor optreden

Commandant Kamp Heumensoord luitenant-kolonel John Haasnoot heeft de

vrouwen vanmiddag opgezocht. Hij heeft de twee uitvoerig bedankt voor hun

kordate optreden en een schildje overhandigd van Kamp Heumensoord.

Voor Shirley is het de eerste keer dat zij de 4Daagse loopt. Esther deed al 7

keer eerder mee, maar doet dat dit jaar voor het eerst als militair.

Reanimatie tijdens de 4 daagse
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Bezoek Onderduikersmuseum "De Duikelaar" in Nieuwlande
Zaterdag 23 april 2022

Op deze dag stond er een bezoek gepland aan het onderduikersmuseum

“de duikelaar” in Nieuwlande, Drenthe. We werden verwacht om 09.45 uur. De

gids was de heer Henk Kremer, hij verwelkomde ons en er werd ons koffie/thee

met een lekkere plak zelfgebakken cake aangeboden. We waren met 15

personen aanwezig.

De heer Jo Schonewille startte in 1955 met het verzamelen van spullen uit de

oorlog en langzamerhand groeide dit uit tot een museum. Deze verzameling

werd na zijn overlijden in bruikleen gesteld aan het huidige museum “de

duikelaar.”( Zo werden de onderduikers hier vroeger genoemd). Het museum is

nu gevestigd in een oude school en wordt gerund door een aantal vrijwilligers.

Terwijl wij genoten van de koffie met cake, vertoonde de heer Kremer een

Powerpoint presentatie. Hij gaf hierbij veel informatie, zowel geschiedkundig als

leuke anekdotes en wetenwaardigheden over “het dorp dat zweeg’”

We waren net begonnen, toen er nog 2 mensen binnenkwamen, Bart en Karin

de Haas. Dit was een grote verrassing voor een aantal aanwezigen. Bart

(voormalig pelotons commandant) en zijn vrouw Karin zijn op dit moment

vanuit Canada op vakantie in Nederland en kregen door één van ons

ingefluisterd dat wij hier vandaag zouden zijn. In de loop der dag werden er veel

leuke herinneringen opgehaald.

Na de presentatie gingen we naar de kerk in het dorp, die in WOII een grote rol

heeft gespeeld. Onder de vloer van de kerk zaten 9 maanden lang 2 Joodse

jongemannen ondergedoken. Zij werkten voor het verzet en maakten o.a.

pamfletten, wekelijks een soort nieuwsbrief (slechts 1 per keer) deze moest

stiekem worden doorgegeven zodat iedereen het kon lezen. Ook vervalsten zij

identiteitsbewijzen, dit was bijzonder moeilijk: het was lastig om bij kaarslicht

secuur te werken en ook viel het niet mee om de juiste benodigdheden te

verkrijgen.

Roel Zevenhuizen

Afdeling Noord
Carel Oberman
Carel wil langs deze weg iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaartjes met

fijne wensen en teksten, fruitschalen enz. die hij heeft gekregen tijdens zijn

2 maanden durende ziekenhuis opname.

Hij had een bacterie die via zijn pacemaker zijn bloedwaarde had ontstoken. Zijn

pacemaker hadden ze weggehaald ivm de bacterie. Na een antibiotica kuur van

zes weken ging het een stuk beter met hem en heeft men toen via zijn lies weer

een pacemaker geplaatst.

Carel is 12 mei ontslagen uit het ziekenhuis, maar nu volgt een traject van

ongeveer een jaar van revalideren. Hij heeft laten weten zodra zijn gezondheid

en conditie het toelaat weer zal deelnemen aan de activiteiten.
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Overal in het dorp werden

onderduikers geholpen, met gevaar

voor eigen leven want je wist nooit

wie je kon vertrouwen. De bekende

verzetsstrijder Johannes Post haalde

Joden uit Amsterdam en bracht ze

onder bij familie , vrienden en

bekenden in Nieuwlande, het netwerk

werd steeds groter maar daarmee de

kans op verraad ook. Er waren zoveel

onderduikers dat Nieuwlande ook wel

bekend stond als “Drents Jeruzalem”.

Vanwege de collectieve hulp kreeg de

bevolking in 1985 de Yad Vashem

onderscheiding toegekend. Slechts

één andere plaats in de wereld kreeg

dezelfde eer.

Nadat we terugkwamen van de kerk,

stond er een goed verzorgde lunch

voor ons klaar, hier werd dankbaar

gebruik van gemaakt en we hebben

gezellig met elkaar gegeten.

Na het eten konden we uitgebreid het

museum bezichtigen en Henk Kremer

wist bij veel items een interessant

verhaal te vertellen.

Nadat we alles hadden bekeken,

gingen we met de auto naar een

onderduikershol in het bos. Hier zijn

veel Joodse kinderen vanuit het

Westen naartoe gebracht en konden

op die manier worden gered.

Het was indrukwekkend….. je moet je

maar proberen voor te stellen dat je

als klein kind in een donker bos, met

vreemde mensen in een gat in de

grond moet kruipen en niet weten wat

daarachter op je wacht. Niet te

bevatten eigenlijk.

Al met al was het weer een

geslaagde dag.

Het was interessant en de organisatie

was weer top!

Thea Loois
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Eric Rakers

Afdeling Overijssel
Een middag pantservoertuigen bekijken aanraken en rijden

Enkele van onze leden zijn ook vrijwilliger bij het Twents Oorlogsmuseum

Vriezenveen ’40 ’45, dat enkele decennia geleden als particuliere verzameling

is opgezet door de familie Abbink.

Zoon Herbert is ook besmet met de interesse voor materiaal uit ’40 - ’45 en

heeft een privéverzameling voertuigen, tanks en ander pantsermateriaal. Het

grootste gedeelte wordt dusdanig onderhouden of gereviseerd, dat het

mogelijk is om er zo mee de weg te rijden.

Op zaterdag 14 mei waren de leden van Overijssel en onze Duitse

reservistencollega’s van de RK Meppen, uitgenodigd om de privéverzameling

pantsermateriaal van dichtbij te bekijken, te beklimmen en op mee te rijden.

Het idee was om hier een leerzame, gezellige en ook smakelijke middag van te

maken. En dát is gelukt.

Nadat we allen bij het museum hadden verzameld, werd er per GMC

vrachtwagen verplaatst naar zijn verderop gelegen boerderij en loodsen. Hier

werd, samen met de kinderen, een rondje gemaakt op een “Panzer 61”. Van

deze Zwitserse koude-oorlog-tank zijn voor het eigen leger 150 stuks gemaakt

en hij was in gebruik van 1964 tot 1994.

Het exemplaar van Abbink is nog helemaal compleet en volledig intact.

Bij de boerderij staan ook nog andere voertuigen, een vliegtuig én de Sherman

tank, die ooit nog van wijlen Prins Bernard is geweest.



OVVKNR KOERIER 7

Na verplaatsing naar de verderop

gelegen woning konden wij nog meer

materiaal uit de 2e wereldoorlog

bezichtigen. Zo staan daar onder

andere een “Hetzer”, waarvoor de

nieuwe rupsbanden binnenkort

binnenkomen, een gepantserd

personeelsvoertuig “Kfz. 250” en een

“Kettenrad”. Zijn tweede Sherman

was op dat moment onderhanden

voor het inbouwen van een verbeterd

koelsysteem, waarna deze tank vanaf

juni weer de straat op kan om deel te

nemen aan diverse

herdenkingstochten.

Al met al een zeer geslaagde middag

die werd afgesloten met een drankje

en een uitgebreide barbecue. Herbert

bedankt.

Twents Oorlogsmuseum

Vriezenveen ’40 ‘45

Oosteinde 364/366 7671 AH

Vriezenveen

Zie:

www.oorlogsmuseumvriezenveen.nl

voor openingstijden

Dit was echter nog niet alles.

Onze Duitse vrienden hebben vlot

kunnen organiseren dat het OVV

samen met Herbert Abbink op 23 juni

als dank een tegenbezoek kon

brengen aan de verzameling die

wordt beheerd door de WTD 91

(Wehrtechnische Dienststelle für

Waffen und Munition) te Meppen. Dit

materiaal, dat uitsluitend op

aanvraag of uitnodiging te bezichtigen

is, beloopt de periode eerste

Wereldoorlog tot en met heden, maar

wel met de nadruk op ’40-’45.

Hoewel de groep, mede vanwege

vakanties, een stuk kleiner was, is ook

dit bezoek zeer geslaagd geweest en

werd zoals bijna traditioneel bij onze

Duitse vrienden, afgesloten met een

“gemütlich Grillen” onder het genot

van een drankje bij hun eigen

onderkomen in de oude Watertoren

te Meppen.

WTD 91

DeWehrtechnische Dienststelle für

Waffen undMunition is het

technologiecentrum voorwapens en

munitie van de Bundeswehr en is met

een oppervlakte van ongeveer 200

vierkante kilometer (ons ISKmeet ca

38 km²) de grootste

geïnstrumenteerde schietbaan in

West-Europa. Ook onze Nederlandse

munitie wordt hier getest. Het terrein

is in 1877door de firma Krupp

ingericht als testschietbaan voor

kanonnen en in 1957overgenomen

door de Bundeswehr.

Op het gebied van ballistiek,

akoestiek, optronica en meteorologie

heeft deWTD 91 de enige expertise in

de wapensector. Daarnaast is zij

verantwoordelijk voor het

projectmanagement van de gehele

specialistische techniek van de geo-

informatiedienstvandeBundeswehr.

Voorwie verder geïnteresseerd, kijk

op Google naar: BundeswehrWTD 91

Meppen
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Lex Faesen

Afdeling Zuid

Nagenoeg elke NATRES-militair zal de voormalig Korpscommandant overste

Vaes op een of ander moment getroffen hebben of over hem verhalen de

ronde hebben doen gaan. Iedereen heeft zijn eigen herinnering aan hem, zo ook

ondergetekende.

Ik zal Koos voor het eerst getroffen hebben in oktober 1984. Hij was al

begonnen als C-16 CieNatres en ik nam als het ware 425 PelNatres in Weert van

hem over nadat ik in september bij PMC-Limburg in de Nationale Reserve als

eerste luit was aangetreden. Niet alleen voorafgaand en tijdens pauzes in het

KMS-lesgebouw was hij een vraagbaak voor menigeen. Ook in de vergaderingen

met de PMC en zijn staf (in Roermond of in Maastricht) was hij van de reserve-

officieren veelal degene die het 'hoogste' woord voerde, geënt op jaren (1969-

1992) NatRes-ervaring in Brabant en Limburg. Ook na zo'n vergadering althans

als die plaatsvond in de Maastrichtse officiersmess d' Alsace, werd er aan de

bar vaak nagepraat. Na de, te snelle, sluitingstijd werd de uitwisseling van

meningen voortgezet in de officiersdependance, café de Bombardon, een paar

deuren verderop. Daar waren geen 'beroeps' meer bij, dus er kon 'zonder

reserve' gesproken worden.

Koos was een fervent lezer van Reader's Digest en ventileerde de gelezen

theorieën over allerlei wereldvraagstukken als waarheid, waarop hij veel

commentaar kreeg en daarmee de discussie aanzwengelde.

Hij was in zijn element als er oefeningen voor zijn oorlogsbestemming werden

gehouden, weliswaar op maquette, met lucifers! ["Andere tijden" interviewde

Koos. Zie hyperlink elders. ] Dat gebeurde in zijn 'achtertuin', het Joint Operation

Centre van C Northag en C 2nd Ataf. Het complex was gevestigd in de grotten

van de Cannerberg in Maastricht. De overige gebruikelijke (meerdaagse)

oefeningen waren een feest voor hem en hij genoot van de omgang met 'zijn'

militairen in alle rangen en standen. Een eigen compagniestaf, met name Funs

(met een legergroene VW-bus) en Joep legden hem in de watten zodat hij zich

geheel kon richten op de opdracht en de uitvoering daarvan door zijn pelotons.

Koos Vaes
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Koos' beide dochters hadden ook regelmatig een rol

tijdens die oefeningen. Zij werden ingezet als

burgermeisjes die de NatRes manschappen op het

verkeerde been zetten bij het bezoek aan hun vader die 'in

het weekeinde soldaatje speelde' zoals zijn vrouw Liesbeth

herhaaldelijk aanhaalde. De nietsvermoedende soldaten

fouilleerden de meisjes niet grondig genoeg en Koos

foeterde de 'jongens' later uit met het bewijs in handen van

kaarten en ander materiaal die zij in de body search over

het hoofd hadden gezien. Niet alleen in het Limburgse liet

hij van zich horen. Ik kan mij herinneren (in mijn rol als

projectofficier) dat hij in voorbereiding voor het 40-jarig

bestaan (1987-1988) in menig werkgroep zitting had. In de

'commissie Boek' ("Beschermen wat je dierbaar is") was

hij, net als Nico van Batenburg een van de kritische

meelezers. Tijdens mijn opleiding aan OCOSD kwam de

boekcommissie enkele malen naar de Seeligkazerne om in

de avonduren, mijn teksten te becommentarieerden. Koos

dicteerde later in Venlo de concepttekst aan mijn

echtgenote die op haar werk gebruik kon maken van een

computer. Een dik jaar later was hij samen met Nico bij de

uitreiking van mijn officiersdiploma. In mijn eerste

plaatsing, Koos was inmiddels in november 1988

Korpscommandant geworden, kreeg ik beroepshalve te

maken met het vervoersdetachement in Maastricht. De

chauffeurs die met dienstpersonenauto's en VW-combi's

in Limburg opdrachten uitvoerden hadden als standplaats

de Tongerseweg, waar ook bureau NatRes van PMC-

Limburg zetelde. Bij een 'controle'-bezoek mijnerzijds

kwam uiteraard tijdens de koffie ook Koos ter sprake. Een

korpscommandant heeft recht op dienstvervoer, en gezien

het feit dat Koos een hekel had aan autorijden, was het

logisch dat hij daar ook dankbaar gebruik van maakte. Dat

betekende lange dagen voor menig chauffeur. Bij nacht en

ontij vanuit Maastricht naar bijvoorbeeld de Harskamp,

waar niet alleen baan Alpha, maar ook alle tussengelegen

banen tot aan oefendorp Oostdorp, door Koos werden

bezocht. In een flits werd overal even halt gemaakt om

een praatje te maken, handen te schudden, sfeer te

proeven, 'gezanik' aan te horen, om vervolgens de weg

weer op te gaan. Op zo'n uitputtende dag, waar

mogelijkerwijs ook nog andere activiteiten van de NatRes

in andere provincies werden bezocht, was het voor hem te

doen gebruikelijk om op de terugweg naar huis, zoals de

chauffeurs het noemden, 'in foetushouding' op de

achterbank in diepe slaap de indrukken van die dag te

verwerken. Hij bezocht zoveel mogelijk de meerdaagse

oefeningen en deed zelf alle beëdigingen. Hij legde per jaar

zo’n 85.000 km af. Het erepredikaat "Koosflits" werd

gemeengoed.

Koos had bij zij aantreden als KC te horen gekregen "Maak

je klein, dan blijft de NatRes bestaan!" De ene na de andere

reorganisatiemaatregel was aan de orde van de dag. Hij

heeft het voor elkaar gekregen dat er gelden werden

vrijgemaakt voor het korpsblad November Romeo.

Het jaarlijkse korpsdiner voor officieren heeft hij denk ik

nooit overgeslagen. Veelal aan de hoofdtafel, maar

meestal ook bereid om een korte speech te houden.

Totdat de tap toe ging bewoog hij zich door de

verschillende groepjes officieren gewoonlijk gegroepeerd

per provincie, steevast eindigde hij bij Limburg, al was het

maar om zijn Limburgs dialect te onderhouden.

Ook droeg hij tot het laatst toe OVV KNR een warm hart

toe. Het was zijn uitdrukkelijke wens dat OVV-ers naast zijn

kist opgesteld zouden staan. In een interview zei hij ooit:

"Mijn wens is, dat het Korps Nationale Reserve het eeuwige

leven zal hebben en dat we onze eerste

Korpscommandant Nico van Batenburg nooit vergeten."

Ook Koos wordt nu toegevoegd aan de militairen van het

KNR die we nooit zullen vergeten.

hans schoenmakers

https://anderetijden.nl/aflevering/701/Koude-Oorlog-in-

een-mergelgrot
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Richard Eikens

Peloton 3-2 KNR

Verslag Evenement Havendagen Tholen van 8 t/m 12 juni 2022

Woensdag ochtend 8 juni om 06.00 uur, zijn we vertrokken richting Tholen,

alwaar de havendagen en een WOII kampement werd opgetrokken.

Peloton 3-2 zou deze dagen met de A-Cie van 30 Natresbat. de bewaking van

het kampement e.d. verzorgen.

Na aankomst in een regenachtig Tholen zijn we z.s.m. begonnen met de

opbouw van de CP en slaap onderkomen.

Nadat we onze beide boogtenten hadden opgezet en de kachels op standje

nucleair, konden we opdrogen.

Gedurende het gehele evenement hebben wij per toerbeurten wacht (in de

avond en nacht) gelopen op de beide locaties, waar o.a. de voertuigen van de A-

cie en die van de Rekwisieten Commissie KL.

Overdag hadden we gelukkig wat tijd om een kleine materialen en wapen

display te doen voor het publiek wat er deze dagen volop aanwezig was.

Voor een snelle verplaatsing en mobiele patrouilles hadden we een quad in de

juiste kleur ter beschikking gekregen door een deelnemer.

Ondanks de lange dagen en korte nachten, kijken wij terug op een ontzettend

leuk evenement met veel leuke gesprekken met deelnemers en bezoekers.

Op naar het volgende evenement

Re-enactmentgroep Peloton 3-2 KNR
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Donderdag 05 mei 2022 te Wageningen

Na een paar jaar afwezig te zijn geweest i.v.m. Covid-19 mocht het weer, fysiek Bevrijdingsdag vieren in Wageningen.

Dit jaar met een groot Eredetachement deelgenomen aan het Bevrijdingsdefilé. Het defilé is een respectvol en feestelijk

eerbetoon aan onze internationale bevrijders, nationaal en internationale veteranen. Het geheel was dit jaar allemaal

wat minder groots, minder detachementen, minder voertuigen enz, enz. maar niet minder feestelijk. Ook waren de

tijdstippen anders. Diegene die mee zou lopen met het eredetachement moest zich omstreeks 10.00 uur melden bij de

detachementscommandant bij het meldpunt onder een grote overkapping van tentzeil in het Belmonte Arboretum park.

Hier kreeg men na het melden een bon voor de lunch en consumptiebonnen.

Het opstellen voor het defilé was tussen 10.45 – 11 .30 uur,

het defilé zelf begon om 12.30 uur. We waren rondom

14.00 uur terug in het Belmonte Arboretum park. Hier in

het park was ook het Foulkes Festival met verschillende

activiteiten zoals re- enactmentgroepen, muziekkorpsen

en defensie gerelateerde marktkramen. Ook dit Festival

was een heel stuk kleiner van omvang dan het was

geweest, maar was niet minder gezellig en feestelijk. In dit

mooie park konden de deelnemers aan het defilé en

uiteraard voor een ieder die hier een kijkje wilde nemen

was het gratis toegang. Het OVV wervingsteam was zoals

gewoonlijk weer aanwezig in het Belmonte Arboretum

park. Omdat het allemaal wat kleinschaliger was stonden

we nu op een andere plaats. Het peloton 3-2 was ook

aanwezig en hebben we ons hierbij aangesloten zodat het

een mooi geheel was. De Historische Collectie van het

korps Nationale Reserve had zich weer bij ons

aangesloten, het ging allemaal perfect kon haast niet

beter, was een goede samenwerking met elkaar. De

deelnemers van het eredetachement kwamen ’s morgens

bij de werving eerst nog een bakkie koffie ophalen die altijd

en overal voor iedereen klaar staat, zelfs kwam de

generaal van Maaswaal even buurten bij ons en nam ook

een lekkere kop koffie. Voor diegene die het nog niet wist,

Verslag ovvknr Werving en defilé op bevrijdingsdag 2022
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het Belmonte Arboretum park is nabij het hotel “de

Wageningse Berg” aan de Generaal Foulkesweg. De

wervingsteamleden waren ’s morgens al vroeg op pad om

een beetje op tijd (07.00uur) in Wageningen aanwezig te

kunnen zijn. Eenmaal aangekomen was het nog erg rustig

en konden we in alle rust de plaats opzoeken en met de

werkzaamheden beginnen zoals de stand opzetten enz. ,

tussentijds werd er al koffie voor ons gezet. Het was in

ieder geval prachtig mooi weer voor deze feestelijke en

herdenkingswaardige dag. De leden en goede bekenden

hadden dit keer geluk bij onze stand, Anneke had een

gamel met eigen gemaakte soep meegenomen waarvan

eenieder die dat wilde een kop soep kreeg aangeboden.

Over de gehele dag genomen was er veel aanloop en

belangstelling, het resultaat was dan ook dat we twee

nieuwe leden hebben kunnen bijschrijven. Verder werden

er weer veel foto’s gemaakt van onze wervingsstand

maar ook van het Eredetachement. Zo tegen 17.00 uur

mochten we onze stand afbreken en nadat alles netjes

was opgeruimd was zijn we huiswaarts gegaan.
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In Memoriam Koos Veas
Op zaterdag 28 mei is de laatste eer bewezen aan onze zeer
gewaardeerde 2e Korpscommandant Luitenant-kolonel b.d. Koos
Vaes.

Namens ons Korps waren de huidige Korpscommandant Hans
Berding, de Korpsadjudant Duco Braun en diverse actief
dienenden collega's met name vanuit 30 Natresbataljon
aanwezig.

Ook waren aanwezig het bijna voltallige hoofdbestuur en vele
leden van Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve
(OVV-KNR) en onze oud Korpscommandant kolonel b.d. Gerard vd
Thiel.

Verder waren er vele geuniformeerde leden aanwezig van de
diverse verenigingen waar overste Vaes actief bij was geweest,
dit inclusief bijbehorend vlaggen en vaandel.

Bij aanvang van de ceremonie, is precies conform wens van
overste Vaes, ons Korpvaandel binnengebracht en opgesteld
achter de kist. Tijdens de ceremonie zijn de teksten die de overste
Vaes heeft laten opschrijven, voorgelezen door de
ceremoniemeester.

Op nadrukkelijk verzoek van overste Vaes zijn er geen toespraken
gehouden. De ceremonie werd afgesloten met de taptoe last post
door onze collega van de Fanfare 'Korps Nationale Reserve' -
FKNR. Op verzoek van Suze Vaes, de dochter van overste Vaes,
heeft het OVV de organisatie van de crematie plechtigheid op zich
genomen.

Al met al een indrukwekkende ingetogen ceremonie die precies
verliep volgens overste Vaes zijn laatste wens / plan.
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Frits Ietswaard

Afdeling Noord Holland
OVV KNR Reünie Noord-Holland op 17 september 2022

In Noord-Holland wordt hard gewerkt aan het organiseren van een reünie voor

alle mannen en vrouwen die ooit vanaf 1948 vrijwilliger waren bij de Nationale

Reserve in de provincie Noord-Holland. We hebben daar de nodige publiciteit

aan gegeven binnen onze provincie in de kring van leden van het OVV Noord-

Holland en de momenteel parate compagnieën van het 20ste KNatres bataljon.

Maar inmiddels is wel duidelijk dat ook vele oud Natres vrijwilligers inmiddels

elders zijn gaan wonen, zoals ergens in Nederland, Frankrijk, Spanje of zelfs

Australië. En dan wordt het een zaak van connecties om die adressen nog te

achterhalen. Want deze reünie wordt georganiseerd voor alle vrijwilligers die

ooit in Noord-Holland hebben gediend.

Via dit kanaal – je weet namelijk nooit hoe een koe een haas vangt – roepen we

onze collega leden van het OVV op om te kijken of zij nog contacten hebben

met oud Natres vrijwilligers die ooit in Noord-Holland dienst hebben gedaan.

Ken je zo iemand? Ook al is die geen lid van het OVV. Dan stellen we het zeer op

prijs om over deze persoon of personen informatie te krijgen. Je kunt de

persoon in kwestie natuurlijk ook wijzen op onze reünie en verwijzen naar onze

website:

https://www.ovvknr-nh.nl/index.php/belangstellingregistratie-reunie-2022/

en/of op onze facebook pagina:

www.facebook.com/OVV-KNR-afdeling-Noord-Holland
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Lintjesregen 2022
Mag ik u verzoeken....

Op deze manier begon de lintjesregen en de uitreiking van de Koninklijke

onderscheidingen vanmiddag op de Frederikkazerne in Den Haag.

Met de NIET te "versmaden goede smoezenboeken", werden de te

gedecoreerden gesommeerd vandaag aanwezig te zijn op de Frederikkazerne.

Inzet en betrokkenheid, een uitzonderlijke staat van dienst en of oog hebben

voor een ander met als overtreffende trap een langdurige en betekenisvolle

inzet voor de Koninklijke Landmacht of daarbuiten, waren de rode draden in

hun handelen en de reden dat Staatssecretaris van Defensie Christophe van

der Maat, persoonlijk de Koninklijke onderscheidingen uitreikte onder toeziend

oog van de Commandant Landstrijdkrachten Martin Wijnen.

Onder de gedecoreerden waren de bataljonscommandant van

10 Natresbataljon luitenant-kolonel Roeland den Hollander, welke werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

met de zwaarden en de sergeant-majoor (communicatie)Eric Nettekoven van 30 Natresbataljon, welke werd benoemd tot

Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Ook onze Vrijwilligers Vereniging van het Korps Nationale Reserve, OVVKNR kon zich verheugen op een aantal

gedecoreerden: sergeanten (bd)J. Webbink, J. van den Hurk en korporaal(bd)H. Sijbom. Allen werden benoemd tot Lid in de

Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Wij zijn super trots en feliciteren van harte alle gedecoreerden met deze prachtige en welverdiende Koninklijke

onderscheiding!
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Op iedere eerste zaterdag van september herdenken wij de slag om Arnhem. Dit
gebeurt door een wandeltocht langs geschiedkundig bekende plaatsen en opstellingen
in Oosterbeek en omgeving, die tijdens Operatie Market Garden zwaar bevochten zijn. In
de volksmond heet deze herdenking de Airborne Wandeltocht waaraan jaarlijks ruim 40
000 mensen deelnemen. Zo-ook wij, en met wij bedoel ik de oud-leden van het 3e
peloton van de Alfa Compagnie, 50 Natres Bataljon. Een eenheid die in naam niet meer
bestaat, maar toch elk jaar weer groter wordt omdat vrienden en bekende met een
legergroen hart, bij deze herdenkingstocht en groep willen aanhaken. Zo ook Tjonnie.
Ruim 5 jaar geleden nam Henk van Leeuwen, hier ook aanwezig, onze Tjonnie mee op
sleeptouw. Beide hebben een artillerie achtergrond. Beide hebben op een M109
vuurmond hun diensttijd doorgebracht, dus dat schept een band.

Wat mij al snel opviel was Tjonnie zijn brede grijns, zijn gevoel voor humor en zijn sterke
verhalen. Kortom Tjonnie paste prima bij onze eenheid en het gaf hem, en ons, een
gevoel van hervonden kameraadschap. Tijdens gesprekken gedurende de wandeling zag
ik dat Tjonnie een broze gezondheid had. Serieuze medische verhalen van een man die
veel meegemaakt had. Maar zoals gezegd, altijd in voor een geintje en een gulle lach.

In Memoriam Tjonnie Doodeweerd 13 mei 2022

En toen kwam Corona.

Omdat de Airborne wandeltocht van 2020 niet doorging was er al gauw in de what’s app groep contact hierover. Men begreep de
keuzes van de organisatie, en op mijn berichtje van “beste mannen en vrouwen, tot de wandeling van volgend jaar” reageerde Tjonnie
met: “dat gaat mij wellicht niet meer lukken.” Eerst denk je: “hij is wellicht met vakantie of iets dergelijks,” maar na het herlezen van
dit berichtje toch om nadere toelichting gevraagd. Het bleek toen al serieus mis te zijn voor Tjonnie. Als Airborne Wandelgroep nog
een ritje met een amfibievoertuig en een barbecue opgezet, maar Tjonnie ging toen zo hard achteruit dat dit niet meer haalbaar bleek
te zijn. Dan starten we een kaartenactie om op deze manier Tjonnie en Rina een hart onder de riem te steken. Wetende dat jullie dit
gewaardeerd hebben doet mij deugd. Gelukkig knapte Tjonnie daarna toch wel weer op. Op facebook zagen we foto’s van grote vissen
langskomen, iets dat mij positief stemde. Door updates van Frank Oosthoek en Henk van Leeuwen waren wij goed op de hoogte van
het ziektebeeld van Tjonnie. Zoals gezegd; met de nodige en hekenbare ups & downs.

En dan nu toch dit afscheid. Met in het vooruitzicht dat wij elkaar weer op zaterdag 3 september 2022 op het Politie Sportpark
Renkum zouden ontmoeten, komt het herdenken van gevallenen en ontvallen wapenbroeders nu erg dichtbij, en wordt het persoonlijk.
Namens alle deelnemers van het 3e peloton Airborne wandeltocht zullen wij niet alleen vandaag maar ook iedere jaar onze
wapenbroeder die ons ontvallen is gedenken met een militaire eregroet en een moment van stilte op het militaire ereveld. Om zoals
altijd gezegd: “opdat wij niet vergeten”. In dit kader past maar één nummer voor Tjonnie en dat is “Brothers in Arms” van de groep
“Dire Straits”.
Namens onze eenheid, veel sterkte met de verwerking van dit verlies.

Lkol Sjoerd Veltman
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