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Koning mee met mariniers op 
bergtraining 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koning Willem-Alexander bracht november 2018 door met mariniers op bergtraining in de Schotse Hooglanden. Het Korps 
Mariniers traint jaarlijks in bergachtige en arctische gebieden voor het uitvoeren van operaties en trainingen wereldwijd. 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 
 
 

Voorwoord 
door de voorzitter COM Gelderland 

Henri de Boer 

 
 
 

Korpsgenoten, 
 

Voor u ligt alweer de tweede uitgave van onze 

“Voorwaarts ”nieuwe stijl. Hier en daar zijn wat aan- 

passingen gedaan om alles nog beter en mooier over 

te laten komen. Ik wil de redacteuren bedanken voor 

hun tomeloze inzet tot het samenstellen van deze uit- 

gave. Het is niet niets om iets te maken wat in samen- 

spraak gaat met de korpswaarden waar we voor staan. 

We hebben een periode achter ons waarin weer veel 

gebeurd is in heel onze provincie. Ik hoef maar aan de 

vele erewachten te denken welke weer paraat stonden 

tijdens het herdenken en gedenken in zowel de afde- 

ling als de onderafdelingen. De jaarvergaderingen zijn 

weer geweest, en nieuwe plannen voorgesteld of be- 

staande geactualiseerd om iedereen zoveel mogelijk 

te betrekken bij alle activiteiten. De jaarvergadering 

van de afdeling was deze keer op een locatie in Ermelo 

door het op het allerlaatst wegvallen van de geplande 

locatie in Schaarsbergen. We waren als bestuur wel blij 

dat de opkomst toch onverminderd was vergeleken 

met andere jaren. We realiseren ons goed dat voor 

sommige het een lange rit was. Anderzijds diegene die 

vanuit deze hoek altijd ver moesten rijden om een 

jaarvergadering bij te wonen hadden nu een thuis 

wedstrijd. In de vergadering is door de leden voorge- 

legd om de jaarvergadering te laten rouleren binnen 

de afdeling, wat unaniem aangenomen is. De jaarver- 

gadering zal volgend jaar richting Zutphen gehouden 

worden. Er was een mooie presentatie op het gebied 

van nieuw te ontwikkelen communicatie middelen, 

waar ons korps op dit moment proeven mee draait. 

Ook de jaarlijks terugkerende wandeltocht van onze 

afdeling welke rouleert over de onderafdelingen was 

een zeer geslaagde dag. Vanuit “ons honk” zoals de 

onderafdeling Veluwe mijn woning met garage (welke 

door hun gevorderd is) noemt, was de start van een 

mooie wandelroute van maximaal 30 km. Onderweg 

waren er verschillende korte stopplaatsen waar we 

broodjes konden krijgen, wat fruit of wat drinken. Het 

was super mooi wandelweer, en alles was top georga- 

niseerd. Ook vanuit andere provincies waren er lopers 

zodat we een grote groep wandelaars hadden. Voor 

volgend jaar aanbevelingswaardig voor iedereen. Bij 

iedere stop was er gelegenheid om uit te stappen, of 

om een pauze in te lassen tot de volgende stop, waar 

je dan gebracht werd en weer verder mee kon gaan. 

Binnenkort zal de nieuwe ledenraad worden waarover 

jullie verder in deze uitgave kunnen lezen. Ook de dag 

omgeven met sport en spel, ook wel sportdag ge- 

noemd staat er tijdens het schrijven van dit voorwoord 

nog aan te komen. Al met al genoeg te doen in de aan- 

komende periode. Ik hoop jullie daar ook te kunnen 

ontmoeten. 

Met Korpsgroet, Henri de Boer 
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Zaterdag 15  Juni 

Zaterdag 29 juni 

Donderdag 11 juli 

Vrijdag 27 september 

Zaterdag 30 november 

Dinsdag 10  december 
Dinsdag 10  december 

Reünie omgeven door sport en spel 

Veteranendag 

Saamhorigheidsdag 

Taptoe voor Veteranen ( 13.30 uur ) 

Korps verjaardag afd. Gelderland 

Kranslegging 
Korpsverjaardag 353 jaar 

Doorn 

Den Haag 

Den Helder 

Rotterdam Ahoy 

Bronbeek 

Rotterdam 
Rotterdam 

 
COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2019 
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Zie voorpagina COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

 

 

 

Koning Willem-Alexander op bergtraining met mariniers 

Koning Willem-Alexander heeft in de Schotse Hooglanden een bergtraining achter de rug 
met zo’n 200 mariniers. Hij bracht gisteren en vandaag een bezoek aan de eenheid.  

 

 

De koning deed mee aan een survival-training en overnachtte met een slaapzak onder een zeiltje in de buitenlucht. 
Militairen leerden hem hoe ze in de vrije natuur vuur maken en een visje bereiden. Ook deed de koning mee aan 
een aanvalsactie waarbij militairen tegen een schuine klif van honderd meter omhoog moesten zien te komen. 

 
 

 
De bergtraining in Schotland behoort samen met de wintertraining in Noorwegen tot de zwaarste beproevingen 
voor militairen van het Korps Mariniers. In Schotland maken het bergachtige terrein, harde wind, snel veranderen- 
de weersomstandigheden en veel regen de oefening loodzwaar. 

 

 
Militairen die beide trainingen in Schotland en Noorwegen met succes afronden, worden beloond met de felbe- 
geerde onderscheiding ‘Hijgend Hert’, hét bewijs dat ze onder extreme omstandigheden kunnen opereren. 
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 De Nationale Taptoe 2018 in 
 Ahoy Rotterdam. 

 

Via het Veteraneninstituut heb- 
ben we het aanbod ontvangen om 
op 28 september j.l. het Vetera- 
nenarrangement Nationale Tap- 
toe 2018 te bezoeken, met een 
speciale 
korting voor veteranen en dienst- 
slachtoffers van Defensie en Poli- 
tie. Als veteraan hebben we hier 
graag gebruik van 
gemaakt dit evenement in Rotter- 
dam te gaan bezoeken. 

 

Met de trein vanaf Hoevelaken 
vertrokken naar Rotterdam, deze 
reis verliep niet geheel vlekkeloos 
daar de trein op het CS- Utrecht te 
kampen kreeg met een technische 
storing. 
Alle passagiers moesten overstap- 
pen in de eerstvolgende trein rich- 
ting Rotterdam. 
Door deze storing kwamen we 
enigszins wat laat in 

Rotterdam Ahoy, ook mijn dienst- 
kameraad heeft wat 
langer op ons moeten wachten, 
maar alles is goed gekomen. 

 

Bij binnenkomst konden we gelijk 
de aangeboden lunch in ontvangst 
nemen en een plaatsje gaan zoe- 
ken in de grote zaal, ook hebben 
wij hier nog enkele bekenden 
mogen ontmoeten. Vanaf 13.15 
uur moesten wij ons gaan bege- 
ven naar de concertzaal en heb- 
ben de gereserveerde plaatsen 
opgezocht. 

 

Uit Nederland waren er 5 Militaire 
korpsen aanwezig, 
evenals het Nederlandse Politieor- 
kest, uit het buitenland waren er 
eveneens 5 wereldberoemde or- 
kesten aanwezig inclusief het or- 
kest en de gymnasten van de bri- 
gade van Sapeurs-Pompiers uit 
Parijs. 
Als bijzondere artiest trad op de 
wereldberoemde Engelse eupho- 
nium virtuoos Steven Mead. 

We hebben volop kunnen genie- 
ten van de muzikale 
groepen en gymnasten. 
Speciaal hebben we genoten van 
“The Kings Guard Team uit Noor- 

 

 

wegen met muziek van de Mari- 
nierskapel. Perfecte exercitie door 
dit team van het allerhoogste ni- 
veau, er werd bij verteld dat de 
mannen een maand langer moes- 
ten 
dienen hun prestaties in Ahoy 
Rotterdam te kunnen 
vertonen. 
Persoonlijk heb ik genoten van 
deze dag en ik denk velen met mij. 

 

Veteraan - Wout van de Kleut ma- 
rinier 2 z/m 

 Machtiging voor standaard Europese incasso– SEPA 

Naam incassant: COM Afdeling Gelderland. 
Adressant: Penningmeester COM Gelderland Ger Strijbos. 
Adres en postcode: Oude Groenestraat 6-71 
Postcode en woonplaats: 6678 MB  / Oosterhout. 
Kenmerk machtiging: Jaarlijkse bijdrage COM Gelderland. 

 

Door ondertekening van dit formulier, 
geeft U toestemming aan de penning- 
meester van het Contact Oud Mari- 
niers 

Afdeling Gelderland, om eenmaal per 
jaar, medio april een incasso-opdracht 
te sturen naar Uw bank om het hier- 
onder 

 
 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bedrag ( minimaal 20 euro ) : ……………………………………………………………………………………… 

 
Rekeningnummer ( IBAN ) : 

 Ondertekening: 

Plaats en datum: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening. 



 

 

 
COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

 
 
 
 

Gedicht 5 mei, Maureen de Witte uit Emmeloord 

(scholiere die gewonnen heeft) 

 
Eén keer vaker 

 

 
Eén keer vaker kijken, 

naar de foto aan de muur, 

van mijn opa in het uniform, 

strijdend voor mijn vrijheid, 

ging hij dwars door het vuur. 

 

Eén keer vaker  strijden, 

dan dat je werkelijk kon, 

strijdend tot aan het einde, 

omdat  je  met  opgeven 

de oorlog niet won. 
 

Maureen de Witte 

Eén keer vaker liefhebben, 

hen die ons zijn ontgaan, 

opdat de herinnering blijft leven, 

opdat we niet vergeten, 

wat zij voor ons hebben gedaan. 

 

 
Eén keer vaker de denken, 

aan die verleden tijd, 

die zelfs in het heden, 

in de wereld om ons heen 

voor  altijd  zichtbaar  blijft. 

 

Eén keer vaker…… 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

 

 

Beste Leden, 

Sinds enige tijd hebben wij van COM Gelderland een 

eigen Facebook pagina. op deze pagina kun je ons 

volgen wat er zoal gebeurd bij COM Gelderland zoals; 

evenementen, 

uitnodigingen, ledenvergadering en nog veel meer. 

Dit wordt door ons “de beheerders” Ger Strijbos en 

Werner Veenendaal geplaatst en bijgehouden. Ook 

worden er foto’s op geplaats van recente gebeurte- 

nissen en kun je zelf ook een foto of reactie plaatsen. 

Je kunt ook aangeven of je naar een evenement gaat 

en kun je zien wie er gaan, misschien gaan of niet 

gaan. 

“Zo zie je dat er legio mogelijkheden zijn om iets te 

volgen of aan te geven.” 

Nu begrijp ik dat niet iedereen FB (Facebook) heeft 

en misschien geheel niet aan wil beginnen, toch doe 

ik een verzoek om het te proberen en volgt hieronder 

een uitleg: 

 Hoe maak ik een Facebook-account? 

 Een Facebook-account maken: 

1. Ga naar www.facebook.com/r.php 

2. Voer je naam, je e-mailadres of mobiele telefoon- 

nummer, je wachtwoord, je geboortedatum en je 

geslacht in. 

3. Klik op Registreren. 

4. Je moet je e-mailadres of mobiele nummer beves- 

tigen om het maken van je account te voltooien. 

“Ik hoop dat deze uitleg voldoende is en u motiveert 

om lid te worden.” 

Als je al een Facebook-account hebt, kun je je aan- 

melden met je account. Ga naar de zoekbalk en type 

letterlijk (denk aan hoofdletters) COM Gelderland in. 

Vervolgens geef je aan dat je lid wil worden en krijg je 

van ons een goedkeuring. Waarom een goedkeuring? 

Het bestuur heeft gekozen voor een besloten Face- 

book pagina waardoor alleen leden van COM Gelder- 

land lid kunnen worden. 

 
Met vriendelijke Korpsgroet, 

Penningmeester & FB-beheerder 

Ger Strijbos 

 

 

http://www.facebook.com/r.php
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

 
 

Oefenen Erewacht, 
 
 

 
Je hoopt het natuurlijk nooit, maar in het leven heb je één zekerheid en 

dat is dat we allemaal eens komen te overlijden. Niet leuk en zeker niet 

voor de nabestaanden maar een waardig en mooi afscheid draagt bij 

aan de rouwverwerking. 
 

 
Wanneer het jouw wens is, en de familie is daarmee akkoord, dan 

kunnen wij Mariniers, bijdragen aan een waardig en eervol afscheid 

door op een semi militaire wijze jou de laatste eer te bewijzen. Hoe dit 

gebeurd vind in overleg plaats met de familie en zo mogelijk vooraf met 

jou. 

 

 
Een ploeg van 15 Mariniers uit COM afdeling Gelderland hebben zich 

bereid gevonden om zich hiervoor in te zetten. Het houden van een 

erewacht, begeleiding van de kist, saluut en het blazen van de Last 

Post. 

 

 
Zonder oefening geen kunst dus oefent de uitvaartploeg zo’n 2 tot 3 

keer per jaar in de Willem III kazerne te Apeldoorn. Aldaar is een ruimte 

geheel ingericht om te kunnen oefenen. Maart 2019 was de ploeg weer 

paraat en na een woordje vooraf door Ben Gabriel ging de ploeg 

oefenen onder leiding van Jaap van Huffelen. 

 

 
Werner Veenendaal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mocht je behoefte hebben aan informatie, benader dan de coördinator Lief & Leed van de afdeling Gelderland (Henk 

Ebbink) of één van de coördinatoren van de onderafdeling (Jo Jager, Ben Veulings c.q. Henk Ebbink). Zie voor hun 

gegevens in dit blad. 



 

 

COM Afdeling Gelderland 1965-2019 
 
 

Prachtige Koningsdag op ons Bronbeek 
 
 

Om mee te beginnen is Bronbeek een museum en 

hét kenniscentrum van het koloniaal-militair ver- 

leden van het Koninkrijk der Nederlanden. Het 

bevindt zich op een historisch landgoed. Bron- 

beek is ook een tehuis voor veteranen van de Ne- 

derlandse krijgsmacht en het voormalige Konink- 

lijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Op het 

landgoed wordt een groot aantal herdenkingen 

gehouden. 

Deze mooie Koningsdag werd geopend door een 

buitengewone vlaggenparade met bewoners, vrij- 

willigers, personeel en heel veel gasten. Geza- 

menlijk hebben wij daarna van oranje tompoezen 

en een oranje kruidenbittertje genoten. Begin van 

de middag was er een receptie en hield Kolonel K. 

van Dreumel een toespraak met vele genodigden 

in zijn Commandants-woning. De Commissaris 

van de Koning en Burgemeester Ahmed Mar- 

couch van Arnhem namen tot slot de muzikale 

afsluiting door de Regimentsfanfare Grenadiers 

en Jagers in ontvangst. “Deze Koningsdag was 

weer een Feest.” 

 

 
Met vriendelijke groet, Ger Strijbos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolonel K. van Dreumel 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

 

 

De 30e COM reünie omgeven door sport en spel nieuwe stijl. 
Zaterdag 15 juni 2019 te Doorn VBHKAZ. 

Geef je nu alvast op om deel te nemen en sluit je aan bij onze junioren of senioren van het COM 
Gelderland. 

Voor meer informatie volg de berichtgeving en/of neem contact op met Ton Berkeljon, 
Bestuurslid, Webmaster en sport coördinator COM Gelderland. 

E-Mail: gelderland.com@gmail.com 
Voor meer informatie zie s.v.p. de nieuwe landelijke website: https://contactoudmariniers. 

Ook op onze eigen website www.com-gelderland.nl staat meer informatie. 
Tot slot hoop en verwacht ik dat wij als afdeling Gelderland dit jaar, de 30e Reünie omgeven met sport en spel voor goud 

zullen gaan! 
Ik vraag jullie tevens om alle Sobats van de (onder) afdeling Gelderland te enthousiasmeren, om 

deel te gaan nemen, actief of als toeschouwer, aan deze mooie 30e Reünie omgeven met sport en spel te Doorn. 
Ik zie uiteraard jullie opgave en van de bij jullie bekende maten met belangstelling tegemoet. 

Alvast dank voor jullie opgave en medewerking, 
Met sportieve Korpsgroet, 

Ton Berkeljon. 

 

 

Ledenraad 

Voor de jaarvergadering van onze afde- 
ling is een oproep gedaan om jezelf 
kandidaat te stellen voor de nieuw te 
vormen ledenraad van het C.O.M. lan- 
delijk. Deze ledenraad vervangt de 
R.V.A. en het A.B. die opgaan in deze 
ledenraad. De ledenraad is het hoogste 
orgaan binnen onze vereniging en con- 
troleert het bestuur van onze vereni- 
ging. Op deze vergadering waren er 
drie kandidaten die zitting wilden ne- 
men in deze ledenraad namens onze 
afdeling, ter zitting trok 1 van de kandi- 
daten zich terug zodat we twee kandi- 
daten overhielden. Voorgelegd was dat 
er in de tweede uitgave van ons blad 
“Voorwaarts” de kandidaten voorge- 
steld zouden worden en dat er dan een 
stemming zou komen. Omdat er twee 

kandidaten nodig zijn, en er ook twee 
kandidaten zijn is deze stemming over- 
bodig geworden, en hebben wij als be- 
stuur van Gelderland het mandaat ver- 
kregen in de afgelopen jaarvergadering 
deze twee aangesteld als ledenraadsle- 
den namens Gelderland, die samen met 
de voorzitter van Gelderland onze pro- 
vincie vertegenwoordigen bij het lande- 
lijk bestuur. Het betreft Ron Folman en 
Werner Veenendaal die zich in deze 
uitgave ook presenteren. Dit alles was 
tijdens onze jaarvergadering nog onder 
het voorbehoud van de goedkeuring 
van de statuten door de Raad van afge- 
vaardigden. In de laatste vergadering 
van de R.V.A. heeft zij besloten om ak- 
koord te gaan met de nieuwe statuten 
waarin dit alles beschreven is. Op 6 Juli 
zal de ledenraad geïnstalleerd worden, 
en zal er afscheid genomen worden van 

de R.V.A. leden die niet terugkomen in 
de ledenraad. Vanaf deze plaats wil ik 
onze vertegenwoordigers hartelijk wel- 
kom heten en ze namens alle leden be- 
danken voor hun bereidwilligheid deze 
taak op zich te nemen. 

Namens het bestuur van onze afdeling 

in deze Henri de Boer 
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Adspiranten COM Ledenraad 
Even voorstellen…….. 

 

 
COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

Als adspirant lid van de COM ledenraad 

wil ik mij voorstellen. Ik ben Ron Fol- 

man 59 jaar, samenwonend met mijn 

partner Petra en vader van Lisa en 

Daan. Geboren en getogen aan de 

noordrand van Arnhem. Gedurende de 

middelbare school periode had ik al 

dromen van wat ik later wilde worden, 

marinier en daarna politieagent. Spor- 

tief als ik was, de nodige wilskracht om 

te presteren, een avonturier met de 

nodige brutaliteit en geïnteresseerd in 

mensen. Met deze competenties zou 

dat moeten lukken. Medio 1980 ben ik 

als beroeps bij de mariniers gegaan en 

heb ik gekozen voor de verbindings- 

dienst. Dat leek mij wel wat, bezig zijn 

met techniek en altijd als eerste weten 

wat er ging gebeuren. Destijds heb ik 

bij de 1eAGGP gediend, verschillende 

berg- en koudweertrainingen doorlo- 

pen, voor 9 maanden uitgezonden naar 

Curaçao en in Frans Guyana bij het 

Vreemdelingenlegioen de jungletrai- 

ning gevolgd. Daar tussendoor hadden 

we meestal met de Engelse en/of Ame- 

rikaanse mariniers amfibische oefenin- 

gen waarbij we ingescheept werden op 

hun LPD’s. We waren 9 maanden per 

jaar op stap en het was de tijd van de 

koude oorlog. Na vier jaar bij het korps 

te hebben gediend heb ik gesolliciteerd 

bij de politie in Den Haag en werd ik 

aangenomen. Mijn bureau stond in 

Scheveningen waar het in het weekend 

meestal feest was in de kroegen. Een 

mooie tijd, werken in teams en te ver- 

gelijken met de periode bij de mari- 

niers. In 1989 heb ik de overstap ge- 

maakt naar de politie Arnhem waar ik 

na vier jaar ben doorgestroomd naar de 

recherche. In 2001 ben ik overgestapt 

naar de gemeente Arnhem en heb ik 

ruim 12 jaar als teamleider bij de afde- 

ling milieu gewerkt. Momenteel werk ik 

bij diezelfde gemeente als directievoer- 

der/toezichthouder bij de afdeling pro- 

jecten en houd ik mij bezig met grond- 

weg- en waterbouw. Na mijn diensttijd 

bij het korps ben ik direct lid geworden 

van het COM en heb ik mijn toenmalige 

collegae en de ontwikkelingen van het 

korps op de voet gevolgd. Sinds enige 

jaren ben ik actief lid van de onderafde- 

ling Veluwe en lever ik een bijdrage aan 

het shantykoor van deze onderafde- 

ling. Daarnaast loop ik mee met het 

40km peloton van het COM detache- 

ment en sinds twee jaar ben ik rappor- 

teur voor mijn regio van Stichting Soci- 

aal Fonds COM. Ik heb mij opgegeven 

als lid van de ledenraad om mijn achter- 

ban, de leden van de afdeling COM Gel- 

derland te vertegenwoordigen en daar- 

mee de kernwaarde van ons korps zoals 

saamhorigheid en kameraadschap in 

stad te houden. In een tijd dat de ge- 

middelde leeftijd van onze leden hoger 

wordt vind ik het logisch dat de relatie- 

ve jonge generatie het stokje over- 

neemt. Ik ga mijn best voor u doen. 

Met vriendelijke groet, 

Ron Folman 

 

Mijn naam is Werner Veenendaal, de 

meesten van jullie kennen mij als de 

secretaris van het COM afdeling Gel- 

derland. Geboren in Amsterdam op 14 

oktober 1956 en na het doorlopen van 

de middelbare school ben ik in augus- 

tus 1974 naar het Korps gegaan. Na de 

basisopleiding, een opleiding tot pelo- 

tonsverpleger en een term in de West 

heb ik in oktober 1977 de opleiding tot 

kikvorsman gehaald. In 1980 heb ik het 

Korps verlaten en ben brandweerman 

geworden in Amsterdam. Na eerst nog 

commandant van Diemen te zijn ge- 

weest heb ik de brandweer in Alkmaar 

als Kazernechef op 27 oktober 2011 

verlaten. Vorig jaar ben ik officieel met 

pensioen gegaan (62 jaar) en zet ik me 

in voor veel organisaties waaronder het 

COM. Ik vind het belangrijk dat wij als 

(oud) Mariniers, aangesloten bij de 

grootste militaire organisatie van oud 

militairen, goed vertegenwoordigd 

worden. Toen een functie in de nieuw 

te vormen Ledenraad vacant werd heb 

ik me daarvoor opgegeven. Helaas wa- 

ren er maar twee gegadigden (Ron Fol- 

man en ik) waardoor er geen sprake is 

van een echte verkiezing maar desal- 

niettemin ga ik me inzetten voor ons 

belang bij het COM. Het behoeft geen 

betoog dat ik open sta voor al jullie vra- 

gen, commentaar en adviezen als het 

gaat om onze vereniging van (oud) Ma- 

riniers. 

 
 

Eens Marinier, altijd Marinier. 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

 

 Algemene Ledenvergadering zaterdag 9 maart 2019 

 
 

 

Het is zaterdag 9 maart en de Mariniers druppelen 

binnen in de Echos Home De Schakel te Ermelo voor 

de Algemene Leden Vergadering. Letterlijk en fi- 

guurlijk druppelen want het regent buiten. Best wel 

spannend want te elfder ure moest de locatie van 

Schaarsbergen gewijzigd worden in Ermelo en dat is 

voor menigeen best een afstand. Het was een aan- 

gename verrassing dat we uiteindelijk met bijna 50 

leden aanwezig zijn. Na een kop koffie en een plakje 

cake moet een ieder meerdere keren verzocht wor- 

den om plaats te nemen in de zaal. We zijn zo lekker 

in gesprek met elkaar dat het moeilijk is om ons 

daarvan los te maken. De vergadering verloopt snel, 

gedisciplineerd en lekker ontspannen. Na het jaar- 

verslag van de secretaris krijgt Frits Baars een COIN 

met bijbehorend certificaat van de voorzitter Henri 

de Boer. Dit voor zijn jarenlange inzet in het bestuur 

van de afdeling Gelderland. Henri de Boer wordt 

unaniem voor een 2e termijn gekozen als voorzitter 

van de afdeling en Evert Jan Schimmel voor een 3e 

termijn als lid van de Raad van Afgevaardigde. Voor 

Evert Jan is dit slechts voor een korte periode want 

na het aanvaarden van de nieuwe statuten houdt de 

RvA op te bestaan. De financiën, gepresenteerd door 

Ger Strijbos, onze penningmeester, is gezond en het 

bestuur wordt decharge verleend door de kascom- 

missie. Zoals al eerder vermeld komen er nieuwe 

statuten en Henri de Boer legt nogmaals uit wat de- 

ze inhouden (zie hiervoor Voorwaarts van maart – 

red.). Twee leden hebben zich aangemeld voor de 

nieuwe Ledenraad (zij zullen zich verder voorstellen 

in dit blad – red.). Na een opsomming van activitei- 

ten die plaatsvonden en gaan vinden in de onderaf- 

delingen wordt de officiële vergadering afgesloten 

en krijgt Majoor der Mariniers Dr. John Stolk het 

woord. Hij houd een presentatie over het Phased 

Array Radio system. Zoals jullie weten gaat vooraf 

aan een landing een verkenning van zowel het strand 

als het gebied daarachter. Het doorgeven van gege- 

vens moet zodanig gebeuren dat de “vijand” deze 

onmogelijk kan afluisteren of zelfs kan waarnemen. 

Het Phased Array Radio system wordt hiervoor ont- 

wikkeld. Een super interessant onderwerp en werd 

geanimeerd gepresenteerd door de Majoor. Hierna 

wordt een ieder uitgenodigd door de voorzitter om 

deel te nemen aan de Indische maaltijd en kan ge- 

steld worden dat het een super geslaagde algemene 

ledenvergadering was. En toch was achteraf, zo 

bleek, niet alles even goed. Zo vonden de vele de 

Indische maaltijd niet super best en was er ook te 

weinig waardoor een enkeling heel weinig had. Dit 

mag natuurlijk niet meer gebeuren. Wel werden de 

ruimte van De Schakel als zeer geschikt ervaren voor 

een ALV. Volgend jaar vindt de ALV plaats in de Ach- 

terhoek (het bestuur heeft op 11 april in een be- 

stuursvergadering besloten dat de ALV rouleert bin- 

nen Gelderland – red.) 

 
 

Groet, Werner Veenendaal 
 
 

 Vervolg foto's volgende pagina 
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 ALV. Zaterdag 9 maart 2019 
COM Afdeling Gelderland 1965-2019 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

 

Defensie-eenheden ruilen Mercedes-Benz in voor Anaconda-terreinwagen 
Nieuwsbericht | 31-01-2019 | 15:54 

 
 
 
 
 
 

 
Volgende week worden de nieuwe 4-wielers overgedragen. 
De Anaconda's vervangen 40 bepantserde Mercedes-Benz 
G280 CDI’s. Dit voertuig was eigenlijk overgekwalificeerd 
voor de taken van de mariniers in de West. De nu afgesto- 
ten Mercedes-Benz is geschikt voor missies. De landmacht 
heeft juist grote behoefte aan dit voertuig en krijgt die uit 
het Caribisch gebied. 

 

Taken 
De DMV Anaconda 4x4 (Dutch Military Vehicles) is speciaal ontwikkeld aan de hand van de eisen van het Korps Mariniers op 
de Nederlandse Antillen. Hun prioriteiten liggen bij mobiliteit en humanitaire hulpverlening. Denk aan noodhulp na een or- 
kaan, ondersteuning van de autoriteiten en patrouilles in slecht begaanbaar terrein. 

 
 
 
 

De Anaconda is bewapend en 
kan veel water meenemen. De 
terreinwagen is gebaseerd op 
de Iveco Daily 4x4. Beladen 
weegt de Anaconda 6 ton. 

Defensie-eenheden in de West krijgt volgende week 46 nieuwe DMV 4x4 Anaconda's. Dat is robuuste terreinwagen, ont- 
wikkeld door en in samenspraak met het Brabantse DEBA Bedrijfswagens uit Etten-Leur. De eerste 36 voertuigen arriveer- 
den vandaag per schip in de haven van Willemstad. In februari volgen de laatste 10 Anaconda's. 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

‘Korps Mariniers slinkt door verhuizing naar Vlissingen’ 
 

 
De kazerne van het Korps Mariniers verhuist van Doorn naar Vlissingen, maar de 

 mariniers zien de verhuizing niet zitten.  

  

  
 

 

 
Een op de tien mariniers dreigt te stoppen vanwege een verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen. 
Dat meldt de Volkskrant dinsdag. 

 

Uit cijfers in handen van de krant blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar 73 mariniers zijn vertrokken. Als die leegloop 
doorzet, zou het huidige aantal van drieduizend mariniers met 10 procent afnemen. In heel 2017 zouden in totaal 93 mari- 
niers om andere redenen dan pensioen zijn vertrokken. Het ministerie van Defensie kon die cijfers dinsdag niet bevesti- 
gen. 

 
De mariniers zouden de verhuizing naar Zeeland niet zien zitten omdat ze bang zijn dat hun partner er geen baan kan vin- 
den. Bovendien vrezen ze dat een koophuis in Zeeland niet meer kan worden verkocht. 

 

Werk 

De mariniers verhuizen volgens Defensie omdat de Van Braam Houckgeestkazerne te klein is. Bronnen melden aan de 
Volkskrant dat een uitbreiding van het complex in Doorn ook mogelijk was geweest. Voormalig minister van Defensie 
Hans Hillen (CDA) zou de kazerne hebben verplaatst om de werkgelegenheid in Zeeland een zetje te geven. 

 
Minister-president Rutte noemde de leegloop van mariniers in het programma Goedemorgen Nederland “zorgelijk”. Vol- 
gens Rutte wordt de zaak uitgezocht en zit Defensie er bovenop. 

De Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn wordt gesloten. De mariniers moeten naar Vlissingen verhuizen.Foto Jeroen 
Jumelet/ANP 

https://www.volkskrant.nl/binnenland/leegloop-bij-korps-mariniers-militairen-zien-verhuizing-van-doorn-naar-vlissingen-niet-zitten~a4582479/
https://wnl.tv/2018/03/20/leegloop-bij-korps-mariniers-wegens-verhuizing-mensen-die-ongelooflijk-belangrijk-werk-voor-nederland-doen/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling Veluwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afdeling Achterhoek 
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Dodenherdenking Beltrum 2019 Fotograaf Thea Huinink 
 
 
 
 
 

 

Beltrum is een dorp en is gelegen in de landstreek de Achterhoek. Beltrum is 

tevens een voormalige gemeente , die bestond uit het in het midden van de 19e 

eeuw in de “buurtschap onstane” dorp en de buurtschappen Lintvelde, Avest en 

Zwolle(Gelderland). Op 13 april 1819 werd Beltrum bij de gemeente Eibergen 

gevoegd. Sinds 1 januari 2005 behoren dorp en buurtschap tot de gemeente 

Berkelland. Naast de grootste klompenmaker van Europa is Beltrum ook bekend 

van het jaarlijkse bloemencorso en de survivalrun. 

Voorblad 2e kwartaal 2019 
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Sinds april 1999 eigenaar van een delicatessenwinkel in 
het centrum van Doetinchem: C’ estbon Blom VOF. Vanaf 
oktober 2011 heeft onze winkel een nieuwe naam: 
@koffieblom 

Door de jaren heen is er een enorme passie voor koffie 
ontstaan en voor alles wat daar mee te maken heeft. Wij 
durven dan ook gerust te zeggen dat wij kenners zijn op 
het gebied van koffie. Sinds begin 2010 zijn wij geautori- 
seerd JURA Dealer. Samen met koffieblom.nl is ons koffie- 
verhaal compleet geworden. 

 
 
 

Wilt u ons persoonlijk ontmoeten of bent u nieuwsgierig naar onze winkel, dan nodigen wij u graag uit aan het Simonsplein 11 

te Doetinchem. Het assortiment van @koffieblom zal online steeds verder worden uitgebreid met producten uit onze winkel: 

noten, zuidvruchten, thee en geschenken. Voor meer informatie of online bestellen verwijzen wij u graag naar onze website 

 www.koffieblom.nl Hans en Marga Blom. 

http://www.koffieblom.nl/
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Een Mariniers gedicht…. 
 

Website van Paatje 

 



 

 

Wat iedereen moet weten 
CONTACT OUD MARINIERS 

ONDERAFDELING 

ACHTERHOEK 

OPGERICHT 23 MAART 1987 

 

 BESTUUR: 

Voorzitter Henk Ebbink De Ploeg 5 

6971 HV Brummen Tel. 0575 564355 

Mail: henk.ebbink@hetnet.nl 
 

 

Secretaris G.Albert Smeerdijk Van Nagel plein 4 

7231 KD Warnsveld Tel. 0575 521262 

Mail: g.a.smeerdijk@hetnet.nl 

Penningmeester Jan Murray Gazoorweg 3 

7251 HG Vorden Tel. 0575 553647 

Mail: jd.murray@hetnet.nl 

Alg. Zaken A.J.M.Teun de Ruiter Didamseweg 14 

7036 AP Loerbeek Tel. 0316-531727 

Mail: th.deruiter1@kpnmail.nl 

Jan Scholten Zuivelstraat 5 

6942 DP Didam Tel. 0316 223912 

Mail: sc70968@concepts.nl 
 

 
 AKTIVITEITENCOMMISSIE: 

Teun de Ruiter Tel. 0316-531727 

Jan Scholten Tel. 0316 223912 
 
 

 LIEF & LEED Henk Ebbink Adres: Zie  boven 

Jan B.J.Stam Aaldersbeeklaan 155 

7091 EE Dinxperlo Tel. 0315 651944 

Mail: jbj.stam55@gmail.com 

 

 BETAALADRES: Contact Oud Mariniers. 

Rabo: NL61RABO0139415408 
 

 

REDACTIE: Contactblad COM Achterhoek 

Henk Ebbink Adres: Zie boven 

Teun de Ruiter Adres: Zie boven 

Contact Internetsite: henk.ebbink@hetnet.nl 
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Beste allemaal, 

Voorwoord van onze Voorzitter 

Henk Ebbink 

 

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, hebben we alweer enige activiteiten van onze 
onderafdeling achter de rug. Deze werden in het algemeen goed bezocht en de stemming was opperbest. 
Was u er niet bij, de verslagen in het blad schetsen een beeld hierover. 

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van onze sobat Willy Coersen. 
Met een aantal oud mariniers van de Achterhoek hebben we dit jaar de 4 mei herdenking in Beltrum en Ulft 
bijgewoond en ons visitekaartje aldaar weer afgegeven. 
De eerstkomende club activiteit is onze traditionele Mannendag op 18 juni a.s. 
Natuurlijk hoop ik dan weer velen van u te mogen verwelkomen. 

 

Tenslotte wens ik u veel leesplezier in de Voorwaarts. 
Met een korpsgroet, 

Henk Ebbink 

 

 

Oliebollensoos 
Algemene Ledenvergadering COM Achterhoek 
Algemene Ledenvergadering COM Gelderland 

Sport en speldag Doorn 
Mannendag 
Veteranendag Den Haag 
Klootschieten 
Recreatieve middag 
Korps Verjaardag COM Gelderland 

15 juni 
19 juni 
29 juni 
???? 
14 september 
30 november 
2020 
12 januari 
22 februari 
14 maart 

AGENDA ACTIVITEITEN 2019/2020: 
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REÜNIE 21-42-22 INCO NED. ANTILLEN 

Woensdag 27 maart hebben wij deze reünie 
bezocht in de Van Ghentkazerne te Rotterdam. 
Wij, Teun de Ruiter en Bertus Boerboom, en de 
ongeveer 130 deelnemers werden ontvangen 
met koffie en cake. 
De bijeenkomst werd door Gerrit van den Ak- 
ker geopend.Marijn Machielse, de schrijver van 
het boek 
“Ik kom van Pluto”, vertelde uit zijn levensver- 
haal. Als oud marinier ging hij in op de periode 
dat hij 
verslaafd was aan drugs en alcohol. Hierover 
geeft hij nu lezingen aan scholieren vanaf 
twaalf jaar. Het was een heftig, maar indruk- 
wekkend verhaal. 
Hierna gaf Wijtske Inggamer, voorzitter van 
Hapin, uitleg over hoe het project hulp voor de 
Papua’s werkt. Voor meer informatie over de 
Stichting 
Hulp aan Papua’s in Nood, kunt u vinden op 
www.hapin.nl 
Wijtske is in Nederland geboren, haar ouders 
zijn 
Papua’s, die in 1962 naar Nederland zijn geko- 
men. 
Tijdens de pauze werden er films vertoond van 

Curaçao, Aruba en Nieuw Guinea. 
Na een prachtig optreden van het Tamboer en 
Pijperskorps der Mariniers, werd het “Blauwe 
hap” buffet geopend. 

 

Na deze voortreffelijke hap gaf de sergeant 
majoor der mariniers Bart van de Burg ons een 
presentatie over de Invictus Games. 

 

 
Na dit alles was het tijd voor het bekende 
praatje pot en werden er weer oude verhalen 
met de maten opgehaald. 

 

 

 

http://www.hapin.nl/
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“Oud Mariniers krijgen een fikse korting” 
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 De Molenwinkel.nl is de online winkel in ambachtelijke meel- en graan producten. 
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IN MEMORIAM 
 

Toch nog onverwachts ontvingen wij het droevige bericht 
van het overlijden van ons trouwe lid Willy Coersen. 
Willy, Oud Marinier en Nieuw Guinea ganger, heeft veel 
betekend voor onze groep. Hij was een fijne kameraad en 
een goed collega. 

 

 

 
Willy was een trouw bezoeker op onze bijeenkomsten, in 
het bijzonder genoot hij van het samenzijn met de maten 
en van de “Blauwe hap”. 

Op dinsdag 9 april hebben wij met een vertegenwoordiging 
van COM Achterhoek onze sobat Willy op crematorium 
‘Berkenhove’ te Aalten begeleid naar zijn laatste rustplaats. 
Er waren diverse oud-mariniers aanwezig om een erehaag 
en erewacht te vormen voor onze sobat Willy. 

 

Jan Stam heeft op waardige wijze de aanwezigen toege- 
sproken en waardering uitgesproken voor de vele activitei- 
ten van Willy. 

 

De tekst van de toespraak van Jan was: 
Beste Francis, kinderen en kleinkinderen. 
“ In 1955 op de achtste februari staan de deuren van de ont- 
vangsthal van ‘Kamp Woestduin’ in Doorn, later omge- 
doopt tot de Van Braam Houckgeestkazerne, wijd open 
voor Willy. 
Willy meldt zich bij de dienstdoend officier en wordt inge- 
deeld in klas tien, die gedurende vier maanden onderdak 
vindt in het gebouw ‘Rotterdam’ van de kazerne, alwaar 
zijn de plunje ook wordt aangeleverd. 
Alle kledingstukken moeten met naald en rood garen voor- 
zien worden van een stamboeknummer. Willy is trots op 
zichzelf. Hij laat weten: “na een hoop gestuntel en gepruts 
begint ’t al aardig op ’n cijferreeks te lijken.” 
Dan volgt er voor Willy een drukke periode. Veel sporten, 
dagmarsen, bajonet vechten, zich altijd herhalende schiet- 
oefeningen, handgranaat werpen, rennen over de hinder- 
nisbaan en de nodige theorie over rangen en standen en de 
verschillende wapens. 
Op het eind van de vierde maand neemt marinier Willy de 
tropenuitrusting in ontvangst. Hij haalt z’n zakje naai uit de 
kast en begint met voortvarendheid aan zijn oude hobby, 
lettertjes borduren. 
Hij mag zelfs kiezen tussen de ketting- of de steelsteek. 

 

Op twintig augustus 1955 vertrekt Willy met zijn groep in 
een DC 8 naar Biak, een eiland bij Nieuw Guinea. 
Leuk was het voor Willy, dat het toestel na de landing in 
Rome niet meer de lucht in wilde. Er rijdt een bus voor en 
ze krijgen door de KLM een gratis rondrit door Rome 
aangeboden. 
Na zes uur sleutelen is de DC 8 weer luchtwaardig. Boven 
Beiroet even naar beneden om te tanken. Dan vliegt de 
groep via Basra in Irak en Karachi in Pakistan naar Manilla 
op de Filippijnen. Vervolgens de grootste sprong van zo’n 
negen uur naar Biak. 
Ze stappen uit het toestel. Het is er warm, erg warm met 
vooral klamme lucht. 
Verbazingwekkend is de eerste nacht. 
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Vervolg In Memoriam 
 

toch vonden de jongens dat hij zich niet normaal gedroeg. 

Nader onderzoek wees uit dat het een Indonesische spion 

betrof. 

De man wordt gearresteerd, op transport gezet naar 

Nederland, waar hij zich moet verantwoorden voor de 

rechter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is er potduuster. Ze kunnen geen hand voor de ogen 

zien, geen enkele mogelijkheid om zich te oriënteren. 

Hand in hand loopt de groep van de kantine richting barak. 

Ondanks deze slimme oplossing knallen een aantal van de 

miliciens met hun kanus tegen een palmboom, met een 

flinke bult als premie. 

Na drie dagen starten de oefeningen. 

 
Met een landingsvaartuig naar Hollandia. Het hoofdmenu 

daar bestaat uit patrouille lopen en bivakkeren in de rimboe. 

Over zo’n verkenningstocht laat Willy weten: “ Het gaat 

allemaal niet vanzelf, zelfs in de schaduw is het ontzettend 

warm. Maar het heeft ook z’n bekoring. De natuur is er 

prachtig. De vogels zijn er ontzettend mooi. We blijven 

lopen, na elk uur vijf minuten pauze. Tijdens de tocht wordt 

de waterdiscipline toegepast. 

Dit betekent alleen drinken met toestemming. Een marinier 

overtrad deze regel. Hem wordt de veldfles afgenomen en 

krijgt hem leeggegoten weer terug. 

Hij moet nu vijf uur verder zonder water. En wee degene die 

de overtreder matst met een slokje water, hij is verzekerd 

van dezelfde straf.” 

 
In Hollandia hebben Willy en z’n maten de Jungle Prins 

ontmaskerd.De man had veel vrienden onder de mariniers. 

Kwam regelmatig in de kazerne een bioscoopje pikken. Maar 

Na drie maanden heeft Willy in Hollandia de kunst bekeken 

en wordt hij ingescheept op de Hr. Ms. Piet Hein naar 

Manokwari.Hier ligt een versterkt peloton van 84 man 

gelegerd.Voor Willy komt daar het echte werk. 

Ze trekken diep het binnenland in. 

Een aantal Papoea’s worden als dragers en gidsen 

ingehuurd. 

Het landschap is erg woest.Het looppad van de ene naar de 

andere kampong moet eigenhandig gekapt worden. 

En dan haal je geen 80 kilometer per uur. Plotseling duikt er 

een hert op.Het dier wordt afgeschoten. 

De jongens hebben intussen ook wel zin in een stukje vers 

vlees. Een marinier, van huis uit slager, slacht het beest. Als 

het dier wordt opengehaald, vallen de ingewanden op de 

grond. 

De Papoea’s grijpen naar hart en lever en beginnen het rauw 

op te eten. Willy en de groep staan sprakeloos. 

Na de maaltijd trekt de patrouille verder. Willy neemt als 

verfrissing een pepermuntje. Zijn buurman, een Papoea, 

krijgt er ook eentje aangereikt. Weer verbazing bij Willy: de 

man is er hemels blij mee en stopt het gelijk als sieraad in het 

oor. 

Het gaat steeds moeilijker, het woud is stikdonker, zo dicht is 

de begroeiing. Het barst ook van het ongedierte. 

Slangen, mieren, muskieten en vooral bloedzuigers. 

Als ze na de zware tocht weer terug zijn in Manokwari, 

moeten ze gelijk in de verdediging aan de kust. Een 

Russische onderzeeër ligt te loeren naar het eiland. Als hij te 

dichtbij komt, gaat er volop gevuurd worden. Later bleek er 

sprake te zijn van zes onderzeeërs, die wijselijk na een week 

weer vertrokken”. 

Dit is een verkorte opsomming van de ervaringen van Willy. 

Willy heeft flink moeten afzien, maar gaf aan dat hij deze één 

en twintig maanden van zijn leven absoluut niet had willen 

missen. 

Een mooi land met een bijzonder vriendelijke bevolking. 

Hij had een prachtig fototoestel met een film vol 

herinneringen. 

Willy bij vertrek 
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Vervolg In Memoriam 
 
 
 
 
 

Echter, bij het uitklaren op Schiphol komt hij tot de ont- 

dekking dat z’n fototoestel is gestolen. 

Zoiets zou in Nieuw Guinea niet gebeuren, was zijn reac- 

tie. 

 
Willy is niet meer……. 

Als het even kon was hij met Francis aanwezig op alle 

clubmiddagen. 

Hij was ook deelnemer in de groep van de Laatste Eer in 

de Achterhoek. 

Hij was een man met een eigen mening. 

 
Willy is vanwege bedreigende situaties beloond met de 

uitreiking van het Nieuw Guinea Herinneringskruis. 

We zijn in Willy een goede collega en een trouwe maat 

verloren. 

En zo zullen we hem ook in herinnering houden. 

 
 

Dit is een verkorte opsomming van de ervaringen van 

Willy. 

Willy heeft flink moeten afzien, maar gaf aan dat hij deze 

één en twintig maanden van zijn leven absoluut niet had 

willen missen. 

Een mooi land met een bijzonder vriendelijke bevolking. 

 
Francis, kinderen en kleinkinderen, de Achterhoekse Oud 

Mariniers wensen jullie veel sterkte in de verwerking van 

dit verlies. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Henk Ebbink 

 

 

De vogels  floten 
de bloemen bloeiden 
en toen werd het stil… 
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Herdenking Beltrum en Ulft 

Dit jaar waren wij in Beltrum voor deelname aan de doden- 
herdenking. 
Op verzoek van ons lid, Theo Heutinck, waren wij hier te 
gast, omdat hij voor de laatste keer de herdenking met de 
plaatselijke verenigingen aldaar verzorgde. Theo had het 
prima geregeld, koffie vooraf en de herdenking even doorne- 
men. Omdat Beltrum Theo’s geboorteplaats is , hadden wij 
hem aangewezen om het commando te voeren. Theo werkte 
planmatig, zodat we tijdig bij het monument stonden aange- 
treden. Voor een kleine gemeenschap als Beltrum, was zeer 
veel publiek aanwezig. Dit is op andere plaatsen wel eens 
anders. 
Het zangkoor Kiddoesj opende de dienst, waarna de wethou- 
der van de gemeente Oude IJsselstreek, de heer van der 
Neut, een toespraak hield over het nut en het thema van de- 
ze herdenking. Hierna volgde het hijsen van de vlag, en wer- 
den er gedichten voorgelezen, zong het mannenkoor uit Bel- 
trum enkele liederen en werden er kransen gelegd. 
Met tromgeroffel vooraf door een muzikant van muziekvere- 
niging Concordia, kwam het moment voor het blazen van ‘de 
Last Post’, gevolgd door twee minuten stilte. Nadat het Wil- 
helmus was gezongen, was er gelegenheid voor de overige 
aanwezigen om bloemen te leggen bij het monument. 
Na een dankwoord aan allen, werd een ieder uitgenodigd 
voor een kop koffie in het plaatselijke Kultuurhus “de Wan- 
ne”. 
Helaas niet voor ons, want het werd tijd voor de volgende 
herdenking. 
Na een tocht met dreigende luchten en een enkele bui arri- 
veerden we nog op tijd voor de herdenking in Ulft. 
We werden hartelijk ontvangen in het clubgebouw van 
‘Schuttersgilde Sint Hubertus’. Na een lekkere kop koffie 
was het tijd om gezamenlijk aan te treden 
Onder leiding van de commandant van Sint Hubertus begaf 
de stoet, gevormd door de drumfanfare, oud mariniers, 
schutters, marketentsters, vendeliers en overige belangstel- 
lenden, zich naar het verzorgingshuis “Debbeshoek”. 
Daar aangekomen speelde de fanfare enkele nummers. 
Onder het luiden van de klokken ging het in de dodenmars 
naar het J.F.Kennedyplein, waar we een opstelplaats kregen 
vlak voor de kerktoren. Dit was juist de plek waar de gure 
koude wind ons het beste kon pakken, het was ijzig koud. 
Het Ulfts Mannenkoor zong enkele liederen. 
Om 19.50 uur was er een toespraak door een vertegenwoor- 
diger van de gemeente Oude IJsselstreek. 
Om 19.58 uur klonk de ‘Last Post’ en vervolgens waren er 
twee minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus. 
Daarna werden kransen gelegd door een ambtenaar van de 

gemeente Oude IJsselstreek, Sint Hubertus, bewoners van 
de “Debbeshoek”, Contact Oud Mariniers en overige belang- 
stellenden. 
Met muzikale omlijsting van de drumfanfare en het Ulfts 
Mannenkoor, was er gelegenheid voor het defilé langs het 
monument. Na alle plechtigheden werden we uit genodigd 
voor de koffie in het clubgebouw van het gilde. 
Met dank aan onze commandanten Theo Heutinck en Jan 
Stam, de organisatie in Beltrum en Ulft, kunnen wij terugzien 
op een waardige herdenking. 

 

Ook wij, de oud mariniers uit de Achterhoek, sluiten ons aan 
bij het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: 
“Geef Vrijheid Door”. 

 

Jan Scholten 
 

 

 

 

 

Fotograaf Thea Huinink 
 

 

 

Erewacht Beltrum gadegeslagen door veel publiek. 
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KLOOTSCHIETEN 15-5-2019 

Om tien uur in de morgen gaat de start van het 

spelletje plaatsvinden. 

Ver voor deze tijd zijn de eersten aanwezig. Deze 

lieden inspecteren het circuit om te controleren of er 

geen afgewaaide takken of een teveel aan 

paardenmest op de baan ligt. Het valt helemaal mee: 

er is geen sprake van dit soort obstakels. Weer terug 

op het verzamelpunt, melden zich de overige 

liefhebbers. Na wat babbelen over hoe het onder meer 

staat met de wederzijdse gezondheid, worden de 

wedstrijdkaarten, waarop de verschillende teams 

vermeld  staan,  uitgedeeld. 

We stappen bij elkaar in de auto omdat de afstand 

naar het circuit, dat in een prachtig bos ligt, toch nog 

zo’n anderhalve kilometer is. 

De teams gaan met voortvarendheid aan de slag. En 

het prettige van het geheel is dat men in het bos totaal 

geen last heeft van de koude noorden wind. Op wat 

plekken is het zand wat los vanwege de droogte. 

Overwegend is de baan prima. Met kan er goed uit de 

voeten met de kloot. Rechte stukken, op harde grond 

kunnen de meters gemaakt worden. Rut tuttut tuttut 

roffelen de kloten over de prachtige baan. Het is en 

blijft een gezellig spelletje. Onderweg lekker kletsen 

met mekaar, energiek bezig zijn en dat bij mooi weer 

in één van de mooiste gebieden van ons land. 

Ongeveer halverwege na nemen van een bocht, zien 

we de foerage wagen bemand door Cuny Ebbink en 

Jan Stam. Er zijn een aantal zitplaatsen geregeld om 

een korte pauze te genieten onder het genot van een 

drankje. Maria Stam heeft een serie kleurrijke spies 

geregeld. Dit keer een hartige- en een vers fruit spies. 

Nadat de houtjes zijn leeggegeten, gaat het eerste 

team gesterkt weer in de benen voor het tweede 

gedeelte. Weer over een mooi bospad tot de eerste 

afslag links. Op die plek staat een monument, een 

zoeklicht        van        de        Deutsche        Wehrmacht. 

Ik kan me nog herinneren uit de tweede wereldoorlog, 

dat er op drie plekken zo’n ding stond. Bij nacht 

hielden ze met z’n drieën een Engelse jager gevangen 

in het licht. De piloot was slimmer: hij dook stijl naar 

beneden, maakte een scherpe zwaai naar rechts en 

redde zo zijn hachie door in het donker te verdwijnen. 

 

 

Het zoeklicht Monument 

Vanaf dit punt moeten we nog een anderhalve 

kilometer  gooiend  overbruggen. 

De beide foerageurs hebben de wagen weer naar het 

startpunt gereden. Misschien dat er nog liefhebbers 

zijn voor ’n slöksken. Als iedereen de afstand heeft 

overbrugd, bedankt voorzitter Henk de organisatie, de 

foerageurs, de traiteuse Maria en de deelnemers voor 

de gezamenlijke   inbreng. 

Ergens in het najaar wordt er weer zo’n klootschiet 

happening   georganiseerd. 

Henk en Cuny nemen afscheid vanwege andere 

verplichtingen. De rest van de groep gaat weer terug 

naar ‘de Veldhoek’, onze basis, waar we onder veel 

gezelligheid, gezamenlijk een goed verzorgde lunch 

hebben gebruikt. 

Hierbij worden ook de resultaten bekend gemaakt. 

Verrassend is dat het team van Jan Scholten met twee 

debutanten, Toos van Steen en Antoon te Brake, de 

eerste   plaats  bezetten. 

Het was weer een gezellig gebeuren, dat in het najaar 

weer een vervolg gaat  krijgen. 

Een deelnemer. 



 

 

Foto's Klootschieten 
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 Aan onze adverteerders, 

Bent U niet tevreden over Uw advertentie, of wilt U 
een nieuwe doorgeven: neem dan contact op met 
Ferry Roks.( Redactie ) 
Bij voorkeur per E-Mail: ferryroks80@gmail.com of 
Mob. 0621522339 

mailto:ferryroks80@gmail.com
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Juni 2019 
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 Luister Uit is een uitgave van Contact Oud Mariniers regio Arnhem Nr. 2 juni 2019 
 
 

Voorzitter Gerard Oudsen Sterappelgaard 232 6831 BS Arnhem 

 tel: 026-3231132 06 53 54 69 76  

Secretaris Bart Muis Heeckerenstraat 64 6882 DD Velp 

 tel: 026-3648835 06 80080455 email: g.muis3@chello.nl 

Penningmeester Willem Rutten Mosterdhof 60 6931 AN Westervoort 

 tel.: 026-3112493 0620993909 e-mail: wrutten@telfort.nl 
 

Bankgegevens IBAN: NL11INGB0004963797 T.n.v. COM o.afd. Arnhem 
 

Bestuursleden Frits Baars Goudwindestraat 105 6833 DN Arnhem 
 

tel:026-3212090  06 54673248  email: fritsbaars@live.nl 

Nico Phielix Hoofdstraat 228 R 6881TR Velp 

tel: 026-382898506 13 50 76 36  nico.phielix@kpnmail.nl 

Ben Veulings Fruithofstraat 13 6673 BL Andelst 

 

 Foto voorpagina: Dodenherdenking 4 mei bij het KNIL-monument op Bronbeek 
 
 
 

mailto:g.muis3@chello.nl
mailto:wrutten@telfort.nl
mailto:fritsbaars@live.nl
mailto:nico.phielix@kpnmail.nl
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Van de voorzitter 

Beste lezer, we hebben de kantine van SML verlaten 

en gaan voortaan onze contactavonden houden bij 

café/zaal d 'Oranjeboom in Velp aan de Oranjestraat. 

De eerste bijeenkomst daar was 11 maart en het is 

ons redelijk goed bevallen. Er waren in elk geval meer 

mannen dan op de contactavonden bij SML.. en ge- 

lukkig konden we ook een aantal nieuwe personen 

begroeten. We hopen dat we het aantal van meer dan 

20 kunnen behouden. Frits en ik hebben afscheid van 

Rudy van SML genomen waar we toch lang welkom 

zijn geweest. We bedanken het personeel van SML 

achter de bar dat ons de afgelopen jaren zo spontaan 

van dienst is geweest. 

Op 16 maart was het bestuur uitgenodigd bij het hu- 

welijksjubileum van onze secretaris. Het was een ge- 

zellige avond waarbij we hebben genoten van een 

heerlijk buffet. Bart: nog bedankt !! 

Onze eigen reünie op 20 april bij De Kumpulan was 

zoals altijd weer bijzonder geslaagd. Lees verderop in 

ons blad hier meer over. 

Op 27 april hebben we weer de jaarlijkse vlaggenpara- 

de op Bronbeek gehad. Een behoorlijke delegatie van 

de oud-mariniers was hierbij weer aanwezig. 

Er staan weer diverse evenement op stapel. Zo is er 

op 15 juni de jaarlijkse sportdag in Doorn, een gezelli- 

ge dag waar veel oud-mariniers elkaar treffen. Hope- 

lijk komen er ook van onze onderafdeling weer veel 

oud-mariniers naar dit evenement. Verder natuurlijk 

in augustus het Joop Bergsma toernooi, de jaarlijkse 

jeu-de-bouledag in Zevenaar. Velen kijken hier met 

verlangen naar uit ! Geef je dus snel op ! En 7 septem- 

ber Roermond !! Ik hoop jullie allemaal weer in goede 

gezondheid te mogen begroeten bij alle bijeenkom- 

sten. Met Mariniersgroeten Gerard Oudsen 

voorzitter onder. afd. Arnhem e.o. 

 

 

 

COM Arnhem organiseert weer het jaarlijkse “Joop Bergsma-toernooi” 

op zaterdag 24 augustus 2019 bij Jeu de Boule-club Zevenaar (terrein Sportpark Hengelder) 

aanvang toernooi 14.00 uur, prijsuitreiking 16.30 uur, 
aansluitend borreluur en Indisch Buffet om 17.00 uur einde 19.00 uur 
. 
Iedereen kan meedoen: jong en oud, leden en begunstigers met hun partner 
Kosten € 22.= p.p. (inclusief drinken, Indisch buffet en Jeu de Boule) 
Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk 17 augustus zijn overgemaakt op rekening 
NL11INGB0004963797 t.n.v. COM Arnhem te Westervoort 
(of op die dag contant zijn betaald aan Willem Rutten). 

 
Mocht u verhinderd zijn dan kan tot uiterlijk 21 augustus worden afgebeld bij Willem Rutten 

Bij latere afmelding wordt niet terugbetaald ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik doe mee aan de Jeu de Boule middag op 24 augustus a.s. in Zevenaar 

met ……….. personen,  waarvan …..…… mannen en ........... vrouwen 
. 
Naam ……………………….……………………………………. 

 

Adres……………………….……………………….…......……. 
 

Woonplaats……………….…......…….……………. 
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 Contactavond op nieuw adres geen succes 

 

Op maandag 11 maart werd onze contactavond voor de eerste keer gehouden in café d'Oranjeboom in Velp. Na jaren lang 

te gast te zijn geweest in de kantine van sportvereniging SML in Arnhem, is besloten om een andere plaats van samen- 

komst te kiezen. De locatie in Velp is gemakkelijker te bereiken: deze ligt in een zijstraat van de Hoofdstraat in Velp en een 

bushalte is er op 100 meter afstand. 

Op de eerste contactavond waren 26 personen aanwezig: dubbel zo veel als we de laatste tijd bij SML hadden. Het zou 

mooi zijn als we iedere keer meer dan 20 man zouden hebben. Echter: in april is de tweede contactavond gehouden maar 

er was daarbij veel minder belangstelling dan de eerste keer: slechts 12 personen. En op de avond van 13 mei waren er 

slechts 4 man: 3 bestuursleden en John Visser. 

Voor ons reden genoeg om te stellen dat de verhuizing geen succes is geweest. We gaan dus weer proberen om ergens 

anders terecht te kunnen. 

Daarbij komt toch weer de kantine van SML in beeld, maar ook de kantine van SV De Paasberg is ons aangeboden. Mooi 

zou zijn om terecht te kunnen op Bronbeek, maar dat stuit om verschillende redenen op moeilijkheden: er moet dan extra 

personeel worden geregeld als we bijv. de Indische zaal zouden gebruiken, de Poorterszaal is voor de bewoners, bij de 

Kumpulan moeten we vroeg stoppen, enz. 

We gaan eerst proberen weer (tijdelijk) terug te gaan naar SML. Op het moment van schrijven is hier nog niets over be- 

kend: wil je naar de contactavond in juni informeer dan eerst bij de secretaris waar deze wordt gehouden zodat je niet voor 

een gesloten deur komt. 

Bart Muis, secretaris COM Arnhem 
 
 
 

 

 
 
 

Voor 

de lekkerste koffie , 

broodjes 

en Italiaans ijs 
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Ziekenboeg 

Dik vd Brink heeft in maart jl. een operatie ondergaan. Gelukkig is het allemaal zeer voorspoedig verlopen en hopelijk is 

Dik weer snel de oude. 

Teun Vermeer blijft ook maar sukkelen met de problemen met zijn huid. Hopelijk kan herstel spoedig intreden. 

Cor van Geest uit Dieren heeft laten weten dat hij ziek is en voorlopig niet zal kunnen deelnemen aan de activiteiten van 
het COM 

We wensen verder alle zieken een spoedig herstel 

Nieuw adres 

Jong M. de Dennenweg 15 6881 KA VELP 
Bakkerij Koenen Het Vergun 22 6931 KD Westervoort 

Nieuw lid 
H. Smit (of H. Smit - Trzinski) 

 
Molewal - 38; 8731 AD 

 
Wommels (had eerder opgezegd, nu weer lid) 

P.A.J. vd Poel Stulemeijerlaan 259 Bergen op Zoom 
J.C.E.N. Brood (begunstiger) Rietganssingel 77 6883 DP Velp 

 

Gestopt als begunstiger4611 EJ 
Berendsen, Martin Lijmuidenplaats 1786843HK ARNHEM 

 

Jubileum 

Onze secretaris Bart Muis was op 6 maart jl. 50 jaar getrouwd met Anneke. We feliciteren het echtpaar van harte en 
wensen hen nog veel gezonde jaren samen. 

 

Agenda Iedere 2e maandag van de maand (behalve januari) contactavond in 

café d’Oranjeboom, Oranjestraat in Velp, van 20.00 uur tot 22.00 uur 

15 juni Reünie omgeven door sport en spel Doorn 

27 juni Veteranencafé Bronbeek 

29 juni Veteranendag Den Haag 

24 augustus Jeu de Boule Zevenaar 

7 september Nationale herdenking Indië-monument Roermond 

7 september Airborne wandeltocht Oosterbeek 

26 september  Herdenking bij het Papua-monument op Bronbeek 

26 september Veteranencafé Bronbeek 

27 september Nationale taptoe 2019 

7 december  Korpsverjaardag en herdenking Oostplein Rotterdam 

30 november Korpsverjaardag afdeling Gelderland Bronbeek 

9 december Aangeklede contactavond in d'Oranjeboom in Velp i.v.m. Korpsverjaardag 

Marinierskapel 

13 juli Uitwisselingsconcert marine orkesten in Brugge (België) 

17 september Prinsjesdag Den Haag 

Alle leden en begunstigers worden verzocht voor zover dat nog niet is gebeurd hun bijdrage voor 2019 

over te maken naar de rekening van de penningmeester: 

NL11INGB0004963797 t.n.v. Contact Oud Mariniers Arnhem te Westervoort 

In de vergadering van de onderafdeling COM Arnhem van juli 2007 is afgesproken dat ieder lid en begun- 

stiger een jaarlijkse bijdrage van € 15,= moet doen. 

Uiteraard kunt u ook een hoger bedrag overmaken hetgeen wij zeer op prijs stellen. 

Contributiebetaling 2019 Van de penningmeester 
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Bescherming koopvaardij niet meer alleen militaire taak ( Nieuwsbericht maart 2019 )  

Behalve militairen, mogen binnenkort ook particuliere 
beveiligers Nederlandse koopvaardijschepen bescher- 
men tegen piraterij. Ze kunnen indien nodig wapens 
en geweld gebruiken. 

De Eerste Kamer nam in maart het initiatiefvoorstel 
aan. 

 
Al sinds 2011 varen militaire beveiligingsteams mee 
van het korps Mariniers op koopvaardijschepen. Die 
bestaan uit zwaarbewapende mariniers. Ze bescher- 
men kwetsbare en grote Nederlandse zeetransporten 
tegen piraterij. 

 

Het kan voorkomen dat deze Vessel Protection De- 
tachments niet altijd beschikbaar zijn. De nieuwe wet 
regelt dat koopvaardijschepen nu altijd bescherming 
kunnen krijgen als zij door gevaarlijk gebied varen. 

 
Niet direct in werking 

De civiele maritiem beveiligers opereren onder toe- 
zicht van de overheid. De nieuwe wetgeving treedt 
niet direct in werking. Dat gebeurt pas als de 

 
 
 
 

Koning en verantwoordelijk minister beiden de tekst tekenen. 
Na publicatie in het staatsblad gaat de wet in. 
Sinds 2011 zijn beveiligingsteams van mariniers 268 keer inge- 
zet 

 

 

  

 

Een Vessel Protection Detachement aan boord van een 
koopvaardijschip. 
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Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten heeft ko- 
ning Willem Alexander onlangs meegenomen naar de 
Van Ghentkazerne in Rotterdam. Zijn komst was voor de 
meesten een verrassing. Dat weerhield de aanwezigen 
echter niet om vrijuit te praten over hete hangijzers als 
veiligheid en integriteit. 

 
 

“Het ontbreekt nog vaak aan de juiste risicoanalyse”, 
merkte één van hen op. Het was de nadrukkelijke wens 
van de minister dit kennismakingsbezoek een ander ka- 
rakter te geven. Ze stuurde daarom aan op de thema’s 
veiligheid en de vernieuwde gedragscode van Defensie. 
“Onze mensen kunnen het beste zelf vertellen hoe zij dit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens een korte wandeling over de kazerne werden de 
verschillen tussen de oude en nieuwe legering getoond. 

 
 

 
ervaren. Dat mag dan heus wel een beetje schuren”, al- 
dus de bewindsvrouw. En dat deed het op momenten 
ook. De geselecteerde groep medewerkers, die een direc- 
te link heeft met het veiligheidsapparaat binnen Defen- 
sie, nam geen blad voor de mond. Op een positief kriti- 
sche manier schetsten zij een reëel beeld van alles wat er 
op dit terrein gebeurt en wat ze meemaken in hun werk. 

 
 

Bespreekbaar maken 

Adjudant der mariniers John de Ruiter ondervond aan 
den lijve hoe ingrijpend een bedrijfsongeval kan zijn. 

“We hebben nu eenmaal altijd met gevaarlijke situaties 
te maken, maar zorg er dan wel voor dat het werken 
daarin zo veilig mogelijk gebeurt.” 

Angst 

Jacqueline Wijngaard van Arbo, Veiligheid en Milieu leg- 
de de vinger op de zere plek: “We merken dat er nog 
steeds te weinig meldingen van onveilige situaties wor- 
den gedaan.” 

Daar sloeg de koning direct op aan: “Waarom niet? 
Heerst er angst?” Volgens de Arbo-medewerker durven 
mensen niet alles te vertellen. “Maar voor een deel is het 
ook onbekendheid met het meldingssysteem.” Om dat te 
verbeteren worden alle defensiemedewerkers uitgerust 
met een smartphone of tablet, zodat meldingen makke- 
lijker zijn te doen. 

 
Veiligheid verbeteren 

De uitrol van de smartphones en tablets is een van de 
aanbevelingen van de commissie Van der Veer, die on- 
derzoek deed naar de veiligheid binnen Defensie. Januari 
2018 nam de minister het rapport hierover in ontvangst 

De komende 4 jaar investeert Defensie €75 miljoen om de 
maatregelen uit het plan bij alle defensieonderdelen uit 
te voeren. 

Nieuwe gedragscode Defensie. 

Defensie pakt de aanbevelingen ook aan via een nieuwe 
gedragscode Defensie, die eind vorig jaar is aangeboden. 
De koning en de minister spraken met personeel dat 
meewerkte aan de totstandkoming ervan. De majesteit 
merkte op dat het hem lastig leek om dit voor zoveel 
mensen te bedenken. “Is het gelukt?” vroeg hij zich hard- 
op af. “De vorige gedragscode was oubollig. Dat sprak 
volgens mij niemand aan”, antwoordde soldaat Simon 
Dijk eerlijk. “Misschien merken we het nu nog niet, maar 
deze gaat ongetwijfeld effect hebben.” 

Het werkbezoek met minister Bijleveld was het 4e in een 
reeks van de koning met ministers en staatssecretarissen 
van verschillende departementen. De Koning ziet bij der- 
gelijke werkbezoeken hoe een belangrijk onderdeel van 
het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk. 

Koning en minister praten over veiligheid en integriteit op marinierskazerne 



 

 

 
 
 

Reünie COM Arnhem 

Op 20 april jl. werd de jaarlijkse reünie van het Contact 
Oud Mariniers gehouden. Evenals voorgaande jaren heb- 
ben we dit georganiseerd bij De Kumpulan op Bronbeek in 
Arnhem. Hoewel de prijzen daar wel erg hoog worden 
geeft deze locatie ons toch altijd weer een gevoel van her- 
kenning en erkenning. 

Bijna 70 personen konden we op deze middag verwelko- 
men, zodat de zaal goed bezet was. 

Na de openingstoespraak van onze voorzitter werd er aan 
de verschillende tafels geanimeerd met elkaar gesproken. 
De dames hadden voor paaseitjes op de tafels gezorgd 
wat een extra feestelijke aanblik opleverde. 

De muziek op deze middag werd op uitstekende wijze ver- 
zorgd door onze penningmeester Willem Rutten. Hij zorg- 
de voor de achtergrondmuziek tijdens de hele middag. 
Tussendoor was er een optreden van Hans Vesterink, die 
met zijn accordeon een groot aantal bekende Oudholland- 
se nummers ten gehore bracht. En veel van de aanwezigen 
zongen deze nummers uit volle borst mee. 

Dan was er nog een grote verloting, met als bijzonderheid 
dat alle prijzen waren ingepakt zodat 

 

 
niemand kon weten welke prijs hij of zij moest ne- 
men, hetgeen soms tot hilarische situaties leidde. 
De promotieartikelen van het Vfonds werden uit- 
gedeeld en aansluitend was er uiteraard het be- 
roemde lopend buffet van De Kumpulan. Iedereen 
was hier weer vol lof over en er werd dan ook veel- 
vuldig gebruik van gemaakt en er werd door diver- 
se personen meerdere keren een bordje gehaald. 

Als afsluiting werd er uiteraard nog menig drankje 
gedronken en na een zeer geslaagde middag kon 
iedereen voldaan huiswaarts keren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

44 



45 

 

 

Marineduikers zorgen voor doorbraak 
moordzaak Nieuwsbericht maart-2019 

 
 

de telefoon van het slachtoffer uit de Krabbeplas in 
Vlaardingen. 

Ze zorgden hiermee voor een doorbraak in het onder- 
zoek. 

De duikers zochten op verzoek van de politieregio Rot- 
terdam Rijnmond Noord in het natuurgebied. Daar was 
het levenloze lichaam van 21-jarige Graciëla Gomes 
Rodriques gevonden. 

In de nacht van 21 op 22 september 2017 bleek zij met 16 
messteken om het leven te zijn gebracht en achtergela- 
ten in een sloot. 

 
 
 
 
 
 

 
Marineduikers van de Defensie Duikgroep hebben 
een cruciaal bewijsstuk gevonden in een geruchtma- 
kende moordzaak. De militairen haalden 

12 noodberichten 

Op de telefoon stonden 12 noodberichten waardoor de 
rechtbank de moord mede als bewezen achtte. De ex- 
vriend werd deze week veroordeeld tot een gevangenis- 
straf van 10 jaar met tbs en dwangverpleging. 

 
 

Defensieduikers werken regelmatig samen met justitie 
en politie in de zoektocht naar bewijsmateriaal in straf- 
zaken of naar vermiste personen. 

 
 
 

 

Een marineduiker tijdens de zoektocht in de 
Krabbeplas. 
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Dodenherdenking op Bronbeek 

 
Op 4 mei werd op Bronbeek de jaarlijkse dodenherdenking 
gehouden voor de gevallen soldaten uit de tweede wereld- 
oorlog en de vele gevallenen bij de uitzendingen in de jaren 
daarna. Door de commandant van Bronbeek, kolonel Van 
Dreumel, werd een toespraak gehouden. 

Daarbij sprak hij de waardering uit voor alle omgekomen 
mannen. 

Velen werden door de dienstplicht ingezet voor oorlogs- 
handelingen en werden uitgezonden naar Indië, Nieuw- 
Guinea, Bosnië en vele brandhaarden elders in de wereld. 
Een groot aantal daarvan keerde echter nooit meer terug. 

 
 

De plechtigheid werd afgesloten met de kranslegging bij 
het KNIL-monument en daarna legden een aantal bewo- 
ners kransen bij de diverse monumenten. Onder andere bij 
het monument van de Birma-Siam spoorweg, de Pakan 
Baroe spoorweg, de vrouwen- en jongenskampen en het 
Papua-monument werden kransen gelegd. 

 

Een bewoner van Bronbeek, legt een krans bij 
het Papua-monument 
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De Nederlandse soldaten hebben veel meegemaakt in bezettingstijd in Indië. 

Maar ook vrouwen hebben veel leed moeten meemaken tijdens de Japanse bezetting. 

Hierbij het verhaal van Betsie Nuhoff (85) over haar tijd als troostmeisje in Semarang. 
 
 
 

 

 Altijd weer die klop op de deur. 

 
‘Op een dag werd ik opgeroepen om voor de Jap te komen. Nietsvermoedend deed ik wat me werd gezegd. Mijn moe- 
der en ik zaten toen anderhalve maand in een Japans kamp in Semarang. Samen met een groep andere vrouwen moest 
ik paraderen langs een groepje Japanse militairen dat ons helemaal bekeek en met elkaar beraadslaagde. Ik had geen 
flauw idee wat de bedoeling was. Drie keer werd ik opgeroepen en elke keer was de groep vrouwen kleiner. De laatste 
keer werd ik aangewezen, samen met nog een aantal andere vrouwen. Ze zeiden dat we in een fabriek zouden gaan 
werken. En dat geloofde ik. 
We moesten ons koffertje pakken en werden met een busje naar een grote villa gebracht. Daar werden we in vier groe- 
pen verdeeld. Toen werd langzaam duidelijk dat we helemaal niet in een fabriek gingen werken, maar dat we naar een 
bordeel zouden worden gebracht. Sommige meisjes gingen naar een bordeel voor officieren. Ik had pech, ik kwam te- 
recht in een bordeel voor soldaten, de slechtste tent die er was. 

 
Op 26 februari 1944 kwam ik in dat huis terecht. Het bordeel zou op 1 maart opengaan, maar voor die opening kwam 
nog even een groep hoge Japanse militairen langs. Die hebben ons een voor een verkracht. We waren compleet mach- 
teloos. Want wie zich verzette, kreeg een pak slaag. Ik ben toen helemaal over mijn toeren geweest. Ik denk dat ik in 
een soort shocktoestand ben geraakt, want er zitten gaten in mijn herinneringen. Het lijkt alsof het allemaal een droom 
is geweest, een nachtmerrie. 

 

Op 1 maart kwamen de soldaten. Ik weet van de dingen die daarna gebeurden niet veel meer. 

Ik weet bijvoorbeeld niet eens meer wat we in dat bordeel te eten kregen. Ik weet nog wel dat we elke keer als we mis- 
bruikt waren, moesten irrigeren met een ontsmettings- 
middel. Dan zaten we soms met drie vrouwen tegelijk in 
de badkamer te spoelen. 
Elke dag om zes uur ging het bordeel open. Dan kwamen 
er de hele avond lang soldaten. De een kwam maar voor 
korte tijd, de ander bleef een hele nacht. Ik denk dat ze 
verschillende entreebewijzen hadden. We kregen alle- 
maal een Japanse naam. Die stond op de deur van ons 
kamertje. Een bed, een stoel, een wastafel ,verder was er 
niets in het kamertje. Er zat niet eens een raam in. Ik 
werd Fujiko genoemd. Ze zeiden dat dat heilig beteken- 
de. Nou ja. Ik heette Betsie. Maar die naam was ik ge- 
woon kwijt. 

 

Samen huilden we, elke dag. We probeerden elkaar te troos- 
ten. Dan kropen we bij elkaar op de kamer, maar dan was er 
altijd weer die klop op de deur. Nu, meer dan zestig jaar later, 
schrik ik nog steeds heel erg als iemand onverwachts op de 
deur klopt. De vrouwen die vrijwillig in dat bordeel zaten, zei- 
den tegen ons: als je slim bent, neem je een vaste vriend, dan weet je wat je hebt. Maar daar moet je maar zin in heb- 
ben. Wij zaten daar onder dwang, wij wilden helemaal geen Japanse vriend. 

 
Op een gegeven moment moesten we ’s zondags ook nog werken, in die grote villa waar we indertijd waren aangeko- 
men. Daar zaten de hoge heren. In die villa heb ik het één keer meegemaakt dat iemand medelijden met mij kreeg, een 
officier. Ik heb heel lang met hem zitten praten, in een mengelmoes van Maleis en Engels. Ik heb hem verteld dat ik 
werd gedwongen en dat vond hij heel erg. Hij heeft verder niets met me gedaan en is gewoon weer weggegaan. 

Hij was een beschaafde man. Tja, die heb je ook. 

De vrouwen in de Jappenkampen moesten 
naast hun gedwongen prostitutie ook veel an- 
dere werkzaamheden uitvoeren 
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 Vervolg Japanse bezetting 

Maar de meeste klanten van het bordeel hadden totaal 
geen beschaving. Het was laag volk. 
Ze gingen hardhandig met ons om. 

 
En toen, na twee-en-eenhalve maand, hield het op. 

Plotseling werden we naar een kamp in Buitenzorg ge- 
bracht. Daar zag ik mijn moeder weer. Zij had al die tijd 
wel een vermoeden gehad over wat er met mij was ge- 
beurd, maar haar vermoeden was nooit bevestigd. 

Gelukkig stond zij open voor mijn verhaal. 
Ik heb heel veel steun aan mijn moeder gehad. Andere 
meisjes hadden dat geluk niet: hun moeders wilden er 
gewoon niet over praten, klaar. 

In dat kamp in Buitenzorg eisten we dat we medisch zou- 
den worden onderzocht, want we wilden toch weten of we 
niet wat hadden opgelopen. Na een half jaar werden mijn 
moeder en ik naar een kamp in Batavia gedeporteerd. De 
troostmeisjes en hun moeders kwamen in een afgeschei- 
den gedeelte terecht, want niemand mocht weten dat ze 
verkracht waren. Ze probeerden ons steeds weg te houden 
van andere mensen, zodat we het niet zouden doorvertel- 
len. De omstandigheden in dat kamp waren slecht. Als ie- 
mand werd gestraft, kreeg het hele kamp een dag lang 
geen eten en bij het minste of geringste vielen er klappen. 
Je mocht niet ziek zijn. Ik had geelzucht maar ik moest ge- 
woon doorwerken in het ziekenhuis waar ik te werk was 
gesteld. 

 

En toen liep de oorlog ten einde. We kregen onze vrijheid 
terug. Maar mijn vader en mijn jongste broer keerden niet 
terug uit het kamp waar ze hadden gezeten. Later heb ik 
gehoord dat ze onderweg naar huis waren, maar door In- 
donesiërs uit de trein zijn gehaald omdat ze Nederlands 
waren. We hebben hen nooit meer terug gezien. Ik hield 
heel veel van mijn vader. En hij van zijn dochter. 

 

In 1946 ontmoette ik Jan. Hij zat als KNIL-militair bij de 
luchtmacht en kwam uit Den Haag. Hij was zes jaar ouder 
dan ik en heel sympathiek. Een goeie vent. Hij zei nooit 
nee als je hem wat vroeg. 

Toen het tussen ons serieus begon te worden, heb ik hem 
verteld wat er met mij was gebeurd. Ik dacht, als hij niets 
wil met een meisje dat zoiets heeft meegemaakt, kan het 
maar beter meteen over zijn. Maar hij was razend dat dat 
met mij was gebeurd. Hij had als krijgsgevangene aan de 
Birma-spoorlijn gewerkt en ook in Japanse steenkolenmij- 
nen. Hij wist dus waartoe de Jap in staat was. 

Wij begrepen elkaar heel goed. 
Mijn moeder en ik zijn tot april 1947 in Indië gebleven. Ze 
bleef maar wachten op bericht van mijn vader. Maar op 
een gegeven moment moest ze accepteren dat er nooit 
bericht zou komen. Toen zijn we terug naar Nederland ge- 
gaan, ook omdat mijn moeder vond dat dat beter was voor 
mij, om op te knappen. Ik had immers geelzucht gehad en 
was ondervoed geweest. Ik kende Nederland van verlofpe- 

 

riodes, maar toch moest ik vreselijk wennen. Indië was zo’n 
prachtig land vroeger en in Nederland was het zo ver- 
schrikkelijk koud. We kwamen bij een tante in huis, maar 
die tante heeft nooit geweten wat er met mij was gebeurd. 
We hebben de familie nooit iets gezegd. Ze wilden toch 
niet luisteren, want ze hadden het hier ook beroerd gehad. 
Je kon je maar beter een beetje rustig houden. Ik sprak er 
verder met niemand over. Uit schaamte. 

 

 
Jan kwam in 1948 naar Nederland en toen zijn we ge- 
trouwd. We zijn tot zijn dood, nu zeven jaar geleden, bij 
elkaar gebleven. Met hem heb ik altijd goed kunnen pra- 
ten. Dat geluk hadden niet al mijn lotgenotes. Ik ken vrou- 
wen die het hun man nooit hebben verteld. Ze konden het 
gewoon niet over hun lippen krijgen. Door wat er in Sema- 
rang met me is gebeurd ben ik altijd een beetje afkerig van 
aanrakingen gebleven. Intimiteit was moeilijk voor me. 
Maar Jan had daar begrip voor. 

 

Als je zoiets meemaakt, dan houd je daar de rest van je 
leven last van. 
Wat ik heb meegemaakt, zal altijd bij me blijven. Maar het 
zou zoveel schelen als er eindelijk eens een einde aan de 
ontkenning zou komen. Zo’n uitspraak van een Japanse 
premier die heeft gezegd dat er geen bewijzen voor zijn 
dat wij gedwongen werden rakelt zoveel op. Ik word dan 
weer overvallen door dat gevoel van machteloosheid dat ik 
toen had. Dat gevoel dat ik nergens meer recht op had. 
Maar die premier zegt zonder een spier te vertrekken dat 
er geen bewijzen zijn. 

En die kinderen, daar in Japan, die weten allemaal van 
niets...... 

 
 

Dwangarbeiders bij de Birma spoorlijn 
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: Contact Oud Mariniers 
onderafdeling Veluwe 

 
 

 
 

Twaalfde jaargang 2019 
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"De  
 

Walegang" 
 
 

Katern “De Walegang” deel uitmakend van het blad Voorwaarts COM afdeling 
Gelderland 54e   jaargang nummer 2 

 

 

 Bestuur 

Voorzitter  : Ben Gabriël 055-5051283 bjmgabriel@kpnplanet.nl 

Secretaris :  Kees van Tiggele 06-26387425 kees@vantiggele.nl 

Penningmeester : Gerrit Geurtsen 0341-452323 gerrit.geurtsen14@gmail.com 

Cdt. Marinierskoor : Jaap van Huffelen 0578-574535 jaapvanhuffelen2@gmail.com 

Algemeen :  Louis Vereijke 06-40167106 louis.vereijken@gmail.com 

 

 Commissie Lief en Leed 

Alg. Coördinator : Jo Jager 0578-618679 jo.jager@hetnet.nl 

Activiteiten :  Piet v.d. Hooven 0525-631001 p.hooven@hetnet.nl 

 

 Contactpersonen 

Barneveld   :  Ries van Ginkel 0342-490517 riesvanginkel@chello.nl 

Nunspeet  :  Roelof de Mots 0341-251600 roelofdemots@gmail.com 

Vaassen :   Anton Hagen 0578-571738 - 

 

 Redacteur van "De Walegang" 

Redactie/ aanleveren kopij : Peter Kats 06-21272822 katschardt@planet.nl 

 

 Raad van Afgevaardigden 

De leden van de Raad van Afgevaardigden, Evert Jan Schimmel en Leo de Coninck zijn uitgetreden. 

Op de ledenvergadering van de afdeling COM Gelderland zijn namens Gelderland, Henri de Boer, 
Werner Veenendaal en Ron Folman als raadslid benoemd. 

Website: www.comveluwe.nl E-mailadres: infocomveluwe@gmail.com 
 

 Bankrekeningnummer onderafdeling COM Veluwe 
NL94 RABO 0155 7170 22 ten name van penningmeester COM Veluwe 

mailto:bjmgabriel@kpnplanet.nl
mailto:kees@vantiggele.nl
mailto:gerrit.geurtsen14@gmail.com
mailto:jaapvanhuffelen2@gmail.com
mailto:louis.vereijken@gmail.com
mailto:jo.jager@hetnet.nl
mailto:p.hooven@hetnet.nl
mailto:riesvanginkel@chello.nl
mailto:roelofdemots@gmail.com
mailto:katschardt@planet.nl
http://www.comveluwe.nl/
mailto:infocomveluwe@gmail.com
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LUISTER UIT! 

 
Beste Korpsvrienden, 

 
 
 
 

 

Dit jaar in maart hebben we de eerste "Voorwaarts" ontvangen. Ons oude blad "de Walegang” is hierin op 
genomen, zoals ook de andere bladen van onderafdelingen in Gelderland. 

 
Het eerste nummer zag er goed uit, we blijven duidelijk herkenbaar als onderafdeling Veluwe. Natuurlijk 
moet er nog wat aan gesleuteld worden, maar we hebben het volste vertrouwen in de redactie. 

 

Zoals elk jaar hebben we deze periode de Herdenkingen van 4 mei, waar we op 3 plaatsen aan mee werken. 

Op 9 mei gaan we weer schieten in Barneveld, we hopen ook nu weer op een groot deelnemersveld. 

Op 22 mei de boot tocht in Zutphen, waar zeer veel animo voor is, totaal volgeboekt! 
 

Op 25 mei de wandel tocht van Gelderland die door de onderafdeling Veluwe is georganiseerd en ga zo maar 
door, binnenkort ontvangen jullie de agenda voor het hele jaar. 
Een aantal sobats (eventueel met partner) hebben zich aangemeld om tijdens de Paarden4daagse in Epe, 
die van 4 t/m 7 juni wordt gehouden, als verkeersregelaar op te treden. Zij moesten weer de studieboeken in 
want hierbij hoort een verkeersregelaars examen. 

 
Hier staat tegenover dat voor deze (vrijwilligers) werkzaamheden een vergoeding wordt betaald die weer in 
de kas van de penningmeester van de onderafdeling vloeit. 

 
Natuurlijk staan er weer vele optredens gepland voor het Marinierskoor, er zijn weer diverse afspraken ge- 
maakt. Sobats, ik hoop jullie veel te ontmoeten in de komende tijd, er is en wordt veel georganiseerd, ben 
aanwezig en doe mee. 

 

Zoals gewend, is mijn kreet naar onze zieken “beterschap en Sobats geef nooit op!!” 
 

Met Korpsgroet, 
Ben Gabriël 

 
 
 
 
 

Wijsheden van alle tijden: 
 

Ik wilde rijk worden maar ik wilde nooit dat 
doen wat nodig is om rijk te worden. 

Gertrude Stein (1874-1946) 
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Ziekenboeg Lief en leed 

 
In onze veldhospitalen is het gelukkig heel rustig. 
Er zijn natuurlijk wel Sobats die vanwege hun ouderdom medische klachten hebben. Al met al zijn er op dit moment 
van schrijven geen acute zorgen. 

 

Graag aandacht, kaarten of telefonisch met: 
Jan Luiting is druk met het verzorgen van zijn vrouw, beiden zijn zeer positief. 
Bart Poolman is herstellende van zijn operatie. Het gaat goed met Bart. 
Henk de Velde Harsenhorst is 93 jaren jong en doet nog mee. Hij verheugt zich erop dat wij weer komen zingen. Zijn 
zicht wordt minder, het lezen wil haast niet meer. Hij heeft zijn computer aan de wilgen gehangen. Een bezoek, 
Ja……. Heel graag, ben je in de buurt (Johan de Wittlaan 12 -212 Barneveld). 
Ben ten Wolde laat weten dat hij iedereen bedankt die op wat voor manier ook, heeft meegewerkt aan zijn verhui- 
zing, Naar omstandigheden vindt hij het fijn in zijn nieuwe appartement. 

 

Herdenking: Het is weer de tijd om onze vrijheid te vieren. Wij herdenken, allen die voor onze vrijheid hun leven heb- 
ben moeten geven. 
We gedenken al die jonge mannen die met hun vliegtuigen zijn neergestort op de Veluwe, zoals in Oene, Gortel, 
Vaassen, Elspeet en verder. Het COM Veluwe is ieder jaar als erewachten betrokken bij deze herdenkingen. 
Op de plaatselijke basisscholen wordt uitleg gegevens over het hoe en waarom van deze verschrikkingen in de tweede 
Wereldoorlog. 
Het is hartverwarmend hoe de interesse is onder deze leerlingen is! 
Hierbij ook een oproep voor de herdenking op zaterdag 7 september 2019 (zie elders in voorwaarts). Dit is een her- 
denking waar alle onze gesneuvelde sobats/ militairen tijdens vredesmissies worden herdacht. 

DE FEESTTENT 
Anton Hagen en Henk Binnendijk zijn aan hun 90e jaar levensjaar en Bart Bakker aan zijn 87e levensjaar begonnen! 
Ties Sok gaat binnenkort (25 juni) aan zijn 92e levensjaar beginnen en 
Wim Zieverink gaat binnenkort (30mei) aan zijn 83e levensjaar beginnen! 
Namens het Lief en Leed, de coördinator Jo Jager 

 
 

Dankwoord Anton Hagen bij zijn afscheid als be- 
stuurslid van de onderafdeling COM Veluwe 
“Heel erg bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen. Ook 
bedankt voor de mooie woorden en de surprise bij mijn af- 
scheid van het bestuur. Ik ben erg blij dat ik heb mogen bijdra- 
gen aan de onderafdeling van de COM Veluwe. Ik heb mij al 
die jaren erg op mijn gemak gevoeld tussen de sobats. We 
hebben lief en leed gedeeld, ook op mindere plezierige mo- 
menten en overlijden en ziekte. Maar ook vele mooie en 
gezel- lige momenten zoals de evenementen dag en de BBQ 
en ik 

vergeet ook niet de mooie korendagen van 
het marinierskoor. Ik hoop van harte dat ik 
jullie nog enkele jaren mag begroeten. Als 
ik kan, zal ik er zijn. Nogmaals bedankt, 
ook vooral voor de vriendschap die ik heb 
ondervonden. Pak nog een borrel, met of 
zonder suiker.” 

 

 
4 MEI HERDENKING ELSPEET 

 
 

De dodenherdenking in Elspeet werd dit jaar voor het eerst 
gehouden aan de Schaarweg, bij het Lancaster-monument. 
Leden van het Contact Oud-Mariniers Veluwe vormden een 
erewacht. Muzikale medewerking werd verleend door het 
koperensemble van het Elspeets Fanfare Korps.Een toe- 
spraak volgde van wethouder Leen van der Maas, namens 
de gemeente Nunspeet. Eveneens werd een krans neerge- 
legd. Leerlingen van de drie Elspeetse scholen lazen een 
gedicht voor en ook zij legden een krans neer. 
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FOTO’S LEDENVERGADERING VELUWE 7 FEBRUARI 2019 
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 VELUWE  
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AIR GUNNERS-HERDENKING DOOR BROKEN WINGS EN VERENIGING 
GORTEL-NIERSEN 

 
 
 
 

Ter nagedachtenis aan de bemanning van de Short Stirling 

R9168 die op 16 december 1942 neerstortte in het Gortelse 

bos, organiseerde op zaterdag 6 april de Stichting Broken 

Wings in samenwerking met Vereniging Gortel/Niersen de 

ceremonie bij het T for Tommy monumentje aan het 

Veenwegje. 
 

De muzikale 
begeleiding werd 
door The Seafort Highlanders of Holland Memorial Pipes & 
Drums en het Vaassens fanfare Corps verzorgd. 

 

Het welkomstwoord werd gesproken door Hans Achterbergh, 
terwijl The Ode of Remembrance werd uitgesproken door 
Jolanda van Hoven. 

 

Jan Isings sprak de volgende woorden: 
“We herdenken de jonge bemanningsleden die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Hert gaat er om 
hen de erkenning te geven voor wat zij voor de bevrijding van Nederland hebben gedaan.” 

 
Vervolgens het blazen van The Last Post gevolgd door één 
minuut stilte. Hierna werden de volksliederen van Nederland 
en Engeland gespeeld en vond de bloemlegging plaats, 
gevolgd door een eresaluut van de Oud-Mariniers. Een 
indrukwekkende ceremonie. 

 

Een legerjeep reed voor bemand door militairen in 
het uniform van toen. De contacten zijn sindsdien 
onderhouden. 
Veel toeschouwers waaronder buurtbewoners en 
schoolkinderen verzamelden zich rond het monument dat 
verscholen ligt in de bossen van Gortel. 
De vlaggen werden gehesen en de volksliederen van Nederland en Engeland werden gespeeld. 

 
Aan het einde van de ceremonie werden bloemen en poppy kruisjes gelegd. De Erewacht werd betrokken 
door Oud-Mariniers COM afd. Veluwe. 

 
De erewacht van Oud- 
Mariniers o.l.v. 
commandant Jaap van 
Huffelen was bij deze 
plechtigheid betrokken. 

 

Ben Streppel QPO 

De SHORT STIRLING R 9168 
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FOTO’S DIVERSE HERDENKINGEN 
 
 

 

HERDENKING SLACHTOFFERS ALLE OORLOGEN 4 MEI 2019 VAASSEN 
 

HERDENKING BEVRIJDING NUNSPEET 20 APRIL 2019 
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DODENHERDENKING 4 MEI 
 
 
 
 
 

 

Bij veel monumenten werd de twee minuten stilte in- 
geleid door een plechtige groet aan de gesneuvelden. 
Ook na 74 jaar komen veel mensen bijeen op herden- 
kingsbijeenkomsten. 

 

Wij waren met een kleine afvaardiging van het Korps 
Mariniers op de gemeentelijke begraafplaats De Plan- 
tage te Barneveld. 
Medewerking werd verleend door Burgemeester Asje 
van Dijk, ds. Wilbert van Iperen, zangeres Mathilde 
Keij en het Barnevelds Philharmonisch Orkest. 
Er werden prachtige gedichten voor gelezen. 
De Erewacht werd gevormd door het 
Bevoorrading- en Transport Commando van Koninklij- 
ke Landmacht en leden van het COM-onderafdeling 
Veluwe. 

 

Monique Blommert nodigde ons uit namens het Bar- 
nevelds 4 en 5 mei Comité. Er volgde een indrukwek- 
kende toespraak van de Burgemeester. 

 

Hierna werden gedichten voorgelezen m.n. de gedich- 
ten “Een keer vaker” door Maureen de Witte en 
“Vandaag en morgen” door Femke Allaart. Mathilde Keij 
bracht de liederen “As time goes by” en “Imagine” (John 
Lennon) ten gehore. 

 

De Trompettist blies de emotionele Last Post gevolgd 
door om 20 uur 2 minuut stilte. 
Hierna werd gezamenlijk het Nederlandse 
volkslied gezongen. 
Tot slot nodigde Monique Blommert ons uit 
namens het Barnevelds 4 en 5 mei Comité 
kransen en/of bloemen te leggen bij het monu- 
ment. 
De bijeenkomst werd beëindigd met een kopje 
koffie of thee in de aula van de begraafplaats. 
Een indrukwekkende herdenking waarvoor 
dank aan de organisatie en alle aanwezigen om 
diegenen die het grootste offer hebben ge- 
bracht voor onze vrijheid te herdenken. 

Qua Patet Orbis Ben Streppel 

2019 BARNEVELD 
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TIEMESSEN AUT,OSC H AD E 

VAASSEN 
••• AUTOMOTIVE GROEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tîem e ssen Autoschade Vaassen is een 

betrouwbaar f waar 

service. kwalite it en het bieden van 

tota,aloploss in9e111 voorop staat. Bij on s 

zij n u w opdrachten gegarandeerd in 

goe  h gevesti gd op het 

 

Industrieterrein Eekt erv eld.  WASSEN ZONDER KRASSEN 
Twee zelfservicebo )l'.en • Overdekt, verwarmd 

en  goed verlicht Afge ste l d op vo l do end e 

wasdruk tevens stofzuig er en matt e nk lo ppe r 

Bel bij schad e: 0578-571227 aanwezig. 
 
 

 

..,/ i l l ..,/ Gratis verhalen van uw WA autosd1ade 

..,/ 

..,/ Dag en nacht bereikbaar 

..,/ Grat is haal- en brengservice 

..,/ 

..,/ 

v 

jaar schrift elijke- FOCWA // BOVAG garant ie 

f 

t 

..,/ Gratis. vervangende auto ..,/ Gece zaa m Herste l 

 
 

 

TIEMESSEN AUTO1SCHADE. Riezebosweg  6, 8171 MG Vaassen, Ind ustrieterr ein Eekt erveld 

d Duur rt ificee r 

schapp ij Wij repareren voor elke verze keringsnw a 

ngen merkerkenn Meerdere 

Vier 

Spec  alist in auto 1er stel. rultherste l en caravan/carnperherste 

Vakkundige en sne lle reparnt ie door sc:h adespe-c:i ali sten  

 


