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Bestuurszaken 

 

Met het voorjaar weer voor de deur en een gezellige reünie op 20 
april te Den Helder staan er weer mooie dingen te gebeuren.  
De voorbereidingen voor de reünie zijn in volle gang en de laatste puntjes worden op de 
bekende i gezet. Zoals u weet heeft Rieni Heemskerk-Lanssen na jarenlang bestuurslid te 
zijn geweest het stokje overgedragen aan Rens Beglinger en Gerrie Legué.  
 
In de vorige Nieuwsbrief had ik al aangegeven dat Rens Beglinger de Public Relations en de 
redactie van de Nieuwsbrief op zich zou nemen. Zoals wij Rens kennen, zal hij dit 
voortvarend oppakken zeker gezien zijn grote netwerk binnen en buiten Defensie.  
 
Gerrie Legué is de 2de penningmeester geworden en tevens beheerder van het NGID-
winkeltje (caps, speldjes, boeken, etc.).  
Ook hij is erg enthousiast. In de nabije toekomst zal hij tevens de website gaan beheren.  
Ton Leenders zal zorgdragen voor de financiën van onze stichting en dat betekent dat de 
financiën in goede handen zijn. 
 
Zoals eerder aangegeven is het bestuur druk doende met de voorbereidingen voor de 
aanstaande reünie. Momenteel zijn er ongeveer 85 deelnemers. Dit betekent dat er minder 
deelnemers zullen zijn dan de voorgaande reünies.  
 
Als bestuur vragen wij ons af of dit een trend wordt. Om hier achter te komen zullen wij 
binnenkort een e-mail verzenden met de vraag of de frequentie van reünies (eens in de twee 
jaar) niet te hoog is. Wellicht dat er een verzadiging optreedt.  
We willen graag uw mening hierover en daarom vraag ik u allen de e-mail te beantwoorden 
zodat we nog beter kunnen inspelen op de wensen van onze mensen. Deze e-mail kunt u 
dus binnenkort verwachten.  
 
Buiten de reünie om hebben we in het tussenjaar natuurlijk ook nog de zgn. “themadag”. De 
“themadag” is wat kleinschaliger (max. 75 personen) en heeft een “doe” karakter. Zo 
bezochten wij de Joost Dourlein kazerne op Texel en de NLBEOPS.  
 
Ik kan u ook melden dat we ons weer hebben opgegeven voor de bekende MARVO-
vaardag. Op deze vaardag kunnen ongeveer 15 belanghebbenden een vaardag meemaken 
a/b van een fregat. Afgelopen jaar zijn wij helaas niet ingeloot en daarom hopen wij dat het 
dit jaar wel gaat lukken. Wanneer het bekend wordt of onze stichting is ingeloot, is nog 
onbekend.  
 
Zodra er meer bekend is, laten wij u het zo snel mogelijk weten.  
Onze stichting groeit nog steeds en momenteel hebben wij 300 belanghebbenden. Dat is 
prachtig. Onze stichting staat open voor iedereen die heeft (samen)gewerkt in/met de 
Commando Centrale. Dit zien wij terug in de dienstvak/groep diversiteit van onze 
belanghebbenden.  
 
De overgrote meerderheid van de belanghebbenden zijn natuurlijk NGID-ers (zij waren ten 
slotte de oorsprong van onze stichting) maar er zijn ook OBD-ers, VUKO’s en monteurs.  
Mocht er in uw omgeving een collega zijn die een bloemetje nodig heeft vanwege ziekte of 
zeer, meld het ons.  
Rest mij niet anders dan veel leesplezier in deze opgefriste Nieuwsbrief. 
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Beste mensen, 
 
Voor mij is de tijd aangebroken om mijn functie binnen het bestuur van de stichting NGID 
neer te leggen. Een korte terugblik: 
In 2010 ontstond bij mijn vriend Wim van Ieperen en mij het idee om eens wat oude collega’s 
op te sporen. Via ‘social media’ werden enkele gezamenlijke vrienden snel gevonden. Eerste 
contacten werden gelegd met Wim Pijnenburg en Olaf Epke.  
 
Na bijpraten met koffie en enkele biertjes besloten we meer oud collega’s te zoeken. En we 
vonden er erg veel! De volgende stap was een reünie proberen te organiseren.  
De eerste reünie werd in april 2011 een feit en werd bezocht door 176 personen. 
 
Na deze succesvolle reünie werd besloten de stichting NGID op te richten. Natuurlijk konden 
we dat niet alleen. Een eerste bestuur werd samengesteld en kwamen Rieni Heemskerk – 
Lansen en Gerrit Koopal ons team compleet maken. Statuten werden opgesteld en bij de 
notaris vastgelegd.  
 
De stichting NGID is vanaf dat moment een feit. Binnen de kortst mogelijke tijd telden we 192 
’leden’. 

 
Zoals bekend hebben inmiddels de eerste bestuurswisselingen plaatsgevonden. Ook voor 
mij is nu de tijd gekomen om op te stappen.  
Nog vaak denk ik aan de mooie tijd die we hadden bij het vergaderen en organiseren van 
evenementen. Mijn vriend Willem van Ieperen, die vorig jaar overleed, mis ik erg.  
Ook mijn eigen familie gebeurtenissen maken dat ik meer tijd voor mijzelf nodig heb.  
 
Ik ben ervan overtuigd dat het huidig bestuur er voor gaat zorgen dat we elkaar regelmatig 
zullen ontmoeten bij reünies en themadagen. Momenteel tellen we ongeveer 300 ‘leden’ die 
voortkomen uit (oud-) Commando Centrale personeel.  
 
Dat wil dus zeggen niet alleen oud-NGID’ers, maar ook OBD’ers, VUKO’s en ODOPS 
personeel en zelfs WD personeel. 
Ik dank u allen voor de respons die ik van u heb gekregen bij onze communicatie gedurende 
de laatste zeven jaar!  
 
Het ga u goed en tot ziens! 
 
Jaap Veldhuis 
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Reünie 2017 

 
 
Het bestuur van de Stichting NGID zal op donderdag 20 april 2017 wederom een reünie 
organiseren. De locatie is de “Witte Raaf” op de Nieuwe Haven te Den Helder.  

Het programma ziet er als volgt uit:  
 
11.00 - 11.30  Aankomst in de Witte Raaf en onder het genot van een kopje 

koffie/thee met een broodje op zoek naar oude maten.  
 
11.30    Opening van de dag en mededelingen door onze voorzitter.  
 
11.45 - 15.00   Reünie.  

Gedurende deze periode zal er een bittergarnituur geserveerd worden.  
Consumpties zijn te verkrijgen aan de bar tegen contante betaling.  
Zorgt u voor wat kleingeld?  

 
15.00 – 16.00  Indisch buffet.  
 
16.00 – 16.30   Afscheid nemen onder het genot van een kopje koffie / thee.  
 
16.30    Einde reünie.  
 
De kosten voor deze reünie zijn €20,- voor leden en partners van leden.  
Niet leden zijn ook welkom maar betalen €25,-.  

 
U kunt zich opgeven door bovengenoemde bedrag(en) over te maken op ABN-AMRO 
bankrekening NL 46 ABNA 054 80 16 267 t.n.v. Stg. NGID, 1761 DM 04 onder vermelding 

van Reünie 2017, uw naam en voorletters.  
 
 
Wij houden u op de hoogte via onze website www.ngid.nl en via onze nieuwsbrieven.  
 
 
Hopelijk zien we u op 20 april 2017 om onder het genot van een hapje en drankje 
herinneringen op te halen.  
Tot ziens!  
 
 
Namens het bestuur van de Stichting NGID, 
Aad Hortensius   Ton Leenders,  
Secretaris       Penningmeester. 
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 Uit  onze winkel.  
Bezoek onze winkel eens op www.ngid.nl/winkel.htm 

 

OD-draaginsigne  

OD-draaginsignes   

Ledenprijs € 5,00 incl. verzendkosten. 

 

NGID-draaginsigne 

NGID-draaginsignes   

Ledenprijs € 5,00 incl. verzendkosten. 

 

 

Sleutelhanger & Pen  

Luxe sleutelhanger en pen set met NGID logo.  

Ledenprijs € 8,50 incl. verzendkosten. 

 

 
 

Cap 

Marineblauwe cap met NGID logo.  

Ledenprijs € 8,50 incl. verzendkosten. 

 
 
 
   

 

Van baroe tot ouwe stomp 

 
In de winkel op de website vindt u nog meer 
artikelen waaronder nog enkele boeken.  
 

Zie daarvoor www.ngid.nl/winkel.htm 
 

OP = OP 
 

http://www.ngid.nl/winkel.htm
http://www.ngid.nl/winkel.htm
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Van de redactie 

 

Hartelijk dank voor al uw bemoedigende reacties en feedback n.a.v. de laatste nieuwsbrief.  
Het is/was voor ons ook zoeken maar al doende leert men. Blijf vooral uw op en/of 
aanmerkingen sturen, dit wordt zeer op prijs gesteld. 
Nog steeds worden er oud-collega’s op de klassenfoto’s herkend en wij willen u vragen om 
ook nog eens kritisch te kijken naar de gezichten, wie weet kunt u het ook aanvullen. 
 

 

Weet je nog verhalen: 
Wat zijn het toch een prachtige verhalen welke op de reünies worden verteld en om uw 
geheugen wat op te frissen plaatst de redactie een artikel  wat u hopelijk het o, ja gevoel 
geeft. Met dank aan Arie Booy staat hieronder een verhaal van een schildwacht bij de 
valreep: 
 
 

 
 

 

Het is de intentie van de redactie om bij elke volgende nieuwsbrief een artikel in te voegen. 

Heeft u iets herkenbaars dan verneemt de redactie dit graag. 
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Hoe is het nu? 
Natuurlijk gaat het bij reünies om het verleden maar hoe zit het met de toekomst, hoe 
verlopen de werkzaamheden tegenwoordig aan boord van schepen en op de nieuwe 
Operationele School. 
Omdat velen van u op internet kunnen zal ik mij beperken tot links omdat dit het 
gemakkelijkst werkt. 
 
Deze keer wil ik u wijzen op de NLBEOPS en ODOPSEN vereniging, zij hebben beiden 
Facebook en sommigen van u zullen het al hebben ontdekt maar voor degene die het nog 
niet hebben volgt nu de link: 
 
https://www.facebook.com/pg/NLBEOPS/videos/?ref=page_internal  
 
 
Mocht u geen Facebook hebben maar toch willen kijken of toch te besluiten om op Facebook 
te gaan kunt u onderstaand bestand zien en gebruiken. 

 
 

 
 

 

 

Odops: 
 

https://www.facebook.com/groups/odopsvereniging of http://www.odops.nl  

 

Sinds 2012 bestaat er de ODOPS vereniging. Deze is toegankelijk voor al het (ex)-ODOPS 
personeel met het doel om met elkaar, in een ontspannen en informele sfeer, eens per jaar 
een reünie (Oplijndag) te houden.  
Er is geen nieuwsbrief, er worden geen themadagen georganiseerd en er is geen winkel met 
ODOPS attributen maar er wordt conform de doelstelling eens per jaar ( in het najaar) een 
oplijndag georganiseerd in de Witte Raaf. 

 

 

Youtube 
Dat niet alle Odopsen goed kunnen navigeren kunt u zien op: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HV-d5J456MQ  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/NLBEOPS/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/groups/odopsvereniging
http://www.odops.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=HV-d5J456MQ
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Agenda voor reünies, vieringen en overige activiteiten 

 
 
Voor een leuke muzikale dag/nacht kunt u op 18 maart terecht bij het Nationaal Militair 
Museum waar voor de 3e keer de Nacht van de Militaire muziek zal worden gehouden. 
https://www.nmm.nl/over-het-nmm/nieuws/nacht-van-de-militaire-muziek-2017/  
 

 

Op 23 april is er op Landgoed Bronkbeek het Bronbeek festival wat bol staat van activiteiten 

voor alle leeftijden maar ook zijn er voorstellingen. 
https://www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek/activiteiten/2017/04/23/bronbeekfestival  
 

 

Op 21 juni 2017 viert de OZD haar 111 jarig bestaan, bij deze gefeliciteerd. 

Meer informatie kunt u lezen op: http://www.klaarvooronderwater.nl/#/  
 
Op onderstaande link kunt u zien hoe de Walrus een tochtje maakt. 
https://www.youtube.com/watch?v=wn2JoO4ulBM  
 
 
 
 Op 22 juni zal tijden de Marinedagen de veteranen dag worden gehouden in de grote tent.   
U kunt zich op onderstaande link inschrijven en het dagprogramma inzien. 
https://www.veteraneninstituut.nl/agenda/veteranendag-koninklijke-marine/  

 

 

Nautische evenementen - Sail Den Helder 2017 
 

Van 22 tot en met 25 juni zullen wederom een aantal prachtige Tall 

Ships en schepen van het nationale Varende Erfgoed een bezoek 
brengen aan Den Helder. 

  
Sail Den Helder 2017 brengt op 22 juni 2017 voor één dag de 
Gouden Eeuw terug naar Nederland, vergelijkbaar met Sail Den 

Helder 2013. Met een vloot van grote - en even zovele kleinere - zeilschepen op de Rede 
van Texel wordt dit een historische dag. Als in lang vervlogen tijden zal opnieuw  een grote 
vloot zeilschepen ten anker liggen op de Rede van Texel bij Den Helder.  
De allergrootste windjammers hopen we daarbij te verwelkomen.   
  
Na de Fleet Review op de Rede van Texel zullen alle schepen op 22 juni afmeren in de 
haven van Den Helder en tot 25 juni de prachtige achtergrond vormen voor een groots 
evenement. Uiteraard zijn de schepen te bezichtigen tijdens het evenement.  

   
Van 22 tot 25 juni zullen op het terrein van Sail Den Helder 2017, wat samenvalt met de 
Marinedagen 2017, allerlei culturele en andere evenementen plaats vinden die gratis 
toegankelijk zijn voor het publiek.  
Verdere informatie kunt u vinden op : http://www.saildenhelder.nl  
 
 
 

Historisch archief 
In de vorige brief bent u opmerkzaam gebracht t.a.v. Het Noord-Hollands archief  
www.noordhollandsarchief.nl. en hopelijk heeft u iets van uw gading gevonden. Uiteraard 
houdt de redactie zich aanbevolen voor de links en wetenswaardigheden welke u heeft 
gevonden, laat maar komen! 

https://www.nmm.nl/over-het-nmm/nieuws/nacht-van-de-militaire-muziek-2017/
https://www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek/activiteiten/2017/04/23/bronbeekfestival
http://www.klaarvooronderwater.nl/#/
https://www.youtube.com/watch?v=wn2JoO4ulBM
https://www.veteraneninstituut.nl/agenda/veteranendag-koninklijke-marine/
http://www.saildenhelder.nl/
http://www.noordhollandsarchief.nl/
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Mocht u nog leuke anekdotes, links, websites of “sterke” verhalen weten dan verneem ik dat 
graag. 
 
 
Tot een volgende keer 
 
Rens Beglinger 
redactie@ngid.nl 
 
 

mailto:redactie@ngid.nl

