STICHTING “WEERZIEN MET LIBANON” (WML)

2019
40-JARIG JUBILEUM AANVANG UNIFIL MISSIE
VOOR DUTCHBATT-DUTCHCOY
VAN 25 APRIL T/M 5 MEI 2019

“Lebanon, I remember every day
and every moment,
and I am proud to have served you”
Stichting Weerzien met Libanon
Terugkeerreizen voor Uniﬁl Veteranen en hun familie naar het voormalige inzetgebied.
Ter gelegenheid van het feit dat Dutchbatt-Dutchcoy 40 jaar geleden startte
met deelname aan de UNIFIL Missie, organiseert de stichting Weerzien met Libanon een
jubileumreis naar het voormalige inzetgebied van Dutchbatt en Dutchcoy in het zuiden van Libanon.

Reisprogramma voor de themareis van 25 april t/m 5 mei 2019
Deze jubileumreis zal in alle opzichten een speciale reis worden. Er zal een aangepast
reisprogramma gevolgd worden dat op verschillende onderdelen afwijkt van de
programma’s van voorgaande reizen, de nadruk zal liggen op,
40-jarig jubileum aanvang missie voor Dutchbatt 1979-1985 Dutchcoy

NIEUW IN DIT PROGRAMMA:
• Twee nachten en een dag in Beirut in het
roemruchte Le Commodore Hotel. Dit Hotel
was tijdens de burgeroorlog het onderkomen van
de Internationale pers en de bar was een favoriete plek tijdens beschietingen, veel anekdotes
doen hierover de ronde.
• Baalbek (Heliopolis): Oorspronkelijk door de
Feniciërs gebouwd is dit ‘s Werelds grootste Romeinse schatkamer op archeologisch gebied met
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tempels ter ere van Jupiter, Venus en Bacchus.
• Bezoek aan het oudste wijnhuis van Libanon
‘Chateau Ksara’.
Voor een rondleiding door de kelders en een
proeverij van exquise wijnen.
• Kranslegging bij het monument bij ‘La Résidence des pins’.
Ter nagedachtenis aan de op 23 oktober 1983 bij
een bomaanslag omgekomen 58 Franse Parachu-

tisten van het 1e RCP die dienden bij de FMSB
(MNF). In aanwezigheid van De Defensie Attaché
van Frankrijk en Nederland of diens plaatsvervangers.
• Kranslegging bij het monument “They Came
In Peace” op het terrein van de US Ambassade in Beirut.
Ter nagedachtenis aan de op 23 oktober 1983
bij een gelijktijdige bomaanslag omgekomen 241
Amerikaanse Mariniers van de 24th Marine Amphibious Unit die dienden bij de USMNF (MNF). In
aanwezigheid van De Defensie Attaché van de
Verenigde Staten en Nederland of diens plaatsvervangers.
• Uitgebreid bezoek met briefings lunch en
rondleidingen op HQ UNIFIL Naqoura inclusief
‘Meet en Greet’ met de Head of Mission en Force
Commander Major General Michael Beary en Staff
ter gelegenheid van het
40-jarig jubileum aanvang missie voor
Dutchbatt 1979-1985 Dutchcoy
• Kranslegging bij de ‘Cenotaph’ ter nagedachtenis aan de 325 omgekomen militairen van alle
deelnemende landen, die dienden onder UNIFIL.

GEDENK- EN F
HERDENKMOMENTEN:
Op 4 mei herdenken we bij het UNIFIL Monument in
TYRE onze omgekomen kameraden
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Dpl.Soldaat
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Gerard Nieuwenhuis
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• Op 4 mei herdenken wij ook onze kameraden die
na terugkomst hun draai niet meer konden
vinden in de maatschappij

Zij kozen hetzelfde ‘geitenpad’
tijdens hun laatste patrouille.
• Wij zijn ook in gedachten bij onze kameraden wier
laatste wens het was om voor altijd met Libanon
verbonden te blijven door hun as te laten verstrooien op de posities waar zij dienden,
‘zij blijven op post’.
Weerzien met Libanon 2019
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GEESTELIJKE VERZORGING:
Voorafgaand, tijdens en bij de terugkombijeenkomst is er een Geestelijk Verzorger aanwezig.
Deze reis zal Bart Hetebrij namens het Veteranen Instituut ons vergezellen. Bart is Humanistisch Raadsman voor Veteranen en is in die hoedanigheid uitgezonden naar Bosnië Kirgizië, Somalië en Afghanistan.
Bart heeft meerdere terugkeerreizen begeleid naar o.a. Bosnië, Nieuw-Guinea en Libanon.
Dit wordt Bart zijn 6e terugkeerreis als begeleider met WML (een dubbele jubileumreis).
Hieronder lees je hoe Bart zijn rol als meereizend GV-invulling geeft:
MIJN ROL ALS GEESTELIJK VERZORGER
“Mijn uitgangspunt bij deze reizen is dat de rol van de groep als zodanig van groot belang kan zijn als
het gaat om iets van elkaar te leren, elkaar te steunen en het uitwisselen van ervaringen.
Het gaat om bevorderen van empowerment, dat betekent als geestelijk verzorger een bescheiden
rol aannemen. Ik zie mijn functie meer als een achterwacht”.
Onderstaand de link naar de lezing van Bart gehouden op 23 september 2017
ten behoeve van de Vredesweek in Zwolle.
VETERANEN KEREN TERUG OM ‘THUIS’ TE KOMEN
http://www.weerzienmetlibanon.nl/veteranenterugkeerreis-als-pelgrimage-lezing-bart-hetebrij/

4

Weerzien met Libanon 2019

WAT KUNT U VAN WML VERWACHTEN:
• U reist met Stichting Weerzien met Libanon in samenwerking met het Veteranen Instituut, Veteranenblad Checkpoint en de BNMO.
• De reisleiding bestaat uit Nederlandse UNIFIL-veteranen
met jarenlange ervaring in het gebied (24 uur bereikbaar).
• Bij toeristische sites maken wij gebruik van ervaren Engelssprekende gidsen.
• U vliegt met een gerenommeerde luchtvaartmaatschappij,
met gunstige vluchtduur.
• U verblijft in een modern van alle gemakken voorzien
hotel**** in Tyre op basis van H/P, uw lunch box is te
bestellen bij de organisatie.
• De voedselveiligheid is geborgd door een certiﬁcering.
• Het Hotel is gelegen tegenover de kazerne van de Libanese intelligence het voor velen van jullie bekende “Tyre
Baracks” en ligt op 800 meter van het evacuatie punt voor
internationals van UNIFIL in geval van calamiteiten.
• Vanaf aankomst tot aan vertrek en gedurende uw verblijf
verplaatsen wij ons in een moderne comfortabele touringcar voorzien van airconditioner met een ervaren chauffeur.
• Uw Visa en reistoestemmingen in het gebied zijn als groep
door WML aangevraagd bij de betreffende instanties en
verantwoordelijken.
• Alle reizigers worden aangemeld bij het Ministerie van
Buitenlandse zaken en de Nederlandse Ambassade in Beirut.
• Een terugkomdag na de reis maakt deel uit van het Programma en is afgezonderd van een eigen bijdrage van
ongeveer 12.50 euro inbegrepen.
• Voor aanvang van de reis is er een informatiebijeenkomst

•
•

•
•

•
•

•
·

gepland, tijdens deze bijeenkomst leert u uw medereizigers
kennen en wordt u uitvoerig geïnformeerd over alle relevante aangelegenheden betreffende uw reis, zoals:
Het reisprogramma per dag, en de fysieke belasting hiervan.
De uitgebreide veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn
en welke personen/groepen daarvoor verantwoordelijk zijn
inclusief richtlijnen m.b.t. gedrag in de openbare ruimte en
regels voor het fotograferen en ﬁlmen.
De medische ondersteuning, inclusief richtlijnen tel. nummers en locaties. Van met WML samenwerkende Hospitalen, artsen, tandartsen, apotheken etc.
De zeden en gebruiken en normen voor zover bekend in
het inzetgebied van Dutchbatt en Dutchcoy, kledingvoorschriften, begroeten, kennismaken, afspreken en de huisregels hieromtrent etc.
We bespreken uw reisdoel en verwachtingen, wat of wie
wilt u zien of ontmoeten, welke locaties belangrijk voor u
zijn, en de haalbaarheid hiervan.
Het doel van WML is dat elke deelnemer zijn of haar positie
kan bezoeken, het is echter mogelijk dat lokale omstandigheden dat verhinderen. Als organisatie stellen wij alles in
het werk om uw reisdoel te verwezenlijken.
Om veiligheid technische redenen kan het reisprogramma
soms afwijken of de volgorde van het programma veranderd worden.
Tijdens onze reis zullen wij op sommige trajecten en
locaties begeleid worden door lokale gezagsdragers, dit is
ter voorkoming van onnodig oponthoud en facilitering van
toegang.
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HET REISPROGRAMMA:
DONDERDAG 25 APRIL 2019,BEIRUT BY NIGHT:
• Vertrek vanaf Luchthaven Schiphol via tussenlanding aankomst op Beirut Raﬁc Hariri International
Airport.
• Ontvangst door Reisleiding, per bus richting Down
Town Beirut, inchecken in het hotel. Afhankelijk
van het tijdstip van arriveren is er in het hotel of
een gelijkwaardig aan ‘Khalde’ zijnde plek een welkomstdrankje of een afzakkertje.
• Gezamenlijk diner.
• We maken ons op voor ‘Beirut by Night’
VRIJDAG 26 APRIL 2019, BEIRUT:
• Gezamenlijk ontbijt 10:00 uur.
• Brieﬁng in de Conference Room (bespreking tenue,
kransleggingen, programma en laatste nieuws).
• Per bus naar Franse Monument bij “La Résidence
des pins” voor de kranslegging.
• Per bus naar het Monument “They Came in Peace”
bij de US Ambassade voor de kranslegging.
• Na de kransleggingen stappen we uit in “Down
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•

Town” Beirut en bezichtigen hier tal van bezienswaardigheden waaronder de Blauwe Moskee, de
Place des Martyres met het karakteristieke standbeeld vol met kogelgaten.
Lunch (niet inbegrepen)
En we bekijken de “Green Line” de ofﬁcieuze grens
tussen oost en West Beirut tijdens de Burgeroorlog, waar de tastbare herinneringen aan deze
burgeroorlog je zullen beklemmen.
Verbaas en vergaap je aan de chique boetieks van
de wereldberoemde modehuizen zoals Prada, Gucci
en aan de voorbijrijdende Ferrari ’s Hummers en
Lamborghini’s.
We verlaten Beirut richting Noorden naar de Nahr
el-Kalb ofwel de “rivier van de hond” hier bij de
monding van de rivier bevinden zich meer dan 20
in de kalkstenenrotsen uitgehouwen reliëfs die de
heroïsche daden van alle krijgsheren en warlords
verbeelden vanaf de tijden van de Farao’s(Ramses)
de Egyptische, Babylonische (Nebukadnezar)en
Assyrische plus de Franse(Napoleon III) tot aan de
tweede wereldoorlog. Deze site beslaat bijna de
hele militaire geschiedenis van Libanon.
Vanuit de baai van Jounieh nemen we de téléférique over de begroeide en bebouwde berg naar

het immense beeld van ‘Our Lady of Lebanon’ in
Harissa op 650 meter hoogte en genieten we van
het adembenemende uitzicht over Beirut en de
middellandse zee.
• De inmiddels gebruikelijke stop voor een verfrissing mag ook deze namiddag niet ontbreken.
• Gezamenlijk diner.

schatkamer op archeologisch gebied met tempels
ter ere van Jupiter, Venus en Bacchus.
• Na de lunchpauze in Baalbek zakken we via het
prachtige Choufgebergte met zijn ceders af naar
het zuidwesten om ter hoogte van Damour de
kustweg richting Tyre te nemen.
• Gezamenlijk diner in het hotel in Tyre.

ZATERDAG 27 APRIL 2019 ZAHLE, BAALBEK:
• Gezamenlijk ontbijt in het hotel.
• Vandaag een lange dag. Na een vroeg vertrek reizen we via Baabda waar het presidentieel paleis en
het ministerie van Defensie gehuisvest zijn verder
door het Mount Lebanon Governorate.
• Via Aley waar tijdens WO II de ambtswoning was
van de (vrije)Franse bevelhebber Generaal Koenig
en zijn chauffeur Susan Travers de enige vrouw die
diende bij het Franse vreemdelingenlegioen.
• We vervolgen onze weg via Zahle waar we een
bezoek brengen aan het oudste wijnhuis van Libanon Chateau Ksara voor een rondleiding door de
kelders en een proeverij van exquise wijnen.
• Een beetje ‘rozig’ van de wijn rijden we door naar
Baalbek (Heliopolis) oorspronkelijk door de Feniciërs gebouwd is dit ‘s Werelds grootste Romeinse

ZONDAG 28 APRIL 2019: PAOST/CHARLIE-CIE:
• Gezamenlijk ontbijt.
• Per bus het gebied in, afhankelijk van de posten
waar de Veteranen hebben gezeten, wordt de route bepaald.
• In de regel vertrekken we via de wijk “Hosh” richting Qana waar we het monument van de “Qana
Massacres” (1996-2006) bezoeken, het monument
staat op het terrein van het voormalige Fiji HQ.
• We vervolgen onze weg en komen via “Siddiqine”
het Dutchbatt (PaOst) gebied in, hier nemen we
de oude weg, vlak na het passeren van de Minaret
links, richting Rishkenanay hier bezoeken we post
7.12 en indien mogelijk de sub posten en krijgen
uitleg van Mr. Ali over de onder tunnelde PLO berg
tegenover post 7.12 en over de ‘ijzeren driehoek’
en de ‘Dayr Amis Area’.

Weerzien met Libanon 2019
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• We keren terug naar Siddiqine waar we op post 7.9
de lunch gebruiken
• Na de lunch gaan we op weg naar post 7.8 ‘Heavy
Weapon Town’ de CP van de PaOst.
• Na een korte uitleg over de PaOst en begroeting
van de nieuwe bewoonsters van de CP vervolgen
we onze weg naar Jebal al Bottom waar we de
kortgeleden ‘bevrijde’ post 7.23 bezoeken en welke
samen met post 7.7. o.a. thuisbasis van de mortieren vormde.
http://weerzienmetlibanon.nl/no-go-zone-post-723-jibal-al-botom/
• We hebben op 7.23 een mooi uitzicht over het
PaOst gebied we zien Tyre en de ‘Jebal al Kabir’
de berg waarlangs en over de favoriete inﬁltratie
route van de PLO liep.
• We staan even stil op de plek waar op 4-5-2011 de
as verstrooiing van UNIFIL Veteraan Bert Kievits
heeft plaats gevonden die hier van dec. 79 tot juni
80 heeft gediend. Hij overleed op 31-1-2011.
• In Zibqine bij post 7.7, bekijken we de restanten
van het voetbalveld en het Hilton Hotel. En gaan
verder via de Road under Construction Richting de
Coastal Road. We passeren de Quasimodo Curve
en via de Franse schietbaan ‘Het Paradijs’ waar
post 7.7A gelegen was in de woest mooie natuur

8

Weerzien met Libanon 2019

van Wadi An Nafkah. Later in de week keren we
hier terug om even de schoenen uit te doen en
verkoeling voor onze voeten te zoeken in het ijskoude water dat eens het zwembad van de mannen van 7.7A was.
• We rijden verder tussen de geurende Citrus plantages door naar de kustweg en slaan rechtsaf richting Tyre, om terug te keren naar het hotel, naar
Toni, het kleine Café aan de haven of Captain BOB
de strandtent, om onder het genot van een ijskoude Almaza de dag nog even door te nemen.
• Gezamenlijk diner in het hotel.
MAANDAG 29 APRIL 2019: ALPHA-CIE/HARIS:
• Gezamenlijk ontbijt.
• In de bus gaan we richting Haris via Yatar en Kafra
de Tepel en het “MP House” waar HQ van Dutchbatt gevestigd was.
• We rijden door Haris op weg naar ”Al Yatun” en
passeren het voormalige “herstel peloton” en
vervolgen onze weg richting “Tibnin” waar we het
weeshuis bezoeken en daarna het Kruisvaarders
kasteel waar we onze lunch gebruiken.
• Na de Lunch terug naar Haris waar we in de middag Mr. Ali Rajab bezoeken die een presentatie
verzorgt (met uniek Materiaal) over de Nederland-

•

•
•

•

se UNIFIL-aanwezigheid in Haris, wat voor invloed
dat toen had en hoe de situatie nu is.
We nemen de tijd om het WZZ-huis de BOG/COG/
TD en de BEVO-bunker te bekijken evenals Head
Quarters, de onderofﬁciers Mess en de BHP.
We nemen afscheid van “Haris” uitgezwaaid door
nieuwe/oude vrienden
En keren terug naar het hotel of naar Toni het
kleine Café aan de haven of Captain BOB de
strandtent, om onder het genot van een fris koele
Almaza de dag nog even door te nemen.
Gezamenlijk diner in het hotel.

DINSDAG 30 APRIL 2019: CHARLIE-CIE:
• Gezamenlijk ontbijt
• Presentatie door LMAC (Lebanon Mine Action center) in het Hotel.
• Field presentation LMAC op een actuele locatie
dichtbij bovenpost 7.3 “De Groote Keyser” bij Tayr
Harfa
• Vanuit Tayr Harfa verplaatsen we ons via het Tour
de France binnen weggetje naar Majdal Zun waar
we post 7.4 de voormalige CP van de Charlie-cie
en daarna HQ van Dutchcoy bezoeken. Na de
lunch beginnen we aan de afdaling naar de coastal
road en via Al Mansouri komen we bij 7.17. Dit is

een van de mooist bewaard gebleven posten inclusief muurschilderingen beter bekend als “Charly
Angels”. (Schrijfwijze muurschildering).
• Aangekomen op de Coastal Road gaan we richting
Naqoura om bij Al Bayadah via post 7.1 Bravo naar
post 7.19 bij Buyut as Sayid te rijden.
• Hier bezoeken we de plek waar onze collega Sergeant Philip de Koning op 9-11-79 om het leven is
gekomen toen de drietonner waarin hij zich bevond over een in een lege cementzak verborgen
antitankmijn reed. In onderstaande documentaire
wordt deze gebeurtenis beschreven.
• Groetjes uit Libanon (Film). Stichting WML heeft in
2009 gefaciliteerd bij de totstandkoming van deze
productie, welke een samenwerking betrof tussen
Fred Lardenoye van QV-uitgeverij (Checkpoint) en
Hans Heijnen regisseur (Napoleon Films)
Groetjes uit Libanon
https://www.youtube.com/watch?v=bwT78_Dlv0c
• Via post 7.1A rijden we naar post 7.1 hier genieten we van het adembenemende uitzicht over de
Citrus plantages van het Charlie gebied tot aan het
kunstmatige schiereiland waarop Tyre is gebouwd.
• De laatste post die we deze dag bezoeken is post
7.22 gelegen aan een landweg midden in de plan-
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tage (800 m oostelijk) van post 7.18 beter bekend
als ‘Sharif’, toentertijd Restaurant met zwembad
uniek voor die tijd.
• Hierna keren wij terug naar het hotel of naar Toni
het kleine Café aan de haven of Captain BOB de
strandtent om onder het genot van een fris tintelende Almaza de dag nog even door te nemen.
• Gezamenlijk diner in het Hotel.
WOENSDAG 1 MEI 2019:
TYRE/HARIS/ONTSPANNING:
• Gezamenlijk ontbijt.
• Ochtendprogramma, bezoek aan alle archeologische sites van Tyre:
• Archeologische Site Al-Bass met renbaan (Hippodroom) uit de ﬁlm ‘Ben Hur’ https://beirutblog.
wordpress.com/2012/05/08/go-ben-hur/
• Archeologische Site Al-Mina, https://nl.wikipedia.
org/wiki/Tyrus
• Wandeling door de “Soukh “van Tyre. http://www.
wereldreiziger.net/foto/libanon/foto78.html
• Afsluiten met een drankje bij Tony/Al Fanar en
wandeling/of bus terug naar het hotel via de Christelijke wijk. Zie foto Tony op de website van WML:
http://weerzienmetlibanon.nl/almaza-hoofdkantoor-beirut/

10

Weerzien met Libanon 2019

• De middag is ter vrije besteding, winkelen, luieren
aan het zwembad of strand, de laatste souvenirs
inkopen of nog even op bezoek bij die nieuwe
oude vrienden die je ongetwijfeld hebben uitgenodigd om te eten of te “Sjaajen”.
• Alles is bespreekbaar, alleen de Veiligheidssituatie
is bepalend in wat de mogelijkheden zijn.
• Eventuele excursies zijn tegen meerprijs mogelijk
en WML Faciliteert in betrouwbare vervoerders,
gidsen.
• ‘s Avonds is iedereen weer in het hotel op de afgesproken tijd voor het Gezamenlijke diner
DONDERDAG 2 MEI 2019:
40 JAAR UNIFIL /NAQOURA/BLUE LINE
• Gezamenlijk ontbijt.
• Vandaag een bijzonder programma, we vertrekken
per bus naar het HQ van UNIFIL in Naqoura waar
we te gast zijn bij de Ierse Force Commander UNIFIL, Major-General Michael Beary.
• Hij diende vanaf 1982 drie tours bij UNIFIL als
jong stafofﬁcier op het HQ in Naqoura. Net zoals
het grootste gedeelte van Dutchbatt diende hij
onder toenmalig Ierse Force Commander Lieutenant-General William O’Callaghan1981-1986, hij
overleed in 2015 op 94-jarige leeftijd.

• Op HQ UNIFIL krijgen we een rondleiding en enkele brieﬁngs over de huidige missie en mandaat.
• We krijgen de lunch aangeboden in de ofﬁciersmess.
• Bij vertrek uit Naqoura (Ras an Nakura) verplaatsen we ons (indien toegestaan) zo dicht mogelijk
naar de Israëlische grens (Rosh HaNikra)
• Bij het laatste checkpoint van de LAF keren we
om en rijden naar het plaatsje Naqoura, hier gaan
we Oostwaarts richting “Marwahin” naar OP-Hin
(observatiepost van UNTSO) dicht tegen De “Blue
Line” (ofﬁcieuze grens tussen Libanon en Israël)
hier of in het hotel krijgen wij uitleg van een Nederlandse UNTSO-ofﬁcier belast met de bewaking
en controle van de gemaakte afspraken tussen
Libanon en Israël.
• Terugkeer naar het hotel of Toni het kleine Café
aan de haven of naar strandtent “Captain BOB”
voor een verkwikkende Almaza.
• Gezamenlijk diner in het hotel.
VRIJDAG 3 MEI 2019:
Saïda/Mleeta/Chateau Beaufort/Litani/Khiam/Fatima
Gate (The Good Fence Crossing)
• Gezamenlijk ontbijt.
• In de bus op weg naar Saïda een van de oudste

•

•

•

•

•

Fenicische havensteden van Libanon en belangrijk
knooppunt op de handelsroutes naar het Verre
Oosten en Europa (in de Griekse Mythologie is
Europa de dochter van Aganor de Koning van
Tyre)
Saïda heeft het grootste Palestijnse vluchtelingenkamp van Libanon. Ain al-Hilweh momenteel
herbergt het zo’n 120.000 Palestijnen en Syrische
vluchtelingen. Het heeft de dubieuze naam een
vrijhaven en schuilplaats te zijn voor criminelen
en Syrische jihadisten. De Libanese veiligheidstroepen bewaken deze kampen en komen alleen
in de kampen wanneer de Libanese Nationale veiligheid in het geding komt. Het kamp is in 1948
gebouwd om 20.000 vluchtelingen op te vangen.
In Saïda bezoeken we de Buzzing Soukh een van
de oudste en meest authentieke van Libanon,
laat je meevoeren door de Oriëntaalse geuren en
klanken in dit doolhof van straatjes en gangetjes.
Ook zien we het Kruisvaarders zeekasteel in de
haven van Saïda of maken een boottocht eromheen.
We keren terug naar de bus en dan volgt een
programma met een hoge Militaire en Historische
waarde.
We rijden terug richting Tyre en na 10 km bui-
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gen we af naar het oosten en arriveren we na
een indrukwekkende rit door de bergen in Mleeta.
Dit is de plaats waar het verzet een imponerende
verzameling aan Israëlisch materieel heeft samengebracht dat was achtergelaten na de diverse
invasies. Er is een documentatiecentrum en je
kan de in de bergen uitgehouwen gangenstelsels
en verzets-posities bezichtigen.
• Hiervandaan gaan we onderweg naar Chateau
Beaufort een Kruisvaarders kasteel dat op een
bijzonder strategische plek is gebouwd en vanuit
de verre omtrek te zien is. Tijdens de Israëlische
bezetting was hier een Israëlische post gevestigd
waarvan de bemanning na terugtrekking een relatief hoog percentage ptss overhield. (We vertonen
de film in het hotel)
• Vervolgens rijden we via het dal waar we de rivier
de Litanie oversteken naar Khiam. Dit is een
oude Ruïne van een kazerne waar Israël Libanese
verzetsmensen detineerde, gelegen op een berg
in de directe nabijheid van de Golan hoogvlakte
en de voor ons bekende berg Hermon of Jebal
Sheikh.
• Na Khiam rijden we zuidwaarts en rijden een
tweetal kilometer langs de Blue Line langs Bawab
Fatme of Fatima’s gate deze poort in de opge-
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trokken grens muur was voorheen een grenspost
tussen Kfar Kila (Libanon) en het nabijgelegen
Metula (Israël) waarover en weer gezamenlijke
familie leden woonden en werkten. Vroeger bekend als (Fatima Gate, the Good Fence Crossing)
in 2000 sloot deze grens definitief na terugtrekking van de IDF uit Libanon.
• Gezamenlijk diner in het hotel met als gast de
defensieattaché van de Nederlandse ambassade
in Libanon Luitenant-Kolonel Carel Gerritsen, of
zijn afgevaardigde plaatsvervanger.
• Briefing in de Conference Room voor de dodenherdenking op 4 mei 2019.
• Vóór oefenen van de ceremonie voor dodenherdenking ook de volgende ochtend op 4 mei.
ZATERDAG 4 MEI 2019:
Nederlandse dodenherdenking bij het UNIFIL-monument in Tyre
• Vroeg gezamenlijk ontbijt.
• Laatste brieﬁng voor de herdenking.
• Tenue regels worden door de DEFAT opgesteld en
conform nageleefd door de Veteranen die actief
bijdragen aan de ceremonie.
• Concept tenue (voorgaande jaren) Nieuwe tenue
regels volgen! Uitgangspunt te allen tijde eenheid

van tenue!
• Tenue oud DT, UNIFIL-sjaal, blauwe Baret, onderscheidingen groot model (zonder fantasie spelden
en hangers) want het oog van de Wereld kijkt mee
of donkere pantalon (jeans) met WML-polo met
donker schoeisel (WML Polo wordt verstrekt) en
blauwe baret.
Programma van de Nederlandse UNIFIL-dodenherdenking volgt.
• In de middag is er gelegenheid om op eigengelegenheid Tyre te bezoeken of om onder de bezielende leiding van uw gids en reisleider op de berg
bij Marakéh met gigantisch uitzicht over Tyre en de
Middellandse zee een borreltje te drinken onder de
dennenbomen en de herdenking de revue te laten
passeren.
• ‘s Avonds is iedereen weer in het hotel op de afgesproken tijd voor de traditionele Libanese afscheidsfeestavond bij het zwembad in de sfeer van
Duizend en een Nacht Aladin Sinbad Ali Baba en
Henk en Jan noem ze allemaal maar op.
• Bij het feeëriek verlichte zwembad genieten we
van een Libanese Barbecue met alles erop en eraan, Muziek, Dans, Arghile (waterpijp)
• We gaan nog even los deze avond want morgen

vliegen we terug naar Nederland.
• Gezeten op de kussens en Tapijten bij het smaakvol verlichte zwembad, luisteren we peinzend trekjes nemend van de Arghile naar de klanken van
Fairuz en overdenken we de opgedane indrukken
van de afgelopen enerverende 11 dagen.
Fairuz Li Beirut
https://www.youtube.com/watch?v=7HlxqursgjU
Aan je tweede uitzending is een einde
gekomen, wederom keer je rijker aan vrienden
en vol nieuwe ervaringen huiswaarts.

ZONDAG 5 MEI 2019:
• Al naar gelang het tijdstip van de vlucht hebben
we een gezamenlijk ontbijt.
• Iedereen heeft zoveel mogelijk op zaterdag nacht
uitgecheckt in het hotel, zodat eventuele onduidelijkheden betreffende rekeningen van b.v. minibar,
telefoon, wasserij, wiﬁ-etc. nog opgelost kunnen
worden.
• Ruim op tijd vertrekken we per bus naar Raﬁk
Hariri International Airport in Beirut om aan de
terugreis te beginnen.
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Het Ga Jullie Goed, Vaarwel Libanon
"A Farewell to Lebanon" (Vaarwel Libanon) Edwin de Jongh
Https://www.youtube.com/watch?v=OtxJBhT55Og

INSCHRIJVEN REIS 2019:
Al inschrijven voor de jubileum terugkeerreis van 2019 met als thema: 40-jarig jubileum
aanvang missie voor Dutchbatt 1979-1985 Dutchcoy 1979-1985
Vul het formulier in via onze website:
www.weerzienmetlibanon.nl

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF:
Als eerste op de hoogte zijn van onze nieuwe reizen en activiteiten
in de jubileumjaren 2018-2019 schrijf je dan in.
Vul het formulier in via onze website:
www.weerzienmetlibanon.nl

MEER INFORMATIE:
info@weerzienmetlibanon.nl
www.weerzienmetlibanon.nl
www.facebook.com/weerzienmetlibanon2016/

Telefoon: 070-3596841
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Het Ga Jullie Goed, Vaarwel Libanon:
‘A Farewell to Lebanon’ (Vaarwel Libanon) Edwin de Jongh
Https://www.youtube.com/watch?v=OtxJBhT55Og

JVD 2018

“Lebanon, I remember every day and every moment,
and I am proud to have served you”
Tot ziens op de terugkeerdag
Stichting “Weerzien met Libanon”

