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Mariniers van Gelderland 
 
De eerste uitgave van ons mooi blad “Voorwaarts” ligt al weer voor jullie. 
Ik wil iedereen vanaf deze plek een goed en mooi jaar toewensen, bovenal een gezond jaar. Afgelopen 
jaar zijn ons verschillende leden ontvallen, en ook al in dit jaar horen we berichten van ziekte en overlij-
den. Ik hoop dat ik een ieder in goede gezondheid aan het einde van het jaar weer mag ontmoeten. We 
hebben een mooi 2016 achter de rug waarin we als afsluiter een goed feest hadden in Bronbeek de jaar-
lijks terugkerende korpsverjaardag. In de afgelopen periode heb ik op verschillende locaties een dasspeld 
mogen overhandigen als dank aan diegene die vijftig jaar of langer lid zijn van het COM. 
Helaas moeten we erbij vermelden dat de administratie in de ontstaansperiode van het COM niet geheel 
compleet is, vandaar dat het voor kan komen dat iemand die ook recht heeft op deze dasspeld maar niet 
bij ons bekend is buiten de boot zou kunnen vallen. Graag zouden we zien dat iedereen de bijlage die jul-
lie al tweemaal ontvangen hebben in de “Houwe ZO “ invult zodat we alle persoonsgegevens van ieder-
een aan kunnen vullen en compleet maken. Als voorbeeld kan ik aan geven dat van 47 leden niet eens de 
geboorte datum bekend is bij ons. Dus iemand die ook recht heeft op de dasspeld maar hem niet ontvan-
gen heeft, graag contact opnemen met het bestuur zodat we niemand vergeten. We hebben de jaarver-
gadering weer achter de rug, ditmaal op een nieuwe locatie gehouden “de Oranjekazerne “. We kunnen 
stellen dat de vergadering zeer goed bezocht was en dat de algemene teneur was van volle tevredenheid 
over zowel de vergadering als wel de blauwe hap. Hier en daar werd een andere klank gehoord waar we 
zeker rekening mee zullen proberen te houden. Ook de Korpsverjaardag zal hier gehouden worden, mede 
door de prijs die veel lager is zodat we ook meer rekening kunnen houden met een kleine beurs. In de 
afgelopen vergadering zijn drie nieuwe bestuursleden aangenomen, waarmee we zeer erkentelijk zijn. 
Een nieuwe penningmeester Ger Strijbos, een coördinator lief en leed Gordon Theuveneth en iemand die 
zich helemaal richt op de ‘Voorwaarts” en andere zaken Ferry Roks. Deze uitgave is al van zijn hand. Een 
voltallig actief en jong bestuur. Vele afdelingen zijn jaloers op Gelderland in dat opzicht. Nu zijn de rand-
voorwaarden geschapen en hopen we dat we steeds meer mariniers van het COM mogen ontmoeten op 
de diverse gelegenheden. Er is nog wel een puntje van aandacht wat betreft de financiën. Helaas heeft 
het overgrote deel van onze leden nog geen kans gezien om hun vrijwillige bijdrage voor 2016 te voldoen. 
Dat jaar is dan ook met een verlies afgesloten. Wij als bestuur willen graag van alles organiseren waaron-
der deze “Voorwaarts“ maar dan zijn er wel financiële middelen nodig. Vandaar vanaf deze plek een op-
roep aan de andere 83% van de leden om dit jaar wel een bijdrage te doen aan de afdeling. Tegenwoor-
dig kunnen we zo een machtiging afgeven aan de penningmeester voor 
een automatische incasso, dat vergeten niet meer nodig hoeft te zijn. Na-
tuurlijk zijn er naasten met een kleine beurs, van hen verwachten we niets 
alleen hun komst op bijeenkomsten. Wel verwachten we dat andere dan 
zorg dragen voor de benodigde inkomsten. Zoals we bij het korps geleerd 
hebben om de korpswaarden hoog in het vaandel te houden. 
 
 
Met Korpsgroet,  
 
Uw Voorzitter Henri de Boer. 

Het voorwoord van Uw voorzitter 
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 Ik wil me graag even voorstellen, 
 

 Mijn naam is Ger Strijbos en ben 61 jaar, gehuwd, 
twee kinderen en vier kleinkinderen. Het Korpsle-
ven begon voor mij op 1 oktober 1973 (bak 205) en 
tekende voor 6 jaar. In 1982 en 1986 werd ik opge-
roepen voor herhalingsoefeningen en ben ik op 22 
mei 1986 bevorderd tot sgtmarns. zm als laatst die-
nende functie bij ons mooie Korps. In mijn burgerle-
ven ben ik actief als zelfstandige in de bouw (tot op 
heden) en heb ik 25 jaar een duikschool gehad van 
1990 tot 2015, daar hebben wij plus minus 3000 
personen opgeleid voor dat mooie duikbrevet dat je 
toelaat tot die inspirerende onderwater wereld. 
Ook heb ik 10 jaar voor het IDD (Instructor Dive De-
velopment) gewerkt als Office Manager en duikin-
structeur waar wij zo’n 1500 militairen opgeleid 
hebben voor een duikbrevet onder de noemer 
teambuilding. Dit was een initiatief van Defensie 
voor landmacht personeel en kwam uit de pot GVA 
(grensverleggende activiteiten). Natuurlijk heb ik 
nog meer te vertellen, maar dat doen we wel een 
keer persoonlijk tijdens het Korpsfeest, een reünie 
of andere activiteit.  

Met vriendelijke Korpsgroet,  

Ger Strijbos  
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Graag wil ik me even aan jullie 
voorstellen, 
 
Mijn naam is Ferry Roks, heb bij dat mooie 
Korps van 1966 tot 1972 mogen dienen, viel 
helaas net buiten de missie periodes, maar 
heb wel 18 fantastische maanden op Mari-
niers kazerne Suffisant gediend waar ik de 
rang van eerste klas heb mogen halen. 
Werd ook nog kort na mijn terugkeer in Ne-
derland met spoed weer ingevlogen naar 
Curaçao tijdens de opstanden om daar de 
rust weer te doen terugkeren 
 
Na mijn diensttijd ben ik werkzaam geweest 
in de reclame, maar tijdens de oliecrisis 
ging het slecht in de reclame, en kwam daar 
niet meer aan de bak, vervolgens heb ik me 
laten omscholen naar de tandtechniek, 
waarin ik nog steeds werkzaam ben als zelf-
standig ondernemer en nog steeds met veel 
plezier. 
 
Uiteindelijk mag ik het Korps nu weer die-
nen, in de functie als redacteur en contact-
persoon van Houwe Zo. 
Het vermelden waard is, dat ik gehuwd ben 
een zoon heb en twee fantastische klein-
kinderen Tijn en Anne-Mae. 
 
Dit is in het kort de story van een blauwe 
jongen. 
 
Met vriendelijke Mariniers groet,  
Ferry  Roks 
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Amfibisch optreden anno 2017 
 
Het Korps Mariniers kenmerkt en onderscheidt 
zich door het vermogen om amfibische opera-
ties waar dan ook ter wereld uit te kunnen voe-
ren. De eenheden moeten in staat zijn om vanaf 
zee gevechtskracht te projecteren op het land. 
De samenwerking met de vloot is hierbij essen-
tieel. In 1665 was het een vloot admiraal,  
Michiel Adriaanszoon de Ruyter, die de aanzet 
gaf tot de vorming van het Korps Mariniers. 
Sindsdien is het Nederlandse Korps Mariniers 
altijd onderdeel geweest van de Koninklijke Ma-
rine. 
Bovenstaande zou kunnen suggereren dat er 
dus niet veel veranderd is in de afgelopen 351 
jaar. Niets is echter minder waar. In iedere peri-
ode heeft het Korps zich aangepast aan de tijd. 
Hieronder wil ik dan ook kort beschrijven hoe 
binnen de Nederlandse Zeestrijdkrachten amfi-
bische operaties anno 2016 worden uitgevoerd 
en wat gedurende mijn carrière van 37 jaar alle-
maal is veranderd. 
 
Hoewel de essentie van de taakstelling van het 
Korps nog steeds hetzelfde is (optreden vanaf 
zee) en het Korps zich heeft aangepast aan de 
huidige middelen en doctrines (de laatste reor-
ganisatie vond plaats in 2013), is het met name 
de Marine (nu het Commando Zeestrijdkrachten 
(CZSK)) die zich de laatste decennia meer en 
meer bewust is geworden van belang van het 
amfibische opereren en de nauwe samenwer-
king met haar ‘groene’ collega’s. Lang heeft de 
Marine zich gefocust op de beveiliging van de 
Atlantische aanvoerroutes en was ze vooral 
“oceangoing” georiënteerd. Toen ik in 1980 in 
dienst kwam lag Den Helder vol met nieuwe fre-
gatten die voor deze taak waren aangeschaft en 
toegerust. Inmiddels ziet de samenstelling van 
de vloot er wel anders uit. Niet alleen hebben 
de bezuinigingsrondes na de beëindiging van de 
Koude Oorlog ervoor gezorgd dat het aantal 
schepen meer dan gehalveerd is, de samenstel-
ling van de vloot is ook op een volledig andere 

marine-visie gestoeld. Stond het Korps in 1980 
nog nagenoeg apart binnen de Koninklijke  
Marine maakt zij nu onderdeel uit van deze ge-
zamenlijke visie. Daarnaast hebben de bezuini-
gingen de krijgsmacht gedwongen om meer 
joint te opereren. Het Korps is om deze twee re-
denen dan ook haar zelfstandigheid en onafhan-
kelijkheid kwijtgeraakt. Het hoofdkwartier van 
het Korps is opgegaan in de CZSK-organisatie en 
de mariniers eenheden worden nu direct aange-
stuurd door het Marine Hoofdkwartier. Ook is 
een groot deel van de gevechts- en logistieke 
ondersteuning extern, d.w.z. bij andere defen-
sieonderdelen,  ondergebracht.  
 
Ten tijde van de amfibische gevechtsgroepen 
(AGGP) werkte het Korps op amfibisch gebied 
voornamelijk samen met de Engelsen binnen de 
UK/NL Landing Force. Met de Engelse schepen, 
eventueel aangevuld met civiele Ferry schepen 
zoals de Nörrona, werden vele oefeningen uitge-
voerd. De Engelsen hadden tenslotte net de 
Falklands achter de rug en het amfibisch opere-
ren had daarmee echt een boost gekregen. Ook 
latere operaties in Koeweit, Irak en Afghanistan 
zijn allemaal vanuit zee opgestart. Deze vorm 
van opereren (het leveren van gevechtskracht 
vanuit zee op het land) werd hierdoor wereld-
wijd steeds belangrijker. Ook in Nederland, en 
zeker binnen het CZSK, werd dit onderkend en 
werd de focus meer gelegd op deze vorm van 
opereren.  
 
Met de komst van het eerste Amfibische Trans-
portschip (ATS), de (toen nog) Hr.Ms. Rotterdam, 
had Nederland niet alleen eindelijk een eigen amfi-
bische liftcapaciteit, maar werd de benodigde sa-
menwerking met de vloot, naast de integratie van 
het Hoofdkwartier van het Korps Mariniers binnen 
CZSK, ook op de werkvloer steeds inniger. We kon-
den vanaf dat moment met onze Engelse partner 
zelfs opschalen naar een heuse UK/NL Amphibious 
Force.  

COM Afdeling Gelderland 1965-2017 
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Met de komst van het Amfibische Stafschip, de Zr.Ms. Johan de Witt, kon Nederland ook nog eens een 
eigen amfibische staf onderbrengen. De Maritime Battle Staf (MBS) van NLMARFOR werd samengesteld 
om niet alleen de oude eskader rol als Maritime Task Group te kunnen vervullen, maar nu ook de rol van 
Commander Amphibious Taskgroup  (CATF)  en Commander Landing Force (CLF) volwaardig te kunnen 
vervullen. 
De laatste verandering in het amfibische denken in Nederland is het feit dat NLMARFOR MBS 
de  doctrinaire scheiding tussen blauw en groen (CATF en CLF) 
heeft losgelaten. Drie jaar geleden is begonnen met het concept 
van een Amfibische Taak Groep (ATG) met één commandant en 
één staf. De groene en blauwe staven werden grotendeels ineen 
geschoven, waarmee eenduidigheid in commandovoering werd 
bereikt. Het nieuwe concept werd beproefd gedurende verschil-
lende grote buitenlandse oefeningen en uiteindelijk werd de  
Maritime Battle Staf in die nieuwe vorm tijdens de grote interna-
tionale oefening Trident Juncture in 2015 gecertificeerd door 
NATO. Gedurende 2016 levert het CZSK een gehele ATG voor de 
NATO Response Force die binnen twintig dagen uit moet kunnen 
varen. De MBS van NLMARFOR levert de ATG staf en wordt daar-
voor uitgebreid met 60 specialisten van alle krijgsmacht-
onderdelen. De totale ATG staf bestaat dan uit 124 functies. De 
staf heeft als enige in de wereld NG afdelingen waarmee ook aan-
gegeven wordt dat de staf zowel de aansturing doet van de mari-
tieme eenheden (N) als de landeenheden (G). De blauw-groene 
integratie is binnen CZSK daarmee 
dan ook op het tactische en opera-
tionele niveau doorgevoerd. Hoe-
wel het nieuwe concept ook zo zijn 
eigen probleempjes kent, is deze 
Nederlandse aanpak niet alleen in-
middels in de amfibische NATO pu-
blicaties opgenomen, maar is ook 
grote interesse getoond in deze 
aanpak vanuit onze Amerikaanse, 
Engelse en Spaanse   
Counterparts 
Stephan Blaas 
Luitenant-kolonel der mariniers 
Hoofd van NG5(Plannen) afde-
ling  van de 
Maritime Battlestaf NLMARFOR 
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Korpsverjaardag zaterdag  
26 november 2016  
Beste COM-vrienden, 
Het is alweer een paar maanden geleden dat 
wij COM afdeling Gelderland ons Korpsfeest 
hebben gevierd in onze zo vertrouwde omge-
ving Bronbeek. 
Al vroeg in de middag kwamen de eerste gasten
- en onder het genot van een bakkiekoffie en/of 
thee, met gebak, was het weerzien van vele 
“oud Mariniers” als vanouds. Grandioos. 
Al maanden van te voren was de feestcommis-
sie druk om van alles te organiseren om er een 
mooi feest van te maken. Een programma  sa-
menstellen om voor iedereen een leuk en aan-
trekkelijk feest aan te kunnen bieden is nog niet 
zo eenvoudig, maar is uit de vele positieve reac-
ties die wij mochten ontvangen zeker geslaagd. 
Met veel voldoening- en plezier kunnen wij dan 
ook terugkijken op een leuke en mooie Korps-
verjaardag 2016. 
Het optreden van de Steelband van het Korps 
Mariniers-  en het optreden van de Starlight-
sisters was uitstekend en de sfeer kwam er dan 
ook goed in. 
Na te hebben genoten van een heerlijke 
‘blauwe hap’ (en Kumpulan/Bronbeek staat 
hier ook echt om bekend) begon de vertrouwde 
loterij met vele mooie prijzen en met als hoofd-
prijs een prachtige grote Smart TV. 
Van een van onze sponsoren mochten we bij 
elke gewonnen prijs een fraaie stropdas toe-
voegen. 
Aan het eind van het feest werden alle gasten 
bedankt voor hun aanwezigheid en ging ieder-
een huiswaarts met een gevulde KM tas, met 
daarin een mooie brochure ‘De Marine in beeld’ 
en enkele stickers. Tevens kreeg iedereen een 
fraaie sleutelhanger mee, aangeboden door- en 
namens  het bestuur van de afdeling COM  
Gelderland. 

Iedereen die het Korpsfeest 2016 mede mogelijk 
hebben gemaakt worden dan ook bedankt voor 
de inzet en al het werk dat is verricht. Sponso-
ren heel  hartelijk bedankt voor jullie medewer-
king en wij hopen dat wij een volgende keer 
weer op uw steun- en medewerking mogen re-
kenen. 
Een speciaal dankjewel voor  de feestcommissie 
is zeker op z’n plaats. 
Dankjewel mannen voor jullie inzet. TOP! 
Verder maken wij van deze gelegenheid gebruik, 
u allen alvast een hele mooie zomer (vakantie) 
toe te wensen- en zien wij jullie graag op een 
van onze activiteiten. 
Overigens is de eerstvolgende gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten, de 28e Reünie omgeven 
met Sport en Spel op zaterdag 10 juni 2017 te 
Doorn! 
Kom onze sportteams, junioren en senioren van 
COM Gelderland, aanmoedigen in een leuke en 
gezellige omgeving- om samen te genieten van 
een ontmoeting met “ouwe” maten in de 
VBHKAZ te Doorn. Uiteraard onder het genot 
van een heerlijke “blauwe hap” en een biertje, 
maken wij er ook dit jaar weer iets moois van!! 
Tot slot: 
Hebben jullie een idee  en/of suggesties om er 
ook aankomend jaar weer een mooie Korpsver-
jaardag van te maken, neem dan s.v.p. even 
contact op met Gordon Theuvenet en/of Ton 
Berkeljon. 

Met Korpsgroet,   Ton Berkeljon 

COM Afdeling Gelderland 1965-2017 



10 

 

Een kleine greep uit deze gezellige avond 
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Jaarverslag 2016 
 
 
1. Doelstelling 
De vereniging draagt de naam: "Contact Oud- 
en actief dienende Mariniers" (afgekort: 
"C.O.M."). Zij is opgericht op tien december ne-
gentienhonderd negenenveertig en bij Konink-
lijk Besluit nummer 43 op negen december ne-
gentienhonderd vijftig Koninklijk goedgekeurd. 
 
Het bestuur van de afdeling Gelderland onder-
schrijft de doelstelling zoals die door de Vereni-
ging 'Contact Oud Mariniers' is vastgelegd, te 
weten: 
• de geest van eerbied en liefde voor konings-
huis  en vaderland vaardig te houden; 
• het handhaven en/of versterken van banden 
die  gelegd zijn tijdens de diensttijd bij het Korps 
 Mariniers; 
• het in herinnering houden en eren van hen 
die  zijn gesneuveld of overleden in dienst van 
het  vaderland, in het bijzonder van diegenen die 
 dienende bij het Korps Mariniers zijn geval-
len  en het onderhouden van het contact met 
hun  nagelaten betrekkingen; 
• het versterken van de onderlinge hulpvaar-
dig heid en kameraadschap tussen oud-
mariniers. 
 
De afdeling tracht dit doel onder meer te berei-
ken door: 
• het houden van vergaderingen en reünies; 
• deel te nemen aan sport- en andere activi-
teiten 
• het uitgeven van een periodiek orgaan het 
blad  “Voorwaarts” en 
• hulp en advies in de ruimste zin aan leden te 
 verlenen 
• nauw samen te werken met de onder- 
 afdelingen: 
• Achterhoek 
• Arnhem en de 
• Veluwe 

 
De vereniging maar ook de afdeling onthoudt 
zich, met eerbiediging van de individuele over-
tuiging van haar leden, van godsdienstige en 
politieke actie. 
 
2. Het bestuur 
De algemene leiding van de afdeling berust bij 
het bestuur. Gedurende het verslagjaar is het 
bestuur uitgebreid met enkele aspirant bestuurs-
leden die op de ledenvergadering van 18 maart 
2017 worden voorgedragen. 
 
Het bestuur was in 2016 als volg samengesteld: 
Henri de Boer : voorzitter 
Werner Veenendaal : secretaris en vicevoorzitter 
Ton Berkeljon : algemeen adjunct en webmaster 
Henk Ebbink : afgevaardigde COM Achterhoek + 
wnd. penningmeester 
Frits Baars : afgevaardigde COM Arnhem 
Ben Gabriël : afgevaardigde COM Veluwe 
Gordon Theuvenet : aspirant lid voor de functie 
van ledenadministratie, Lief & Leed en werving 
Ger Strijbos : aspirant lid voor de functie van 
penningmeester 
Ferry Roks : aspirant lid voor de functie van Re-
dacteur/Grafische vormgeving  blad ‘Voorwaarts’ 
+ Marketing + contactpersoon HouweZo 
 
In het begin zat ook Bert van der Broek nog bij 
het bestuur in de functie van ledenadministratie, 
Lief & Leed en werving, maar Bert heeft om per-
soonlijke redenen zijn functie neergelegd. Het 
bestuur heeft Gordon Theuvenet bereid gevon-
den zijn functie ad interim over te nemen. 
 
Het bestuur vergaderde in 2016 zes keer waarvan 
twee in combinatie met de Raad van Afgevaardig-
den. De raad van Afgevaardigden bestaat uit de le-
den: 
• Leo de Coninck 
• Gert-Jan Klopman 
• Evert-Jan Schimmel 
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3. In memoriam 
In 2016 zijn 30 van onze maten overleden. Het 
zou teveel zijn om ze allemaal op te noemen 
maar we willen wel stil staan in de herinnering 
aan hen en vooral de eventuele nabestaanden 
veel sterkte toe wensen. 
 
Het kan zijn dat wij niet alle namen/aantallen 
van overleden sobats hebben ontvangen omdat 
de familie weleens verzuimt de gegevens aan 
ons of het landelijk secretariaat door te geven 
en dan komt de afdeling daar pas veel later ach-
ter. 
 
4. Financiën 
Het verslag over het boekjaar 2015 werd in de 
algemene ledenvergadering van 19 maart 2016 
vastgesteld. Het verslag van de Commissie tot 
onderzoek van de jaarcijfers, kortweg de kas-
commissie genoemd, gaf een positief advies 
aan het bestuur om het bestuur en de penning-
meester te dechargeren. Dit advies werd una-
niem door de vergadering overgenomen. 
 
De kascommissie bestond uit de leden: 
Jaap Mooi : voorzitter 
Cor IJsselstein : 2e man 
Joop Bergsma  † : reserve  
 
Voor het komende jaar zal Jaap Mooi aftreden, 
wordt Cor voorzitter, Joop 2e man en heeft 
Evert-Jan Schimmel zich opgegeven als reserve. 
 
5. De ledenvergadering en feestavond 
De ledenvergadering vond plaats op 19 maart 
2016 in het Kumpulan te Arnhem en werd be-
zocht door 58 leden. Het verslag van deze ver-
gadering staat in concept op de website van de 
afdeling: www.com-gelderland.nl en/of is op te 
vragen bij de secretaris. Tijdens de ledenverga-
dering werd het conceptverslag van de leden-
vergadering in 2015 gearresteerd. 

 

De feestmiddag/avond ter ere van de verjaar-
dag van het Korps Mariniers werd gehouden op 
zaterdag 26 november wederom in het Kum-
pulan te Arnhem. Het feest werd bezocht door 
168 personen waarvan 80 Mariniers. 
 
6. De onderafdelingen 
De onderlinge verhouding van de afdeling met de 
onderafdelingen, t.w. Arnhem, Achterhoek en Ve-
luwe zijn buitengewoon goed. In het bestuur van 
de afdeling Gelderland zit een vertegenwoordiger 
van de onderafdeling. Tijdens de reguliere verga-
deringen van de afdeling houden zij het bestuur op 
de hoogte van het wel en wee van de onderafde-
lingen en vinden er discussies en beslissingen 
plaats over de vele activiteiten. De vertegenwoor-
digers zijn: 
Arnhem : Frits Baars 
Achterhoek : Henk Ebbink 
Veluwe : Ben Gabriël 
 

COM Afdeling Gelderland 1965-2017 
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7. Leden van verdienste  
en Ereleden 

In 2016 hebben Henk Ebbink en 
Jan Luiting het ereteken als Lid 
van verdienste mogen ontvan-
gen. In 2016 hadden wij de vol-

gende bijzondere leden: 
Leden van verdienste:  

A.H. Peters 
H. de Jager 

H. van den Brand 
L.J. de Coninck 

J.F. Luiting 
H.J. Ebbink 

 
Ere leden: E.C. Klop 

R. Verkerk 
P.D. Bosschart 

J.W.H. van de Boom 
 

8. Afdelingsactiviteiten 
Activiteiten agenda COM afdeling 

Gelderland 2016 
27 april wo Vlaggenparade  

Bronbeek - Arnhem 
5 mei do Bevrijdingsdefilé  

Wageningen 
21 mei za Wandeldag in 

Nunspeet georganiseerd voor de 
onderafdeling Veluwe 

11 juni za Reünie omgeven door 
Sport en Spel - Doorn 

25 juni za Veteranendag -  
Den Haag 

1 juli vr Veteranendag voor  
marinepersoneel - Den Helder 

30 september vr Taptoe Rotter-
dam voor Veteranen 

26 november za Feestmiddag 
korpsverjaardag afdeling  
Gelderland - Kumpulan 

12 december ma Korpsverjaar-
dag 351 jaar – Rotterdam - Krans-

legging 
 

De ervaringen, uitslagen van 
de sportdag en de mooie 

momenten staan veelal ver-
woord en geïllustreerd met 

foto’s in het blad 
‘Voorwaarts’ en op de web-

site ; 

 
9. Voorwaarts 

Het blad Voorwaarts wordt 
twee maal per jaar uitgege-
ven. Dit jaar voor het eerst 

in een ‘nieuw jasje’ met een 
nieuwe lay-out en in full co-
lor. Inhoudelijk vorm gege-
ven door Werner Veenen-
daal maar tekstueel voor-

zien door bijdragen van het 
bestuur en de leden. 

 
10. Het ledenbestand 

Per 31 december 2016 be-
stond het ledenbestand van 
de afdeling Gelderland uit 
823 leden. Dat is een afna-

me van ruim 7% ten opzich-
te van 2015 (881 leden). 
De onderverdeling is als 

volgt: 
•28 leden ouder dan 90 jaar 

(toename van 250 %) 
• 

•138 leden van 80 tot 90 
(toename van 8 %) 

• 
•289 leden van 70 tot 80 

(afname van 17 %) 
• 

•133 leden van 60 tot 70 
(afname van 29 %) 

• 
•100 leden van 50 tot 60 

(afname van 14 %) 
• 

•60 leden van 40 tot 50 
(afname van 30 %) 

•  
•18 leden jonger dan 40 

(afname van 38 %) 
• 

•Van 62 personen is de geboorte 
datum niet bekend!! 

• 
 
 
 

Namens het Bestuur van de af-
deling Gelderland 

Werner Veenendaal 
Secretaris COM afdeling Gelder-

land 

WWW.COM-GELDERLAND.NL 

COM Afdeling Gelderland 1965-2017 
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Foto Collage Ledenvergadering 18 maart 2017 
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Enige oud-Mariniers die in Nederlands-Indië in de Mariniersbrigade hebben 
gediend, hebben in 1950 tot de oprichting van het Contact Oud Mariniers 
(hierna: COM) besloten. 
 
Hun uitgangspunt was: "Toen samen, nu samen". 
 
De saamhorigheid en de kameraadschap, die zij in de Mariniersbrigade had-
den ervaren, liggen hieraan ten grondslag. 
 
Klein begonnen, is het COM inmiddels uitgegroeid tot de grootste vereniging van oud-
militairen in Nederland met thans ongeveer 8000 leden. Het is geen vereniging van ou-
de mannen, zoals de naam wellicht doet vermoeden, maar een bruisende vereniging 
van actief dienende tot net afgezwaaide- of al jaren gepensioneerde mariniers, uit alle 
rangen en standen. 
 
Het COM heeft geen politieke oogmerken. Het is een vereniging die een nauwe relatie 
onderhoudt met het Korps Mariniers met als doel de verbondenheid onder oud- en ac-
tief dienende mariniers te bevestigen en te onderhouden door middel van onder ande-
re het deelnemen aan herdenkingen, houden van reünies, betrokkenheid tonen bij het 
wel en wee van actief dienende en het ondersteunen van (oud-) Mariniers bij allerlei 
gelegenheden. 
 
Overeenkomstig hun wapenspreuk "QUA PATET ORBlS" (zo wijd de wereld strekt) heb-
ben Mariniers in alle windstreken gediend en dat vaak onder moeilijke omstandighe-
den. Wat hun achtergrond ook is en waar zij ook gediend hebben, in de "Oost", in de 
“West”, Nederland, Noorwegen, Cambodja, Haïti, Bosnië, Irak, Afghanistan, Amerika, 
Albanië in Mali of waar ook ter wereld, zij allen hebben hun ervaringen als Marinier ge-
meen. 
 
Saamhorigheid - kameraadschap - onderlinge hulpvaardigheid en verbondenheid met 
het 
Korps Mariniers kweken een band die na de actieve tijd bij het Korps in het COM blijft 
voortbestaan. Deze elementen vormen de ruggengraat van de vereniging. 
 
De afdeling COM Gelderland heeft ongeveer 850 leden. Ook heeft het COM-Gelderland 
een 
aantal onderafdelingen, zoals de onderafdeling Achterhoek, Arnhem en de Veluwe met 
elk ongeveer 80 tot 100 leden. Door het organiseren van verschillende activiteiten 
wordt de onderlinge verbondenheid, saamhorigheid, kameraadschap en hulpvaardig-
heid tussen de oud-Mariniers telkens weer bevestigd. 

Inform
atie Sponsoring 

COM Afdeling Gelderland 1965-2017 
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COM- Gelderland en de onder-
afdelingen organiseren jaarlijks 

diverse activiteiten. 
 

Buiten het vieren van de Korps-
verjaardag (in 2015, 350 jaar) 
organiseert de afdeling een  
ledenvergadering, sport- en  
reünie dagen en de onder-

afdelingen nog verschillende  
sociale activiteiten. Daarbuiten 
zijn er ook officiële activiteiten 

zoals ere wachten. 
 
 

Erewacht door oud Mariniers 
 

Jaarlijks zijn bij de Dodenher-
denking en Bevrijdingsdag oud-

Mariniers aanwezig en deze 
worden door hen als zeer be-

langrijk gevonden. 
 

In diverse plaatsen in de Provin-
cie wordt tijdens deze herden-
kingen uit onze leden een ere-
wacht geformeerd waarbij om-
gekomen militairen en burgers 
tijdens hun inzet worden her-

dacht. De onderafdeling Veluwe 
verleend haar medewerking aan 
de Stichting Broken Wings 40-45 

uit Epe. In de plaatsen Epe, 
Vaassen, Emst, Gortel, Oene, 

wordt Nunspeet wordt dan bij 
de herdenkingsmonumenten of 
bij de graven van oorlogsslacht-
offers een erewacht gehouden. 
Maar ook de andere onderafde-
lingen, Achterhoek en Arnhem 

vormen erewachten 
bij……………????? 

 
 

Het Marinierskoor Qua Patet 
Orbis. 

 
Door middel van zang en  

muziek zorgen zij ervoor dat het 
motto, 'Eens Marinier .... Altijd 
Marinier', ook in het openbaar 

wordt uitgedragen. Diverse  
optredens, voornamelijk in de 
provincie, maakt dat zij heel  

actief zijn. 
 
 

Commissie Lief en Leed 
 

De commissie Lief en Leed heeft 
als doel om namens alle leden 

van de afdeling haar betrokken-
heid te tonen bij het wel en wee 

van de Marinier. 
 
 

Het blad Voorwaarts 
 

Om alle leden van de afdeling 
Gelderland te betrekken bij het 

COM verschijnt periodiek (2 x per 
jaar in de maanden april en okto-
ber), in een oplage van +/- 1000 
stuks ons blad “Voorwaarts" in 
A5 formaat waardoor de band 

nog eens wordt versterkt. 
 
 

Dit blad wordt onder andere toe-
gezonden aan alle leden en dona-

teurs in het verzorgingsgebied 
van de afdeling Gelderland en 

besturen van het COM in Neder-
land. 

 
 
 
 

 
 
 

Verder hebben de onderafdelin-
gen ook nog hun eigen periodie-
ke uitgaven die 4 tot 6 maal per 

jaar wordt uitgegeven; 
•Achterhoek = ‘COM Achter-

hoek’ 
• 

•Arnhem = ‘Luister-Uit’ 
• 

•Veluwe = ‘De Walegang’ 
• 
 

COM Afdeling Gelderland 1965-2017 
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 Sponsoring mogelijkheden 
 
Een vereniging kan niet bestaan zonder leden, de liefhebbers en de vrijwilligers. Om de 
activiteiten van de afdeling en de onderafdelingen te promoten en de vereniging van oud- en 
actief dienende Mariniers te ondersteunen vragen wij u een bijdrage te leveren in de vorm van  
sponsoring. 
 
Voor een advertentie, per uitgave, in full colour, in A5 formaat zijn de volgende mogelijkheden: 
 

• De achterzijde van het blad 250 euro 
 

• Achterzijde 1e pagina 150 euro 
 

• Binnenpagina 100 euro 
 

• Voor halve pagina’s geldt de helft van genoemde prijzen. 
 
 
Wilt u langdurig adverteren dan zijn er de volgende kortingen: 
 

• Voor 1 jaar 5% korting (zijn 2 uitgaven) 
 

• Voor 2 jaar 10% korting (zijn 4 uitgaven) 
 

• Voor 3 jaar of langer 15% korting (zijn 6 of meer uitgaven) 
 
 
Tevens wordt uw advertentie vermeld op de website van de afdeling Gelderland 
www.com-gelderland.nl 
 
 
Bent u geïnteresseerd in sponsoring in ons blad ‘Voorwaarts’ dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken 
door een mail te sturen naar de redactie, de heer Ferry Roks; ferryroks80@gmail.com 
 
 
Met vriendelijke groet, het Bestuur van Afdeling Gelderland. 
 

COM Afdeling Gelderland 1965-2017 
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Beste leden, 

  

Harry is ernstig ziek en naar 

verwachting gaat dit een aan-

zienlijke tijd duren. Mail aan 

hem gericht wordt niet gelezen 

en dus wordt er ook niets mee 

gedaan! 

  

Zoals gemeld zijn wij naarstig 

op zoek naar een tijdelijk pen-

ningmeester die de financiële 

administratie kan voeren. 

Zolang de nieuwe penning-

meester a.i. nog niet is gevon-

den verzoeken wij u uw finan-

ciële mails voorlopig te sturen 

naar de secretaris Kees Wit (zie 

voor gegevens hieronder). 

Eventuele mails die u de laatste 

2 weken heeft gestuurd gelieve 

opnieuw te verzenden naar de 

secretaris. 

  

Aan u het verzoek om dit bin-

nen het bestuur van uw afde-

ling kort te sluiten. Indien aan 

de orde ook graag de besturen 

van de onderafdelingen infor-

meren. 

  

Het vorenstaande houdt ook in 

dat betalingen even wat minder 

vlot uitgevoerd zullen worden. 

Wij rekenen op uw begrip. Moch-

ten er nog vragen zijn stel ze. 

Waar mogelijk zullen we probe-

ren om maatwerkoplossingen te 

vinden als daaraan behoefte is. 

  

Zodra de nieuwe penningmeester 

aan de slag is gegaan zullen wij u 

informeren. 

  

Alvast dank voor uw 

begrip in deze. 

  

Namens het Dagelijks 

Bestuur COM 

Kees Wit. 

  

Kees Wit 

Secretaris 

Bereikbaarheidsgege-

vens: 

Willem Dreessingel 

47 

4871 GW  Etten-Leur 

E-mail: keeswit@veteranen.nl  

tel. 06-53177453  
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Beste (oud) Marinier,  
Zoals u weet bestaat het COM uit drie bestuurslagen. Ten eerste hebben we het COM landelijk, daarop vol-
gen de afdelingen (provincies) en als laatste de onderafdelingen. Een ieder van ons is lid van het COM lan-
delijk en betaald daarvoor contributie. Van dit geld worden o.a. de bijzondere herdenkingen en feesten be-
taald en krijgen wij het blad  

“Houwe Zo”.  

Voor zowel de afdeling als de onderafdeling wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De afdeling betaalt hier-
van de kosten van de ledenvergadering (aan het begin van het jaar), de feestavond (korpsverjaardag), maar 
ook Lief & Leed, het periodiek informatie boekje “Voorwaarts” en representatiekosten. De onderafdelingen 
betalen hiervan eveneens de feesten, dagjes uit en consumpties bij diverse gelegenheden.  

Wij hebben er alle begrip voor dat contributie én twee vrijwillige bijdragen soms best veel kan zijn. Drie kleine 
bedragen maakt immers één groot bedrag. Echter, willen wij met elkaar als oud Mariniers onze vereniging 
hoog in het vaandel houden, dan zijn we met elkaar afhankelijk van wat wij als individu willen doneren. Mooi-
er kunnen wij het niet maken maar wel makkelijker!  

De afdeling Gelderland krijgt vrijwillige bijdragen maar zeer onregelmatig en behoorlijk fluctuerend. Dat wil 
zeggen dat we de ene keer redelijk bij kas zitten en de andere keer schromelijk tekort komen. Om dit op te 
lossen kiest het bestuur ervoor om de vrijwillige bijdrage middels een automatische incasso van u te ontvan-
gen. Uiteraard is dit niet verplicht en blijft de hoogte van het bedrag geheel wat u er voor over heeft maar ver-
zoeken wij u desondanks een bedrag van minimaal € 20,-- ter dekking van de kosten. Een automatische in-
casso is voor u veel gemakkelijker en maakt dat de penningmeester redelijk kan inschatten wat de afdeling 
als middelen heeft.  

Hierbij vragen wij uw medewerking en willen wij u vragen om het formulier in te vullen en getekend aan de 
penningmeester te retourneren. De penningmeester draagt dan zorg dat jaarlijks, te beginnen in 2016, het 
bedrag wat u wilt doneren van uw rekening wordt afgeschreven.  

Als bestuur kunnen wij niet genoeg benadrukken dat het vrijwillig is maar dat we elkaar hier enorm mee hel-
pen.  

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur van COM Gelderland.  

U kunt het volledige ingevulde machtigingsformulier retourneren per post en het sturen aan:  

Dhr. G. Strijbos 

Penningmeester COM Gelderland  

Oude Groenestraat 6-71 

6678 MB Oosterhout 

of  

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier scannen en per email sturen aan:  

info@duikcentrum.com 

COM Afdeling Gelderland 1965-2017 
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Machtiging voor standaard Europese incasso – SEPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam :………………………………………………………………...... 
 
Adres :………………………………………………………………….. 
 
Postcode :………………………………………………………………….. 
 
Woonplaats :………………………………………………………………….. 
 
Rekeningnummer (IBAN) :………………………………………………………………...... 
 
Bedrag (minimaal 20 euro) :………………………………………………………………...... 
 
 
Ondertekening: 
 
Plaats en Datum :………………………………………………………………...... 
 

 

Handtekening 
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Van de penningmeester 
Ik begin met mijn bijdrage als penningmeester, 
het gaat uiteraard over de financiën van de  
afdeling Gelderland.  
We hebben de boeken helaas af moeten sluiten 
met een negatief saldo over het boekjaar 2016, 
maar het eigen vermogen geeft nog ruimte voor 
de toekomst.  
Vorig jaar zijn wij gestart met de automatische 
incasso. Negenennegentig   formulieren kreeg ik 
aangeboden voor de innig van de vrijwillige bij-
drage. Dit jaar zijn het er 103, welke ter incasso 
zijn aangeboden aan de ING bank. Deze incasso 
zal plaats vinden op 24 april aanstaande.  
Naast deze incasso, ontvangen wij zeer onregel-
matig en behoorlijk fluctuerend van een aantal 
leden een vrijwillige bijdrage, wat betekent dat 
we de ene keer redelijk bij kas zitten en de  
andere keer schromelijk tekort komen. 
Wel hebben wij nu door deze incasso een beeld 
van de vrijwillige bijdrage die nu op deze wijze 
binnenkomt,  maar is het uiteindelijk aan het  
einde van het jaar pas duidelijk hoeveel wij totaal 
aan vrijwillige bijdrage hebben ontvangen.  
Een automatische incasso is voor u veel gemak-
kelijker en maakt het voor de penningmeester 
eenvoudiger een redelijke inschatting te maken 
wat de afdeling aan financiële middelen heeft. 
Voor beide bijdragen zijn wij u zeer dankbaar, 
maar helaas is het nog steeds zo dat slechts 
17,7%  van de leden van de afdeling Gelderland  
een vrijwillige bijdrage in 2016 heeft overge-
maakt. 
Om die reden doet het bestuur een dringend  
beroep op al die leden die nog geen vrijwillige 
bijdrage voor 2017 hebben gestort dit alsnog te 
doen. 
U kunt dit doen door uw bijdrage voor 2017 over 
te schrijven op bankrekening NL47ING-
B0000388629 t.n.v. Contact Oud Mariniers. 
Wilt u toch nog gebruik maken van de auto-
matische incasso, dan kunt u op onze website,  
www.com-gelderland.nl het formulier down-
loaden.  

Ook voor andere informatie, foto’s etc. kunt u 
op deze site terecht. 
 
Dit jaar heeft de kascontrole commissie de jaarlijk-
se boekencontrole uitgevoerd in Schaarsbergen. 
Op 9 maart hebben de heren Cees IJsselstein en 
Evert Jan Schimmel de financiële administratie  
gecontroleerd en akkoord bevonden. 

 
 
In 2015 heb ik de functie van penningmeester aan-
vaard.  Het was een ad interim functie, aangezien 
het niet is toegestaan dat naast het voorzitter-
schap van de onderafdeling Achterhoek, deze  
functie statutair mag worden ingevuld.  
Het bestuur heeft Ger Strijbos bereid gevonden om 
de functie van penningmeester op zich te nemen 
en de leden hebben ingestemd met zijn benoe-
ming.   
 
Vanaf deze plek wil ik een ieder bedanken voor het 
in mij gestelde vertrouwen en wens ik mijn op-
volger veel plezier en succes in deze nieuwe 
uitdaging. 
 
Met een mariniers groet, 
 
Henk Ebbink 

COM Afdeling Gelderland 1965-2017 
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Even ter reminder, Ton Berkeljon had het al in 

Zijn verhaal gememoreerd zet het in je agenda 

De 28e ontmoeting omgeven met Sport en Spel  

Op zaterdag 10 juni 2017 te Doorn. 
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 Het is zaterdag 18 februari 2017, de Mariniers 
lopen binnen, genieten van een kop koffie of 
een kop thee met een plak cake. Het is al gezel-
lig druk en de ontmoetingen zijn uitbundig.  
Ledenvergadering 2017! Het bestuur is uiterst 
enthousiast, 89 Mariniers hebben zich opgege-
ven voor de ledenvergadering. Sinds lange tijd 
niet voorgekomen maar dat schept wel nieuwe 
moed en verwachtingen. Dit keer niet in het 
Kumpulan bij Bronbeek te Arnhem maar in de 
Oranjebar van de Oranje kazerne in Schaars-
bergen (Arnhem). Of het daar aan ligt? Wie zal 
het zeggen maar na afloop hebben we veel en-
thousiaste opmerkingen en complimenten ge-
kregen. Eerlijkheidshalve moet ik vermelden 
dat niet iedereen in het begin even enthousiast 
was over de Oranjekazerne maar gelukkig was 
dit maar een enkeling. Bij binnenkomst moest 
nog wel even de armen uit de mouwen worden 
gestoken want bij het bespreken van de zaal 
waren wij uitgegaan van 70 Mariniers. En daar 
was ook de zaal naar ingericht. Met vereende 
krachten werden de tafels aan kant geschoven 
en de stoelen in carré vorm neergezet. On-
danks dat moesten vele plaatsnemen aan de 
bar tafels. Al met al gezellig druk en veel en-
thousiasme. De vergadering verliep rustig en in 
een goed tempo. Door middel van stemming, 
het opsteken van de hand, werden er drie nieu-
we bestuursleden gekozen. Het bestuur be-
staat nu uit 6 bestuursleden en drie vertegen-
woordigers van de onderafdelingen. De jaar-
verslagen van de secretaris, Lief & Leed en fi-
nanciën werden aangenomen en de begroting 
voor 2017 goedgekeurd. Na een presentatie 
van de onderafdelingen over hun verrichtingen 
en activiteiten werden de jubilarissen naar vo-
ren geroepen. 15 Mariniers kregen een das-
speld van het COM omdat zij langer dan 50 jaar 
lid zijn van het COM. Een geweldige waardering 
van het landelijke bestuur dat men zo lang en 
trouw lid is gebleven van de grootste oud mili-
taire organisatie in Nederland. Na de vergade-

ring was het tijd voor de nasi maaltijd. Goed 
verzorgt en er was meer dan voldoende. De 
maaltijd werd genoten in de naastgelegen zaal 
van de Oranje bar en dat gaf een heel ontspan-
nen sfeer. Na afloop even gezamenlijk oprui-
men, tafels weer op zijn plaats en voor enkele 
nog een klein afzakkertje. Uiterst voldaan af-
scheid van elkaar genomen en op weg naar 
huis. De feestmiddag op zaterdag 25 november 
is eveneens in de Oranje kazerne. Niet in de 

Oranje bar, die is daarvoor veel te klein, maar 
in de Fly-Inn (zie foto). Mariniers, voor jullie 
aanwezigheid maar vooral voor jullie betrok-
kenheid. Super! 
Werner Veenendaal. 
 
 
 

Ledenvergadering op nieuwe locatie 
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Arnhem 

Achterhoek 

Veluwe 
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Het Nationaal Militair Museum Soesterberg 
  
Woensdag 9 november hebben we met een 20- tal Oud Mariniers van de onderafdeling Noord Veluwe 
een bezoek gebracht aan dit museum te Soest. 
Al bij de aanblik van het imposante gebouw sla je als bezoeken al steil achterover. 
We waren op tijd aanwezig . De veteranen pas werd gecontroleerd voor de gratis toegang en de overige 
bezoekers konden naar binnen. 
We konden in de grote hal wat rond kijken in afwachting van de gids die ons rond leidde en van infor-
matie voorzag. 
In vlot tempo gingen we op pad en zagen de diverse vliegtuigen die hingen te pronken in het Museum. 
Op de vloer voor ons de leopard en andere tankvoertuigen. 
In kort tijdsbestek was de complete Nederlandse krijgsmacht en de geschiedenis te bewonderen. 
Met een beetje fantasie hoorde je de brullende motoren van de tanks en de ratelende rupsbanden. 
De interesses binnen ons gezelschap waren zeer divers. De een heeft meer interesse in tanks , de ander 
meer in de techniek van de luchtmacht. 
We hebben kunnen zien dat het verleden , het heden en de toekomst weer tot leven kwamen . 
De rondleiding was boeiend . We hebben kunnen genieten van het imposante complex met alles over-
zichtelijk opgesteld. 
Het complex is dermate groot dat de tijd die ons was geboden tekort was. 
Persoonlijk neem ik me voor nog eens terug te komen , dan met de auto, fietsen achterop en Park vlieg-
basis Soesterberg en omgeving de Utrechtse Heuvelrug op. 
Een compliment aan ons bestuur en de evenementencommissie. 
We zien terug op een indrukwekkende middag in Soesterberg. Dank aan de fotograaf. 
Nauwelijks thuis gekomen zagen we al een prachtige reeks foto,s op het scherm. Ik vind het dan ook 
heerlijk dat ons prachtige clubblad , 
De Walegang , de reacties vast legt en van beeld voorziet. 
  
Qua Patet Orbis Ben Streppel 
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-- 

International indoor music show - Military skills and drills 
  

29 sep > 1 okt 2017 in Rotterdam Ahoy 

 International indoor music show– Military skills and drills 
 

Rond de taptoe 

     
- 29 september voorstelling met veteranenontvangst 
- Oad: busvervoer tot de voordeur van Rotterdam Ahoy 
- Combiticket: Taptoe met overnachting 
- Sfeermarkt in Ahoy 
- Workshops: klarinet en tamboer-maître 
- Pleinconcerten in Rotterdam 
- Jeugdmanifestatie  

 

 

 
Met Mariniersgroeten van: Kees van Tiggele/ Duiker 111/ 1274 PB/ Huizen 
Secr.C.O.M. Onderafdeling Veluwe. Mob. 0626387425 / Mail, kees@vantiggele.nl 

Kortingskaarten 

Bestelt u 4 of meer kaarten voor de familietribune (1e of 2e rang) dan 
krijgt u 7,50 euro korting per kaart. Gebruik hiervoor kortingsco-
de: mail17  
  
Per bestelling heeft u dus minimaal 30 euro voordeel! Deze actie loopt 
tot 1 april. 
  
Klik en bestel: 
Vrijdag 29 sept. om 13:30 uur (2e rang) 
Vrijdag 29 sept. om 20:00 uur 
Zaterdag 30 sept. om 14:00 uur 
Zaterdag 30 sept. om 20:00 uur 
Zondag 1 okt. om 14:00 uur 

Indien u kaarten wenst te bestellen voor de hoofdtribune, rang 3 
of rolstoelplaatsen klik hier.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Stichting Nationale Taptoe 

   

  
Een militaire muziekshow met onze militaire  
orkesten, het Nederlands Politieorkest, Pipes 
and Drums en diverse gastartiesten. 
  
U maakt dit jaar kennis met buitenlandse  
militaire orkesten zoals de Latvian Army Band 
(Letland) en  
Das Musikkorps der Bundeswehr (Duitsland). 
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Beste vrienden, 
  
Namens Stichting Veteranenkunst, stichting Hulp voor Helden – KPPR en de ECHOS Homes  vragen we 
uw aandacht en medewerking bij het verspreiden van de bijgaande uitnodiging. 
  
Een jaar geleden deed Frank Marcus, destijds directeur van het Veteraneninstituut, een suggestie, die 
heeft geleidt tot ons nieuwe project ‘Teken workshops’. In de pilot-fase organiseren we een drietal 
tekenworkshops voor veteranen die last hebben van stress gerelateerde klachten. Deze laag-
drempelige beginnerscursussen worden gegeven door ervaren vakdocenten met ondersteuning van 
een veteraan-kunstenaar. Deelnemers hoeven overigens geen kunstenaarsambitie te hebben en van 
‘praatsessies’ of andere therapieën is geen sprake. Het enige doel is om veteranen die daar baat bij 
kunnen hebben, kennis te laten maken met deze ontspannende hobby. Elke workshop beslaat drie 
dagen van 10u tot 16u, is volledig verzorgd en van elke deelnemer wordt een eenmalige bijdrage van 
slechts € 20 gevraagd. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Ook de partner of een buddy zijn welkom! 
  
We vragen u vriendelijk deze uitnodiging te verspreiden onder uw leden, bezoekers en allen die  
betrokken zijn bij uw organisatie. 
Zo mogelijk ook via uw website, periodiek of andere mediakanalen die u ter beschikking staan. 
  
De tekenworkshops zijn gepland op de volgende plaatsen en datums. 
ECHOS Havelte:               vrijdag 7 april, 28 april en 19 mei. 
ECHOS Rotterdam:         vrijdag 7 april, 21 april en 12 mei. 
ECHOS Oirschot:              vrijdag 19 mei, 2 juni en 16 juni. 
  

Deelnemers kunnen zich aanmelden via het webformulier op 
www.hulpvoorhelden.nl/workshops 

  
Namens de samenwerkende partnerorganisaties, 
  
Jos Brouwer 
Hulp voor Helden  –  stichting KPPR 
  
Prins Willem-Alexanderlaan 1429      -     7312 GB  Apeldoorn 
055 - 355 4039  |  0650 - 959 746 |  www.hulpvoorhelden.nl 
  
Stichting KPPR bevordert het welzijn van mensen die militair of veteraan zijn. 
Wij maken projecten mogelijk die hen aandacht, erkenning en steun bieden. 
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Reünie Cambodja 

Op zaterdag 23 september 2017 zal de Ver-
eniging Cambodja-veteranen een reünie ver-
zorgen op de Van Braam Houckgeestkazerne 
te Doorn. Nadere details volgen nog maar 
houdt rekening met een programma dat loopt 
van 10:00 tot 17:00 uur. U dient zich voor de-
ze reünie aan te melden via de website 
(www.untac.nl) en de kosten bedragen € 
10,00. Daarmee heeft u toegang tot de reünie 
én ontvangt u twee consumptiebonnen en 
een maaltijd (blauwe hap). We hopen op vele 
aanmeldingen en stellen het op prijs als u an-
dere Cambo-gangers hiervan op de hoogte 
stel. 

  

Groeten van Remco Harsveld 

Voorzitter Vereniging Cambodja-veteranen 

  

  

  

 

. 
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 De Old Zenderse Marinier 
Oud marinier en Guinea ganger, Bertus Boer-
boom en partner Rinie hebben hun stek aan 
Rijksweg in het buitengebied van Zevenaar. De 
twee vormen een bijzonder creatief stel, getuige 
de aankleding van de woning en de inrichting 
van de tuin, die recent nog een fikse beurt heeft 
gehad. We zien een prachtige en gezellige tuin. 
Mooie omloopjes en doorkijkjes, aangevuld met 
een prachtige vijver. Rinie laat weten dat, om de 
tuin minder arbeidsintensief te maken, er van 
de border rondom zo’n meter is afgehaald en 
omgezet in gazon. Klimop is in z’n geheel verwij-
derd, waardoor het zomerhuisje achter in de 
tuin weer vrij zichtbaar is. Dat zelfde huisje 
werd ook door een reusachtige berk bedreigd, 
omdat de boomwortels schade gingen veroorza-
ken aan de fundering. Deze berk was dus het 
haasje: de kettingzaag ging erin. Gevolg is een 
gigantische bult stookhout. 
Maar bij het zien van die bult gaan de creatieve 
geesten spreken. Een aantal stevige blokken als 
bodem, een ijzeren frame erop en vervolgens 
wordt hierop verder gebouwd. De bult stook-
hout verandert in een kolossaal kerstmonu-
ment, dat in de decembermaand sfeervol ver-
licht is en in het voorjaar blijkt het een prachtig 

onderkomen voor 
de nestelende vo-
gels. 
 

 

Een paar weken daarna kreeg Bertus weer 
een kunstzinnige ingeving. Rinie zag Bertus 
bezig met een halve kuub oud ijzer dat be-
stond uit een aantal stevige ringen, dikke sta-
ven en forse kettingstukken. Rinie verheugde 
zich al volledig op een exclusieve bloem-
pottenhouder in de hoek van de tuin. Onver-
stoord braadde Bertus met de lasbrander de 
verschillende onderdelen aan elkaar. Op ge-
geven moment heeft Bertus de hulp van Rinie 
nodig: “Rinie, könt gi’j effe komme um dat 
iezer ovverend te hellepe?” Nadat het maak-
sel rechtop staat, geeft Bertus uitleg van zijn 
bedoelingen. Dit wordt de Old Zenderse Mari-
nier. Na wat nadere info ziet Rinie het kunst-
werk. En ze is dan ook gelijk óm: “Liever een 
Old Zenderse Marinier dan een bloempotten-
rek voor eigen plezier!!” Zaterdagmiddag de 
11de maart werden enkele naburige oud mari-
niers en de complete redactie van ons club-
magazine uitgenodigd om getuige te zijn van 
de onthulling van het kunstwerk door Rinie. 
Om 14.00 uur worden we ontvangen met een 
heerlijke kop koffie. 
Na een praatje en wat plichtplegingen over 
vlaggen en dergelijke is het moment van ont-
hulling daar. De aanwezige oud mariniers 
staan keurig in de houding als Bertus in het 
Maleis zijn Rinie verzoekt om aan het touwtje 
te trekken.  
 
Iedereen is verbaasd over het verrassende 
resultaat. Er staat iets, maar het lijkt of er 
echt een karakter staat. Een figuur met een 
scherpe blik, scherpe luisteroortjes, een stevi-
ge kin en een stoere borstkas, die ook wordt 
getest met een fles champagne. De laatste 
moet het afleggen tegen de borstkas. Het ge-
heel is compleet gemaakt met een baret, een 
rugzak en zelfs de leggings ontbreken niet. In 
Zevenaar hebben we een ontdekking gedaan: 
een krijgskunstkunstenaar is opgestaan. Af-
sluitend wordt er onder het genot van een 
natje en een droogje nog een poosje na ge-
keuveld. Bij het afscheid wordt Bertus en Ri-
nie veel plezier gewenst met de Old Zenderse 
Marinier.  Jan Stam 
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WANDELEN IN DE PRACHTIGE  
GELDERSE ACHTERHOEK 
 
De jubileumestafette wandeltochten in het korps-
kroonjaar 2015 kennen een heus vervolg. 
Het succes van deze wandeltochten in alle tien COM 
afdelingen, was voor Afdeling Gelderland, de aanlei-
ding om er een jaarlijks evenement van te maken. 
In overleg met de drie onderafdelingen in de provin-
cie, is besloten dit idee samen op te pakken. 
Gelderland heeft een grote verscheidenheid te bie-
den waar het over de natuur gaat: de Veluwe met 
z’n heuvels, heidevelden en dennenbossen, Arn-
hem/Nijmegen met de rivieren, Veluwezoom en 
boomgaarden en de Achterhoek met z’n coulissen 
landschap met de eiken- en beukenbossen. 
Vorig jaar zorgde de onderafdeling de Veluwe voor 
de première met het organiseren van een dergelijke 
wandeltocht. Het was een zeer geslaagde dag en 
ook gelijk werd besloten dat de onderafdeling de 
Achterhoek in 2017 het stokje over gaat nemen 
voor de continuering van dit wandelevenement.  
 

 
Dit jaar wordt u dus verwacht in de mooie Gelderse 
Achterhoek om op prachtige binnendoorweggetjes 
volop te genieten van het  
natuurschoon en het bijspijkeren van de sociale 
contacten. 
 
De tochten worden gezamenlijk en onder 
begeleiding gelopen. 
Er kan aan verschillende afstanden worden 
deelgenomen. Er is een route van 10, 20 en 30 
kilometer. 

De deelname is voor Oud- en actief dienende 
Mariniers met hun familie en bekenden. 
 
Zaterdag 13 mei is het zover en graag 
verwelkomen wij u dan met een kop koffie/thee: 
tussen 08.30 en 09.00 uur in het “ Fluithuus” van 
de Scheidsrechtersvereniging Zutphen en 
Omstreken, Damlaan 1, 7211 CJ Eefde.  
Deelnemers worden verzocht zich voor 1 mei 
2017 aan te melden bij Jan Murray per email: 
jd.murray@hetnet.nl of per telefoon 0575-
553647 of mobiel 06-53229164. 

Dit met vermelding van het aantal deelnemers en 
de te lopen afstand. 
 
Tot ziens in de Gelderse Achterhoek 
Het bestuur Contact Oud Mariniers Achterhoek. 
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Oefenen Marinierskoor QPO aan het Staverhul te 
Uddel: vanaf 12 januari 2017 elke 2 weken op  
donderdagavond vanaf 20.00 tot 22.00 uur. 

08-4-2017 
Oefenen schieten sportdag Doorn, Schietsportver. 
Le Cartouche, Keizerstraat 104 I 
Jzendoorn 
15-04-2017 
Erewacht Lancastermonument aan de Schaarweg te 
Elspeet. 14.30 uur aanwezig. 
19-04-17 
Erewacht: Herdenking Canadees Monument aan de 
Laan te Nunspeet 18.15 uur gemeentehuis. 
15-04-2017 
Herdenking Bevrijdingsdag Vaassen,  
Industrie Mon. Vaassen met Montessorischool. 
20-04-2017 
Koningsschutter COM Veluwe, Schietvereniging De 
Eendracht te Barneveld – Organisatie bij Bertus van 
de Hoef en Wim Bos. Geen oefenavond Shantykoor. 
04-05-2017 
Dodenherdenking te Barneveld, Kootwijkerbroek, 
Elspeet, Epe en Vaassen – ‘s avonds 
05-05-2017 
Bevrijdingsfeest Barneveld – Erewacht bij de vlam 
voor het gemeentehuis 
06-05-2017 
Oefenen schieten sportdag Doorn, Schietsportver. 
Le Cartouche, Keizerstraat 104  
IJzendoorn 
09-05-2017 
Bestuursvergadering COM Veluwe bij Anton Hagen, 
Laan van Fasna 61, Vaassen:  
20.00 uur. 
13-05-2017 
Wandeldag COM Gelderland regio Eefde / Zutphen 
te organiseren door COM Achterhoek 
18-05-2017 
Optreden Marinierskoor QPO bij  
Verzorgingshuis Polbeek te Zutphen (onder voorbe-
houd) 
3/10-06-2017 
Themadag COM Veluwe – onder voorbehoud 
24-06-2017 
Optreden Marinierskoor QPO tijdens de  

Marinedagen in Den Helder – onder voorbehoud 
24-06-2017 
Nederlandse Veteranendag Den Haag 
22/25-06-2017 
Marinedagen / vlootdagen De Helder – tevens wordt 
dan Sail Den Helder georganiseerd. 
06-07-2017 
Optreden Marinierskoor QPO in het Vakantiehuis te 
Lunteren – geboekt. 
11-07-2017 
Bestuursvergadering COM Veluwe in ’t Staverhul 20 
te Uddel. Aanvang 18.30 uur. 
18/21-07-2017 
101 
Vierdaagse Nijmegen 
22-07-2017 
BBQ COM Veluwe, ’t Staverhul 20 te Uddel. 
05-08-2017 
Shantykorendag Nunspeet 
02-09-2017 
Optreden Marinierskoor QPO tijdens de Wereldha-
vendagen Rotterdam 
02-09-2017 
Herdenking Roermond – Indië, Korea- en Vredesope-
raties 
29-09-2017 
Nationale Taptoe Rotterdam 
29-09-2017 
Erewacht Laan van Fasna te Vaassen – Herdenking 
neerstorten Halifax. 
19-10-2017 
Bestuursvergadering COM Veluwe in ’t Staverhul 20 
te Uddel. Aanvang 18.30 uur. 
11-11-2017 
Poppyday Epe en Vaassen 
12-11-2017 
Poppyday Nunspeet 
16-11-2017 
Bestuursvergadering COM Veluwe in ’t Staverhul 20 
te Uddel. Aanvang 18.30 uur. 

07-12-2017 
Korpsverjaardag COM Veluwe 
09-12-2017 
Kranslegging Mariniersmonument Oostplein Rotter-
dam 
 

 ACTIVITEITEN KALENDER 2017 

KALENDER COM VELUWE 
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 SPORT & SPEL 
In het voor- en in het najaar besteedt de onderafdeling 
Contact Oud Mariniers Achterhoek een middag aan sport 
en spel. Ergens in mei wordt door teams van vier personen 
het favoriete balspel “klootschieten” beoefend. In het  
najaar gaat het om een mix van spellen zoals boog schie-
ten, ring werpen, croquet, bussen gooien, bierpullen  
schoeven, enz. Afhankelijk van het weer heeft men natuur-
lijk ook een indoor programma achter de hand. De middag 
in het najaar loopt perfect, terwijl praktisch elke bezoeker 
ook deelnemer is.  
De klootschietsport is van een ander gehalte. Het vraagt 
kracht, veel loopwerk, geregeld moet men een sloot indui-
ken om een afzwaaier te corrigeren en het is een sport met 
toch wel wat risico. Normaliter waren er in het verleden 
een man of drie die niet aan de wedstrijd deelnamen, maar 
zich opgaven voor de bemanning van de cadiwagen. Dat 
aantal nam door de jaren toe. Een tweetal jaren geleden 
constateerde de organisatie dat zo’n derde gedeelte van de 
inschrijvers niet actief deelnam in het spelletje, waardoor 
voor dit groepje ook en begeleider nodig bleek. Tijd voor 
verandering dus. Na overleg is toen besloten om de sport- 
en spelmiddagen voor de hele groep te handhaven, maar 
de klootschietmiddag om te zetten in het teken van het 
“jeu de boules”. Gevolg is dat iedereen weer mee kan 
doen, er hoeven geen afstanden gelopen te worden en 
men vindt het prettig dicht in de buurt verzekerd te zijn van 

een barretje en de daarbij verwachte mogelijkheden.  
Er was een groep die het betreurde dat het klootschieten 
niet meer op het programma stond. Ook al omdat we na 
het samengaan van de Oost Achterhoek en Zutphen ge-
bruik maken van een prachtig en veiliger circuit in de bos-
sen van de Veldhoek bij Hengelo. 
Voor mensen met een wat grotere expansiedrift heeft het 
bestuur bedacht om twee evenementen tussendoor te 
organiseren. Op een zondagmorgen in mei wordt in de 
Veldhoek een klootschietwedstrijd georganiseerd. Kosten 
voor eigen rekening, terwijl het evenement, in verband 
met mogelijk slecht weer, tot de laatste dag kan worden 
afgeblazen. Nadat een eerdere poging in het voorjaar was 

afgeblazen vanwege gladde wegen, vond in de zomer van 
2016 het experiment plaats. Vanzelfsprekend was de 
groep niet groot, drie ploegen van vier en twee personen 
voor de cadiwagen. Mooier kan het toch niet. Terwijl de 
mistflarden nog in de bossen hingen, gingen we om tien 
uur van start. Heerlijk weer en weinig ander publiek. Als 
we het circuit van zo’n vier kilometer hebben afgelegd, 
trekken we weer naar het startpunt “de Veldhoek”. Na een 
kop koffie en een lekkere hap is iedereen het er over eens: 
“Dit moeten we vaker doen”.  

Ook werd er in augustus een fietstocht, de Acht Kastelen-
tocht” georganiseerd. Midden twintig personen hadden zich 
opgegeven voor deze happening, die begeleid werd door een 
gids en specialistisch kastelenkenner, Jan Murray. Jan laat ons 
de acht kastelen zien en brengt ons door één van de prachtig-
ste gebieden van Nederland. De afsluiting is met Oorlam, 

soep en broodjes. Dit smaakt naar meer, niet alleen de Oor-
lam, soep en broodjes, maar ook een dergelijke fietstocht.  

Op deze wijze tracht het bestuur klantvriendelijk te zijn. Eenie-
der komt aan z’n trekken, mensen die om wat van reden ook 
behoefte hebben aan een kleine actieradius en de fietstoch-
ten en klootschietwedstrijden voor de lieden die meer ener-
gie kwijt willen/kunnen. Er is nog een extra pluspunt. De twee 
tussendooracties zullen zeker in de belangstelling staan van 
de jongere oud marinier. 

Naast de genoemde activiteiten zijn wij aanwezig bij de do-
denherdenking  ergens in de Achterhoek  en nemen we deel 
aan verschillende defilés.  Viermaal per jaar verschijnt ons 
clubblad en kunt u ons volgen op de website  
www.com-achterhoek.nl 
Wilt u ook deel uitmaken van deze gezellige en actieve groep 
neem dan contact op met onze secretaris Ab Smeerdijk.  

Per E-mail g.a.smeerdijk@hetnet.nl of per telefoon  
0575-521262. 
 
Met Korpsgroet, 
Jan Stam 
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afgeblazen. Nadat een eerdere poging in het voorjaar was 
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Ook werd er in augustus een fietstocht, de Acht Kastelen-
tocht” georganiseerd. Midden twintig personen hadden zich 
opgegeven voor deze happening, die begeleid werd door een 
gids en specialistisch kastelenkenner, Jan Murray. Jan laat ons 
de acht kastelen zien en brengt ons door één van de prachtig-
ste gebieden van Nederland. De afsluiting is met Oorlam, 

soep en broodjes. Dit smaakt naar meer, niet alleen de Oor-
lam, soep en broodjes, maar ook een dergelijke fietstocht.  

Op deze wijze tracht het bestuur klantvriendelijk te zijn. Eenie-
der komt aan z’n trekken, mensen die om wat van reden ook 
behoefte hebben aan een kleine actieradius en de fietstoch-
ten en klootschietwedstrijden voor de lieden die meer ener-
gie kwijt willen/kunnen. Er is nog een extra pluspunt. De twee 
tussendooracties zullen zeker in de belangstelling staan van 
de jongere oud marinier. 

Naast de genoemde activiteiten zijn wij aanwezig bij de do-
denherdenking  ergens in de Achterhoek  en nemen we deel 
aan verschillende defilés.  Viermaal per jaar verschijnt ons 
clubblad en kunt u ons volgen op de website  
www.com-achterhoek.nl 
Wilt u ook deel uitmaken van deze gezellige en actieve groep 
neem dan contact op met onze secretaris Ab Smeerdijk.  

Per E-mail g.a.smeerdijk@hetnet.nl of per telefoon  
0575-521262. 
 
Met Korpsgroet, 
Jan Stam 

COM Afdeling Gelderland 1965-2017 
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Lief en Leed 
 
COM Noord-Holland: 

Secretaris: F. Eckenhaussen. 

Oosteinde 6 /1151 BV Broek in Waterland 

Tel. 020-4031400 

E-Mail: f.eckenhaussen@planet.nl 

 

Broek in Waterland 19-02-2017. 

 

Lief en Leed / Stichting Sociaal Fonds COM 
 
Het COM heeft zichzelf als vereniging mede tot 
doel gesteld om (oud) collega's, zowel leden als 
niet leden van het COM, die in problemen zijn ge-
raakt te ondersteunen naar beste vermogen. 
 
De ondersteuning van onze leden gebeurt op ver-
schillende manieren. 
 
Aan de ene kant is er de centrale ondersteuning 
door de SSF (Stichting Social Fonds COM). Deze 
ondersteuning is gericht op hulpverlening en on-
dersteuning die door de (onder)afdelingen niet 
uitgevoerd kan worden. 
 
 
Aan de andere kant hebben ook de afdelingen en 
onderafdelingen een taak op het gebied van on-
dersteuning. Dit is meer gelegen in het vlak van 
het zogenaamde "kleine" Lief en Leed. 
 
 

 

 

 

 

Ondersteuning kan zijn: 
 
1. Ziekenbezoek. Sturen van een kaart of bij lang-
durige ziekte een fruitmand of iets dergelijks. 
 
2. De weg wijzen naar instanties als men in de pro-
blemen zit. Zowel op sociaal als financieel gebied 
als de problematiek dusdanig is dat de SSF dit niet 
aankan. Doorverwijzen naar WMO-loket, een  

patiënten belangen organisatie of het Veteranen-
instituut. 
 
Hierbij zal altijd begeleiding van de SSF plaatsvin-
den door onder andere contact zoeken met deze 
instanties. 
 
Bij verwijzing naar het Veteraneninstituut kan de 
ondersteuning worden ingeroepen van de Nulde-
lijnsondersteuning van het COM. (zie Veteranen, 
ondersteuning) 
 
 
3. (Beperkte) Financiële ondersteuning van oud 
mariniers die door omstandigheden in een nage-
noeg onoplosbare situatie terecht zijn gekomen. 
Bijvoorbeeld acute nood lenigen voor de aankoop 
van een hulpmiddel in de vorm van een voorschot. 
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Heren, 
  
Zoals overeengekomen op 24 januari 2017 onderstaande de uitwerking met de gemaakte afspraken. 
  
Contactpersonen COM Gelderland bij overlijden van een  COM-lid van de afdeling Gelderland: 
  
Onderafdeling Veluwe:  Dhr. Ben Gabriel tel: (055) 505 12 83 - 06 57 32 19 16 
     bjmgabriel@kpnplanet.nl 
     Dhr. Jaap van Huffelen (plv) tel: (0578) 57 45 35 -  06 47 45 69 68  
     j.vanhuffelen2@chello.nl 
  
  
Onderafdeling Achterhoek:  Dhr. Henk Ebbink tel: (0575) 56 43 55 / henkebbink@cs.com 
                                              Dhr. Jan Stam (plv) tel: (0315) 65 19 44 / j.stam55@kpnplanet.nl 
  

  
Voor Nijmegen en Arnhem:  Dhr. Harry Appeldoorn tel: 06 48 61 91 05 / harry.joseappeldoorn@live.nl 
                                               Dhr. Ben Veulings (plv) tel: (0488) 45 24 32 /  ben.veulings@online.nl 
  

  
  

·         Vlag retour na ceremoniële uitvaart 
·         Kosten max. graftak + Kaart € 50,--  declareren bij Ger Strijbos 
·         Trompettist Dhr. Kees van Tiggele € 75 rekening voor familie 
·         Reiskostenvergoeding rekening voor familie € 100,-- incl. 7 man 
·         Overleden persoon wordt met wagen naar rustplaats of crematorium gereden, dus niet 
 getild door de COM leden tijdens 
de uitvaart. 
  
Ceremoniële commandanten: 
  
-         Nijmegen en Arnhem:  
 Harry Appeldoorn 
-          Achterhoek: Henk Ebbink 
-          Veluwe: Ben Gabriel  

  

Erewachten 

COM Afdeling Gelderland 1965-2017 
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In Memoriam 
Ons ontvallen maten in 2016 

COM Afdeling Gelderland 1965-2017 

NAAM WOONPLAATS 

Berg H. v.d. VELP 

Berg W F EPE 

Bergsma J.J. WESTERVOORT 

Bloema  C M DOORWERTH 

Buter B.J. PUTTEN 

Doornhof E HIERDEN 

erven Boland J.H. DINXPERLO 

erven Derks T BEEK 

erven Gertsen  A.B. WIJCHEN 

Ferrero J TIEL 

Gielen T ERMELO 

Graaf A de CULEMBORG 

Groes C.H.M. v.d. OVERASSELT 

Grool J EDE 

Haan A.H. de APELDOORN 

Harshagen D BORCULO 

Hofs J.R. DUIVEN 

Lenderink G.J ZELHEM 

Massop T.J.W. GROESSEN 

Meijer J.Th. SHEERENBERG 

Rademaker J.C. ZWOLLE 

Rietberg J LIEVELDE 

Ruijsch D C EDE 

Saleming J.L. WAGENINGEN 

Verhoeven W. NUNSPEET 

Vorderman F.J. APELDOORN 

Wakkee D. HARDERWIJK 

Willemars G.W. BARNEVELD 

Wolf A.W.M. ARNHEM 

Zadelhoff A.M.A. van HOEVELAKEN 
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Data volgende vergadering: 
I. Dinsdag 18 april Afdelingsbestuur ECHO Home 

II. Dinsdag 16 mei Afdelingsbestuur + RvA ECHO Home 

III. Dinsdag  4 juli Afdelingsbestuur ECHO Home 

IV. Dinsdag 26 september Afdelingsbestuur ECHO Home 

V. Dinsdag 21 november Afdelingsbestuur + RvA ECHO Ho-
me 

 
 
Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 
2017 

I.  Zaterdag 18 maart Ledenvergadering afd. Gelderland 
 Oranjekazerne 

II.  Donderdag 27 april Vlaggenparade Bronbeek 

III.  Donderdag 04 mei Dodenherdenking Nederland 

IV.  Vrijdag 05 mei Bevrijdingsdag Nederland 

V.  Vrijdag 05 mei Bevrijdingsdefilé Wageningen 

VI.  Zaterdag 13 mei Wandeldag afdeling Gelderland  

 Achterhoek 

I.  Zaterdag 03 juni Reünie omgeven door sport en spel 
 Doorn 

II.  Zaterdag 24 juni Veteranendag Den Haag 

III.  Vrijdag 01 juli Veteranendag voor Marinepersoneel  
 Den Helder 

IV.   september Taptoe voor Veteranen Rotterdam 

V.  Zaterdag 25 november Korpsverjaardag Oranjekazerne 

VI.  Dinsdag 12 december Korpsverjaardag 352 jaar  

 Rotterdam 
 
 

COM Afdeling Gelderland 1965-2017 



  

 

COM Afd. Gelderland 1965-2017 

 

Wat een mooi feest!! De korpsverjaardag op 26 november 2016. 
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