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“Voorwaarts” 
Is de officiële periodieke uitgave van het 

Contact Oud- en actief dienende Mariniers 
Afdeling Gelderland - opgericht op 30 september 1965 

 
BESTUURSSAMENSTELLING Afdeling: 
 
Voorzitter: 
Henri de Boer, Staverhul 20, 3888 MR, Uddel. 
Tel: 0577 – 401090, e-mail: info@dbubouw.nl 
Secretaris: 
Werner Veenendaal, Gatherweg 13, 8171 LB, Vaassen. 
GSM: 06-29409446, e-mail: wa.veenendaal2@gmail.com 
Penningmeester (waarnemend): 
Henk Ebbink, De Ploeg 5, 6971 HV, Brummen. 
Tel: 0575-564355, e-mail: henk.ebbink@hetnet.nl  
Bankrekeningnummer: NL47 INGB 0000 3886 29 
BIC: INGBNL2A 
Bestuurslid en Webbeheerder: 
Ton Berkeljon, Fruitlaan 13, 6515 CA, Nijmegen. 
Tel: 024-3481143, e-mail: tonberkeljon@hetnet.nl 
Ledenadministratie + Lief & Leed: 
Vacant 
 
Afgevaardigde onderafdeling Achterhoek: 
Henk Ebbink, De Ploeg 5, 6971 HV, Brummen. 
Tel: 0575-564355, e-mail: henk.ebbink@hetnet.nl  
Afgevaardigde onderafdeling Arnhem: 
Frits Baars, Goudwindestraat 105, 6833 DN, Arnhem. 
Tel: 026-3212090, e-mail: fritsbaars@live.nl 
Afgevaardigde onderafdeling Veluwe: 
Ben Gabriël, Hoofdweg 31, 7371 AD, Loenen Gld. 
Tel: 055-5051283, e-mail: bjmgabriel@kpnplanet.nl 
 
Leden van de Raad van Afgevaardigden: 
- Gerrit Klopman, Hattemseweg 54, 7335 JM, Apeldoorn. 
Tel: 055-5413003, e-mail: g.j.klopman@versatel.nl 
- Evert-Jan Schimmel, Lupineveld 44, 3773 CV, Barneveld. 
Tel: 0342-412969, e-mail: ej.schimmel@upcmail.nl 
- Leo de Coninck, Hanzeplein 45, 6981 LD, Doesburg. 
Tel: 0313-476584, e-mail: l.coninck1@chello.nl 
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Voorwoord 
 
Beste korpsvrienden, 
 
Voor u ligt de vernieuwde 
uitgave van onze  
“Voorwaarts”. 
Ik ben als voorzitter blij 
dat we in deze tijd van 
verontrustende berichten 
dat het allemaal slechter 
gaat wij als afdeling een 
sprong voorwaarts maken. 
Dit door steeds te 
luisteren naar onze 
achterban en te 
innoveren. Ik ben trots dat 
we een compleet nieuwe 
vormgeving van ons blad 
aan kunnen bieden. Als 
bestuur zijn we het 
afgelopen jaar bezig 
geweest om ons meer in 
te zetten op velerlei 
fronten om zodoende 
meer zichtbaar te zijn bij 
alle leden van de afdeling. 
We hebben een prachtig 
jaar achter de rug met 
vele vieringen van ons 
lustrum als korps 
mariniers met de 
apotheose op 12 
december in Rotterdam. 
Daarbij hadden we als 
afdeling de respectabele 
leeftijd bereikt van 50 jaar 
wat ook groots gevierd is 
met een prachtig feest. 
Mijn complimenten voor 

iedereen die zich het 
afgelopen jaar ingezet 
heeft om dit alles mogelijk 
te maken. Ik wil zeer 
zeker de onderafdelingen 
een bijzonder compliment 
maken omdat zij ons 
hierin met raad en daad 
bijgestaan hebben. Zo 
hoort het ook. C.O.M. 
leden mariniers, staan er 
voor elkaar, in voor en 
tegenspoed. We zetten 
ons niet in hokjes van ‘ik 
hoor bij die groep en een 
ander bij weer een andere 
groep’. Met zijn allen 
vormen we een hechte 
groep waarin iedereen op 
zijn eigen manier de 
korpsgeest in stand houdt 
door zich in te zetten voor 
elkaar en voor de 
vereniging. 
 
 
 
 
 
 
Onze 
oprichter 
zei dat zo mooi; “ Wil de 
gemeenschap leven, dan 
moet de mens zich 
geven”.  
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Een waarheid die nog 
steeds geldt, 350 jaar 
nadat onze oprichter ze 
uitsprak. Ook voor 2016 
hopen we weer velen van 
jullie in diverse 
denominaties te 
ontmoeten, en houden we 
koers op de ingezette 
richting. We zouden graag 
nog meer jongeren 
benaderen en zich in laten 
zetten voor het COM. Hen 
ondersteunen in 
activiteiten en mee laten 
denken in ontplooiingen 

daarvan. Jammer genoeg 
hebben we nog steeds 
een vacature binnen het 
bestuur doordat we 
afscheid genomen hebben 
vorig jaar met de 
jaarvergadering van onze 
penningmeester. We 
hopen dat zich voor deze 
jaarvergadering iemand 
meldt die zich in wil zetten 
binnen het bestuur. Ik wil 
graag afsluiten met een 
ieder een goed en gezond 
jaar toe te wensen. 

 
Met Korpsgroet, 
Henri de Boer  
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Uitnodiging Ledenvergadering. 
 
Het bestuur van het COM afdeling Gelderland nodigt u hierbij 
uit voor de jaarlijkse ledenvergadering welke gehouden wordt 
op zaterdag 19 maart in het Kumpulan, Bronbeek, Velperweg 
147 te Arnhem. 
 
De vergadering begint om 15:00 uur. 
 
Na de vergadering is er gelegenheid tot het nuttigen van een 
drankje en het geheel wordt afgesloten met een Indische 
maaltijd. Voor de maaltijd betaalt u een eigen bijdrage van 10 
euro welke wordt afgerekend op de dag zelf. 
 
 
AGENDA 
 
1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen 
3. Verslag ledenvergadering 21 maart 2015 
4. Jaarverslag 2015 door secretaris 
5. Jaarrekening 2015 door penningmeester 
6. Verslag kascontrolecommissie 2015 
7. Begroting 2016 door penningmeester 
8. Verkiezing bestuurslid – ledenadministratie en Lief & 

Leed (zie volgende bladzijde). 
9. Verslag onderafdelingen 
10. Ceremonieel 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
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Toelichting op agenda. 
 
Punt 8: 
Voorheen bestond er een  
gecombineerde 
bestuursfunctie van 
penningmeester en 
ledenadministrateur. Dat 
is een arbeidsintensieve 
functie. Vandaar dat het 
bestuur ervoor heeft 
gekozen om deze functie 
te splitsen in twee 
verschillende 
bestuursfuncties. De 
functie van 
penningmeester en een 
functie van 
ledenadministrateur. Aan 
de functie van leden-
administrateur wordt ook 
de taak van Lief & Leed 
alsmede het werven en 
enthousiasmeren van 
nieuwe (en jonge) leden 
gekoppeld. 
 
De functie van 
Ledenadministrateur en 
Lief & Leed is vacant en 

zij die belangstelling 
hebben mogen zich 
hiervoor aanmelden bij de 
secretaris 
wa.veenendaal2@gmail.nl 
De inschrijving sluit op 1 
maart aanstaande. 
 
 
 
Het bestuur draagt zelf 
een kandidaat voor in de 
persoon van Bert van de 
Broek. Bert heeft zijn 
sporen verdiend in zowel 
het bestuur van de 
onderafdeling Veluwe als 
andere openbare 
bestuursorganen en is 
gemotiveerd om spoedig 
aan de slag te gaan. 
 
Tijdens de 
ledenvergadering zal er 
gestemd worden. 
 
 
  

mailto:wa.veenendaal2@gmail.nl
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Conceptverslag Ledenvergadering 21 maart 2015. 
 
Conceptverslag van de ledenvergadering afdeling COM 
Gelderland op 21 maart 2015 in Kumpulan te Arnhem 
 
Aanwezig, volgens presentielijst: 55 leden 
 
Afwezig met kennisgeving: de leden Beaujon, Van den 
Berg, Boers, Bosschart (ziek), Ferrero, Gertsen, Kruiniger, 
Ohm, Oosterhoff, Scholten (ziek), IJsselstein, Van der 
Zanden. 
 
1.  Opening. Om 15.08 
opent voorzitter De Boer 
de vergadering met een 
hartelijk welkom. Hij geeft 
het woord aan de 
secretaris om mede te 
delen wie zich voor deze 
vergadering had 
afgemeld. Het ging om 12 
leden, hierboven 
weergegeven. De Boer 
vermeldt kort ettelijke 
activiteiten, en meldt ten 
overvloede dat dit zijn 
eerste jaar was als 
voorzitter van Gelderland. 
 
2.  Mededelingen. 
Hoewel dit niet op de 
agenda is vermeld, geeft 
de voorzitter het woord 
aan Van Tiggele, die 
mededeling doet van de 
wandelestafette die het 
landelijke C.O.M. 
organiseert ter 
gelegenheid van het 350 

jarig bestaan van het 
Korps Mariniers. 

 
Alle afdelingen krijgen 
twee dagen toegewezen 
om met oud-mariniers in 
deze afdeling een lange 
wandeling van ca. 32 
kilometer te houden, 
waarbij ook een krans bij 
een oorlogsmonument zal 
worden gelegd. Van 
Tiggele roept iedereen op 
hieraan mee te doen. De 
voor Gelderland 
vastgestelde data zijn 29 
mei (omgeving Nunspeet) 
en 31 mei (omgeving 
Arnhem). Overigens 
worden ook wandelingen 
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gehouden met kortere 
afstanden. Men kan zich 
bij hem aanmelden. De 
apotheose is in Doorn, 
tijdens de Reünie, 
omgeven door sport en 
spel, op 13 juni 2015. Alle 
wandelaars kunnen 
daarbij aanwezig zijn. 
Overigens neemt Van 
Tiggele de honneurs waar 
voor sportcoördinator 
Berkeljon die herstellend 
is van een hartoperatie. 
 
Een andere mededeling 
heeft betrekking op de 
Marinierskapel, die ter 
gelegenheid van 350 jaar 
Korps Mariniers bereid is 
bij iedere afdeling gratis 
op te treden. 
 
3.  Ingekomen en 
uitgaande post. Hoewel 
er tijdens het verslagjaar 
honderden ingekomen en 
uitgaande brieven en 
mails zijn binnengekomen 
en verstuurd, is er geen 
post die voor deze 
Ledenvergadering 
relevant is. 
 
4.  Verslag 
ledenvergadering 22 
maart 2014. Er zijn geen 
vragen, opmerkingen en 
wijzigingen, dus het 
verslag wordt door de 

leden ongewijzigd 
goedgekeurd. 
 
5.  Jaarverslag 2014 van 
de secretaris, 
opgenomen in 
Voorwaarts. Ook hierover 
zijn geen vragen en 
opmerkingen, zodat ook 
dit Jaarverslag 
ongewijzigd is 
goedgekeurd. 
 
6.   Jaarrekening 2014 
van de hand van de 
penningmeester. 
Penningmeester Luiting 
geeft uitleg. De bijdragen 
van de leden zijn 
teruggelopen, deels 
doordat het aantal leden 
sterk is verminderd, deels 
omdat de subsidie van het 
landelijke C.O.M. door 
een andere 
berekeningssystematiek is 
verminderd. Ten positieve 
kan worden gemeld dat de 
opbrengst van de 
beleggingen is gestegen, 
en daardoor blijft de 
financiële schade nog 
beperkt. Voorts gaat de 
penningmeester de 
kostenposten van het 
verslagjaar na. Met de 
plussen en minnen 
tezamen blijkt het nadelig 
saldo te zijn Euro 235,08. 
De vorig jaar vastgestelde 
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begroting over het jaar 
2014 is in grote lijnen 
goed gevolgd, de kosten 
en baten zijn dus 
synchroon gelopen met de 
begrotingscijfers. 
Muis vraagt hoe het komt 
dat er minder bijdragen 
zijn. De penningmeester 
antwoordt hierop dat 
afgezien van de terugloop 
in de landelijke subsidie, 
ook de leden aanmerkelijk 
minder vrijwillige bijdragen 
hebben geschonken; het 
is nog nooit zo laag 
geweest. Hij suggereert 
dat de economische crisis 
daaraan debet zou 
kunnen zijn. 
 
7.  Verslag jaarrekening 
2014. door de Commissie 
tot onderzoek der 
financiële jaarstukken 
("kascontrole-commissie"). 
Deze bestaat uit de heren 
Mooi en IJsselstein. Mooi 
geeft toelichting. Hij 
benadrukt, zoals de 
penningmeester ook 
deed, dat er 
onduidelijkheid bestaat 
over de vrijwillige bijdrage 
en de terugloop daarvan. 
Hij suggereert dat 
degenen die geen 
vrijwillige bijdrage hebben 
betaald, in de toekomst 
tijdens de 

ledenvergadering ook 
geen Indische maaltijd 
zouden moeten krijgen. 
De financiële stukken 
zagen er goed uit, waren 
goed en duidelijk 
bijgehouden en volledig 
geaccepteerd door de 
Commissie. Hij stelt voor 
penningmeester en 
bestuur décharge te 
verlenen. Zijn voorstel 
wordt met applaus 
begroet, en hiermee is 
dus het financieel verslag 
volledig geaccordeerd 
door de leden. 
Muis  vindt de kosten van 
spekkoek aan de hoge 
kant en suggereert het 
laten vervallen van deze 
versnapering. 
De penningmeester zegt 
de suggesties mee te 
nemen voor het nieuwe 
jaar, waarin hijzelf 
trouwens geen rol meer 
zal spelen omdat hij 
vandaag aftreedt als 
penningmeester. 
 
8.  Verkiezing lid 
"kascontrolecommissie"
. Het lid Mooi is aftredend. 
De voorzitter vraagt de 
vergadering om een 
nieuwe kandidaat, en 
vervolgens meldt zich 
hiervoor Bergsma; de 
vergadering is hiermee 
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akkoord. De Commissie 
bestaat dan nu uit 
IJsselstein en Bergsma. 
 
9.  Begroting 2015. De 
penningmeester maakt 
melding van het feit dat de 
afdelingssubsidie voor de 
onderafdelingen 
noodzakelijkerwijs moet 
worden beëindigd. In het 
komende jaar staan we 
voor extra kosten, vooral 
omdat de afdeling 
Gelderland in 2015 50 jaar 
bestaat. De voorzitter 
bedankt de drie 
onderafdelingen voor de 
medewerking en de 
acceptatie van de 
beëindiging van de 
subsidie. De begroting 
2015 wordt door de leden 
goedgekeurd. 
 
10.  Bestuursverkiezing. 
De penningmeester en de 
secretaris zijn beiden 
aftredend en stellen zich 
niet meer beschikbaar 
voor een nieuwe periode. 
De voorzitter deelt mede 
dat de secretaris in 
overleg met het bestuur 
een mail heeft verstuurd 
naar de jongere leden, al 
met al 54 leden, met het 
verzoek zich kandidaat te 
stellen. Hierop is geen 
enkele positieve reactie 

gekomen; wel was er een 
tweetal actieve mariniers 
die aangaven zich na hun 
pensionering wel met het 
C.O.M. te willen bezig 
houden. Er is 
desalniettemin een zeer 
geschikte kandidaat voor 
het secretarisschap in de 
persoon van Dhr. 
Veenendaal. Met hem is 
een gesprek gevoerd, en 
het bestuur is zeer positief 
over deze aanmelding. 
Vervolgens krijgt 
Veenendaal het woord. Hij 
stelt zich voor aan de 
leden, en vertelt het 
nodige over zijn 
mariniersverleden met na 
6 jaar zijn lange carrière 
bij de brandweer, die hij 
als officier kon 
beëindigen. Hij is sedert 
enkele jaren met 
Functioneel Leeftijds 
Ontslag en wil zich graag 
verdienstelijk maken voor 
het C.O.M. Zijn toelichting 
wordt met applaus 
begroet, en de leden 
besluiten unaniem hem te 
benoemen tot secretaris 
van de afdeling 
Gelderland. 
Voor de functie van 
penningmeester heeft zich 
niemand aangemeld. De 
voorzitter vraagt of uit de 
vergadering zich nog een 
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kandidaat wil melden, 
maar ook dit beroep had 
geen succes. Uiteindelijk 
meldt Ebbink dat hij op 
tijdelijke basis 
penningmeester wil zijn, 
tot een definitieve 
benoeming kan plaats 
vinden. 
Mooi suggereert dat de 
functies secretaris en 
penningmeester 
gecombineerd zouden 
kunnen worden, dus door 
één man vervuld. Dit stuit 
op bezwaren omdat de 
beide functies erg 
arbeidsintensief zijn. 
De secretaris merkt op dat 
in een jaar tijds het gehele 
Dagelijks Bestuur is 
afgetreden, afgezien van 
Berkeljon. Er heeft een 
aanmerkelijke verjonging 
plaats gevonden: de 
zeventigers hebben plaats 
gemaakt voor vijftigers. 
De voorzitter vraagt het 
woord. Penningmeester 
Luiting heeft nu twee 
periodes van 5 jaar op 
uitmuntende wijze zijn 
functie vervuld. Met spijt 
moeten we hem laten 
gaan, maar de statuten 
zijn onverbiddelijk: 
bestuursleden mogen niet 
langer dan twee periodes 
van 5 jaren zitting hebben. 
Tijdelijk neemt Ebbink nu 

waar, maar er zal naarstig 
naar een nieuwe 
kandidaat worden 
gezocht. Voor het vele 
werk dat Luiting heeft 
verricht voor de afdeling is 
men hem veel dank 
verschuldigd. Namens de 
afdeling brengt de 
voorzitter die dank over, 
hetgeen vergezeld gaat 
met een stoffelijke blijk 
van waardering in de vorm 
van een kistje met goede 
wijn. Voor zijn echtgenote 
wordt hem nog een bos 
bloemen in de 
marinierskleuren rood en 
blauw overhandigd. 
Luiting dankt iedereen 
voor de goede 
samenwerking en hoopt 
iedereen nog geregeld te 
zien. 
 

Jan Luiting  
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11.  Verkiezing Lid Raad 
van Afgevaardigden. 
Verheijen heeft twee 
periodes van 3 jaren deze 
functie vervuld, maar heeft 
te kennen gegeven niet 
een nieuwe termijn te 
ambiëren. Nu De Coninck 
als secretaris is 
afgetreden, heeft hij te 
kennen gegeven graag de 
plaats van Verheijen als 
Afgevaardigde te willen 
vervullen. Hij heeft al 
meerdere functies in het 
C.O.M. gehad. Mooi was 
ook al eerder 
Afgevaardigde geweest 
en zou opnieuw wel willen 
aantreden, maar hij 
accepteert een functie als 
reserve-afgevaardigde. 
De vergadering gaat 
akkoord met de 
benoeming van De 
Coninck tot Gelders Lid 
van de Raad van 
Afgevaardigden en Mooi 
als reserve. 
Muis zou het terecht 
vinden als de 
onderafdelingen een 
Afgevaardigde zouden 
kunnen leveren. Doordat 
de Gelderse 
Afgevaardigden nu alle 
drie zijn benoemd, is dit 
nu niet mogelijk. Wel zou 
bij een toekomstige 

vacature dit scenario 
kunnen worden gevolg. 
Resumerend: de Raad 
van Afgevaardigden 
bestaat thans uit Klopman 
(nog twee periodes van 3 
jaar), Schimmel (nog 7 
jaar) en De Coninck (nog 
9 jaar). 
De voorzitter dankt De 
Coninck voor zijn 
secretarisschap dat hij op 
voortreffelijke wijze 
vervulde; ook hij krijgt wijn 
en bloemen voor het 
vrouwtje. 

 
De Coninck krijgt kort het 
woord. Hij dankt iedereen 
voor de goede 
samenwerking, en 
verontschuldigt zich voor 
het feit dat hij al na 5 jaren 
ermee stopt, na één 
periode dus. Zijn kennis 
van automatisering is 
echter onvoldoende om 
hiermee door te gaan; hij 
is volledig afhankelijk van 
zijn vrouw wat dat betreft. 
Bovendien vindt hij dat er 
verjonging moet plaats 
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vinden, en een secretaris 
die 15 jaar jonger is dan 
hij is beter voor de 
toekomst. Hij verwacht als 
Lid van de Raad van 
Afgevaardigden nog veel 
goede dingen te kunnen 
doen, en uiteraard zal hij 
de activiteiten van de 
afdeling blijven bijwonen. 
 
12.  Verslagen 
onderafdelingen 
Als eerste krijgt Muis, 
voorzitter van de 
onderafdeling Arnhem, 
het woord. Hij begint met 
het complimenteren van 
de voorzitter voor de 
invulling van zijn functie, 
ook met het leiden van 
deze vergadering. 
Ook de onderafdeling 
Arnhem heeft te lijden 
onder de terugloop van 
het aantal leden door 
overlijden, bedanken of 
afvoeren wegens 
wanbetaling. Het aantal 
leden is nu 55, met 
daarna nog 15 
begunstigers. De 
terugloop wordt helaas 
niet gecompenseerd door 
nieuwe aanwas. 
De secretaris van de 
onderafdeling, Bergsma, 
is gelukkig hersteld na 
een lange periode van 
gezondheidsproblemen. 

Bergsma is de drijvende 
kracht en organisator 
achter veel activiteiten van 
de onderafdeling. 
Er wordt elke maand een 
contactavond gehouden in 
de kantine van een 
sportclub, afgezien van de 
Nieuwjaarsreceptie die 
wordt gehouden in 
zalencomplex Wieleman 
te Westervoort en ditmaal 
50 bezoekers op de been 
bracht. Tijdens deze 
receptie vindt ook de 
prijsuitreiking van de 
klaverjascompetitie plaats. 
Vanuit de onderafdeling 
Arnhem waren leden 
aanwezig bij 
herdenkingsbijeenkoms-
ten in Roermond, 
Wageningen en 
Bronbeek; ook deden 
leden mee aan activiteiten 
als de 
Airbornewandeltocht en 
de Vierdaagse van 
Nijmegen. 
Op 2 oktober was weer de 
herdenking bij het 
Nationale Papoea-
monument, waarvan 
Bergsma één der 
drijvende krachten was, 
maar nu wordt 
georganiseerd door de 
Vereniging van Nieuw-
Guinea-militairen. Leden 
van de onderafdeling 
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Arnhem organiseerden de 
loterij bij hun reünie. 
Een vaste activiteit is de 
jaarlijkse reünie in de 
Kumpulan, de jeu-de-
boules middag en de 
korpsverjaardag. De 
bekende haringavond in 
juni vond ook weer plaats 
en was als altijd een groot 
succes. 
Het blad Luister Uit 
verscheen in 2014 6x en 
is nog steeds mogelijk 
dank zij adverteerders. 
Het bestuur van de 
onderafdeling vergaderde 
in 2014 6x. Ondanks de 
terugloop in het aantal 
leden heeft het bestuur 
besloten zelfstandig door 
te gaan zolang er nog 
oud-mariniers zijn die 
onze activiteiten kunnen 
blijven ondersteunen en 
organiseren. 
Het jaar 2015 zal in het 
teken staan van jubilea en 
herdenkingen, zoals daar 
zijn: 
- 350 jaar Korps 

Mariniers 
- 65 jaar C.O.M. 
- 70 jaar bevrijding van 

Nederland (WOII) 
- 200 jaar geleden Slag 

bij Waterloo 
- voor de 30.000e keer 

Last-Post in Ieper 
(WOI) 

- 30 jaar bestaan 
onderafdeling 
Arnhem, 11 april in 
Wieleman 

Evenals vorige jaren 
zullen wij ook in 2015 
meedoen met de 
"sportdag" in Doorn, 
waarbij wij enkele 
scheidsrechters zullen 
leveren. Ook de jeu-de-
boules middag in 
Zevenaar is gepland, 
evenals de haringavond in 
juni. Daarnaast een 
"aangeklede 
contactavond" in 
december i.v.m. de 
Korpsverjaardag. 
Mede door het goede 
werk van de 
penningmeester staat de 
onderafdeling er financieel 
redelijk voor. Inkomsten 
komen vooral uit 
verlotingen. 
 
De onderafdeling Veluwe 
doet verslag bij monde 
van haar voorzitter, 
Gabriel. 
In het verslagjaar is op 
waardige wijze afscheid 
genomen van 2 
overledenen, t.w. Aalt 
Blok en John La Gordt 
Dillie. Afgezien van de 
erewacht heeft ook het 
shantykoor haar 
medewerking verleend. 
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De activiteiten waren in 
2014: De 
Nieuwjaarsreceptie, een 
barbecue, de 
Korpsverjaardag. Op 23 
augustus werd gevierd dat 
de onderafdeling 10 jaar 
bestond. Henry de Boer 
en Evert-Jan Schimmel 
werden die dag tot Lid van 
Verdienste van de 
onderafdeling benoemd. 
Het shantykoor, onderdeel 
van de onderafdeling 
Veluwe, verzorgde een 
toenemend aantal 
optredens, met als 
hoogtepunt de 
shantykorendag in 
Nunspeet, een initiatief 
van ons koor, waaraan dit 
jaar 11 koren deelnamen. 
Op 12 december 2015 zal 
het shantykoor optreden 
tijdens de grote viering in 
Rotterdam, en ook op 13 
juni, de "sportdag" zal 
wellicht eveneens een 
optreden plaats vinden. 
Meerdere malen leverde 
de onderafdeling Veluwe 
Erewachten bij 
herdenkingen. 
Aan het eind van het 
verslagjaar waren er 81 
leden en 13 donateurs; er 
kwamen in dat jaar 6 
nieuwe leden bij. 
Het blad De Walegang 
kwam in 2014 6x uit. 

Het bestuur vergaderde in 
2014 5 x. 
De financiën waren goed 
op orde. 
 
Het woord is nu aan de 
onderafdeling 
Achterhoek bij monde 
van secretaris Smeerdijk.  
De samenvoeging van de 
beide afdelingen Zutphen 
en Achterhoek ging 1 
januari 2014 in. Het COM 
Zutphen bestaat niet 
meer. De voormalige 
voorzitter van Zutphen, 
Ebbink, is nu voorzitter 
van de samengestelde 
onderafdeling Achterhoek. 
De integratie liep 
voortreffelijk. 
De activiteiten vonden 
normaal voortgang. De 
oliebollensoos ging door, 
en de sponsor bood een 
stamppotten-buffet aan. 
Afscheid werd genomen 
van Gerrit Weijenberg, die 
18 jaar bestuurslid is 
geweest van de 
onderafdeling Zutphen. Hij 
moest wegens 
gezondheidsredenen 
ermee stoppen. Op 8 
maart vond de jaarlijkse 
ledenvergadering plaats, 
waarbij Ebbink de 
voorzittershamer van 
Stam overnam, die 
tegelijkertijd vicevoorzitter 
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werd. Theo Heutinck nam 
na jaren ook afscheid, 
eveneens wegens leeftijd 
en gezondheidsredenen. 
Op 28 april ging een 
deputatie namens de 
afdeling Gelderland naar 
Bronbeek ter bijwoning 
van de jaarlijkse 
vlaggenparade i.v.m. 
Koningsdag. Op 4 mei 
verleende de 
onderafdeling 
medewerking aan de 
dodenherdenking te 
Lichtenvoorde. Op 24 mei 
organiseerden we een 
traditionele 
spellenmiddag, met o.m. 
klootschieten; daarna een 
voortreffelijk Indisch 
buffet. Op 3 juni werd 
medewerking verleend 
aan de herdenking van 
gesneuvelde Indiëgangers 
bij het monument te 
Zutphen. Tijdens de grote 
Veteranendag in Den 
Haag, op 28 juni, was ons 
lid Jan Dorsthorst 
faniondrager. En 15 juli 
was er een mannendag, 
met een rondleiding door 
het historische 
boekenstadje Bredevoort; 
als afsluiting een Chinese 
hap. Op 20 oktober was er 
een competitie jeu de 
boule, afgesloten met een 
stamppotbuffet. 

Het aantal leden van onze 
onderafdeling bedroeg 84 
aan het begin van het 
jaar, maar door overlijden 
en bedanken eindigde het 
jaar met 73 leden. 
Het bestuur van de 
onderafdeling Achterhoek 
vergaderde in 2014 5 x. 
 
Voorzitter De Boer 
spreekt na de bijdragen 
van de onderafdelingen 
zijn waardering uit voor 
het vele werk dat in de 
onderafdelingen wordt 
gedaan. Zij vervullen een 
belangrijke rol binnen 
onze afdeling. 
 
13.  Rondvraag. De 
voorzitter vraagt wie 
tijdens de behandeling 
van dit punt het woord wil. 
Enkelen geven zich 
hiervoor op, t.w. Stam, 
Mooi, Peters, Hagen, Muis 
en Schimmel. 
De eerste die het woord 
krijgt is Stam. Hij doet een 
organisatorische 
suggestie. Waarom wordt 
het aantal bestuurslagen 
van het C.O.M. niet 
teruggebracht naar twee 
i.p.v. drie? Dat is 
praktischer en goedkoper. 
De voorzitter zal deze 
suggestie meenemen 
naar het Algemeen 
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Bestuur, waarvan hij als 
voorzitter van Gelderland 
q.q. deel uitmaakt. 
Mooi vraagt aandacht 
voor een vermelding in 
HouweZo om iets te doen 
voor de leden die 50 jaar 
aangesloten zijn bij het 
C.O.M. Men kan zich 
hiervoor aanmelden bij de 
ledenadministrateur, 
Goudkade. Men denkt aan 
een speld of iets 
dergelijks. De Coninck 
merkt op dat dit een 
probleem kan worden, 
omdat de registratie van 
nieuwe leden pas "ergens" 
in de jaren tachtig is 
begonnen en je kunt dus 
niet bewijzen dat je 50 
jaar lid bent. 
Hagen wil graag een 
opmerking maken over de 
financiële bijdrage. 
Daarover bestaat 
verwarring bij veel leden. 
Er worden ook geen 
acceptgiro's meer 
verstuurd. Het schijnt dat 
dit systeem duurder is dan 
de opbrengst. De 
voorzitter legt uit hoe het 
systeem werkt, en legt de 
nadruk op vrijwilligheid bij 
de vaststelling van de 
bijdragen van de 
onderafdelingen. Alleen 
de landelijke contributie is 
volledig verplicht. 

Peters stelt een vraag 
over het blauwgrijze 
kostuum dat in wezen ons 
uniform is. De voorzitter  
deelt mede dat bij 
bepaalde activiteiten het 
blauwgrijs verplicht is, 
maar voor de rest kan dit 
niet worden afgedwongen. 
Voorts vraagt Peters zich 
af of de betaling van 
maaltijden niet te 
begrotelijk wordt. De 
voorzitter geeft aan dat 
hierop misschien kan 
worden bezuinigd. 
Ook Schimmel maakt een 
opmerking over het 
systeem der betalingen, 
met name aan de 
onderafdelingen. De 
basisbijdrage is 20 euro 
per jaar, maar velen 
geven toch iets meer. In 
de onderafdeling Veluwe 
is een 
automatiseringssysteem 
opgezet en dit werkt goed, 
en bijna iedereen werkt 
eraan mee. Hij suggereert 
de penningmeester van 
de afdeling Gelderland om 
het Veluwse systeem over 
te nemen. Luiting voelt 
hier weinig voor, maar 
stelt voor dit aan de orde 
te stellen zodra er een 
"vaste" nieuwe 
penningmeester is. 
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Muis vraagt naar het 
aantal "jonge" leden dat 
een brief heeft gekregen 
als oproep voor een 
bestuursfunctie. Dat 
waren er 54, zoals in punt 
10 is vermeld. 
De voorzitter meldt dat de 
sportcoördinator, Ton 
Berkeljon, herstellend is 
van zijn operatie. Totdat 
hij geheel hersteld is, zal 
de voorzitter zolang zijn 
werk overnemen; hij heeft 
hierin vanuit het verleden 
ervaring opgedaan. 

Degenen die willen 
meedoen aan de 
"sportdag" kunnen zich bij 
hem opgeven. 
 
14.  Sluiting. om 16.34 
uur sluit voorzitter de 
vergadering. 
 
Daarna vindt een gezellig 
samenzijn plaats, met als 
afsluiting de als altijd zeer 
smakelijke Indische hap. 
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Jaarverslag 2015. 
 

 

In maart wordt Werner 
Veenendaal tijdens de 
algemene ledenverga-
dering gekozen als 
secretaris van het COM 
afdeling Gelderland en 
volgt daarmee Leo de 
Coninck op. Door het 
afscheid van Jan Luiting 
als penningmeester ziet 
het bestuur er als volgt uit: 
- Henry de Boer - 

Voorzitter 
- Werner Veenendaal - 

Secretaris 
- Henk Ebbink - 

Penningmeester wnd) 
- Ton Berkeljon - 

Bestuurslid en 
webbeheerder 

- Vacant - 
Ledenadministratie + 
Lief & Leed 

- Frits Baars – namens 
onderafdeling Arnhem 

- Henk Ebbink – 
namens onderafdeling 
Achterhoek 

- Ben Gabriël – namens 
onderafdeling Veluwe 

 
Het bestuur heeft in 2015 
6 maal vergaderd op 
verschillende locaties. 
Voorafgaande aan 2 
vergaderingen werd 
vergaderd met de Raad 
van Afgevaardigden. De 

onderwerpen op de 
agenda zijn divers maar 
hebben veelal te maken 
met de diverse 
evenementen die dit jaar 
zijn geweest en waaraan 
de afdeling heeft 
bijgedragen. Zoals de 
landelijke sportdag, 
Veteranendag, 
wandelestafette, 
korpsverjaardag en 
feestmiddag van de 
afdeling. 
 
Het bestuur heeft ervoor 
gekozen de 
bestuursfunctie van 
penningmeester / 
ledenadministrateur te 
splitsen in twee functies. 
Henk Ebbink treed op als 
waarnemend 
penningmeester (voor 
deze functie zijn we nog 
steeds op zoek naar een 
geschikte kandidaat) en 
de functie van 
Ledenadministrateur + 
Lief & Leed is vacant 
maar wordt tot aan de 
ledenvergadering 
waargenomen door Bert 
van de Broek. 
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Het bestuur van de 
afdeling Gelderland heeft 
het afgelopen jaar een 
verjonging meegemaakt 
wat goed is voor de 
toekomst en perspectief 
biedt voor nog jongere  

Mariniers, zowel oud als 
actief, om t.z.t. het stokje 
over te nemen. 
 
Werner Veenendaal 
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WANDELESTAFETTE COM GELDERLAND 
COM 65 JAAR 

 
In het weekend van 29 / 
31 mei 2015 heeft de 
Afdeling COM Gelderland 
de wandelestafette in de 
provincie Gelderland 
georganiseerd. 
Op zondag 17 mei 2015 
werd na een prachtige 
wandeldag in de 
omgeving van de 
Holterberg en na de 
kranslegging bij de 
Canadese Begraafplaats 
te Holten door onze 
sobats van de afdeling 
Overijssel de 
herdenkingsplaquette en 
de herdenkingsvaantjes 
van het COM door Jan 
Hendrikse overgedragen 
aan de vertegenwoordiger 
van het COM Gelderland 
Kees van Tiggele. Voor de 
Gelderse organisatie was 
het fijn om deel te mogen 
nemen aan een door het 
COM Overijssel 
uitstekend georganiseerde 
wandeldag.  
Op vrijdag 29 mei 2015 
werd de eerste wandeldag 
Gelderland georganiseerd 
in de omgeving van 
Nunspeet.  Aan deze 
wandeltocht namen meer 
dan 20 oud en actief 
dienende mariniers mee.  

 
Vanaf Camping De Tol in 
Nunspeet, dat ons begin 
en eindpunt was, 
wandelden wij in de 
prachtige omgeving van 
de bossen en heide van 
Nunspeet, Vierhouten, 
Ermelo en Uddel.  Met 
stralend weer was het een 
genot om zo met ‘oud en 
jong’ de uitgezette route 
van  ruim 31 km te 
wandelen. Met respect 
voor onze oudste 
wandelaar vandaag: Henk 
Binnekamp, 85 jaar: “Eens 
marinier, altijd marinier”! 
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Op zondag 31 mei 2015 
vertrokken wederom 22 
oud en actief dienende 
mariniers  vanuit de 
kantine van de 
voetbalvereniging 
Arnhemse Boys te 
Arnhem voor een route 
door het prachtige 
landschap van de Neder-
Rijn naar Driel, met het 
pontje over naar 
Heveadorp, Doorwerth, 
Renkum, Wageningen 
met als eindbestemming 
het Militair Ereveld aan de 
Grebbeberg. 
Maar voordat we met de 
pont de Neder-Rijn 
overstaken werd een 
krans gelegd bij het 
Engineers Monument op 
de dijk bij Driel, een 
relatief jong monument 
ontworpen door oud 
marinier Henk van de 
Brand. Op eervolle wijze 
werd bij dit monument een 
Erewacht gehouden door 
een aantal oud mariniers 
van de onderafdeling 
Arnhem. Prachtig was het 
dat wij met elkaar in dit 
gebied mochten wandelen 
dat 70 jaar geleden onder 
meer door Canadezen, 
Britten en Polen werd 
bevrijd. 
Dat wij als oud en actief 
dienende mariniers ook 

deze dagen niet zonder 
ons thuisfront kunnen 
bleek uit het feit dat een 
aantal van onze  vrouwen 
beide wandeldagen 
hebben meegelopen. 
Deze mariniersvrouwen 
lieten tijdens de 
wandeldagen zien dat zij 
hun ‘mannetje stonden’, 
geweldig!  
Bij het eindpunt, het 
Militair Ereveld aan de 
Grebbeberg werd de 
herdenkingsplaquette aan 
de vertegenwoordiger van 
de afdeling COM Utrecht 
Sjaak Severs 
overhandigd.  
Tijdens deze 
wandelestafette is ons 
gebleken dat de 
doelstelling van de 
organisatie om de 
verbondenheid met 
elkaar, met het COM en 
het Korps Mariniers te 
beleven nog volop bij de 
deelnemers aanwezig is. 
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Wandeltocht COM Gelderland 2016 
 
De wandelestafette 2015 
kon zeker een succes 
genoemd worden. 
Vandaar dat het bestuur 
COM Veluwe voornemens 
is om op zaterdag 14 of 
zaterdag 21 mei 2016 een 
wandeltocht te 
organiseren.  
In principe is het de 
bedoeling dat deze 
activiteit in 2016, 2017 en 
2018 wordt georganiseerd 
achtereenvolgens in de 

onderafdeling Veluwe, 
Achterhoek en Arnhem en 
dat aan verschillende 
afstanden kan worden 
deelgenomen: 10 km, 20 
km en 30 km. 
Het is de bedoeling dat 
niet alleen oud en actief 
dienende mariniers en 
hun partners hieraan 
kunnen deelnemen, maar 
ook familie, vrienden en 
andere belangstellenden 
zijn van harte welkom. 
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Onderafdeling Arnhem 
 
 
Een kaartje leggen, of een biljartje maken, of zomaar wat 
kletsen met maten? 
 
Het kan bij het  
CONTACT OUD MARINIERS ONDERAFDELING ARNHEM 
EN OMSTREKEN. 
 
Elke tweede maandag van 
de maand is er vanaf 
19.30 uur een 
contactavond in de 
kantine van voetbalclub 
SML te Arnhem, waar 
oud-mariniers elkaar 
treffen. 
Naast de contactavonden, 
waarbij een 
klaverjascompetitie wordt 
gehouden gedurende het 
gehele jaar, worden er 
ook andere activiteiten 
georganiseerd. 
 
Zo beginnen wij het 
nieuwe jaar altijd met de 
traditionele 
Nieuwjaarsreceptie in Zaal 
Wieleman te Westervoort. 
 
Op de Koningsdag doen 
wij altijd mee met de 
Vlaggenparade op het 
Landgoed Bronbeek, met 
op het einde een 
oranjebittertje. 
 
 

 
 
 
Eveneens op Bronbeek 
vindt op 2 mei de 
herdenking plaats van de 
51 Arnhemse militairen 
die in de Oost zijn 
gesneuveld. 
 
Ook is er in mei onze 
jaarlijkse reünie in de 
Kumpulan van Bronbeek, 
compleet met blauwe hap, 
muziek en verloting. 
 
In juni houden wij onze 
(nieuwe) haringavond bij 
SML. 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2gd-RjqTKAhUEFQ8KHa76DdMQjRwIBw&url=http://www.express.be/articles/nl/speelkaarten.htm&psig=AFQjCNGpkNa5bNb-Lg4MJzqfYTyWIvr1Yg&ust=1452682442164644
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De laatste zaterdag van 
augustus vindt in 
Zevenaar ons jeu-de-
boules toernooi plaats, 
met na afloop een 
heerlijke rijsttafel. 
 
 
 
 
 
 
Op de 2

e
 maandag van 

december vieren wij onze 
Korpsverjaardag met bier 
en saté. 
 
 
 

 
Daarnaast wordt ook 
deelgenomen aan de 
jaarlijkse Sportdag van het 
COM te Doorn en aan 
verschillende defilés en 
herdenkingen.  
 

  
Interesse? 
 
Geef je op als lid van onze onderafdeling, er is geen 
vaste contributie, wel wordt er een jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage gevraagd voor de organisatie van de 
verschillende activiteiten. 
 
Opgeven kan bij: 
Joop Bergsma 026-3117152  j.j.bergsma@freeler.nl   
Bart Muis    026-3648835  G.Muis3@chello.nl     
  

mailto:j.j.bergsma@freeler.nl
mailto:G.Muis3@chello.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRkeXFjKTKAhWF2xoKHeV8ChAQjRwIBw&url=http://www.animatieplaatjes.nl/jeudeboules.html&psig=AFQjCNE30jMpIwydZZQMPIwDEz4kVpDsDw&ust=1452682051673645
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Onderafdeling Achterhoek 
 
 
VASTSTELLEN VAN HET AKTIVITEITENPROGRAMMA 
Tijdens onze laatste bestuursvergadering kwam het punt 
invulling van de jaarlijkse activiteiten agenda aan de orde.  
Het is geen moeite om een dergelijke agenda in elkaar te 
zetten. De vraag is of iedereen is gediend van, of kan 
functioneren in wat er wordt geboden. 
Het bestuur houdt vooral het groepsbelang in de gaten.  
 
De laatste jaren merken 
we dat, bijvoorbeeld 
tijdens het klootschieten, 
de groep die niet actief 
mee doet steeds groter 
wordt. We willen dus niet 
iets organiseren waarvan 
men bij voorbaat al weet 
dat men daar niet aan 
mee kan doen. Na wat 
heen en weer gepraat te 
hebben is er, naar ons 
idee, toch iets zinnigs 
uitgekomen. We hebben 
de gebruikelijke data in 
mei en september 
gehandhaafd en voorzien 
van de naam recreatieve 
middag. De hoofdschotel 
zal dan bestaan uit een 
spellenmiddag waarin 
praktisch iedereen 
zijn/haar ontspanning kan 
vinden.  
 
Het jeu de boules gaan 
we dieper op in en zal dan 
met regelmaat op het 
menu staan. Voor de 

tweede spellenmiddag in 
september gaan we nog 
wat leuks bedenken in 
competitieverband.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuurlijk wordt er rekening 
gehouden met de 
weersomstandigheden, 
zodat we altijd een 
alternatief achter de hand 
hebben. 
 
Bij voldoende belang-
stelling gaan we als groep 
een bezoek brengen aan 
een bijzonder bedrijf, 
instelling, museum, 
evenement en dergelijke. 
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Zijn er 
lieden met 
goede 
ideeën op 
dit gebied? 
We horen 
ze graag. 
 

 
 
Voor de leden die wat 
meer mobiel zijn hebben 
we een fietstocht ingelast. 
Dit jaar gaat de Achtkas-
telenroute gereden 
worden. 

 
 
 
 
 

 
Ook is er een redelijk 
aantal leden die 
onafscheidelijk is van het 
klootschietspelletje. We 
denken eraan om op een 
zondag de liefhebbers bij 
elkaar te roepen om op 
een leuk circuit eens wat 
strijd te leveren in deze 
tak van sport. We stellen 
voor om gewoon een 
datum prikken. 

 
En als een paar dagen 
van tevoren blijkt dat de 
weersomstandigheden 
beroerd gaan worden, 
volgt er tijdig een 
afmelding. Voor die extra 
sportmiddagen wordt 
geen maaltijd geregeld. 
Ieder kan dit soort dingen 
voor zich invullen, 
eventueel gezamenlijk 
met andere deelnemers. 

We horen graag hoe u 
hier over denkt. 
 
U kunt zich natuurlijk ook 
al opgeven als klootschie-
ter met belangstelling voor 
een extra potje. 
 
 
 
 

Namens het bestuur Onderafdeling Achterhoek 
Jan Stam - jbj.stam55@gmail.com
  

mailto:jbj.stam55@gmail.com
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Onderafdeling Veluwe 
 

 
Ook voor 2016 staan er 
weer diverse evenemen-
ten en sportieve activitei-
ten te gebeuren.  
Ik noem U er enkele: 
- 21 April schietavond / 

middag in Barneveld 
voor dames en heren. 

- De jaarlijkse themadag. 
- Het worst maken  in 

Nunspeet ( ongeveer 
500 kg.). 

- Barbeque bij Henri aan 
het Staverhul. 

- De Korpsverjaardag bij 
de Hoefslag. 

- 1 augustus Shantykoor 
Shantykorendag in 
Nunspeet (door het Com 
Veluwe Georganiseerd). 

En natuurlijk de diverse 
optredens  in den lande. 
 
Verder de elk jaar 
terugkerende 
herdenkingen, waar wij 
aan mee werken. 
 
Met Korpsgroet, Ben 
Gabriël. 
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Van de penningmeester 
 
De opgestelde begroting 
voor 2015 was een 
sluitende begroting zonder 
winst of verlies. Gezien de 
financiële positie was 
deze begroting 
verantwoord. 

Op het moment dat ik dit 
schrijf zijn de cijfers nog 
niet behandeld in het 
bestuur en heeft er nog 
geen controle van de 
kascommissie plaats 
gevonden. Dus moet ik 
een slag om de arm 
houden en zal eerst in de 
ledenvergadering van 19 
maart a.s. de definitieve 
cijfers bekend maken. 
In werkelijkheid lijkt het 
erop dat we het jaar 2015 
positief kunnen afsluiten.  
Dat wil dus zeggen dat er 
meevallers waren en dat 
we ons goed aan de 
begroting hebben 
gehouden.  Voor het 
lustrumjaar was voor onze 

vereniging en voor een 
feest niet extra begroot.  
Een groot compliment aan 
de feestcommissie, die er 
ondanks de beperkte 
financiële middelen  toch 
in geslaagd is een 
grandioos feest te 
organiseren. Daarvoor 
mijn dank. 
De vrijwillige bijdrage over 
2015 bleef enigszins 
achter bij de begroting.  
De vrijwillige bijdragen 
komen zeer onregelmatig 
en behoorlijk fluctuerend 
binnen en dit is dan ook 
een moeilijk te begroten 
post. Wel mogen we 
vaststellen dat de 
vrijwillige bijdrage een 
steeds groter deel gaat 
uitmaken van onze totale 
inkomsten. Daarom sturen 
wij u bij deze uitgave een 
tweetal 
brieven, 
waarin 
uitgebreid 
informeren 
over een automatische 
incasso van uw vrijwillige 
bijdrage. 
 
 
Henk Ebbink 
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De sportdag in 2015, 
 
Oftewel politiek correct, 
“de dag omgeven met 
sport en spel” was weer 
een grootse happening. 
Met als eerste de 
binnenkomst van alle 
lopers die meegedaan 
hadden met de 
wandelestafette. Een 
groots onthaal met 
kranslegging bij ons 
monument. Het was een 
drukke en zeer gezellige 
en geslaagde dag waarbij 
het opvalt dat er elk jaar 
meer jongeren aanwezig 
zijn. Het was een 
schitterende dag met vele 
prachtige “ battles on the 
field” vriendschappelijk 
gelukkig, maar met passie 
en gedrevenheid. Gaan 
tot het gaatje. Onze 
junioren hebben een 
formidabele prestatie 
neergezet door eerste te 
worden in een loodzware 

competitie. Het senioren 
team heeft ook alles 
gegeven wat ze kon maar 
moest meerdere teams 
voor zich laten gaan op de 
ranglijst, en eindigde als 
9

e
. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat we wat jeu de 
boules spelers tekort 
kwamen en zodoende een 
marinier aangewezen 
hebben als speler op dit 
onderdeel. En we hadden 
niet anders verwacht van 
een marinier, hij 
presteerde als de beste. 
Voor de aankomende 
sportdag zou het mooier 
zijn om het team compleet 
te hebben voordat de dag 
aanbreekt. Dus iedereen 
die mee wil doen mag zich 
opgeven bij de 
sportcoördinator Ton 
Berkeljon. Dit jaar gaan 
we voor twee eerste 
plaatsen.  
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Waarde Korpsvrienden, 
 
Mijn naam is Bert van de 
Broek en sinds kort ben ik 
gevraagd om me in te 
zetten voor het C.O.M. 
Gelderland. 
Op de ledenvergadering 
zal ik voorgesteld en 
voorgedragen worden 
voor een nieuw te creëren 
bestuursfunctie. 
 
Wat ga ik doen; ik ga de 
ledenadministratie 
beheren en ik ga proberen 
de afdeling lief en leed 
wat meer van de grond te 

krijgen. Voor de 
ledenadministratie heb 
ik  uw medewerking nodig, 
Graag wil ik u verzoeken 
om enkele gegevens door 
te geven. Natuurlijk zal het 
voor een aantal van u een 
keer extra werk zijn, maar 
ik hoop dat u toch wilt 
meewerken omdat deze 
gegevens nodig zijn voor 
de jaarlijkse subsidie 
zoals maaltijdvergoe-
dingen van defensie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korpsvrienden, onze 
afdeling is aan het 
krimpen.  5 Jaar terug 
waren er nog meer dan 
duizend leden, thans 
staan we op 854 leden. 
Daarom is het belangrijk 

dat we nieuwe leden 
blijven werven. 
Ik zal mij daarvoor 
inzetten, maar vraag ook 
uw hulp. Mocht u iemand 
weten die Oud Marinier is 
of actief dienend Marinier 

Wat wil ik weten?: 
 Naam en geboorte datum. 

 Datum in dienst en uit dienst. 

 Status, dit kan zijn Veteraan, Oud Marinier of Post 
actief. 

 Bij welke onderafdeling bent u lid 
Bent U veteraan dan graag het nr, van de veteranen pas. U 
bent oud Marinier als U minder dan 12 jaar bij het Korps 
hebt gediend. U bent als oud Marinier Post actief als U 
meer dan 12 jaar hebt gediend. in alle gevallen graag ook 
het marine nummer of registratie nummer vermelden. 
Informatie naar:  l.broek56@gmail.com   

 

mailto:l.broek56@gmail.com
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en geen lid van het 
C.O.M., benader hem dan 
of geef mij de gegevens 
door zodat ik hem kan 
benaderen. 
 
Graag alle gegevens 
doorgeven per e-mail: 
l.broek56@gmail.com  
Hebt U geen e-mail, dan 
graag een briefje naar: 
L van den Broek 
Tongerenseweg 134-08 
8162 PP Epe. 
 

 
Zij die de afgelopen 
maand al per e-mail 
hebben gereageerd 
hoeven dat niet weer 
opnieuw te doen. 

 
 
Bij voorbaat bedankt voor Uw medewerking 
Bert van den Broek
 
 
 
 
 
  

mailto:l.broek56@gmail.com
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Korpsverjaardag afd. Gelderland én 
Lustrum 50 jaar bestaan van de afdeling. 
 
Beste leden van het COM 
afdeling Gelderland, 
 
Wat was het jaar 2015 in 
veel opzichten een 

GEWELDIG jaar! Voor 
ons Korps maar zeer 
zeker ook voor onze 
afdeling Gelderland- en de 
onderafdelingen uiteraard.  
 
Wat is er veel gedaan en 
ondernomen door veel  
leden- en vrijwilligers van 
onze afdeling, in het jaar 
dat wij als Korps 350 jaar 
bestonden en onze 
afdeling alweer het 10

e
 

lustrum mocht vieren. 
Veel van onze leden 
waren bij diverse 
activiteiten, 
wandelestafette, sportdag 
etc. betrokken en/of 
aanwezig. 
 
Onze afdeling 50 jaar- en 
wat hebben wij er met 
elkaar een mooi 
lustrumfeest van gemaakt. 

 
De organisatie van het 
feest was al vroeg in het 
jaar samengesteld- en 
heeft bewezen wat wij met 
elkaar kunnen om er een 
geslaagd “feestje” van te 
maken. 

 
Van koffie met gebak met 
zang , muziek en cabaret 
tot een voortreffelijk 
Indisch buffet en een 
mooie verloting tot slot. 
 
Tijdens ons feest werd 
een van onze leden ook 
nog door onze landelijke 
voorzitter, Sjaak Severs, 
naar voren geroepen, Jan 
van den Boom. 

Zichtbaar geroerd werd hij 
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benoemd tot erelid van 
onze vereniging.  
Onder applaus werd Jan 
gefeliciteerd met deze 
welverdiende benoeming.  
 
Aan het eind van onze 
feestmiddag/avond kregen 
wij, feestcommissie- en 
het bestuur vele 
bedankjes voor een heel 
geslaagd lustrumfeest, en 
dat was het ook. 
Tot slot ging een ieder 
met het lustrumcadeau, 
een goodiebag met hier 
en daar wel twee flessen 
“COM-Gelderland-wijn” 
moe maar voldaan 
huiswaarts. 
 

Het mag gezegd worden; 
zonder u als lid van onze 
vereniging was het 
welslagen van ons feest 
niet mogelijk geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
Wat hebben wij er met 
elkaar van genoten, 

GEWELDIG! 
 
Graag tot ziens op een 
van onze (Landelijke) 
COM-activiteit 2016. 
 
 
Ton Berkeljon
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                       TROTS! 
Veel is er al over gezegd en geschreven maar toch nog een 
klein stukje voor u als lid van onze vereniging. 
 
Trots dat ik, en velen met mij, er bij zijn geweest, bij de 

Koninklijke Marine – het Korps Mariniers! 

 

         350 jaar KORPS MARINIERS 

 
 
Met veel, heel veel Oud- 
en actief dienende 
Mariniers deel uitgemaakt 
van het “sluitstuk” van een 
mooi jubileumjaar 2015, 
het defilé te Rotterdam! 
 
Op zaterdag 12 december 
2015 was het voor veel 
Oud- en actief dienende 

Mariniers vroeg op. Overal 
kwamen de mannen 
vandaan, zelfs uit de 
West, uit Canada en nog 
veel meer landen om ons 
heen.  
 
Ook binnen onze afdeling 
Gelderland hadden 
verschillende 
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initiatiefnemers groepjes 
georganiseerd om af te 
reizen naar Rotterdam. 
Ook ons QPO Shantykoor 
met een “overvolle” bus 
op weg naar Rotterdam. 
Per trein, per bus of auto, 
iedereen moest op tijd, 
09.00 uur uiterlijk voor de 
indeling van de 
compagnieën en het 
uitreiken van de 
voortreffelijke 
lunchpakketten, in 
Rotterdam zijn.   
 
Zelf met enkele maten 
omstreeks 06.40 uur per 
trein vanuit Nijmegen 
vertrokken. 
Onderweg “liep” de trein 
vol met oud Mariniers en 
was het bij aankomst in 
Rotterdam dan ook een 
volle bak. 
 
Na de indeling van de 
bussen voor AHOY, een 
goed georganiseerde rit, 
en onder prima 
begeleiding van 
motoragenten, kwamen 
we aan op de 
Schiedamsedijk.  
 
Hier werden de eenheden 
geformeerd, opgesteld en 
werd ook even het “joelen” 
voorgeoefend, want 

“strak” moest het natuurlijk 
wel zijn. 
 
Na het “saluutschot” of te 
wel, allen geef acht, 
rechtsom- en 
voorwaartsmars, was het 
afmarcheren naar de 
Coolsingel.  
Hier werden de 
compagnieën opgesteld 
en kon, na de inspectie 
door de Koning, en na 
enkele toespraken, het 
defilé beginnen.  
 
Verschillende eenheden 
lieten zien, aan Zijne 
Majesteit de Koning- en 
aan alle 
hoogwaardigheidsbeklede
rs, burgers, en live 
uitgezonden op de TV, 
waar wij met elkaar, Oud- 
en actief dienende 
Mariniers, vlootpersoneel 
en de Royal Marines, voor 
staan. 
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Volgens mij zijn wij er 
wederom met elkaar in 
geslaagd, en op een zeer 
positieve manier, te laten 
zien wie we zijn, en waar 
we voor staan:  de 
Koninklijke Marine- en het 
Korps Mariniers, ons 
Korps, in het bijzonder, al 
350 jaar.  

 
 

 
Na alle “plechtigheden” 
was het tijd voor een mooi 
en uitstekend verzorgd 
feest in AHOY. 
 
Vele uurtjes van 
gezelligheid en daarna 
weer huiswaarts, uiteraard 
met een prachtig 
jubileumcadeau, een 
boek, “Het Korps 
Mariniers na de val van de 
muur, 1989-2015”. 
Waardering- en een groot 

compliment is zeker op 

zijn plaats voor allen die 
deze dag hebben mogelijk 
gemaakt. 

 
Tot slot zou Dorus (Tom Manders, effe googlen) gezegd 
hebben- en speciaal voor hen die nog geen lid zijn; 

“Zorg dat je erbij COM, bij de Marine  

      (COM-Gelderland) moet je zijn”. 
 
Ton Berkeljon 
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Op zoek! 
 

Het bestuur van COM Gelderland is op zoek naar een 
volledige redactie voor het blad Voorwaarts. De redactie 
moet bestaan uit: 

 een voorzitter 

 een secretaris 

 een redacteur en 

 een contactpersoon advertenties 
 
Heb jij belangstelling voor één van deze functies? Dan graag 
je reactie naar de secretaris van de afdeling Gelderland, 
Werner Veenendaal: wa.veenendaal2@gmail.com 
 
Het is niet een vereiste, maar wanneer je kennis hebt van 
vormgeving, grafische inzichten en mogelijk 
journalistieke ervaring dan zou dat geweldig zijn. 
 
Het blad Voorwaarts wordt minimaal 1 maal per jaar 
uitgebracht en behoeft een professionele inbreng waardoor 
het blad meer vorm, inhoud en karakter krijgt. Hopelijk wil jij 
ons hierbij helpen. 
 
Het bestuur 
 
 
Heb jij kopij voor het blad Voorwaarts? 
- Kopij inleveren vooralsnog bij de secretaris van de 

afdeling COM Gelderland – wa.veenendaal2@gmail.com  
- Foto’s aanleveren in zo hoog mogelijke resolutie 
- Foto’s voorzien van bijschrift 

mailto:wa.veenendaal2@gmail.com
mailto:wa.veenendaal2@gmail.com

