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De kick off is geweest we zijn nu officieel actief.
Het was een mooie opkomst en hopelijk hebben jullie een leuke en informatieve dag gehad.
jammer dat wij zijn vergeten om even een groeps foto te maken maar dat doen we de 
volgende keer dat wij allen bij elkaar zijn wel.
Help ons het te onthouden op die dag.

Vakantie periode... 
Sommigen van jullie zijn al op vakantie geweest. 
Anderen zijn op dit moment op vakantie. 
En weer anderen moeten nog op vakantie of gaan niet op vakantie. 
Maar... Ook in deze periode gaat ons werk natuurlijk door.
Het is dan ook handig voor ons om te weten wanneer jullie niet ingezet kunnen worden.
Je vind het misschien gezellig als wij je bellen terwijl je heerlijk op een terrasje zit op èèn of 
ander tropisch paradijs maar als wij je bellen is het meestal omdat we denken je in te kunnen 
zetten voor een hulpvraag in de buurt van je thuis adres.
Dit kan natuurlijk simpel voorkomen worden door ons even een mailtje te sturen met 
wanneer jij even uit het net bent.
kleine moeite toch?

Het RC Team 

Ken je ezelsbruggetjes én pas ze toe. 

Wees een OEN

Heerlijk toch om je eens een OEN te voelen. Open, Eerlijk en Nieuwsgierig een gesprek 
ingaan is van groot belang. Als je gaat communiceren dan moet je een open houding hebben 
en dat doe je ook door OMA thuis te laten. Eerlijkheid duurt natuurlijk het langst en verborgen 
agenda’s helpen je in een gesprek echt niet verder. Want als je eerlijk bent dan kom je ook 
nog eens echt over. En ben jij nieuwsgierig naar de ander, dan is de ander dat ook naar jou.

Voorstel ronde: 

Telefoon: 
06 234 397 56 

Mail RC Team: 
rcnoord@nuldelijnsondersteuning.nl 

Naam: Paul Peterson, nu weer herintreder en actief dienend SGT1 CLAS Verbindingsdienst. 
Uitgezonden ’98-‘99 individueel als NCO bij Cimic vm. Joegoslavië. 
Voor mijn gang naar de KMS in ‘94, heb ik de Dienstplicht vervuld als Korporaal te Bergen-Hohne 
bij 41 Tankbat en aansluitend als KVV’er geacteerd te Den Haag.
Zowel vanuit de NABV als vanuit de DVBA gevraagd om de 0delijns certificering te gaan behalen. 
Als veteraanhelper ben ik wellicht soms wat kort door de bocht, ik ben een type van aanpakken 
en doorgaan.
Bij veel van ons valt dat goed bij andere misschien wat minder. 
Als Regio- coördinator zal ik pogen wat subtieler te zijn. 
Wellicht helpt het dat ik nu 50 ben, gelukkig getrouwd en woonachtig in Meppel. 
Verder ben ik een fervent motorrijder en dus in de droge en warmere tijden van het jaar ben ik 
veelvuldig op mijn motor te vinden. 

mailto:rcnoord@nuldelijnsondersteuning.nl


Uitvaart

Het is een onderwerp die niet zo leuk is maar helaas komen we ze wel eens tegen.
Het overlijden van een Veteraan.
Soms ben je als nuldelijner betrokken bij de laatste uren van de Veteraan of tijdens de dagen voor 
de uitvaart.

Dit zijn pittige momenten denk dus ook aan je eigen welzijn..
Weet dat wij ook jou vangnet zijn.
De telefoon is 24/7 bereikbaar. (krijg je ons incidenteel niet te pakken we bellen je zsm terug)

Af en toe vragen de nabestaanden je of er ook een mogelijkheid is dat er veteranen bij de uitvaart 
aanwezig kunnen zijn.
Maar vaak weten de Veteraan en de nabestaanden niet eens dat er ook mogelijkheden zijn dat er 
tijdens de uitvaart een erewacht van Veteranen kan zijn.
We merken dat dit voor vooral Indië gangers en hun familie een hele mooie toevoeging/afsluiting 
is.
Een stukje waardering die ze al die jaren gemist hebben.

Het mooiste is als men nog bij leven al dit met de Veteraan zelf besproken en genoteerd heeft.

Voor u als nuldelijner is het dus ook handig om te weten dat er organisaties hier in het noorden 
zijn die hier ervaring mee hebben en de protocolen kennen.
Speciaal voor Mariniers doet het COM dit.
Verder heeft Stichting Veteranen Comité Drachten ervaring met dit soort gelegenheden.
U hoeft dus niet zelf het wiel uit te vinden.

Declaraties

Iedereen kan als het goed is inmiddels inloggen op DiskV.
Heb je dit nog niet gedaan doe het.
En vergeet je Declaraties/contacten niet in te vullen.
lukt het niet of heb je problemen ergens mee neem gerust contact met ons op. 
samen komen wij er vast wel uit.

Foto's met toestemming van nabestaanden gebruikt

Update Rinus Hoogteijling

Het gaat de goede kant op met Rinus.
Zijn herstel gaat goed en hij bedankt iedereen voor de kaarten die hij heeft mogen ontvangen.
Hij heeft de kaarten met daarin de wensen tot een zeer spoedig herstel zeer op prijs gesteld.
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