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Voorwoord 

                       door de voorzitter COM Gelderland  

                                           Henri de Boer 

COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

COM Gelderland 

Korpsgenoten, 

In deze eerste uitgave van 2020 mag ik jullie weer begroeten, ik hoop en verwacht dat we er met zijn allen een mooi en 

goed jaar van zullen maken. Binnenkort is onze jaarvergadering welke zoals afgesproken,  zal rouleren over de afdelin-

gen. 

 Dit jaar mogen we jullie ontvangen in Hengelo waar ik jullie allemaal hoop te ontmoeten. Ik wil nog meegeven dat er 

nog een vacature openstaat voor een commissaris Lief en Leed, welke taken op dit moment nog ingevuld worden 

door Ton en Henk. Het zou goed zijn als er iemand beschikbaar is om ons hierin te versterken. 

 In de afgelopen periode zijn we druk bezig geweest om te kijken hoe we de afdeling beter bereikbaar kunnen maken 

voor iedereen. Er is een evaluatie moment geweest voor de vernieuwde voorwaarts in de vorm zoals hij nu voor jullie 

ligt. De aanloop kosten waren wat hoger dan begroot, maar we zijn druk bezig om onze voorwaarts toekomstbesten-

dig te maken. 

 Helaas hoorden we ook van  mariniers, welke ons in de afgelopen periode ontvallen zijn. Waar we kunnen, proberen 

we daar aandacht aan te geven, maar er ligt daar ook een verantwoordelijkheid, bij de nabestaanden en voor ons als 

mariniers. Wij worden vaak pas veel later geïnformeerd omtrent het overlijden van een marinier en kunnen dan niet 

veel meer doen, dan een laatste eerbetoon  geven. Het zou al veel schelen als we bij ziekte geïnformeerd worden, dan 

kunnen we onze blijk van medeleven tonen, en het delen met anderen. 

  Ik wil de zieken onder ons beterschap wensen. Ik hoorde via de sociale media dat ons standbeeld in het ziekenhuis 

gelegen heeft, ik denk dat een bericht van jullie hem goed zal doen. 

 Binnenkort zijn we als afdeling weer druk met veel zaken zoals 4 en 5 mei. Ik wil iedereen vragen die daar aan mee-

doet om een visitekaartje te zijn voor ons korps.  

Met Korpsgroet, 

Henri de Boer Voorzitter 
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Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2020  

 

Data Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2020 

Zaterdag 14 maart Ledenvergadering afd. Gelderland Eetcafé “De Veldhoek” Hengelo 

Zaterdag 04 mei Dodenherdenking Nederland 

Maandag 05 mei Bevrijdingsdag Nederland 

Zaterdag 16 mei Wandeldag afdeling Gelderland Achterhoek 

Zaterdag 13 juni Reünie omgeven door sport en spel Doorn 

Zaterdag 27 juni Veteranendag Den Haag 

Vrijdag 25 september Taptoe voor Veteranen (13:30 uur) Rotterdam-Ahoy 

Zaterdag 28 november Korpsverjaardag afdeling Gelderland Kumpulan 

Donderdag 10 december Kranslegging Rotterdam 

Donderdag 10 december Korpsverjaardag 355 jaar Rotterdam 

 

COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

 

COM Gelderland 

David Whitworth 
<davidwhitworth6662@gmail.com> 
2019/03/15 01:28 
 
 
Ik ben een gepensioneerde Engels Politieagent, die verzamelt 
badges, patches, pennen, etc., die de emblemen, zeehonden, 
kammen, wapenschild, logo's, enz. van wetshandhavingsvereni-
gingen, soortgelijke organisaties en hun samenstellende delen. 
Ik vroeg me af of het überhaupt mogelijk is, en als U zo'n item 
hebt, ik me zeer aanbevolen hou!! 
Als dit mogelijk is, kunt u deze sturen naar:  
 
David Whitworth, 
Flat 208, 
4 Currer Street, 
Little Germany, 
Bradford, 
West Yorkshire, 
Engeland, UK, 
BD1 5BA. 
 
Ik waardeer uw hulp in deze kwestie en wens u en uw gezin een 
veilig en vredig 2020 
 
 
Dave. 
 
Deze oproep is vertaald uit het Engels  

Verzoek!! 
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COM Gelderland 

Attentie!!!!  
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COM Gelderland 

Beste leden 

Onze bestuursleden Gerrit Geurtsen en Jaap van Huffelen zijn betrokken bij de organisatie van de Herdenking 75 jaar 

bevrijding Nunspeet en Elspeet op zaterdag 18 april 2020. 

Wilt u meedoen aan de erewacht bij deze bijzondere herdenking? 

Dan graag bij Jaap of Gerrit z.s.m. via e-mail opgeven: 

Gerrit: gerrit.geurtsen@hetnet.nl 

Jaap: jaapvanhuffelen2@gmail.com 

Het is in COM-tenue met zwarte sokken, baret en gepoetste schoenen! 

Na opgave ontvang je per e-mail nadere bijzonderheden qua indeling, informatie/oefenavond en verzamelplaats/tijd. 

Hier alvast een deel van het programma:  

Doel van de tour: 

Nunspeet werd op 19 april 1945 bevrijd door de Canadezen. Op die dag is er traditiegetrouw een herdenkingsplechtig-

heid. Dit wordt herdacht door met een colonne historische militaire voertuigen de Elspeet Memorial Tour te rijden. 

Tijdens deze tocht wordt letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij diverse plaatsen die herinneren aan de verschrikkingen 

van de Twee Wereldoorlog. Zo zullen diverse locaties worden bezocht waar in de oorlogsjaren vliegtuigen zijn neerge-

stort en/of personen zijn gefusilleerd. 

 

Wat is de verwachting van de erewacht: 

Om extra cachet te geven aan deze herdenking (75 jaar bevrijding) wil de organisatie graag dat, wanneer de colonne 

een oorlogsherinnering passeert, een aantal leden van het COM een erewacht vormen. Daarnaast de begeleiding van 

de schoolkinderen naar het laatste monument en daar ook een erewacht vormen. 

  

Passages monumenten (erewachten): 

09.50 uur 1e zuil Schapendrift/Hierderweg Hulshorst 

10.05 uur 2e zuil Oudeweg Hulshorst 

10.15 uur 3e zuil Rijnvis Hulshorst 

10.30 uur 5e zuil Harderwijkerweg 85 Nunspeet (voor chinees) 

12.55 uur 6e zuil Oosteinderweg voor parkeerplaats t.o. Stella Fietsen 

13.15 uur monument Fusilleermonument Tongerenseweg Vierhouten 

      

13.50 uur hergroe-

pering 

Kleine Kolonieweg El-

speet 

Schoolkinderen gaan te voet voorafgaand door alle leden COM Velu-

we naar het Lancaster Monument aan de Schaarweg. 

Bij monument erewacht alle leden COM. 

*Na afloop is er een samenkomst in het Pannenkoekenhuis te Elspeet 

Erewachten 
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5 vragen aan... de commandant van Zr.Ms. De Ruyter, kapitein-luitenant ter zee Theo Klootwijk 

Het fregat Zr.Ms. De Ruyter vertrok januari 2020 voor 6 maanden naar de Perzische Golf. Dat heeft het kabinet  
bekend gemaakt. Daar zal het onder leiding van de Fransen in een Europees verband de strategische Straat van 
Hormuz in de gaten houden. Begin van vorig jaar zorgden incidenten voor een gespannen situatie in de regio, 
waar een groot deel van de internationale olie-export over zee plaatsvindt.  

Kapitein-luitenant ter zee Theo Klootwijk mag de komende maand aan de bak met zijn 180-koppige bemanning. Ze 
hebben nog even voor de voorbereiding op de trip naar de wateren rond het Arabisch Schiereiland en Iran. In zijn ka-
juit op ‘De Parel’ zoals hij het schip trots noemt, vertelt hij over de aankomende missie.  

KLTZ Theo Klootwijk: 
"Het is een missie die 
ons past als Nederland."  

Wat gaat Zr.Ms. De Ruyter doen? 
Eind januari tot eind juni gaan we naar de Straat van Hormuz en aangrenzende zeeën voor maritieme presentie en 
beeldopbouw. We brengen de maritieme activiteiten in kaart ter bevordering van de vrije doorvaart. Het is een be-
langrijke economische zeestraat waar ongeveer 35% van de per schip vervoerde aardolie doorheen gaat. Het is ook 
een politiek signaal wat we afgeven: Europese aanwezigheid. Alle inspanningen zijn erop gericht om escalatie te voor-
komen. Nederland, Europa en Iran zijn er niet bij gebaat bij een situatie te laten escaleren. 

Hoe ziet het verband eruit? 
We zullen optreden onder Franse leiding, samen met een aantal andere Europese landen. Het eerste verband bestaat 
uit twee fregatten en maritieme patrouillevliegtuigen. Wij gaan er heen met een NH90 helikopter en er vaart een 
Frans fregat mee. 

Zr.Ms. De Ruyter 
is gewend aan 
het werken met 
internationale 
vlootverbanden 
(archieffoto U.S. 
Navy).  

Nederlands fregat naar de Straat van Hormuz 

COM Gelderland 
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Wat kunt u verwachten? 
Veel scheepvaart van allerlei verschillende landen en een normale doorvaart in de Straat van Hormuz. Heel veel tan-
kers en andere marines die er ook varen. De Amerikanen varen er met een coalitie. Verder visserij en mogelijk smok-
kelschepen. Dat weet ik nog niet, die briefings moeten allemaal nog plaatsvinden. Ik verwacht ook warm weer en rus-
tige wateren. Maar heftig zeeën kunnen we ook aan. Dat hebben we laten zien tijdens onze laatste reis over de Atlan-
tische Oceaan vanuit New York. 

Vervolg Zr. Ms. De Ruyter 

Wat maakt Zr.Ms. De Ruyter het uitgelezen schip om daar heen te gaan? 
Wij zijn multifunctioneel inzetbaar en gereed om dit te gaan doen. Voor de eerste helft van volgend jaar zijn wij aange-
wezen als Nato Response Force (NRF), een onmiddellijk beschikbare eenheid voor een willekeurige missie. In eerste 
instantie zouden we worden ingedeeld bij Standing NATO Maritime Group 1, en als er iets zou voorvallen zouden we 
vanuit daar ingezet worden. In die zin waren we al voorbereid. 

Archieffoto van de 
brug van de De Ruy-
ter. Beeldopbouw 
kan zowel met het 
blote oog als met 
alle sensoren waar 
het schip over be-
schikt.  

Hoe bereid je de bemanning voor op deze missie? 
Het schip vaart al een tijd sinds het laatste groot onderhoud. Dat betekent concreet dat er wat bemanningswisselin-
gen zijn geweest. Het is nu dus de bedoeling dat we de puntjes op de i zetten. We noemen dat predeployment training. 
Dan doen we gebaseerd op de mogelijke activiteiten in het missiegebied, van vertrek naar zee tot aankomst in het 
missiegebied. Onder leiding van een opwerkstaf krijgen we de skills en drills op het hoogste niveau. Die zijn in basis 
natuurlijk aanwezig maar krijgen nu extra aandacht. Missie-specifiek zijn de persoonlijke voorbereiding (vaccinaties, 
tandartsbezoek) en speciale veiligheidsbriefings. 

Hoe ervaart de bemanning het nieuws? 
De missie hing al in de lucht dus kwam die niet als verrassing. Het is wel in een stroomversnelling gekomen, de laatste 
2 weken. We gaan nu echt. De knop moet even om. Dat merk je. Wat je ziet is dat men het qua zingeving interessant 
vindt. We gaan op missie. Nederland heeft ons nodig. Hoe het uitpakt weten we niet. Als er geen interactie is, hebben 
we ons werk goed gedaan, dat verwachten we ook. Maar dat betekent misschien ook dat het saai is geweest voor de 
bemanning. Voor sommige mensen is het niet de eerste missie. Die hebben een iets beter beeld wat ze ervan kunnen 
verwachten. Voor anderen is het de eerste keer en voelt het als een groot avontuur. 

Bij de missie gaat het om maritieme 
presentie en beeldopbouw. Deson-
danks beschikt De Ruyter over mid-
delen tegen iedere dreiging 
(archieffoto Defensie).  

Lancering van een Harpoon-raket 
tegen oppervlaktedoelen  
(archieffoto Defensie).  

COM Gelderland 
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Hoe bereidt u zichzelf voor op de missie? 
Ik ben gewoon een bemanningslid. Voor mij is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de missie en wat er van 
ons verwacht wordt, wat de juridische randvoorwaarden zijn en wat daar de normale scheepvaartroutines zijn. Als ik 
bezig ben met beeldopbouw, weet ik zo goed mogelijk wat normaal en afwijkend is. Inlichtingen zijn voor mij op dit 
moment het meest belangrijk. 

Vrijhandel 
Het is een missie die ons past als Nederland. Vrijhandel en toegang tot internationale zeeën is iets wat wij als Neder-
land altijd belangrijk hebben gevonden. Wij vinden het als Nederland belangrijk om onze bijdrage te leveren aan een 
gemeenschappelijke inspanning. Het gaat om de internationale rechtsorde en we willen ook als betrouwbare bondge-
noot gezien worden. Als het nodig is, dragen we bij. 

Zr.Ms. De Ruyter (F804) 
Het fregat is een van de 4 luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF) van de vloot. Het gaat om de meest  
geavanceerde schepen van de marine, geschikt voor de bescherming van een vlootverband tegen vijandelijke 
 dreigingen vanaf zee en uit de lucht (zowel vliegtuigen als raketten). Het schip heeft een waterverplaatsing van  
iets meer dan 6000 ton en meet 144 meter. De bemanning bestaat uit 174 mannen en vrouwen. Als er een staf  
aan boord wordt geplaatst kan dit groeien tot 202 personen. De De Ruyter beschikt over de zeer moderne  
SMART-L radar met zogenoemde early warning capability. De bewapening bestaat uit een Oto Breda-kanon  
van 127 mm, lanceerinstallaties voor de Sea Sparrow en Standard Missile geleide wapens tegen  
vliegtuigen en raketten en de Harpoon raket tegen schepen. Voor zelfbescherming beschikt het schip over  
een Goalkeeper-snelvuurkanon. Mark 46-torpedo’s en een moderne NH90 maritieme helikopter completeren  
de bewapening.  

Tekst ritmeester Arthur van Beveren  

Vervolg Zr. Ms. De Ruyter 

COM Gelderland 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

COM Gelderland 

Koningschutter COM Gelderland 2020 

Zoals is gemeld in Voorwaarts nr 4 2019 In overleg met het bestuur 
van de afdeling COM Gelderland gaan we in het jaar 2020 een 
Koningsschutter afdeling Gelderland binnen halen. 
 
We gaan op donderdag 16-04-2020 de strijd met elkaar aan. De 
wedstrijd wordt georganiseerd bij de Schietvereniging De Eendracht, 
Thorbeckelaan 113, 3771ED in Barneveld waar zowel leden van COM 
Gelderland, onderafdeling COM Achterhoek als COM Veluwe en hun 
partners de wapenstrijd tegen elkaar kunnen opnemen. 
 
Het wedstrijdschieten gebeurt onder professioneel toezicht van een 
instructeur van SV De Eendracht en er wordt geschoten met een klein 
kaliber wapen. 
 
Een maximaal aantal van 60 personen kunnen aan de wedstrijd 
deelnemen dus bij een grotere deelname zal gehandeld worden op 
volgorde van aanmeldingen. 
 
U kunt zich aanmelden tot en met 01-04-2020 bij Louis Vereijken 
Liefst per Email: louis.vereijken@gmail.com  Mob. Tel. 0640167106 
Ook hopen wij dat er dames zijn die komen schieten en voor hen is 
een aparte beker beschikbaar. 
 
De organisatie is in handen van de Onderafdeling Veluwe. Voor de 
kosten behoeft u het niet te laten. Het bestuur van de afdeling COM 
Gelderland sponsort deze activiteit waardoor we de kosten voor de 
deelnemers kunnen beperken tot € 5,00 per persoon. Deze kosten 
dient u over te maken op de rekening van de penningmeester COM 
Veluwe NL94 RABO 0155 7170 22. 
Na ontvangst van de bijdrage is uw deelname geregistreerd. 
 
Hopelijk mogen wij op een grote opkomst rekenen!                                   
Een hartelijke mariniersgroet van 
Louis Vereijken 
Bestuurslid COM Veluwe 
louis.vereijken@gmail.com  
Tel. 0318 707248 of M 06 40167106  
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COM Gelderland 

Wat een feest! Een geweldige reünie met een zeer gevarieerd programma en 

een geweldige sfeer!  

Op zaterdag 30 november heeft afdeling Gelderland de 

verjaardag van ons Korps gevierd. De opkomst was hart 

verwarmend. Totaal 170 genodigden waren van de partij. 

Helaas weinig van de onderafdeling Achterhoek maar zij 

hadden een jubileum omdat Teun de Ruiter en zijn vrouw 

50 jaar getrouwd zijn. 

Om 14:00 uur was het inloop en na het welkomst woord 

van de voorzitter om 14:45 uur [Henri de Boer] begon het 

feest. Een  

kwartiertje later dan het programma aangaf maar dat 

mocht de pret geenszins drukken. De gesprekken waren 

levendig en de zaal was sfeervol verlicht met een lekker 

achtergrond muziekje. In de hoek van de zaal kon men 

spullen van het Korps kopen of een fles kruidenbitter wat 

echt een collectorsitem wordt. Tussen de tafeltjes be-

woog zich een goochelaar die iedereen versteld deed 

staan waar die kaart nu weer vandaan kwam. En hoe kon 

die ring nu aan het touwtje zitten? Nog maar te zwijgen 

dat hij eerst één en plotseling een dozijn konijnen op tafel 

had. Hoe kan dat nou?. 

Om 17:30 uur begon de maaltijd maar tussendoor werden 

de leden van de vroegere Raad van Afgevaardigde [Leo de 

Coninck, Evert-Jan Schimmel, Gert-Jan Klopman en Jaap 

Mooi] met een bloemetje en een kruidenbitter bedankt 

voor hun inzet. Ook de Mariniers die 50 jaar lid zijn van het 

COM werden in het zonnetje gezet en zij  

ontvingen de welbekende dasspeld. 

Voor de maaltijd werd de verloting gehouden. Ongelofe-

lijk hoeveel geluk sommige toch hebben en met de prach-

tigste prijzen naar huis gaan. Hahaha, het is ze gegund.  

Als bijzondere gasten werd de reünie opgeluisterd door  

Paul Bosschart namens het COM, Stafadjudant John Na-

gel met zijn vrouw Nathalie namens het CKM en een aan-

tal ‘Leden van Verdienste’ en ‘Ere Leden’ zoals onze oud 

voorzitter Sjaak Severs met zijn vrouw Inge.  

De afdeling heeft in het verleden op meerdere locaties de 

verjaardag / reünie van ons Korps gevierd en altijd was 

daar die Indische maaltijd maar nergens was en is deze zo 

goed als in het Kumpulan. Echt super geweldig!!. 

Was het dan allemaal goed? Nee, bij het naar voren roe-

pen van de Mariniers die 50 jaar lid zijn van het COM wilde 

Cor van de Mee het podium opstappen en verloor daarbij 

zijn evenwicht waarbij hij zijn onderarm op twee plaatsen 

brak. Dat was balen en we wensen Cor een spoedig her-

stel.  

Er waren veel lovende woorden bij het afscheid nemen en 

kreeg een ieder een tasje mee met pen en aanmeldformu-

lier vrienden van het Vfonds.  

Na afloop nog even een drankje met het bestuur en om 

20:30 uur moe maar uiterst voldaan en dankbaar weer 

richting huis. 

 

Werner Veenendaal 
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COM Gelderland 

Vervolg feestavond 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

COM Gelderland 

Op zaterdag 13 juni 2020 is het weer zover, onze 31e COM reünie omgeven met sport en spel in ons nog steeds zo  ver-
trouwde omgeving van de VBHKAZ in Doorn! 
 
Heb je zin om deel te nemen of ben je liever als toeschouwer aanwezig, alles kan- en het reünie gehalte is hoog.  
Uiteraard is er voldoende te drinken en voor het eten wordt ook gezorgd. Voor de junioren zijn er in de ochtend weer 
diverse behendigheid en krachtspellen. 
 
In de middag uiteraard de bekende programmaonderdelen zoals;  
Handgranaatwerpen, Hindernisbaan, Pistoolschieten, Highland games en Touwtrekken. De senioren starten in de 
ochtend met een Oriëntatieloop (ongeveer 5 km. wandelen met enkele ‘opdrachten’.)  
 
Ook het Pistoolschieten- en Handboogschieten staan op het programma voor de senioren en uiteraard Jeu de Boule 
Dames kunnen tevens deelnemen aan de Oriëntatieloop en het programma Jeu de Boules. Familie, vrienden en kin-
deren kunnen, recreatief, deelnemen aan diverse spellen. 

 

 
 
Geef je nu alvast op om deel te nemen- en sluit je aan bij onze Junioren of Senioren van het COM afdeling Gelderland! 
Voor meer informatie volg de berichtgeving en/of neem contact op met Ton Berkeljon, bestuurslid, webmaster en 
sportcoördinator COM Gelderland. 
 
gelderland.com@gmail.com of tonberkeljon@hetnet.nl  
 
Met sportieve COM groet, 
Ton Berkeljon 
 

COM reünie omgeven met sport en spel 2020! 
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In Memoriam 

COM Gelderland 

Never Forgotten 

NUM-
MER NAAM WOONPLAATS GEB_DA

TUM 

VETERA-
NEN-
NUM-
MER 

POST-
ACTIEF 

Lid On-
derafdeli

ng 

Datum overle-
den 

18249 Bluemink H. LICHTEN-
VOORDE 

01-01-
1940 

40031003
4  

Achter-
hoek 29-06-2019 

19303 Born L.J. ARNHEM 12-03-
1938  

X Arnhem 01 januari 2019 

50472 Burg van Hertum 
Mevr Th S TIEL    

  Data onbekend 

19387 Coersen 
W.J.A.E.M. 

LICHTEN-
VOORDE 

11-05-
1935 

35051106
1  

Achter-
hoek 03-04-2019 

13115 Elst J. van. SCHERPEN-
ZEEL 

07-04-
1937 

  
   Data onbekend 

14873 Hendriks J.L. GROESBEEK 15-02-
1928   

  
02 september 

2019 

26329 Heuving J APELDOORN 18-08-
1937    

18 oktober 
2019 

5655 
Jong M. de VELP 17-12-

1924 
241217,,, 

X Arnhem 
05 november 

2019 

24945 Kessel G C van CULEMBORG 09-05-
1945 

  
  

10 oktober 
2019 

16490 Kool  L. ARNHEM 
03-07-
1930 

30070313
2 X Arnhem 24 mei 2019 

5790 Kruiniger N. ZEVENAAR 19-12-
1926 

26121921
7  Arnhem 

09 november 
2019 

24315 Ridder W v.d. ERMELO 30-10-
1945 

  
  29 juni 2019 

20403 Rietveld F.A. ZUTPHEN 17-12-
1936 

  
X 

Achter-
hoek 

01 augustus 
2019 

8966 Slappendel C.J. ARNHEM 31-10-
1925 

25103100
5  Arnhem 

01 augustus 
2019 

5576 Steijntjes F.J.M. HUISSEN 01-01-
1940 

  
  Data onbekend 

18480 Toeter C. HARDERWIJK 02-08-
1940 

40080237
6  Veluwe 

01 augustus 
2019 

17385 Wierenga H. LAAG-KEPPEL 31-10-
1928 

  
  

18 oktober 
2019 

25450 Wildschut  W BARCHEM 27-10-
1944 

  
  Data onbekend 

24691 Zadelhoff E J van WINTERSWIJK 06-06-
1940 

40060646
0   

03 december 
2019 
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COM Gelderland 

Lid van het COM Nederland of lid 
worden van het COM Nederland. 

Lid worden van een COM onderaf-
deling binnen de afdeling/provincie 
Gelderland. 

Lid worden van een Identiteits- 
groep kan alleen wanneer u voldoet 
aan de eisen. 

Contributie € 24,50 per jaar 
U wordt standaard ingedeeld bij de 
afdeling/provincie waar u woonachtig 
bent.  
 
*Een vrijwillig bijdrage mag maar is 
niet verplicht. 

U betaald geen contributie maar een 
vrijwillige bijdrage.  
 
 
 
*Een vrijwillig bijdrage mag maar is 
niet verplicht. 

Om lid te kunnen worden van een ID-
groep moet u wel lid zijn van het 
COM. 
 
 
*Een vrijwillig bijdrage mag maar is 
niet verplicht. 

Op uw verzoek kunt u ingedeeld wor-
den bij een andere afdeling/provincie. 

Onderafdelingen binnen Gelderland 
zijn; 
* Achterhoek 
* Arnhem 
* Veluwe 

Identiteitsgroepen zijn; 
* Marinier Commando 
* IMSO 
* CAMBO 
 

U ontvangt 5 maal per jaar het blad 
Houwe Zo, periodiek van het Contact 
Oud- en actief dienende Mariniers. 
Als lid van de afdeling Gelderland 
ontvangt u tevens het blad Voor-
waarts. 

U ontvangt 4 maal per jaar het blad 
Voorwaarts, periodiek van de afde-
ling Gelderland incl. onderafdelingen. 

 

Meer informatie- en wetenswaardig-
heden kunt u vinden op;  
www.contactoudmariniers.com en/of 
www.com-gelderland.nl 

 Voor meer informatie- en ontwikke-
lingen zie Houwe Zo en onze websi-
tes. 
www.contactoudmariniers.com en/of 
www.com-gelderland.nl 

Uitleg v.w.b. Uw lidmaatschap! 

Dit artikel plaatsen wij, omdat blijkt dat er nogal wat misverstanden zijn omtrent de contributie en de vrijwillige bijdrage. 
Hopelijk wordt het nu voor een ieder wat duidelijker .Namens het bestuur COM Gelderland. 
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De Veluwe 

De Achterhoek 

Com Afdeling Gelderland 
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Contactorgaan van de Onderafdeling Achterhoek 
Oud- en actief dienende Mariniers 

Uitgave 1 / maart 2020 Foto: Karin Stronks 

Monument “Om te doen gedenken” 1940-1945” te Aalten 
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Wat iedereen moet weten 
CONTACT OUD MARINIERS 

ONDERAFDELING 
ACHTERHOEK     

OPGERICHT 23 MAART 1987 

BESTUUR: 

Voorzitter Henk Ebbink               De Ploeg 5 
 6971 HV Brummen               Tel. 06-54252146 
 Mail: henk.ebbink@hetnet.nl 
 
Secretaris Albert Smeerdijk               Van Nagellplein 4 
 7231 KD Warnsveld               Tel. 0575 -521262 
 Mail: g.a.smeerdijk@hetnet.nl 
 
Penningmeester Jan Murray               Gazoorweg 3 
 7251 HG Vorden               Tel. 06-53229164 
 Mail: janendikamurray@gmail.com 
 
Alg. Zaken Teun de Ruiter                Didamseweg 14  
 7036 AP Loerbeek                Tel. 0316-531727 
 Mail: th.deruiter1@kpnmail.nl 
 
 Jan Scholten                Zuivelstraat 5 
 6942 DP Didam                Tel. 0316 -223912 
 Mail: sc70968@concepts.nl 
 
AKTIVITEITENCOMMISSIE: 
 Teun de Ruiter                Tel. 0316-531727  
 Jan Scholten                Tel. 0316 -223912 
 
LIEF & LEED Henk Ebbink                Adres: Zie boven 
 
 Jan Stam                Aaldersbeeklaan 155 
 7091 EE Dinxperlo                Tel. 0315 -651944 
 Mail: jbj.stam55@gmail.com 
 
BETAALADRES: Contact Oud Mariniers. 
 Rabo: NL61RABO0139415408 
 
 

REDACTIE: Contactblad COM Achterhoek 
 Henk Ebbink  Adres: Zie boven 

Teun de Ruiter Adres: Zie boven 
Contact Internetsite: henk.ebbink@hetnet.nl 

Onderafdeling /De Achterhoek 

Voorblad  
Het monument “Om te doen gedenken” in Aalten aan de tweede wereld-
oorlog is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de 
bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. 
Met het gedenkteken wordt tevens de bevrijding in herinnering gebracht. 
 

mailto:henk.ebbink@hetnet.nl
mailto:th.deruiter1@kpnmail.nl
mailto:jbj.stam55@gmail.com


 21 

 

Voorwoord van onze Voorzitter 

Henk Ebbink 

Onderafdeling De Achterhoek 

AGENDA ACTIVITEITEN 2020: 
14        maart   Algemene Ledenvergadering COM Gelderland 
16        april   Koningschutter COM Gelderland te Barneveld 
22 april   Klootschieten 
4  mei                       Dodenherdenking 
5  mei                       Bevrijdingsdag 
16  mei                      Wandeldag COM Gelderland 
6  juni        Jeu de Boules middag 
24  juni                      Mannendag 
19  augustus  Klootschieten  
19 september          Recreatieve middag 
28        november                 Korpsverjaardag Afd. Gelderland / Kumpulan 
12        december                  Viering Korpsverjaardag Rotterdam 

 

 

Beste allemaal, 
 
De oliebollensoos, de eerste activiteit van het nieuwe 
jaar, was weer gezellig en we hopen dat er nog vele ge-
zellige bijeenkomsten mogen volgen. 
In de Activiteitenkalender kunt u alles zien wat we dit jaar 
in de planning hebben. In het organiseren van deze activi-
teiten gaat veel tijd zitten. Wij zijn dan ook dankbaar dat  
wij nog steeds hiervoor een aantal enthousiaste mensen 
hebben, die dit met veel plezier doen.  
Wat echter ook van groot belang is bij de activiteiten, is 
het financiële plaatje.  Mede door uw vrijwillige bijdrage, 
zijn wij in staat om deze activiteiten te organiseren. Wij 
verzoeken een ieder die deze bijdrage nog niet heeft 
overgemaakt om dit alsnog te doen.  
 
Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Op vele plaatsen zal 
hiervoor veel aandacht zijn. Wij hebben als afdeling Ach-
terhoek een gesprek gehad met de gemeente Aalten, om 
daar met een aantal oud mariniers bij de herdenking aan-

wezig te zijn.  Van de organisatie hebben we vernomen 
dat wij van harte welkom zijn. We doen een beroep op 
oud mariniers, in bezit van het COM tenue, om daarbij 
aanwezig te zijn. 
  
Van de nieuwe site van Contact oud- en actief dienende 
Mariniers maken wij nu ook gebruik. 
Ik nodig u dan ook van harte uit om eens een kijkje te ne-
men op www.contactoudmariniers.com 
Hier kunt u o.a. foto’s vinden van de oliebollensoos.  
   
Helaas hebben we in de afgelopen periode vernomen dat 
mevrouw Coby van Driel is overleden.    
 
Vanaf deze plek wens ik de sobats die op dit moment ziek 
zijn van harte beterschap en dat u maar snel weer bij onze 
activiteiten aanwezig kunt zijn. 
 
Tenslotte wens ik u veel leesplezier in de Voorwaarts. 
 
Met een korpsgroet, 
 

Henk Ebbink 

Pag. 19    Voorpagina. 
Pag. 20    Wat iedereen moet weten / Voorblad 
Pag. 21     Voorwoord Voorzitter/ Inhoudsopgave/ en activiteiten agenda. 
Pag. 22 /23  Oliebollensoos 
Pag. 24    Oproep oud mariniers Achterhoek 
Pag. 25 /26                Verhaal Theo  Heutinck / Algemene ledenvergadering 
Pag. 27    Surprise Party  
Pag. 29    Vervolg Surprise Party      
Pag. 31  Nabrander  van Arie Koenders 
Pag. 33   Aanmelden Wandeltocht 
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Onderafdeling / Achterhoek 

OLIEBOLLENSOOS ONDERAFDELING ACHTER-
HOEK 
 
Zondag 12 januari waren 45 COM leden, donateurs 
en partners aanwezig op de eerste activiteit in het 
nieuwe jaar van de onderafdeling.  
De oliebollensoos is de aftrap voor het nieuwe jaar.  
Bij binnenkomst is er een kop koffie of thee en uiter-
aard een oliebol. 
  

Nadat een ieder elkaar de hand heeft geschud en een 
plaats heeft ingenomen, volgt de opening door de 
voorzitter. 

Hij verwelkomt van harte alle aanwezigen en wenst 
ons allen nogmaals een voorspoedig jaar en dat we 
er met ons allen maar iets moois van moeten maken.  

 
Vervolgens kondigt hij het “Duo Mengelmoes” aan, 
twee muzikanten die ons die middag muzikaal zullen 
vermaken. 
 
Duo Mengelmoes maakt muziek in de stijl van de 
Achterhoekse – trekzak - traditie aangevuld met 
gevoelig snarenwerk van de gitaar en mooie 
samenzang.  

Dit alles wordt gebracht op een uiterst relaxte en 
humorvolle manier, gebaseerd op muziek van o.a. 
Normaal, Boh Foi Toch etc., maar ook Hollandse 
liedjes komen voorbij.  
De muziek zal worden afgewisseld met stukjes 
Revue, gebracht door twee lieftallige dames.  
Maar als klap op de vuurpijl zet het duo vervolgens 
het Marinierslied in. Uit volle borst wordt er 
meegezongen en is de toon voor de middag gezet. 
 
Er wordt naar hartenlust meegezongen op vele 
bekende Achterhoekse liederen en tijdens de pauzes 
komen natuurlijk de “sterke” verhalen ook weer ter 
tafel.  
 
Ook wordt het ons duidelijk dat onze 
penningmeester ook over de nodige 
zangcapaciteiten beschikt.  
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Onderafdeling /De Achterhoek 

 

 
Onder begeleiding van het duo Mengelmoes zingt hij het 
lied “Hup mien moeder kan voetballen” en ondersteunen 
wij hem, door het refrein uit volle borst mee te zingen. 

 

 
 

 
 
De dames vermaken ons met leuke interactieve stukjes 
revue, zoals “ Aj wat older wordt” en “De jeugd van 
vrogger”.  
 

 
 
 

Onder het genot van een drankje en een warm hapje en al 
het andere vermaak vliegt de tijd voorbij en liep de 
gezellige middag rond 17.00 uur naar het einde. 

 

 
 

Rest mij nog het bestuur en de medewerkers van “de 
Veldhoek” te bedanken voor de inspanning en de goede 
organisatie van deze gezellige middag. 

 

Vervolg Oliebollensoos 
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Onderafdeling De Achterhoek 

OPROEP OUD MARINIERS ACHTERHOEK 
 

Al meerdere jaren zijn wij aanwezig bij de dodenherdenking van 4 mei ergens in de Achterhoek. Vorig jaar waren we in 
Beltrum en in Ulft. De aanwezigheid van de oud mariniers wordt altijd zeer op prijs gesteld. Dit jaar hebben wij geko-
zen voor Aalten.  
In het gesprek met twee dames van de gemeente belast met de organisatie is het ons duidelijk geworden dat onze 
aanwezigheid een zeer welkome aanvulling in het programma vormt.   
 
Bij deze doen wij een oproep aan de Oud mariniers in de Achterhoek om bij deze herdenking aanwezig te zijn. De her-
denking is in de avond, maar zodra het programma bekend is, krijg je dit te horen.  Voorwaarde is wel dat je aanwezig 
bent in het bekende COM tenue. 
 
Als bestuur zien we uit naar jouw aanmelding voor deze herdenking. 
Je kunt dit doen door email te sturen voor 20 april a.s. aan ons bestuurslid Jan Scholten sc70968@concepts.nl  of  

wanneer je niet in het bezit bent van een computer mag het ook per telefoon 06-81269443.  

Leden erewacht ’s-Heerenberg 2018  
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Onderafdeling /De Achterhoek 

Theo Heutinck uit Beltrum gaat als voor-
beeld-vrijwilliger de boeken in 

 

BELTRUM - Ondanks dat hij er zelf niets van wil weten, 
zou hij een standbeeld moeten krijgen en dat in het hartje 
van zijn eigen geliefde Beltrum. Het dorp waarin hij op 9 
maart 1931 is geboren en waar hij binnenkort zijn 89ste 
verjaardag hoopt te vieren. 
Door Theo Huijskes 
Wij hebben het deze keer over rasechte Beltrummenaar 
Theo Heutinck die, naast zijn gezin en zijn baan in het da-
gelijkse bestaan, zich zijn hele leven op de meest uiteenlo-
pende terreinen in dienst heeft gesteld van de gemeen-
schap Beltrum. Een in alle opzichten voorbeeld-vrijwilliger 
met een staat van dienst, waarmee meerdere pagina's in 
deze uitgave van de Groenlose Gids gevuld zouden kun-
nen worden. 
In zijn gezellige aanleunwoning van ProWonen aan de 
Haarstraat in Beltrum, heeft uw verslaggever een geani-
meerd gesprek met een op maatschappelijk terrein nog 
altijd zeer betrokken gemeenschapsmens. "De sociale 
kant van het leven stond en staat bij mij altijd centraal", 
vertelt de man die het levenslicht zag op het adres Zieu-
wentseweg 5, destijds huisnummer K64 in Beltrum. "Ik 
ben de oudste van een gezin met zes kinderen. Toeval of 
niet, samen met mijn helaas op 68-jarige leeftijd en daar-
om veel te vroeg overleden echtgenote Trees (Hemmink) 
hebben wij ook gezorgd voor een uit zes kinderen be-
staand gezin. Inmiddels heb ik ook nog eens acht kleinkin-
deren. Terugkomende op mijn vrouw Trees, mag ik niet 
onvermeld laten dat zij mijn grote steun en toeverlaat 
was. Aan haar heb ik het te danken dat ik zoveel voor de 
gemeenschap Beltrum heb kunnen betekenen. Zij was 
altijd thuis en was voor mij en de kinderen niet alleen een 
optimaal verzorgende echtgenote en moeder, maar ook 
nog eens een geweldige gastvrouw die voor iedereen 
klaar stond."  

 
 Theo Heutinck in zijn aanleunwoning in Beltrum.  
(Foto: Theo Huijskes) 

 
Koninklijke Onderscheiding 
Heutinck, begonnen als boerenknecht en zich via studies 
aan de lagere en middelbare landbouwschool opgewerkt 
hebbende tot melkwinningsadviseur bij eerst de zoge-
noemde Boterfabriek in Beltrum en later de Melkfabriek 
Coberco, heeft zich met name waargemaakt als vrijwilli-
ger op sportief gebied. Als groot en actief liefhebber van 
de sporten handbal, voetbal en gymnastiek, was hij jaren 
achtereen een actief en bijzonder deskundig bestuurder 
van de Sportcentrale VIOS Beltrum. In dat kader beleefde 
hij in de jaren negentig een hoogtepunt op het moment 
dat hem een Koninklijke Onderscheiding ten deel viel, 
omdat hij maar liefst veertig jaar achtereen de secretaris-
functie van genoemde centrale had behartigd. Dat hij 
daarnaast meer dan zestig jaar lid is van de voetbalafde-
ling van VIOS, wil overigens niet zeggen dat voor hem de 
voetbalsport boven alles gaat. 
 
"Dat is handbal, alhoewel ik voor de tv zittende, liever kijk 
naar een voetbal- dan een handbalwedstrijd. 
 
"Maatschappelijke betrokkenheid 
De lijst met bestuurs - c.q. vrijwilligersactiviteiten van 
Heutinck is eigenlijk onuitputtelijk. Samengevat heeft hij 
zich vijftig tot zestig jaar binnen de Beltrumse gemeen-
schap verdienstelijk gemaakt. En dat niet voor de sport in 
de breedste zin van het woord alleen, maar ook voor on-
der andere de vakbond FNV, de Kamer van Koophandel, 
de school, de kerk en ga zo maar door. "Precies weet ik 
het allemaal niet meer, maar zo ben ik onder andere meer 
dan veertig jaar collectant geweest in de RK dorpskerk", 
aldus de mensenmens Heutinck. Iemand, wiens maat-
schappelijke betrokkenheid ook blijkt uit het feit dat hij 
meer dan dertig jaar de collecte Fonds Gehandicapten-
sport heeft georganiseerd, jaren achtereen de grote mo-
tor was achter het befaamde VIOS-toneel, kortom zich 
inzette op alle terreinen waarbij het belang van 'zijn Bel-
trum' voorop stond en staat. Daarnaast mag niet onver-
meld blijven dat hij in verband met zijn uitzending in de 
vijftiger jaren naar Aruba en Curaçao als commandant van 
de ex-mariniers ook nog steeds erg betrokken is bij de 
jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei. De door geheel Bel-
trum omarmde vrijwilliger vult aan dat hij in verband met 
zijn beroep ook jaren achtereen zitting heeft gehad in het 
bestuur van de Landelijke Werkgroep Zuivel. "Ik had des-
tijds de beschikking over een NSU-tje, een autootje waar-
mee ik daarvoor ontelbare malen naar de hoofdkantoren 

in Utrecht en Haarlem ben gereden", aldus de man, die 
thans als bijna 89-jarige nog in zijn Suzuki rondrijdt in 
Beltrum en omgeving. "Binnenkort moet mijn rijbe-
wijs weer verlengd worden!" 
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Onderafdeling /De Achterhoek 

Volgens vooraanstaand Beltrummenaar Theo Helmers 
moet Theo Heutinck worden gezien als de grote man van 
Beltrum en in het bijzonder van Sportcentrale VIOS. 
 
 "Een man met een in positieve zin bedoeld bijzonder ka-
rakter, een tikkeltje eigenwijs, maar desalniettemin vast-
beraden, altijd denkende en werkende in het belang van 
Beltrum. Een levenslange vrijwilliger binnen Beltrum en 
ver daarbuiten!" 
Het bovenstaande verhaal is met toestemming overgeno-
men. 
 
Bron: Groenlose Gids en  
schrijver Theo Huijskes 
 

Oud-marinier Theo Heutinck, voorzitter van de 
Beltrumse werkgroep oorlogsherdenking, brengt de 
militaire groet na het leggen van bloemen bij het 
oorlogsmonument door leden van Keep Them Rolling, 
tijdens hun rondrit 
“In het spoor van de bevrijders” in 2010.  
Foto: Wouter Borre 

Vervolg Theo Heutinck 

Algemene  ledenvergadering COM Achter-
hoek. 
 
Zaterdag 22 februari werd deze vergadering gehou-
den in zaal de  “Boshut” van Eetcafé de Veldhoek. De 
vergadering kende een vlot verloop. 
Rond half drie opent de voorzitter de vergadering en 
heet de aanwezigen van harte welkom, een speciaal 
welkom aan de heer Paul Bosschart, aanwezig na-
mens COM Nederland. Henri de Boer, voorzitter van 
COM Gelderland, heeft laten weten, dat hij door on-
voorziene omstandigheden helaas niet aanwezig kan 
zijn. Ook het bestuurslid Teun de Ruiter heeft op het 
laatste moment moeten afzeggen, hij is geveld door 
griep.   
Voorzitter gaat punt voor punt door de agenda.  
De conceptnotulen, het jaarverslag van de secretaris 
worden  goedgekeurd en vastgesteld. De kascontrole 
kon dit jaar niet door de kascommissie 2019 plaats-
vinden. Door overlijden en ziekte, waren wij genood-
zaakt voor deze kascontrole een ander lid te benade-
ren. De vergadering gaat akkoord met het voorstel 
dat Rinus de Beer de controle heeft uitgevoerd. Hij 

geeft aan dat er geen bijzonderheden zijn aange-
troffen in de gevoerde administratie. 
De financiële stukken worden toegelicht door de 
penningmeester en middels applaus geeft de  
vergadering haar goedkeuring. 
De penningmeester Jan Murray wordt met applaus 
herkozen. 
Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng 
in de vergadering en wenst een ieder succes en ple-
zier met de bingo.  
 
Na de pauze is het bingotime. Dat men geconcen-
treerd is bij dit spel is wel duidelijk. Tijdens het op-
noemen van de getallen kan men een speld horen 
vallen, echter, dit is verleden tijd, zodra de bingo valt 
is het kabaal niet van de lucht.  
 
Na afloop van de bingo keert een ieder tevreden 
huiswaarts.  
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Onderafdeling /De Achterhoek 

Surprise Party voor Arie Koenders 

 

 

 

Arie druk met één van zijn favoriete hobby’s. 

 

Op 18 februari werd Arie Koenders negentig jaar. Ter gele-
genheid hiervan was er een surprise party georganiseerd 
op zondag 16 februari, door zijn zoon Martin.  

 
Onder het mom, dat Martin niet op zijn  verjaardag aan-
wezig kon zijn, was hij zondag 16 februari bij zijn vader op 
visite. 
Tijdens het bezoek stelde Martin spontaan voor om sa-
men even een biertje met wat bitterballen te gaan nutti-
gen in Café de Deur te Zutphen.  
Aangezien zij dit wel eens vaker doen, was Arie hiervoor 
gelijk te porren.  

Wat Arie niet wist, was dat er familie, bekenden en een 
aantal oude maten waren uitgenodigd en die waren al 
aanwezig bij Café de Deur. 
Bij aankomst zag Arie een bord buiten staan, waarop 
stond dat er een besloten feestje was. Arie gelijk hier kun-
nen we niet naar binnen, maar Martin zei: “Och dat regel 
ik wel”. 
Bij binnenkomst werd hij  door de  aanwezigen begroet 
met het Lang zal hij leven en was de grote verbazing  op 
het gezicht van Arie erg goed te zien. De missie van de 
Supprise Party was volledig  geslaagd. 
 
 
 
 
Bekomen van de schrik riep Arie: Neem allemaal een 
biertje van mij, waarop Martin zei, rustig aan pa er is eerst 
koffie en gebak. 
 
Als eerste begroete Arie zijn klasmaat van het eerste uur 
Ab te Have. Zij zijn nog steeds gezworen kameraden en 
hebben wekelijks nog telefonisch over per mail contact 
met elkaar.   
 

 
 
Hierna worden de familie en de vele vrienden hartelijk 
begroet. 
Vervolgens vraagt hij de aanwezige mariniers om op te 
staan en worden wij voorgesteld. 
 
De maten uit Zutphen bieden Arie aan om  met mannen 
onder elkaar ergens binnenkort een vorkje te gaan 
prikken.  

Hé marinier 
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Onderafdeling /De Achterhoek 
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Onderafdeling /De Achterhoek 

Zo willen wij jouw verjaardag dunnetjes overdoen. 
Hiervoor is Arie wel te porren. 
 
De Zutphense maten ! 

Er heerst een gezellige sfeer in Café de Deur en Arie 
voelt zich helemaal op zijn gemak met een biertje en 
bitterballen. 
Hij hobbelt van tafel naar tafel en overal waar hij zit 
hoor je lachen, hij is weer helemaal in zijn element. 

 
 
 
 
 
 
 

Er heerst een gezellige sfeer in Café de Deur en Arie 
voelt zich helemaal op zijn gemak met een biertje en 
bitterballen. 
Hij hobbelt van tafel naar tafel en overal waar hij zit 
hoor je lachen, hij is weer helemaal in zijn element. 
 

Ouderdom is geen gevangenis, 
maar een balkon van waarop men op het leven 
kijkt 
  
 

Vervolg Arie Koenders 
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Onderafdeling /De Achterhoek 

Nabrander van Arie 
Bij mijn opkomst bij het Korps werd ik geplaatst in de 
kazerne te Doorn.  
Ik werd ingedeeld bij Klas 34 en november 1950 
begon onze opleiding. 
Van Cees Lugtenaar, sportinstructeur bij het Korps, 
heb ik de nodige lessen gehad. Een bikkelharde 
marinier die alleen het goede voor ons dacht, immers 
dat heeft de Baksmeester ons steeds voorgehouden: 
“Er wordt voor je gedacht”.  
 

 
Cees Lugtenaar  

 
Bij de trip naar de Normandische Invasie Stranden 
met leden van C.O.M. Regio Zutphen en C.O.M. 
Achterhoek maakte ik weer kennis met mijn 
vroegere sportinstructeur.  
Tijdens de busrit nam Cees het woord en trakteerde 
ons op het volgende gedicht. 
 
Kokki 
Kokki had haar hele leven in de dapoer 
doorgebracht, waar ze slechts aan eten koken, 
sambal, rijst en sajoer dacht. 
Met een stevig sirih pruimpje in haar tandeloze 
mond, zorgde Kokki voor het eten, dat haar Toean 
lekker vond. 
In het begin was Kokki pienter en haar Toean zeer 
tevree, maar toen Kokki oud ging worden, wist ze 
niet meer wat ze dee.  Soep en sajoer, het leek wel 
water, aardappels was niets dan kruim en in de 
frikandellen, vonden zij haar sirih pruim. 
In de soep vond men haren, in de rijst een kakkerlak. 
De sajoer vol dode vliegen, kreeg men ’s avonds op 
het brood. In de rijst een kakkerlak.  
De sajoer vol dode vliegen, kreeg men s,avonds op 
het brood. In de sambal dode mieren, af en toe een 
duizendpoot. Toen het al te bar ging worden, kreeg 
ons Kokki haar lepas. Daar zij voor het eten koken, 
niet meer langer lakoe was. Eenzaam stierf zij in de 
Kampong, niemand had meer kassian. En nu ligt de 
oude Kokki , ginder op de koeboeran. 
 
 

Vervolg Arie Koenders 

Gezien door de bril van Ab ten Have 

JANUARI 1998  SCHAATSEN IN CURACAO 
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Voor de vijfde achtereenvolgende keer wordt er door de afdeling COM Gelderland een Wandeldag georga-
niseerd, ditmaal op zaterdag 16 mei 2020.  
 
De organisatie is deze keer in handen van de onderafdeling Achterhoek.  
In de omgeving van Zutphen, met de mooie uiterwaarden van de rivier de IJssel, de bosrijke omgeving van 
Gorssel en Eefde, is bij uitstek een gebied waar prachtig gewandeld kan worden. 
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, bekenden en de sponsoren van het blad “Voorwaarts”. 
Vooral voor wandelaars die voornemens zijn om de Vierdaagse van 
Nijmegen te lopen is dit een uitstekende voorbereiding daarop. 
 
Zaterdag 16 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 uiterlijk 1 mei 2020 aan te 
melden bij Henk Ebbink per email: henk.ebbink@hetnet.nl  
of per telefoon 06-54252146. 
Dit met vermelding van het aantal deelnemers en de te lopen 
afstand. 
 
 
 
 
 
 

INSCHRIJVEN VOOR DE  

WANDELTOCHT COM GELDERLAND 16 MEI 2020 
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Voorzitter             Gerard Oudsen           Sterappelgaard 232             6831 BS Arnhem  

               tel: 026-3231132           06 53 54 69 76  

Secretaris                 Bart Muis            Heeckerenstraat 64            6882 DD Velp  

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

Penningmeester             Willem Rutten            Mosterdhof 60             6931 AN Westervoort  

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

  

Bankgegevens               IBAN: NL11 INGB 0004963797                         T.n.v. COM   o.afd. Arnhem  

 

Bestuursleden               Frits Baars                       Goudwindestraat 105           6833 DN Arnhem 

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

                Nico Phielix                     Hoofdstraat 228 R            6881TR  Velp 

                tel: 026-3828985           06 13 50 76 36                         nico.phielix@kpnmail.nl 

                Ben Veulings         Fruithofstraat 13            6673 BL Andelst 

                tel:  0488-452432                            email: B.Veulings@upcmail.nl 

                Ton Tinnebroek         Bonenkamp 58            6681 MS Bemmel 
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Comm.lief en leed: Ben Veulings, Frits Baars, Nico Phielix          (gegevens zie onder Bestuursleden) 
Redactiecommissie:  Bart Muis en Willem Rutten                                          (voor gegevens zie boven) 
Adresgegevens:      zie bij secretaris 

Foto voorpagina: herdenkingspagodes van de Birmaspoorlijn en Pakan Baroe spoorlijn op Bronbeek 

Onderafdeling / Arnhem 



 38 

 

Onderafdeling / Arnhem 38 



 39 

 

Onderafdeling / Arnhem 

Van de voorzitter 

Zoals eerder  al aangegeven 
zijn we na een proefperiode 
bij een andere locatie voor 
onze maandelijkse contact-
avonden weer teruggekeerd 
naar het oude adres, de kanti-
ne van vv SML in Arnhem. 

Gelukkig zijn we daar weer met open armen ontvangen. 
Maar helaas moeten we vaststellen dat het aantal aan-
wezigen ook op onze oude locatie niet groot is. We zijn 
tegenwoordig al blij als er 10 oud-mariniers en/ /of be-
gunstigers aanwezig zijn. Maar met degenen die wel ko-
men is het altijd wel een plezierige avond met een partij-
tje kaarten, een biertje en natuurlijk bijkletsen over aller-
lei onderwerpen.  

Op 9 december van het vorige jaar was de korpsverjaar-
dag en dit werd zoals gebruikelijk ook bij ons gevierd met 
een portie saté voor iedereen.  Op 4 januari was onze 
nieuwjaarsreceptie bij zaal Wieleman; er waren op die 
middag 35  personen aanwezig. Na de gebruikelijke 
nieuwjaarstoespraak werd het een gezellige middag. 
Verder  was er de bekendmaking van de eindstand van de 
klaverjascompetitie over 2019.   

Tot onze spijt moesten we aan het eind van 2019 nog 
afscheid nemen van enkele oud-mariniers, Nico Kruini-
ger, M. de Jong  en Cees Slappendel. Er is op gepaste wij-

ze afscheid van hen genomen. 

Frits Baars en Bart Muis waren namens Arnhem aanwezig 
op de nieuwjaarsreceptie van de Achterhoek en op  16  
januari was ik met Bart Muis namens COM Arnhem aan-
wezig bij de nieuwjaarsreceptie op Bronbeek.  De com-
mandant van Bronbeek deed zijn toespraak waarin hij als 
belangrijk speerpunt noemde het beëindigen van de per-
manente tentoonstelling "Het verhaal van Indië" dit jaar. 
Later wordt gestart met de inrichting van een nieuwe 
permanente tentoonstelling die pas in 2022 klaar zal zijn. 

Op 9 februari werd de jaarvergadering gehouden. Jam-
mer was het te vernemen dat Nico Phielix stopt als be-
stuurslid. Daar staat echter tegenover dat Bart Jansen 
bereid is gevonden om zitting te nemen in ons bestuur. 
Bart welkom, en we kunnen je kennis uit je bestuursfunc-
tie bij andere verenigingen goed gebruiken.   

Onze 35-jarige lustrumreünie is  vastgesteld voor zater-
dag 23 mei bij Wieleman.  

Verder wil ik eenieder nog even wijzen op de jaarverga-
dering van de afdeling Gelderland op 14 maart. 

Ik hoop jullie allemaal weer in goede gezondheid te mo-
gen begroeten op de volgende contactavonden. 

Met Mariniersgroeten    Gerard Oudsen voorzitter  o.afd. 
Arnhem e.o.   

Rectificatie 
Bij het verhaal Slag bij Vlakke Hoek  in de Luister uit van 
december 2019 was vermeld dat de marine 525 jaar be-
staat. Dat is niet juist: de marine is opgericht in 1488 en 
bestaat dit jaar dus 532 jaar. 
OPROEP 
Is er misschien een mogelijkheid dat er mensen zijn die 
mijn schoonvader Ton van Rinsum een kaartje zouden 

willen sturen. Pa woont in een verzorgingshuis in Arnhem 
zijn gezondheid laat het af weten. Hij zou het leuk vinden 
als hij iets van zijn makkers hoor. Hij heeft 30jaar  bij het 
korps mogen zijn hij is nu 87 jaar. 
A.G. van Rinsum Velperweg 139   kamer 357 6824 HK   in 
Arnhem   
 

Nieuwjaarsreceptie COM Arnhem 

Traditiegetrouw heeft het COM Arnhem de Nieuwjaarsreceptie gehouden bij Zalencentrum Wieleman in Wester-
voort. Deze werd gehouden op 4 januari van 15.00 tot 17.00 uur. Uiteraard werd begonnen met koffie en de onver-
mijdelijke oliebollen, waarna iedereen gebruik maakte van de consumptiebonnen die onze penningmeester had 
verstrekt. Iedereen gebruikte deze voor zijn drankjes onder het uitbrengen van een heildronk op het nieuwe jaar. 
Tussendoor werden door Wieleman diverse hapjes geserveerd.  

Na de openingstoespraak van onze voorzitter werd de uitslag bekend 
gemaakt van de klaverjascompetitie van het afgelopen jaar: Piet Bos 
was daarbij de winnaar en Freek Derksen en Bart Jansen werden num-
mer twee en drie.  

Er waren ongeveer 35 personen aanwezig, minder dan voorgaande 
jaren. Mede oorzaak daarvan was mogelijk het feit dat de Voorwaarts 
waarin de uitnodiging voor de receptie was opgenomen, niet bij ieder-
een is bezorgd en leden en begunstigers dus niet op de hoogte waren 
gesteld. Jammer dat dit is gebeurd en de redactiecommissie zal zich 
gaan buigen over de oorzaak van het niet of te laat verzenden van ons 
blad.  

Maar al met al werd het  een gezellige middag  
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Ceremoniële eenheid verlicht werkdruk mariniers  nieuwsbericht 09-10-2019  
 
De marine heeft sinds oktober een nieuwe, ceremoniële eenheid die bestaat uit reservisten. De eenheid van de Ko-
ninklijke Marine Reserve verlicht de druk op operationele marinierseenheden. Die druk ontstond door veelvuldige 
inzet bij onder meer ceremonies en herdenkingen. De officiële oprichting vond plaats op de Van Ghentkazerne in 
Rotterdam. 

 De nieuwe eenheid Ceremonieel/ICMS (intensivering civiel-militaire samenwerking) is afgelopen maanden intensief 
opgeleid. In de pilotfase is de eenheid ingezet bij de 4 mei-herdenking, de Nationale Taptoe en het ceremonieel trai-
nen van marine-eenheden. Dat was mogelijk dankzij de bestaande ceremoniële draagploeg. Deze kern is aangevuld 
met reservisten tot een eenheid van 57 militairen. 

Noodzaak perfectie 
Commandant Koninklijke Marine Reserve kapitein-
luitenant ter zee Riekus Hatzmann wees  
op de noodzaak van perfectie voor deze eenheid: “Alle in-
zetten staan altijd in de schijnwerpers. Of dat nu is als 
draagploeg, als erewacht of als vaandelwacht: altijd zijn de 
ogen van burgers en Defensiecollega’s op u gericht.”  
Hatzmann roemde daarbij de kracht van reservisten: “U 
doet dit omdat u het eervol en respectvol werk vindt.” 
Daarnaast is de nieuwe eenheid ook in te zetten als er bin-
nen Nederland extra civiel-militaire steun nodig is voor 
bijvoorbeeld beveiliging en transport 
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Onoverwinnelijke’ ploeg voor Invictus Ga-
mes in Den Haag  

“De Invictus Games vraagt wéér het uiterste van jullie, 
zoals jullie als militair gewend waren. Jullie zijn onover-
winnelijk, jullie zijn Invictus.” Dat zei plaatsvervangend 
Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal On-
no Eichelsheim bij de presentatie van de nationale ploeg 
voor de Invictus Games. 

  

32 (oud-)militairen, die tijdens hun diensttijd ziek zijn ge-
worden of (on)zichtbare verwondingen met zich meedra-
gen, doen volgend jaar mee aan dit sportevenement in 
Den Haag. In totaal doen van 9 tot 16 mei 2020 zo’n 500 

atleten uit 19 landen mee, die uitkomen op 9 sportonder-
delen in het Zuiderpark.Het is dan de 5e editie van de 
Invictus Games, na Londen (2014), Orlando (2016), Tor-
onto (2017) en Sydney (2018). “Daar gaan we weer voor 
elkaar door het vuur. Ieder teamlid is een onmisbare 
schakel. Er staan 32 helden voor u, die een hoge prijs 
hebben betaald voor onze vrijheid”, sprak kolonel der 
mariniers Stefan Nommensen. Vorig jaar in Sydney was 
hij nog deelnemer, nu is hij chef de mission. 

 

  

Heren Mariniers, 

Zeer ongebruikelijke verrassingsaanval natuurlijk, maar 
die niet waagt die niet wint, toch? 

Eerst even voorstellen: Mijn naam is Henk Lourens, ex – 
militair (geen Marinier) en sinds enkele jaren actief als 
Vrijwilliger op het Fort bij Pannerden. Als Gids leid ik daar 
groepen bezoekers rond en als Voorzitter van de Werk-
groep Historie zet ik mij, samen met deze Werkgroep, in 
om de historie van het Fort te doen herleven. Er is veel 
verloren gegaan omdat het Fort heel lang leeg heeft ge-
staan en pas sinds 2016 weer volledig open is voor het 
publiek. Dat is mooi, hoor ik u denken, maar wat wil je 
nou? 

Ik wil u eerst op de hoogte brengen van een stukje histo-
rie, waarbij de Koninklijke Marine en een Marinier der 
eerste klasse een rol spelen, die niet heel bekend is. Eind 
1939 werd een detachement KM geplaatst op het Fort 
om aldaar 2 kanonnen te bedienen, die door de KM ter 
beschikking waren gesteld om evt. vijandelijke scheep-
vaart op Waal en Pannerdens Kanaal te verhinderen en 
oversteken te voorkomen/ te bemoeilijken. Maar behalve 
dit detachement patrouilleerde ook nog een Rivierkanon-
neerboot, de Hare Majesteit Braga, op het Bijland kanaal 
en de rivieren om de scheepvaart te controleren en de 
grens te bewaken.  

Bij de Duitse inval kwam dit schip vrijwel onmiddellijk 
onder zwaar Duits vuur te liggen, omdat in de regio Mil-
lingen totaal geen verdediging bestond. Het trok zich dan 
ook terug en ter hoogte van het Fort is het schip aan de 
grond gezet en tot zinken gebracht. De bemanning voeg-
de zich bij de bezetting van het Fort en nam vanaf de 
boot een 3 cm kanon en een Vickers .50 mitrailleur mee. 

De bemanning van het schip telde ca 35 kop-
pen,waaronder een marinier, de Marinier eerste klasse 
van Rijn. De  Duitsers hebben het Fort niet aangevallen, 
maar omtrokken het en stelden een batterij zware artille-
rie op in Doornenburg. In de tussentijd hebben Duitse 
vliegtuigen het Fort wel bestookt om een eis tot overga-
ve kracht bij te zetten. Het is hierbij, dat de marinier van 

Rijn zich heeft onderscheiden, vastberaden en standvas-
tig zoals een marinier betaamt; hij heeft, met gebruikma-
king van de zw mitr .50, enkele van de Duitse vliegtuigen 
dermate beschadigd, dat ze tot landen gedwongen wer-
den en daarna niet meer ingezet konden worden. Hij 
deed dit  vanaf het bovenste plein van het Fort, zo goed 
als ongedekt.   

Wat wij willen, is dit stukje historie in beeld brengen en 
laten zien, niet alleen door een foto maar het liefst ook 

door een Marinier in uniform, met wat gebruiksvoorwer-
pen uit een uitrusting etc. Wij hebben eenzelfde oproep 
gedaan richting KM en daar is door oud – marinemannen 
massaal op gereageerd. 

Wat ik u dus wil vragen is, een oproep te mogen doen aan 
oud – mariniers om spullen, die zij nog in bezit hebben en 
waarmee eigenlijk niks meer wordt gedaan, een tweede 
leven te geven op het Fort Pannerden in de vorm van 
“aankleden van de Marinier van Rijn”. Ik wilde niet met-
een in de hoogste boom klimmen, maar eerst nadrukke-
lijk in de buurt van het Fort blijven, i.c. de Provincie Gel-
derland. Mocht u zich eerst op de hoogte willen stellen 
van de situatie in het Fort Pannerden, dan bent u van har-
te welkom en zal ik u persoonlijk rondleiden. 

Met hartelijk groet, 

Henk Lourens, h.lourens24@ziggo.nl 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fortevenementen.nl%2Fforten%2Ffort-pannerden%2F&psig=AOvVaw3sv8Bvx9ASykYogUJrFMLu&ust=1575715674048000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiC37vsoOYCFQAAAAAdAAAAABAK
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De ploeg voor Den Haag bestaat ook dit keer uit een mix 
van ervaren deelnemers en debutanten. Teamcaptain is dit 
keer wachtmeester 1 van de Koninklijke Marechaussee, 
Wouter Bakker. “Een grote eer”, vindt de zitvolleyballer, die 
in Sydney zijn eerste editie meemaakte. Oud-landmacht 
militair Ed De ploeg voor Den Haag bestaat ook dit keer uit 
een mix van ervaren deelnemers en debutanten. Teamcap-
tain is dit keer wachtmeester 1 van de Koninklijke Mare-
chaussee, Wouter Bakker. “Een grote eer”, vindt de zitvol-
leyballer, die in Sydney zijn eerste editie meemaakte. Oud-
landmacht militair Ed Zegel deed wel mee in Toronto 
(2017), maar miste de spelen van Sydney vorig jaar. “Ik heb 
nu de rust gevonden om dit keer echt te gaan genieten van 
de Invictus Games”, denkt hij. Voor oud-marinier Peter 
West is de eerste deelname een behoorlijke uitdaging. 
“Voor mijn teamgenoten en mij is het door de PTSS 
(posttraumatische stress-stoornis) moeilijk om je lekker te 
voelen in een drukke omgeving. Maar we gaan ervoor, als 1 
team.” 

Minister 

De Nederlandse ploeg bestaat uit 32 (oud-) militai-
ren. Van 9 tot 16 mei doen zij mee aan de Invictus 
Games in Den Haag. 

Vervolg Invictus games 

Het ontstaan van de rijst (een oude  Balinese mythe)  

Heel lang geleden riep de oppergod Batara Guru alle go-
den in de hemel bij elkaar om ze mede te delen dat hij 
van plan was een nieuw vergaderpaleis te bouwen. Hij 
verzocht de goden om hun steun en hulp en gaf elke god 
een bepaalde opdracht. De ene moest voor zand zorgen, 
de andere voor stenen, een derde voor dakpannen, een 
vierde voor hout, enzovoorts. De goden waren enthou-
siast over het idee en iedereen deed zijn uiterste best om 
zijn opdracht zo goed mogelijk te vervullen. Maar één 
god had het nieuws met gemengde gevoelens ontvan-
gen. Niet dat hij onwillig was om aan het plan mee te 
werken, maar hij voelde zich er niet toe in staat: de slan-
gengod Anta. 
Toen de tijd naderde dat al het bouwmateriaal moest 
worden ingeleverd, werd Anta hoe langer hoe somber-
der, omdat hij door het gemis van armen en benen niet in 
staat was iets aan het bouwwerk te kunnen bijdragen. Nu 
had een van de goden, Narada, gemerkt dat Anta in geen 
enkel opzicht meehielp, en hij besloot hem hierover aan 
de tand te voelen. 
"Zeg eens Anta, waarom help jij niet mee bij de bouw van 
het nieuwe vergaderpaleis?" 
"Je weet toch Narada, dat ik geen armen en benen heb. 
Hoe kan ik dan bouwmaterialen aandragen? Dat is toch 
niet mogelijk." 
"Dat weet ik natuurlijk ook wel, maar ieder van ons heeft 
de plicht om mee te doen." 
"Wat mij juist zo treurig stemt," ging Anta verder, "is dat 
ik graag mijn aandeel zou inleveren, maar dat ik het een-
voudig niet kan." 
Terwijl hij dit zei, rolden er drie dikke tranen over zijn ka-
ken en vielen toen op de grond. 
Toen veranderde iedere traan in een ei. Narada en Anta 
keken er met verwondering naar en eindelijk zei Narada: 
"Dit lijkt mij een goed voorteken! Ik zou je aanraden naar 
onze meester Guru te gaan en hem te vertellen waar je 

zo triest over bent. Hij zal er zeker begrip voor hebben. 
En om hem gunstig te stemmen zou ik deze wondereie-
ren meenemen en ze hem als geschenk aanbieden." 
"Dat is een goed idee," riep Anta verheugd, "ik zal je raad 
zeker opvolgen." 
De twee goden namen hartelijk afscheid van elkaar. Anta 
nam de eieren voorzichtig in zijn bek en schuifelde lang-
zaam maar zeker op het paleis van Guru af. Onderweg 
kwam hij zijn oude vriend Garuda tegen. 
"Hé, Anta waar ga jij heen?" vroeg de vogel. Omdat zijn 
bek met de eieren gevuld was, kon Anta natuurlijk niet 
antwoorden; hij was veel te bang er een te laten vallen. 
Garuda dacht dat zijn vriend hem niet gehoord had en 
herhaalde zijn vraag. Maar Anta bleef zwijgen. Garuda 
werd toen kwaad en vroeg: "Sinds wanneer ben je zo ver-
waand geworden dat je mij geen antwoord meer geeft. Ik 
hoorde trouwens dat je je bij de bouw van het vergader-
paleis ook gedrukt hebt." 
Anta deed alsof hij doof was en zei geen stom woord. 
Garuda herhaalde zijn vraag nog eens en toen hij weer 
geen antwoord kreeg, werd hij zo woedend dat hij op 
Anta afvloog en hem met zijn scherpe klauwen een paar 
halen over zijn kop gaf. Van angst en pijn opende de slan-
gengod zijn bek en vielen er twee eieren uit. Zij tuimel-
den naar beneden en vielen op een rots te pletter. Uit de 
kapotte schalen kwamen twee biggetjes tevoorschijn. 
Toen Garuda dat zag, gaf hij een luide gil en vloog ijlings 
weg. Anta kroop met zijn bebloede kop verder tot hij het 
paleis van de Guru bereikte. Hij vertelde zijn meester wat 
er gebeurd was en bood hem het enige ei aan dat hij nog 
had kunnen redden. De hemelvorst luisterde aandachtig 
naar het hele verhaal en zei toen: "Ik ben zeer met je lot 
begaan, Anta. Ik had er natuurlijk aan moeten denken 
dat jij niet in staat bent om aan de bouw van het verga-
derpaleis mee te helpen, maar ik ben erg blij met het ei. 
Neem het maar weer mee en let goed op wanneer het ei 
uitkomt. Wanneer dat gebeurd is, breng mij dan de in-
houd." 

https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/nieuws/2019/11/30/d191130sh0210_1.jpg
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Anta schuifelde naar huis terug en hield het ei goed in de 
gaten. Na een paar dagen brak het open, maar in plaats 
van een biggetje kwam er nu een lief jong meisje tevoor-
schijn. Anta nam het wichtje meteen in zijn bek en 
bracht het bij Guru, die bijzonder verrast was met dit ge-
schenk. De hemelvorst vertrouwde het kind toe aan de 

zorgen van zijn vrouw, de 
godin Uma, die het zoog-
de en verzorgde alsof het 
haar eigen kind was. Zij 
en haar man werden het 
er over eens dat het kind 
Nyi Pohaci Sanghiang Sri 
Dangdayang Tisnawati 
zou heten. Maar, omdat 
ook goden een hekel heb-
ben aan lange namen 
noemden zij het meisje 
meestal Sanghiang Sri of 
kortweg Sri. Toen het 
kind opgroeide, was er in 
de hele hemel geen mooi-
er, lieftalliger, intelligen-

ter en vriendelijker wezen. Iedereen die het meisje ont-
moette, werd terstond ingenomen door haar charme en 
door haar buitengewoon helder verstand. 
Maar toen gebeurde er iets wat niemand had kunnen 
voorzien. Guru werd smoorverliefd op haar en hij had 
nog maar één wens: met haar te trouwen. Alle goden 
waren geschokt toen zij dit hoorden en konden hun af-
schuw nauwelijks verbergen, omdat Guru van plan was 
een van de voornaamste geboden van de hemel te over-
treden, namelijk te trouwen met een eigen kind. Guru 
argumenteerde dat Sri zijn eigen dochter niet was. Zij 
was immers op een of andere mysterieuze wijze uit een 
ei gekropen. Maar andere goden hielden vol dat Sri wel 
zijn eigen dochter was, omdat zij moedermelk van Uma 
had gedronken en vanaf haar geboorte in het paleis was 
grootgebracht. 
Guru trok zich niets aan van de andere goden en hij 

maakte duidelijk dat het huwelijk in ieder geval zou 
plaatsvinden. En om zijn woorden nog meer kracht bij te 
zetten stelde hij meteen de datum van de huwelijksvol-
trekking vast. 
De goden kwamen bijeen, zonder dat Guru er iets van 
wist en zij besloten unaniem om Sri te doden. Twee go-
den bereidden een snel werkend vergif en gingen haar 
dit onder een of ander voorwendsel aanbieden. "Voordat 
gij in het huwelijk treedt, bieden wij u deze drank aan, 
waardoor gij uw schoonheid zult behouden," zeiden zij.  

Sri, die altijd goed van vertrouwen was en ook nu niets 
kwaads vermoedde, dronk de inhoud van de beker in één 
teug leeg en stierf onmiddellijk daarna. Het verdriet van 
de Guru kende geen grenzen. Maar hij was niet in staat 
zijn geliefde weer tot leven te wekken; hij moest zich in 
het onverbiddelijke noodlot schikken.  

Met grote plechtigheid liet hij Sri begraven en kondigde 
een algemene rouw af van zeven maanden. 
Toen de rouwtijd voorbij was, gebeurde de meest won-
derlijke dingen. Boven het graf van Sri ontsproten plan-
ten die nog nooit iemand had gezien. Op de plaats waar 
haar hoofd in de aarde rustte, groeide een palmboom 
waaraan grote kokosnoten hingen. Op de plek ervoor 
ontsproten rijst- en sagoplanten en vele andere gewas-
sen. 
"De boom en de planten die op het graf van Sanghiang 
Sri zijn ontstaan, zullen zeer nuttig voor de mensen zijn," 
verklaarde Guru tegen andere goden. "Bericht de vorst 
van Pajajaran dat hij deze nieuwe planten moet cultive-
ren, dan zal er geen armoede en gebrek meer onder zijn 
volk heersen." 
De goden brachten de palmboom en de planten naar de 
aarde en daar vermenigvuldigden zij zich snel. Het volk 
dankte de goden voor deze hemelse geschenken en 
brachten hun reuk- en brandoffers. 
 
De grootste weldaad bleek de rijstplant te zijn. Omdat 
deze uit het lichaam van Sri was voortgekomen, wordt 
zij daarom ook wel Sanghiang Sri genoemd  

Vervolg Ontstaan van rijst 
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verkort) Jaarverslag 2019 
-in dec2018 is de aanvraag subsidie voor 20 april ingediend 
bij Vfonds. In februari is een bevestiging ontvangen dat we 
een bijdrage kunnen verwachten  
 -in  jan is er overleg geweest met redactie Voorwaarts bij 
Echos Home: daarna zijn er nog enkele redactievergaderin-
gen geweest waar Bart Muis of Willem Rutten bij aanwezig 
waren. Nico Kruiniger heeft aangegeven dat in maart zijn 
laatste bijdrage is voor LU. 
  
-11 februari is de jaarvergadering gehouden. Daarbij heeft 
Ton Tinnebroek zich beschikbaar gesteld voor een be-
stuursfunctie: vergadering gaat akkoord met deelname aan 
bestuur.  
 
- in februari is het besluit genomen om met de contact-
avonden te verhuizen naar Velp.   
9 maart was de jaarvergadering van COM Gelderland. er 
waren daarbij maar enkele deelnemers van Arnhem aanwe-
zig, waarschijnlijk door de afstand. 
 
-11-3 bij de eerste contactavond in Velp waren 26 personen. 
Erg geslaagd, gaan toch weer een kaartcompetitie starten. 
Prijs consumpties wordt misschien een probleem.  
Bij de avond in april waren er echter maar 7 personen en 
op13-5  een grote flop: 4 personen !! 
 
-20-4  reünie van COM Arnhem bij De Kumpulan is succes; 
68 deelnemers.Muziek Hans Vesterink  
  
-27 april aan de Vlaggenparade op Bronbeek waren weer 
een twaalftal oud-mariniers aanwezig 
 
-1-5 Karel Boesveld (wapenbroeders) belt of er nog een her-
denking is op Bronbeek 4 mei. Na navraag bericht van Lut-
tik Bronbeek: herdenking is voor bewoners, personeel en 
vrijwilligers.  
  
-15-5 besloten wordt om te proberen terug te keren naar 
SML.Navraag gedaan bij SML: is geen probleem volgens 
Rudy en de voorzitter Matthieu. 
  
 -7-6 crematie van Louis Born op Moscowa. Daarbij 11 oud-
mariniers, dodenwacht en toespraak. 
 
-15-6 sportdag in Doorn waar een aantal oud-mariniers van 
Arnhem aanwezig was. Ook waren er weer scheidsrechters 
vanuit Arnhem actief. 
 
17-6 op de eerste contactavond bij SML weer 13 personen. 
weer klaverjascompetitie ingevoerd  
  
-17-6 jeu de boule is verplaatst naar 31 augustus i.v.m. dub-
bele boeking bij jeu-de-boule club 
 
-25-6:   Marcel Legerstee wil op 21 juli een aantal oud-
mariniers bij Begraafplaats Oosterbeek voor Ome Joop's 
Tour: kinderen komen daar aan en worden voorgelicht over 
75 jaar vrijheid. ? Een aantal oud-mariniers van Arnhem 

heeft deelgenomen aan deze presentatie van Ome Joops 
Tour in Oosterbeek 
 
-2-8 is in een mail aan Gerrit Goudkade duidelijkheid ge-
vraagd over contributie en ledenpas: geantwoord wordt 
dat e.e.a. nog wordt gemeld in de Houwe Zo. Dit jaar is er 
een nieuwe werkwijze; - ieder lid krijgt een rekening, of per 
post of per mail. Deze zijn in het voorjaar (maart/april) ver-
spreid - het lidmaatschapspasje nieuwe stijl wordt een pas-
je `voor het leven`  
.   
-31-8 is een uitnodiging ontvangen van Hensbergen voor 
herdenking Papua-monument op 26-9 
 
-31-8 jeu de boule toernooi is gehouden in Zevenaar, is  
weer groot succes. 38 deelnemers , goed weer en prima 
blauwe hap 
 
-op 7-9 zijn 8 oud-mariniers van Arnhem naar de herden-
king Roermond geweest 
 
-9-9 contactavond slechts 7 man !!! 
 
 -23-9   Voorwaarts:   advertentiekosten worden gelijk ge-
trokken , hen benaderen en als adverteerders afvallen is dat 
jammer.   Wij als Arnhem gaan ook proberen de nieuwe 
prijzen te gaan hanteren, maar de vrees is dat velen zullen 
afhaken. 
 
-5-11 Evenals voorgaande jaren is het mogelijk om als ge-
nodigde of belangstellende naar de kranslegging op het 
Oostplein te gaan op 10 december. 
 
-15-11   Henk Lourens, ex – militair (geen Marinier)   Vrijwil-
liger op het Fort bij Pannerden. Doet oproep voor oude kle-
ding mariniers 
 
-27-11 verzoek van Werner/COM Ned. om aantal mannen 
te benaderen over betaling contributie Nederland. Enkele 
personen zijn gebeld, overige per mail bericht gegeven 
 
-30-11 reünie COM Gelderland Kumpulan; was geslaagd 
sommigen misten muziek op deze middag. De rijstmaaltijd 
was prima verzorgd 
 
-9-12 is de laatste vergadering van het bestuur in 2019 ge-
houden. Nico Phielix geeft daarbij aan te stoppen als be-
stuurslid. In verband met de Korpsverjaardag zijn de aan-
wezigen  getrakteerd op een portie saté 
 
Er is het afgelopen jaar 4 x een uitnodiging voor de vetera-
nenborrel ontvangen van Bronbeek. 
Ook dit jaar moesten we helaas weer afscheid nemen van 
enkele oud-mariniers en begunstigers ; 
J. Kool , L. Born, T.Kamphuis, M. De Jong en C.J. Slappen-
del 
 

Het aantal leden was op 31 december 57 en het aantal be-
gunstigers 22 
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  Mr. B. van Leeuwenplein 7 

                         6991 EW  Rheden 

  

 

Tel.  026-4952019 

Email: info@onshuisrheden.nl 
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Nico Kruiniger 

Kees Slappendel 

 

 
 

Ziekenboeg 

-  Cock van de Mee heeft een lelijke val gemaakt en daarbij zijn pols gebroken. We wensen hem beterschap. 
- Ons bestuurslid Ben Veulings heeft een nieroperatie ondergaan. Dat is allemaal goed gelukt en Ben is hopelijk snel 
weer de oude. Wij wensen verder alle zieken een voorspoedig herstel en een gezond 2020. 
 
In memoriam: 
- op 5 november is overleden oud-marinier M. de Jong uit Velp 
- op 9 november is onze sobat Nico Kruiniger overleden. Nico was lid van verdienste van de onderafdeling Arnhem 
en heeft een aantal jaren ook een bestuursfunctie bekleed. Daarnaast was hij de man die op de contactavonden de 
kaartcompetitie organiseerde. We verliezen in hem een trouw lid.  
- op 3 december is overleden oud-marinier Cees Slappendel. We hebben eervol afscheid van hem genomen op 6 de-
cember  
We wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.    
 
Mutaties 
Mevr. Ellen Phielix is gestopt als begunstiger van het COM Arnhem. 
De heer B. van Gameren uit De Steeg is per januari begunstiger geworden. 
 
 Agenda 
Iedere 2e maandag van de maand (behalve januari) contactavond in  
de kantine van SV SML in Arnhem van 20.00 uur tot 22.00 uur 
14 maart  Ledenvergadering afd. Gelderland  Eetcafé “De Veldhoek” Hengelo 
23 april                        Veteranen café Bronbeek 16.00 uur 
23 mei  Jubileum reünie COM Arnhem bij Wieleman Westervoort 
15 juni                          Sportdag VBH Kazerne Doorn 

 

UITNODIGING 
Het Contact Oud Mariniers onderafdeling Arnhem en omstreken 
organiseert op zaterdag 23 mei een jubileumreünie i.v.m. het   

   35 jarig bestaan 
De reünie wordt gehouden bij zalencentrum Wieleman in Westervoort  met o.a. een warm/koud buffet;  zaal open  
14.30 uur, opening van de voorzitter om 15.00       uur. Er is muziek en verder is er een optreden van Hans van Baren. 
Door de alsmaar stijgende kosten kunnen we helaas deze middag niet meer gratis aanbieden. Wij vragen daarom 
een bedrag van € 5,= per persoon. Om de kosten te dekken wordt er ook een verloting gehouden.    
In verband met de catering graag vroegtijdig opgeven bij Willem Rutten of een ander bestuurslid (gegevens zie bij 
bestuur) 
Opgeven kan ook met de  antwoordstrook. Per lid/begunstigde is 1 introducé toegestaan.  

............................................................................................................................. ......................................................................... 

 
 

Antwoordstrook (inleveren voor 12 mei 2020)  
 
Ik doe mee aan de  reüniemiddag van 23 mei met ….. persoon/personen 
 

Naam………………………………….………........................................……….. 
 
 

naam ev. Introducé ………………………………………………………….  

Ondersteunt door het Vfonds 

https://www.de-basis.nl/over-ons/vfonds/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw0MrK_NLmAhXBZFAKHfR2A5IQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Ficonen-gratis%2Fschaar_696097.htm&psig=AOvVaw3mclDu-8_bCJB7yGGcWwqx&ust=1577437973687099
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Kazerne Doorn definitief niet naar Vlissingen, gaat naar Nieuw Milligen 

De marinierskazerne in Doorn verhuist niet naar Vlissingen. Het kabinet heeft er definitief voor gekozen om de kazer-
ne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verplaatsen, bevestigen ingewijden in Den Haag na berichtgeving in De Tele-
graaf. 
Het kabinet vreest bij een verhuizing naar Zeeland een leegloop bij het Korps Mariniers. Veel mariniers willen dichter 
bij huis blijven. Ook de angst voor financiële en andere tegenvallers speelt een rol bij de keuze voor de vestigings-
plaats. 
Het ministerie van Defensie stelde onlangs aan de ministerraad voor om het besluit uit 2012 voor de bouw in Vlissin-
gen terug te draaien. Staatssecretaris Visser bleef benadrukken dat er nog geen besluit was genomen, maar dat zij 
persoonlijk grote aarzelingen had over Zeeland. Nu is de knoop dus doorgehakt. 
Woede in Zeeland 
De gang van zaken leidde tot woede in Zeeland, waar de afgelopen jaren investeringen zijn gedaan voor de komst van 
de mariniers. De provincie eist nu compensatie. Eerder noemde de Zeeuwse afdeling van regeringspartij D66 een be-
drag van 2 miljard euro. CDA-vicepremier De Jonge, die zelf uit Zeeland komt, noemde dat "onrealistisch". 
De burgemeester van Vlissingen en de commissaris van de koning in Zeeland zeiden deze week nog dat ze zich niet bij 
het besluit zullen neerleggen. Volgens hen is er tot op de laatste dag nog overleg over bouwvergunningen geweest. 
Leegloop Korps Mariniers 
De kazerne in Doorn, waar 1800 mariniers zijn ondergebracht, is sterk verouderd, en er is geen ruimte voor uitbreiding. 
In augustus werd nog besloten om de keuken te sluiten wegens achterstallig onderhoud. 
De voorgenomen verhuizing naar Vlissingen was al vier keer uitgesteld. Veel mariniers zagen het niet zitten om met 
hun gezin in Zeeland te gaan wonen. Dat was een van de redenen voor de leegloop bij het Korps Mariniers. 

https://nos.nl/artikel/2322602-zeeuwen-na-gesprek-over-kazerne-bizar-hoe-dit-gaat.html
https://nos.nl/artikel/2298238-keuken-marinierskazerne-doorn-dicht-vanwege-achterstallig-onderhoud.html
https://nos.nl/artikel/2309093-mariniers-en-commando-s-blijven-vertrekken.html
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                          Contactorgaan van de Onderafdeling VELUWE 

                Contact Oud- en actief dienende Mariniers 

 

 

 

                   

                                               

 

 
Bestuur 
 

Voorzitter                                    : Ben Gabriël                           055-5051283                    bjmgabriel@kpnplanet.nl 
Secretaris                                     : Kees van Tiggele               06-26387425                   kees@vantiggele.nl 
Penningmeester                       : Gerrit Geurtsen                   0341-452323                    gerrit.geurtsen14@gmail.com 

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

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

Commissie Lief en Leed 
 

Alg. Coördinator                       : Jo Jager                                 0578-618679                  jo.jager@hetnet.nl 
Activiteiten                                 : Piet v.d. Hooven               0525-239626                  pieterhendrik.hooven@gmail.com 
 

Contactpersonen 
 

Barneveld                                    : Ries van Ginkel                  0342-490517                   riesvanginkel@chello.nl 
Nunspeet                                     : Roelof de Mots                  0341-251600                  roelofdemots@gmail.com 

Vaassen                                        : Anton Hagen                     0578-571738    - 
 

Redacteur van "De Walegang" 
 

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

Afgevaardigden Ledenraad 
 

Afgevaardigden in de ledenraad namens afdeling COM Gelderland zijn Henri de Boer, Werner Veenendaal en 
Ron Folman. 
 

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

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

Katern “de Walegang” deel uitmakend van het 
blad Voorwaarts COM afdeling Gelderland  

55e jaargang nr. 1 /maart 2020 

Onderafdeling / Veluwe 
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Wijsheden van alle tijden: 

In mijn hoofd wordt het VRAAGTEKEN steeds  

opnieuw uitgevonden. 

En het komt maar zelden voor dat er een  

LAMPJE gaat branden. 

 

Remco Campert (1929) Nederlandse schrijver 

 

 

 

 

 

Beste Korpsvrienden, 

Op verzoek van onze voorzitter Ben Gabriël schrijf ik nog-
maals het voorwoord. Zoals de leden en  
donateurs van COM Veluwe weten ervaart Ben wat  
medische problemen en ik wens hem een voorspoedig 
herstel zodat hij de volgende keer weer het voorwoord 
kan schrijven. 
Wij zijn 2020 weer goed begonnen met de Nieuwjaarsre-
ceptie op zaterdag 4 januari. Een grote opkomst van onze 
leden en donateurs met een perfect verzorgde receptie. 
Loes en Harm verwenden ons met “hapjes en drankjes” 
waar gretig gebruik van werd gemaakt en waarvoor onze 
dank. 
Nadat de kelen “gesmeerd” waren werden er ook nog een 
aantal liederen gezongen. Wat mij daarbij opviel was dat 
niet iedereen meezong, wellicht doordat de tekst op het 
scherm vanuit hun plaats niet goed te lezen was, maar 
aan de gezichtsuitdrukkingen te zien had iedereen het 
perfect naar de zin. 
Het komende jaar staan zijn er weer diverse  
activiteiten gepland, een bezoek aan Texel om maar iets 
te noemen. Daar kijken vele sobats al naar uit. Je nog niet 
aangemeld?  
 
Doe dit dan alsnog bij ons bestuurslid Louis Vereijken.  
Graag wil ik een beroep doen op onze leden om je aan te 
melden als deelnemer bij de in april en mei te organiseren 
erewachten. Onze “oudste leden” die er altijd bij zijn en 
die we zeker niet willen missen kunnen we dan  

ontlasten door niet te hoeven intreden in de  
erewacht, maar dat zij dan op eigen wijze laten  zien hoe 
belangrijk het is om met elkaar die zaken te herdenken 
waarvoor wij aanwezig zijn. 
 Als je deze editie van Voorwaarts leest heeft COM Velu-
we alweer de algemene ledenvergadering achter de rug, 
heeft u in het jaarverslag kunnen lezen dat wij een goed 
2019 achter de rug hebben en dat het met onze 
“penningen/ €€” wel goed zit. Ook zijn er weer bestuursle-
den voor een nieuwe periode ge- of herkozen. 
 Via deze weg wil ik alle bestuur- en commissieleden har-
telijk danken voor hun inzet, want het is zeker niet van-
zelfsprekend dat COM Veluwe een goed georganiseerde 
onderafdeling is. 
Aan het eind gekomen van dit voorwoord wil ik de zieken 
onder ons van harte beterschap wensen en natuurlijk ein-
digen met de leus die onze voorzitter zou uitspreken: 

“Beterschap sobats, geeft nooit op”. 
 
 Met korpsgroet, Kees van Tiggele 

 

 

 

 

 

LUISTER UIT ! 
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 Vier koninklijke onderscheidingen bij de vrijwillige brand-
weer in Hierden.  
 Aart Vierhout, Jaap Hop en Gert Timmer uit Hierden en 
Reind Mostert uit Hulshorst   
 kregen de onderscheiding vrijdagavond 10 januari door 

burgemeester Van Schaik uit 
 gereikt tijdens de nieuwjaars-
receptie van het korps. 
 Ze zitten allemaal (meer dan) 
twintig jaar bij de brandweer 
en dat is altijd genoeg  
 geweest voor een koninklijke 
onderscheiding. Tot nu. Vanaf 
januari van dit jaar moet  
 je meerdere dingen gedaan 
hebben om in aanmerking te 
komen voor een  
onderscheiding. Dan moet je 

bijvoorbeeld ook nog in een kerkenraad hebben gezeten  
of actief zijn geweest bij voetbal. Ik vond het leuk om het 
team hier nog een  
laatste  keer mee te kunnen verrassen.” 
Aart Vierhout (met 33 jaar de oudgediende) is het een 
deeltijd baan, naast het werk. “Ik ben er zo’n vijftien uur 
per week aan kwijt. In drukke weken wat meer”, aldus 
Vierhout. Elke vrijdag is voor de brandweer. “Hierden is 
een aparte post, dus daar komt  
aardig wat administratie bij kijken.” Al met al een forse  

vrijwilligersbaan. Het brandweerkorps Hierden bestaat uit 
achttien man. “Idealiter bestaat een korps uit twintig 
man, dus we willen er graag nog twee bij”, aldus Vierhout. 
Het is net geen baan voor het leven, maar de beste man-
nen houden het wel een hele tijd vol.  
“De laatste die aangaf te willen stoppen, heeft negentien 
jaar vol gemaakt.”  
 
De razende reporter 
 

AART VIERHOUT KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN  
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Op naar het dorpshuis De Hezebrink in Emst. 
 
Het was een waar genoegen om 
met het marinierskoor te mogen 
optreden in Emst. Niet zo maar 
een optreden, maar ter gelegen-
heid van de 50-jarige  
bruiloft van Piet  en zijn echtgeno-
te Hermien.  
Een gezellige zaal met familie en 
genodigden in opperbeste stem-
ming. Wij kennen Piet geruime 
tijd als oud marinier in hart en nie-
ren en tevens als   

enthousiast zanger van ons marinierskoor QPO. 
Jullie 50-jarige bruiloft wilden we met ons koor dan ook 
graag muzikaal opluisteren.  
Opmerkelijk dat we muzikaal ondersteund werden door  
Anneroos Broekhuis, 14 jaar met de hoorn, de klein-
dochter van Piet en Hermien. 

Zij bespeelde het prachtige  
instrument de hoorn op  
voortreffelijke wijze ten overstaan 
van het bruidspaar en familie.  
Met haar ondersteuning hebben we met 
ons koor een aantal verzoeknummers 
gezongen uit ons repertoire. 
Onderbroken met een korte pauze om 
een drankje en een hapje te nuttigen, 
hebben we een muzikale bijdrage mo-

gen leveren aan een gezellig samen zijn in Emst. 
Bij het afscheid nemen een leuke attentie. 
Bruidspaar nogmaals van harte gefeliciteerd en nog vele 
jaren in goede gezondheid. 
 

Qua Patet Orbis | Ben Streppel 

50 JARIG BRUILOFT PIET EN HERMIEN VAN DE HOOVEN 

09-01-1930      HENK BINNNEKAMP 90 JAAR JONG !!!      09-01-2020 
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Jaarlijks vindt dit grootste paardenevenement plaats in de gemeente Epe. In de loop 
der jaren is dit evenement uitgegroeid tot een paardensportspektakel waar vanuit alle 
delen van Nederland 500/550 enthousiaste deelnemers naar toe komen om vier dagen 
lang “aangespannen” of “onder het zadel” te genieten van de prachtige  
omgeving.  
 

Een viertal gevarieerde routes, (dinsdag t/m vrijdag) elk met een lengte van ruim 20/25 
km, leiden de deelnemers door bossen, langs weides en over heidevelden. Tijdens de 
routes zijn een aantal doorgaande verkeerswegen die door de ruiters/ menners overge-
stoken moeten worden. Om dit in goede banen te leiden worden bij deze oversteek-
plaatsen vrijwilligers (verkeersregelaars) ingezet zodat de deelnemers veilig kunnen 
oversteken.  
 
De Stichting Eperpaarden4daagse is voor het jaar 2020 op zoek naar ongeveer 20  
enthousiaste en energieke mannen/ vrouwen (leeftijd 60/70 jaar) om gedurende 4  
dagen (van 13.00 uur tot 19.00 uur) deze werkzaamheden te verrichten. Je kunt je ook 
met je partner opgeven. Er moet verplicht een cursus (via e-learning) worden gevolgd 
voor verkeersregelaar. Hiervoor zal een trainings- en examenavond worden verzorgd. 
 
De vergoeding per persoon wordt aan de vereniging overgemaakt. De vrijwilligers ont-
vangen hun natje en droogje en kunnen deelnemen aan de braai (BBQ) op donderdag.     
 
Opgeven en nadere informatie is te verkrijgen bij Kees van Tiggele (06-26387425) 
 

 

OPROEP PAARDEN4DAAGSE EPE (08-06-2020 t/m 12-06-2020) 
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Oud-Mariniers (Veluwe) en stichting Broken Wings ’40-’45: een perfecte match! 

Aanleiding tot oprichting van stichting Broken Wings ’40-’45 in november 1997 werd 

gevormd door de 50e  herdenking en viering van de bevrijding van  

Vaassen op 17 april 1995. Tijdens een indrukwekkende samenkomst, in  

aanwezigheid van nabestaanden van de 33 in de gemeente Epe omgekomen en be-

graven geallieerde vliegers, werd stilgestaan bij het hoogste offer dat deze jonge 

mensen brachten opdat wij in vrijheid zouden leven! 

Om gehoor te geven aan de wens van de nabestaanden om de nagedachtenis van 

de gesneuvelde vliegers te blijven gedenken besloten enkele initiatiefnemers van stichting ‘Vrij Vaassen ‘95’, tot op-

richting van stichting Broken Wings ’40 -’45, hetgeen op 28 november 1997 werd gerealiseerd. 

Oud-Mariniers - COM-afdeling Veluwe 

In de loop van 2008 werd in het kader van verbreding van Broken Wings activiteiten contact gezocht en gemaakt met 

het Veteraneninstituut in Doorn. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van een Veteranengroep  

gevormd door oud-Mariniers van Contact Oud-Mariniers (COM) afdeling Veluwe die in eerste instantie tijdens  

Broken Wings herdenkingen aanwezig waren. 

Herdenking, Viering en Beleving 75 jaar VRIJHEID 

In het kader van de komende herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in Nederland werkt Broken Wings nauw samen 

met Oud-Mariniers COM Veluwe bij de voorbereiding en samenstelling van een viertal exposities op vier locaties in 

Vaassen over 5 jaar bezetting in Vaassen en vanaf vrijdag 17 april 2020 te bezoeken: 

Vaassen/ Epe: 

 

 

 

 

 

 

Nunspeet werd op 19 april 1945 bevrijd door de Canadezen. Op die dag is er traditiegetrouw een  

herdenkingsplechtigheid. Dit wordt herdacht door met een colonne historische militaire voertuigen de Elspeet Memo-

rial Tour te rijden. Voor 2020 zal de herdenking plaatsvinden op zaterdag 18 april 2020. 

Daarnaast heeft het COM Veluwe een verzoek ontvangen van de werkgroep voor Nunspeet om dezelfde dag  

deel te nemen aan het defilé en tijdens de herdenkingsplechtigheid aan de Laan een erewacht te vormen.  

Beide evenementen vormen, voor een bepaalde tijd, één geheel. 

Nunspeet/ Elspeet: 

16.00 – 18.00 uur Officiële opening expositie in Bouwhuis van kasteel de Cannenburgh 

18.00 – 21.00 uur Openstelling expositie in Daam's molen 
Openstelling expositie in Museum Vaassen Historie 
Openstelling expositie in pand Dorpstraat 61 (voormalig DA) 

19.00 – 19.30 uur Herdenking bij gedenkplek familie Van Essen, Wachtelenbergweg te Epe 

21.00 – 21.45 uur Bevrijdingsconcertje op plein De Wieken (bij Daam’s molen) 

Zuil/monument Locatie Tijdstip passage 

1e zuil Hierderweg Hulshorst 09.50 uur 

2e zuil Oudeweg Hulshorst 10.05 uur 

3e zuil Rijnvis Hulshorst 10.15 uur 

4e zuil Hoek Kienschulpenweg/ Jan Topweg Nunspeet 10.20 uur 

5e zuil Harderwijkerweg 85 Nunspeet (voor chinees) 10.25 uur 

  Aansluiten defilé naar plechtigheid aan de Laan  Nunspeet 10.30 uur 

6e zuil Oosteinderweg Nunspeet 12.55 uur 

Monument 1 Tongerenseweg Vierhouten 13.15 uur 

Monument 2 Schaarweg Elspeet 14.00 uur 
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OPTREDEN MARINIERSKOOR IN KULTURHUS IN EPE 

Zondagmiddag 26 januari traden we op in het  
Kulturhus te Epe. Het betrof dit keer een  
gezamenlijk optreden van het Marinierskoor, de  
Meppeler Muiters en de Tolzangers van camping  
De Tol in Nunspeet. 

In verschillende kleurrijke tenues waaronder een zo-
mertenue, stelden we ons op, op het podium. 
Muzikaal waren we eveneens goed  
vertegenwoordigd daar ieder koor zijn  
instrumenten mee bracht. In het logo van de  
Meppeler muiters zag ik staan: “zingen is plezier”. Ik 
ben het daar en met mij velen van harte mee eens. 
Er waren veel mensen op dit evenement afgekomen. 
De zaal was geheel gevuld. Het repertoire is bij de 
meeste Shantykoren wel bekend.  
Het publiek zong  actief mee.   

Het koor stond onder leiding van de dirigent van het 
marinierskoor Jaap van Huffelen.  
Aan enthousiasme ontbrak het deze middag dan ook 
zeker niet. 
De vele zangers alsmede de uitgebreide muzikale 

ondersteuning hebben de aanwezigen een  
heerlijke middag kunnen bezorgen. 
Daar we in Epe waren aan de rand van Vaassen met 
zijn prachtige kasteel De Cannenburgh  
hebben we o.a. het Cannenburgher Kloksien ten ge-
hore gebracht. 
Bij de aanwezigen uit Epe en omstreken werd dit dan 
ook zeer op prijs gesteld. Kortom het was een zon-
dagmiddag genieten van zang en muziek. 
 
Qua Patet Orbis    Ben Streppel 

OPTREDEN MARINIERSKOOR IN SOEST 
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FOTO’S NIEUWJAARSBIJEENKOMST ONDERAFDELING VELUWE 

Gezellig samenzijn op 4 januari 2020 met de sobats in “ons Honk” te Uddel om het oude jaar 2019 te her-

denken en het nieuwe jaar 2020 te vieren. 
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OPTREDEN MARINIERSKOOR IN DE 4 DORPEN BEEKBERGEN 
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ACTIVITEITEN KALENDER COM VELUWE 

Vanaf 01-03-2020 

DATUM ACTIVITEIT 

  Oefenen Marinierskoor QPO aan het Staverhul te Uddel: vanaf 9 januari 2020 

elke 2 weken op donderdagavond vanaf 20.00 tot 22.00 uur. 

  
ACTIVITEITEN 2020 

14-03-2020 Ledenvergadering Afdeling Gelderland, Eetcafé “De Veldhoek”, Hengelo (Gld.) 

07-04-2020 Optreden Marinierskoor QPO, Zorggroep Randerode, Zuster Meyboomlaan, 

Ugchelen, 14.30 – 16.00 uur. Verzamelen 14.00 uur. 

09-04-2020 Extra oefenavond koor – instructie Erewacht leden voor 18 april 2020  

Nunspeet enz. 

16-04-2020 Koningschutter Gelderland bij SV De Eendracht, Thorbeckelaan 113, Barneveld 

18-04-2020 Herdenking Erewacht Nunspeet 75 jaar bevrijding – Organisatie Gerrit Geurt-

sen en Jaap v Huffelen. Na afloop Optreden Marinierskoor QPO in Vaassen! 

25-04-2020 Optreden Marinierskoor QPO, Zorggroep Randerode, Casa Bonita, Anklaarse-

weg 91, Apeldoorn, 14.30 – 16.00 uur. Verzamelen 14.00 uur. 

01-05-2020 Optreden Marinierskoor QPO, Zonnebloem Epe.  

Onder voorbehoud afspraak Jaap van Huffelen. 

04/05-05-2020 Dodenherdenking en Bevrijdingsdag:  

Erewacht in Barneveld, Vaassen en Elspeet 

16-05-2020 Wandeltocht Gelderland te organiseren door COM Achterhoek 

08/12-06-2020 Paarden Vierdaagse Epe – Verkeersregelaars COM Veluwe 

09-06-2020 Optreden Marinierskoor QPO bij de Paarden Vierdaagse Epe – ’s middags. 

13-06-2020 Reünie omgeven door sport en spel Doorn 

17-06-2020 Bezoek aan de Joost Dourleinkazerne Texel 

27-06-2020 Veteranendag Den Haag 

16-07-2020 Saamhorigheidsdag Den Helder (onder voorbehoud) 

21-24- 07-2020 Vierdaagse Nijmegen 

25-07-2020 BBQ COM Veluwe in het “Honk” te Uddel 

29-8-2020 Festival Ermelo – Optredens Marinierskoor QPO 

04,05,06-09-2019 Wereldhavendagen Rotterdam – Onder voorbehoud - Louis Verheijen 

25-09-2020 Taptoe voor veteranen in Ahoy Rotterdam 

15-10-2020 Worst maken in “Ons Honk” te Uddel – Organisatie Roelof 

10-12-2020 Korpsverjaardag Korps Mariniers 355 jaar! 

12-12-2020 Viering Korps Verjaardag 

QUA PATET ORBIS 
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ZIEKENBOEG  /  LIEF EN LEED. 

Dus mogen wij meebouwen aan een gezond Korps, en als zodanig ons 
steentje, als levende  steen , bijdragen. Hoewel ……….mogen? 
Voor een “marinier “ geldt geen vrijstelling van dienstplicht.  
We mogen/ moeten blijvend meebouwen, al zullen we het met onze ar-
beid  nooit bereiken, maar het is wel zo dat wij ons ervoor inzetten. Je 
kunt dat alleen doen, maar wat is er mooier dan veel dingen samen te 
doen. 
 
Wij zijn allemaal verschillende mensen met verschillende  
gaven en talenten. Samen zijn we ”C.O.M Veluwe “ en  
samen zijn we  “het marinierskoor “ en samen beheren we de  
“ziekenboeg“ 
 

 
Op dit moment kunnen we  zeggen, dat er nogal wat sobats zijn die medische bijstand ontvangen en extra zorg en 
aandacht nodig hebben. 
De teamleider van het lief en leed team doet een dringende oproep: “Een gezonde marinier staat niet alleen voor rust 
en orde maar ook Fier voor die “zieke of gekwetste marinier“. Wat mij bezig houdt op dit moment? Even voordat ik dit 
ging schrijven voor onze  katern de “WALEGANG “ sprak ik  een gekwetste en zieke sobat.  
Hij vertelde mij het volgende: “Ik ben juist alle kaarten en brieven die ik heb ontvangen nog eens aan het nalezen en je 
wilt niet weten Jo,  wat dat met me doet. Ik krijg er een heel fijn gevoel van.”  
Verdere uitleg overbodig……... toch? 
 
De volgende mutaties kan ik melden: 

 Ben ten Wolde, Revalidatie Centrum, Veldbloemlaan 25, 8081 DL  Elburg; 

 Fred Flemming, Sluisoordlaan 183, 7324 EK Apeldoorn; 

 Anton Hagen, Laan van Fasna 61, 8171 KH Vaassen; 

 Jan Luiting, Kalverkamp 3, 3848 BS Harderwijk; 

 Henk de Velde Harsenhorst, Johan de Wittlaan 12-212, 3771 HP Barneveld. 

En verder alle niet genoemde zieken en gekwetsten, allen veel liefde en verzorging gewenst van jullie naasten. Wij 
zorgen voor het  
medicijn. 
  
Voor meer informatie over onze zieken even bellen naar  
0578-618679 
  
De coördinator lief en leed 
Jo Jager 
 

“Eens Marinier, altijd Marinier “ 
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 BETAALBARE LUXE & DE LAAGSTE PRIJSGARANTIE INDUSTRIEEL - VINTAGE - SCAN-

DINAVISCH - LIFESTYLE - URBAN CHIQUE Kerkstraat 58, Soest 
|Herenstalsebaan 705, Wommelgem WWW.GIGAMEUBEL.NL  
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