Vrouwelijke veteraan uit Kaatsheuvel met een bijzondere uitzending.
Bea Klijndijk (33 jaar) uit Kaatsheuvel werd tijdens haar militaire loopbaan bij de Koninklijke
Luchtmacht uitgezonden naar Afghanistan. De voorbereidingen op en de uitzending naar haar
missiegebied zijn op een merkwaardige wijze verlopen. Maar daarover zo dadelijk meer.
De opgewekte en goedlachse Bea kijkt op een positieve wijze terug op haar uitzending. De kans is
groot dat zij aanwezig zal zijn tijdens de Veteranendag Hart van Brabant (voorheen Regionale
Veteranendag), die dit jaar op 29 oktober a.s. zal plaatsvinden in haar woonplaats Kaatsheuvel.
Veteranen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Loon op Zand en Gilze-Rijen
zijn voor dit evenement uitgenodigd.
Tijdens de dienstperiode van Bea Klijndijk verlopen veel zaken anders dan het normale patroon.
Normaal begint de militair met de militaire opleiding en wordt daarna vaktechnisch opgeleid. Bij Bea
ging het andersom. Zij werd in 2001 eerst vaktechnisch opgeleid als horecamedewerkster en daarna
volgde haar militaire opleiding bij de Koninklijke Luchtmacht. Na korte plaatsingen op de Vliegbasis
Gilze-Rijen en bij de Legerplaats Oirschot, waar zij kennis maakte met een andere cultuur van de
Landmacht, werd zij in 2003 geplaatst bij de Luchtmachtbasis De Peel. Hier werkte zij met plezier in
diverse functies in het bedrijfsrestaurant.
In 2007 hoorde zij tijdens een telefoongesprek dat zij over 1½ maand op uitzending zou gaan naar
Kabul. De functie waarvoor zij zou worden uitgezonden, was niet bekend. Omdat zij niet werd
aangewezen voor een opwerkprogramma, heeft zij voor de uitzending zelf veel moeten regelen,
zoals het opwerken voor de schietvaardigheid tot en met het halen van de verplichte “prikken”. Ook
bij aankomst in Kabul bleek haar komst onbekend. Na wat getelefoneer werd zij ten slotte ingedeeld
bij een Amerikaanse eenheid in Kabul als medewerkster Welfare and Education (in de Nederland
bekend als Welzijnszorg of Ontspanning & Opleiding). In de praktijk betekende het dat zij veel achter
de bar te vinden was wanneer de Amerikaanse militairen terugkwamen van hun gevaarlijke missies
in het terrein.

Bea ging af en toe met een Amerikaanse unit buiten het kamp. Zij heeft meegemaakt dat kort achter
het militaire konvooi een auto werd opgeblazen. Gelukkig waren er onder de betrokken militairen
geen slachtoffers gevallen en heeft Bea er later niets aan over gehouden. Wel merkt zij op dat voor
het thuisfront de uitzending moeilijke periode was met veel onzekerheid. Gelukkig waren er goede
mogelijkheden om met elkaar te communiceren.
Tijdens heeft werkbezoek van Minister Middelkoop aan Afghanistan hadden enkele medereizigers
het vliegtuig gemist. Zo vroeg Bea op Kabul aan de minister of hij er geen bezwaar tegen had dat zij
met hem mee kon gaan naar Nederland voor haar recuperatieverlof. En zo kon het gebeuren dat Bea
de volgende dag met de Gulfstream meevloog en in ca. 10 uur op de Vliegbasis Eindhoven stond,
waar anderen 3 dagen over doen.
Omdat er geen eindtijd aan haar uitzending was gekoppeld, had Defensie verzuimd om Bea op tijd
terug te halen naar Nederland. Daarom duurde haar uitzending 6½ maand. Met plezier kijkt Bea
terug op haar uitzending en heeft daar een goed gevoel aan over gehouden.
In 2012 heeft Bea de militaire dienst verlaten. Vanwege haar leeftijd voelt zij zich geen veteraan en
heeft veel respect voor de veteranen van de oudere generaties, zoals de Indiëveteranen. Ook vindt
zij het positief dat de bevolking zich meer bewust is van de veteranen die voor hun land hebben
gediend.
De spontane Bea is nog op zoek naar een parttime baan. Wie kan haar helpen?
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