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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

Oefening Trident Juncture is er één die indruk maakt. En dat is 
precies de bedoeling! 50.000 militairen uit meer dan 30 landen 
komen samen in het koude Noorwegen, in oktober en novem-
ber. Het is de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. 

En Nederland levert een fors aantal militairen en materieel.  
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Voorwoord 

door de voorzitter COM Gelderland            

Henri de Boer 

COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

Korpsgenoten, 

 

Met trots mag ik het voorwoord schrijven in deze 

allereerste officiële uitgave van onze vernieuwde 

“Voorwaarts”. Er was  mooie respons  op de proef-

uitgave van vorig jaar. Veel lof hier en daar en op-

bouwende kritiek, maar geen negatieve reacties. 

We hebben alles ter harte genomen, en waar moge-

lijk de aanwijzingen aangepast om zo tot een nog 

beter resultaat te komen. 

Ik wil vanaf deze plek iedereen die hierbij betrokken 

is geweest en nog steeds is bedanken. Er is door de 

onderafdelingen veel werk verzet, en door de afde-

ling vooral in de persoon van Ferry Roks om alles te 

stroomlijnen. Natuurlijk volop gesteund door de 

andere bestuursleden. Zo’n eerste uitgave is na-

tuurlijk heel veel werk. Alles wordt op een andere 

manier aangeleverd en moet omgezet worden. Al-

les moet een plekje krijgen. En in volgende uitgaven 

zullen we steeds onszelf blijven verbeteren om een 

goede ratio te vinden tussen alle belangen. Het 

mooiste is dat de onderafdelingen hun eigen identi-

teit geheel hebben kunnen behouden in een eigen 

katern. ( ja ja, ik probeer me de bijbehorende vak-

taal al eigen te maken haha) Het mooiste vind ik dat 

we nu provincie breed kunnen lezen hoe het gaat 

met maten in andere plaatsen. Lief en leed kunnen 

we delen, en misschien oude contacten ineens weer 

oppakken en verdiepen. In de afgelopen periode 

zijn we ook druk geweest met de nieuwe statuten 

van onze vereniging, hetgeen ook veel werk met 

zich meebracht. Als ik dit stukje schrijf , zijn we bij-

na aan de jaarvergadering toe welke door omstan-

digheden in Ermelo gehouden wordt. Ik ben me er 

van bewust dat sommige hierdoor verder moeten 

reizen, daartegenover zijn er die misschien elk jaar 

ver moesten reizen en nu dicht bij huis zijn. Het 

plotseling niet meer beschikbaar zijn van de bespro-

ken locatie in Schaarsbergen stelde ons voor een 

dilemma. De uitnodigingen voor de jaarvergadering 

moesten binnen drie dagen verstuurd worden, en 

we hadden ineens geen locatie meer. Dat was lastig 

omdat we wel wat noten op onze zang hadden, 

ruimte om te vergaderen en een maaltijd nader-

hand. Na meerdere locaties te hebben benaderd 

bleef Echo’s home in Ermelo over. Toch fijn dat we 

in zo’n korte periode een geschikte betaalbare loca-

tie hebben kunnen vinden. Ik verheug me tijdens dit 

schrijven om velen van jullie daar te ontmoeten. Er 

is parkeerplek genoeg, en iedereen mag carpoolen 

als je geen vervoer hebt. Met de trein is Ermelo 

goed te bereiken, en vandaar een klein stukje met 

de bus. 

Ik zou zeggen “veel leesplezier” 

Met een Korps groet, 

Henri de Boer 

De Schakel 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

Beste leden van afdeling COM Gelderland, 
  
Zoals jullie weten bestaat het COM uit drie bestuurslagen. Ten eerste hebben we het COM landelijk,  
daarop volgen de afdelingen (provincies) en als laatste de onderafdelingen. Een ieder van ons is lid van 
het COM landelijk en betaalt daarvoor contributie. Van dit geld worden o.a. de bijzondere herdenkingen 
en feesten betaalt en krijgen wij het blad “Houwe Zo”.  
 
Voor zowel de afdeling als de onderafdeling wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De afdeling betaalt 
hiervan de kosten van de ledenvergadering (aan het begin van het jaar), de feestavond 
(korpsverjaardag), maar ook Lief & Leed, periodiek informatie boekje en representatiekosten. De onder-
afdelingen betalen hiervan eveneens de feesten, dagjes uit en consumpties bij diverse gelegenheden. 
 
Wij hebben er alle begrip voor dat contributie en twee vrijwillige bijdragen soms best veel kan zijn. Drie 
kleine bedragen maakt immers één groot bedrag. Echter, willen wij met elkaar als oud Mariniers onze  
vereniging hoog in het vaandel houden, dan zijn we met elkaar afhankelijk van wat wij als individu willen 
doneren. Mooier kunnen wij het niet maken maar wel makkelijker! 
 
De afdeling Gelderland krijgt de vrijwillige bijdragen zeer onregelmatig en behoorlijk fluctuerend. Dat wil 
zeggen dat we de ene keer redelijk bij kas zitten en de andere keer schromelijk tekort komen. Om dit op 
te lossen kiest het bestuur ervoor om de vrijwillige bijdrage d.m.v. een automatische incasso van u te  
ontvangen. Uiteraard is dit niet verplicht en blijft de hoogte van het bedrag geheel wat u er voor over 
heeft. Het is voor u veel makkelijker en kan de penningmeester beter inschatten wat de afdeling als mid-
delen heeft. 
 
Hierbij vragen wij uw medewerking om onderstaand antwoordbriefje in te vullen en aan ons getekend te 
retourneren. De penningmeester draagt dan zorg dat jaarlijks in de maand april het bedrag wat u wilt  
doneren van uw rekening wordt afgeschreven. 
 
Als bestuur kunnen wij niet genoeg benadrukken dat het vrijwillig is maar dat we elkaar hier enorm mee 
helpen. 
 
Het bestuur van COM Gelderland. 

 
 

 

*  De Heer   Mevrouw  

Voorletters: ______________________________________________________________  

Achternaam:  ______________________________________________________________  

Straat: ______________________________________________________________  

Postcode: ______________________________________________________________  

Woonplaats: ______________________________________________________________  

IBAN Bankrekening nr.:  NL ___________________________________________________________  

Bedrag:  € ____________________________________________________________  

Datum ingang:  _____________________________________________________________ 

 

Verleent hierbij toestemming aan stichting COM Gld. tot een automatisch incasso in de maand april van elk jaar.  

Datum: ___________________________  

Handtekening: ___________________________  

 

 

Retourneren aan:  Dhr. G.J.J. Strijbos  
              Penningmeester COM Gelderland   
              Oude Groenestraat 6 - 71  

                 6678 MB Oosterhout 
 

* Vakje aankruisen a.u.b. 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

Naam incassant:                  COM Afdeling Gelderland. 

Adressant:                             Penningmeester COM Gelderland Ger Strijbos. 

Adres en postcode:              Oude Groenestraat 6-71  

Postcode en woonplaats:    6678 MB  /  Oosterhout. 

Kenmerk machtiging:            Jaarlijkse bijdrage COM Gelderland.              

                                                                    

Machtiging voor standaard Europese incasso– SEPA 

  

Door ondertekening van dit formulier, geeft U toestemming 

aan de penningmeester van het Contact Oud Mariniers 

Afdeling Gelderland, om eenmaal per jaar, medio april een 

incasso-opdracht te sturen naar Uw bank om het hieronder 

vermelde bedrag van Uw rekening af te schrijven, wegens de 

jaarlijkse bijdrage aan de Afdeling COM Gelderland. 

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

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

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

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

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

 

Rekeningnummer ( IBAN ) :       

Ondertekening: 

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

                                                                                                  Handtekening. 
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Een vijftal foto’s van Jaap Mooi gediend bij het korps 
Mariniers van 16 februari 1957 tot en met 1 maart 
1959. 
Door voor 3 maanden bij te tekenen was het moge-
lijk om alsnog uitgezonden te worden als MP naar de 
west CURACAO. Taak: bewaking van het paleis van 
de Gouverneur Dhr. Sprekenbrink met zijn adjudant 
1e luitenant van Lokeren Campagne. 
En andere taken vanuit Suffisant en Fort Amster-
dam. 

  
 

 
Foto nr. 1 : 16 januari 1958 Vertrekhal K.N.S.M. 
v.l.n.r.  Korporaal (naam onbekend) 
Rosema M automonteur, onbekend Jaap Mooi 
(rookte toen nog) 
 
Foto nr. 2 : Jaap Mooi Kerstgroet naar de familie in 
Nederland 1958-1959 
 
Foto nr.3 : Jaap Mooi poserend bij de Landrover op 
het fort Amsterdam 1958 
  
Foto nr. 4 : Weer thuis bij de familie in de van Beet-
hovenstraat in Nijmegen 
 
Foto nr. 5 : zie tekst, naast de foto. 
 
Hierbij een stukje uit mijn belevenissen bij ons korps 
in de vijftiger jaren 
Het begon direct na de tweede wereldoorlog en dan 
heb ik het over de begin jaren vijftig toen de eerste 
oproep in de bus viel van het toen ministerie van 
oorlog om mij te melden in de landmachtskazerne in 
Arnhem.  
De keuring om als dienstplichtige te worden opge-
roepen verliep een beetje chaotisch na vele testen 
en medische onderzoeken vroeg men mij waar gaat 
de voorkeur naar uit Landmacht luchtmacht of de 
marine ? 

Nu wil het geval dat het nu ook nog de huidige Nij-
meegse oud marinier Peter Loeven zich al eerder als 
beroeps marinier had gemeld en zeer trots bij mij in 
de straat aan kwam lopen in het voor mij indrukwek-
kende uniform van ons korps mariniers, op mij als 
jongen zo’n indruk maakte dat ik gelijk toen in thuis 
kwam tegen mij ouders vertelde dat ik het Korps 
Mariniers als doel had om mijn dienstplicht te gaan 
vervullen. Groot was dan ook de teleurstelling toen 
ik op het moment dat ik mijn wensen in dat opzicht 
had ter invulling van die tijd te horen kreeg en ik ci-
teer: Heer Mooi U bent volgens ons iets of wat kleu-
renblind iets wat ik van mijn leven nog nooit  

COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

Foto 2 

Het verhaal van Jaap Mooi. 

Zie volgende pagina! 

Foto 3 
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Foto 1 

Foto 5 
Van links naar rechts 

COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

Foto 4 

Vervolg verhaal Jaap Mooi. 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

van gehoord had en wij vinden het Korps Mariniers 
dus niet geschikt voor U. Gelukkig voor mij kreeg ik 
ondanks die conclusie toch een oproep in de brie-
venbus om twee dagen naar Voorschoten te komen 
om te worden gekeurd voor het vervullen van mijn 
dienstplicht bij het Korps, uitslag: goedgekeurd. 
  
Op 16 februari 1957 was het dan zover naar Drie-
bergen in de truck en naar de van Braam Houck-
geest Kazerne in Doorn ietwat onwennig kregen wij 
te horen dat wij daar nu wel waren maar niet 
moesten denken zomaar Marinier te worden, om 
het een en ander te horen en bovenal te zien was 
de film De ondergang van de B compagnie, een film 
die de werkelijke oorlogs- omstandigheden toonde, 
of hij of ik dus hij werd het dan. 
3 maanden EMV , dan drie maanden naar de van 
Gentkazerne in Rotterdam voor de opleiding Mari-
ne Patrouille door de toenmalige Hoofd officier 
Dourlein. 
 
 
Geplaatst 3 maanden in Rotterdam patrouilles in de 
stad en begeleiden andere werkzaamheden zoals 
vlootbezoeken van buitenlandse schepen van be-
vriende landen waaronder veel Amerikaanse vloot-
eenheden, samen met de buitenlandse collega’s 
patrouilles uitvoeren. 
Overgeplaatst naar Amsterdam naar de Marine ka-
zerne dienst gedaan bij alles wat met de vloot te 
maken had arrestanten overbrengen etc. Ziek ge-
worden in Amsterdamse ziekenboeg wekenland 
verpleegd voor de ziekte van Pfeiffer kreeg aan 
mijn ziekbed altijd bezoek van een aardige vrouwe-
lijk Marva. 
 
Na genezen te zijn verklaard las ik op het medede-
lingen bord dat er MP-ers werden gevraagd voor 
dienst op Curaçao wacht en andere diensten voor 
o.a. De Gouverneur en andere werkzaamheden, 
dat leek mij wel wat en na enig overleg met het 
thuisfront heb ik bijgetekend voor 3 maanden om-
dat die dan tekort kwamen. 
 
Op 16 januari melden in Amsterdam bij de K.N.S.M. 
Alwaar de Prins der Nederlanden een half vracht- 
en half passagiersschip van zo’n 8000 ton een zus-
terschip van de Oranje Nassau die een geregelde 
dienst onderhielden tussen Amsterdam en het Ca-

raïbisch gebied 16 dagen uit en thuis een flinke 
storm op en in de Golf van Biskaje maakte van ons 
ook een zeeman waarbij overigens menige maat al 
zijn eten weer over de reling kiepte. 
In de haven van La Quira in Venezuela voor 20.00 
weer aan boord wegens de staat van beleg. 
(de zoveelste toen al onstabiele regering van die 
staat.) Aan boord terug een schildwacht van het 
Venezolaanse leger bewaakte de trap van het schip 
en liep van voor naar achter om te voorkomen dat 
er toch nog mensen van en aan boord konden ko-
men de korporaal Marinier met ons gezeten in de 
punt van het schip kwam met het idee om voor 300 
Curaçao' se guldens van de punt van het schip te 
springen zonder dat de bewaker dat in de gaten 
kreeg en zo geschiede eerst geld inzamelen en toen 
de bewaker even niet oplette sprong de korporaal 
en kwam met hulp weer razendsnel aan boord via 
de trap. De commandant van onze eenheid zette 
hem voor in het schip in streng arrest eenmaal op 
Curaçao kreeg hij uiteindelijk van de kazerne com-
mandant de straf van berisping. 
Na een tussenstop in Trinidad and Tobago met een 
korporaal die op straat een hondje had opgepikt en 

enigszins aangeschoten het beest mee aan boord 
te willen nemen, maar na vele pogingen onzerzijds 
toch maar besloot het beestje op de kade achter te 
laten. Na 16 dagen varen mochten wij eindelijk van 
boord om aan onze dienst te beginnen. Bij de MP 
wachtlopen op Fort Amsterdam 10 passen links en 
20 rechts voor het paleis langs. 

Vervolg verhaal Jaap Mooi. 

Luchtfoto Mariniers kazerne Suffisant rond 1968 
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Op patrouille naar o.a. Campo Allegro omdat dat 
verboden gebied was voor de maten. 
Mijn beroep van als Horlogemaker was al gauw be-
kend onder mijn maten en het kon niet anders 
er ging weleens een horloge stuk, en dan kreeg ik 
de vraag Mooi wil je het voor mij herstellen?  
Op de kazerne kon ik dat niet maar niet getreurd in 
Otra Banda was een Horlogezaak waar ik naar toe 
ben gegaan om te vragen of ik in hun atelier af en 
toe een horloge mocht herstellen, nou dat was 
geen bezwaar, al gauw drong het een en ander door 
bij o.a. de commandant van onze MP eenheid de 
toen eerste luitenant Piet Engles beter bekend als 
Piet van de Tanks, Jaap Mooi werd gevraagd om op 
zijn kantoor te komen, de eerste vraag was Mooi 
wat doe jij daar in de Otra Banda? Werk jij daar, 
nee commandant ik hou alleen mijn vak van horlo-
gemaker wat bij, oh een andere officier kwam het 
kantoor binnen Piet wees op mij en zei: ik ben Piet 
van de Tanks en dat en hij wees op mij dat is Mooi 
van de horloges. Om kort te gaan Jaap Mooi moest 

bij de commandant Dunki Jacobs op rapport ko-
men, hetzelfde als bij Piet herhaalde zich. Alleen 
steeds weer de vraag wat doe je daar, vak bijhou-
den commandant weer de opmerking :dus je werkt.  
 
Men vond het beter dat ik de MP verruilde voor een 
plaats bij het MIPEL het mitrailleur peloton, aldus 
geschiedde.  
Tot slot de commandant liet mij op een dag op zijn 
kantoor komen en vroeg mij om zijn klok te repare-
ren die achterin zijn auto lag. Op 1 maart 1959 kwa-
men wij weer in IJmuiden aan om klokslag 12 uur ‘s 
nachts. Dit avontuur zat erop.  
 
Nu nog steeds na meer als 50 jaar lid van het COM 
eens Marinier altijd Marinier.   
 
Nijmegen 26 Maart 2018 
 
Jaap Mooi 

Vervolg verhaal Jaap Mooi 
COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

De Prins Der Nederlanden 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

Beste COM Sportvrienden, 

 

Graag vraag ik jullie aandacht, en medewerking voor het onderstaande. 

 

De 30e COM reünie omgeven door sport en spel nieuwe stijl. 

Zaterdag 15 juni 2019 te Doorn VBHKAZ. 
Geef je nu alvast op om deel te nemen en sluit je aan bij onze junioren of senioren van het COM  

Gelderland. 

Voor meer informatie volg de berichtgeving en/of neem contact op met Ton Berkeljon, 

Bestuurslid, Webmaster en sport coördinator COM Gelderland. 

E-Mail: gelderland.com@gmail.com 

Voor meer informatie zie s.v.p. de nieuwe landelijke website: https://contactoudmariniers. 

Ook op onze eigen website www.com-gelderland.nl staat meer informatie. 

Tot slot hoop en verwacht ik dat wij als afdeling Gelderland dit jaar, de 30e Reünie omgeven met 

sport en spel voor goud zullen gaan! 

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

deel te gaan nemen, actief of als toeschouwer, aan deze mooie 30e Reünie omgeven met sport en 

spel te Doorn. 

Ik zie uiteraard jullie opgave en van de bij jullie bekende maten met belangstelling tegemoet. 

Alvast dank voor jullie opgave en medewerking, 

Met sportieve Korpsgroet,  

Ton Berkeljon. 
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353 jaar 
Korpsverjaardag COM Gelderland 

1 december 2018 

1 december, was het weer zover, na veel gere-

gel en heen en weer bellen, kon ons zo gelief-

de feest, weer van start! 

Tussen twee en half drie druppelden de eerste 

gasten binnen, in de grote zaal van de Oranje 

kazerne te Schaarsbergen. 

Een heuse discjockey zorgde voor de muzikale 

omlijsting en bij binnenkomst kon men zich 

verheugen op een reuze gebakje, met een kop 

koffie of voor de liefhebbers een kopje thee. 

Onze voorzitter Piet Kruithof van het COM Ne-

derland verblijde ons met zijn aanwezigheid, 

ook de Adjudant van de Van Ghent Kazerne,  

Adjudant Michael Kramer,  gaf acte de présé-

ance, dank voor hun bezoek!!  

Nadat iedereen zijn of haar plekje had gevon-

den, vertelde Ton Berkeljon dat er maar weinig 

reacties waren gekomen, om oude foto's in te 

sturen over je genoten diensttijd, die uiteinde-

lijk tijdens het feest op een groot scherm ver-

toond werden. 

Toen was het de beurt aan onze voorzitter, 

Henri de Boer, om na een korte toespraak de-

ze feestdag officieel te openen. 

Vervolgens was er nog een act, die erg veel op 

die van Andre van Duin leek in zijn vroege ja-

ren, zeer geslaagd overigens!  

En ja uiteraard was er de Indische maaltijd, 

waar iedereen dan ook van genoot, tja en 

voor je het weet is het alweer negen uur, we-

denken dat we terug kunnen kijken op een 

zeer geslaagde 353e verjaardag van ons Korps.  

 

 

                                                                                                     

De feestcommissie 
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Een kleine impressie!! 
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Middels een ingelaste vergadering heeft 
het bestuur van de afdeling Gelderland 
samen met de Raad van Afgevaardigden 
(RvA) op 30 oktober 2018 vergaderd 
over de nieuwe concept statuten van het 
COM. Samengevat komt het erop neer 
dat het COM een koepelorganisatie 
wordt waar niet alleen de afdelingen en 
onderafdelingen maar ook identiteits-
groepen (IDG) en entiteiten deel van uit 
gaan maken. Bij een IDG kun je denken 
aan de Mariniers Commandogroep en bij 
een entiteit het Mariniersmuseum. Voor 
beide geldt dat het een Mariniers gerela-
teerde organisatie moet zijn. Het Dage-
lijks Bestuur (DB), het Algemeen Bestuur 
(AB) en de RvA komen te vervallen. In 
plaats daarvan komt er een Bestuur en 
een Ledenraad waar alle behartigers in 
plaats hebben. 

Veel vragen werden gesteld omtrent de 
vergader intensiteit, de democratische 
besluitvorming en het stemrecht van de 
verschillende partijen. Ook was er com-
mentaar op de ambtelijk taal en de in-
breng vanuit de achterban. 

Begin december heeft het DB samen met 
het AB en de RvA vergaderd over de inge-
komen vragen en opmerkingen. Begin 2019 
komt er een aangepaste versie waarover 
wederom een ieder zich kan buigen en me-
dio maart hoopt het bestuur de nieuwe sta-
tuten vast te mogen stellen. 

De concept statuten zijn voortgekomen 
vanuit de werkgroep TOECOM die in 2016 
en 2017 langdurig heeft nagedacht over 
hoe het in de toekomst verder moet met 
het COM als organisatie. Er komen weinig 
“jonge” Mariniers bij en het COM is van 
11000 leden naar nu tussen de 6 en 8000 
leden gegaan. Er moet dus wel het één en 
ander gebeuren. Vandaar een nieuwe orga-
nisatie met nieuwe statuten waar een ieder 
zich in kan thuis voelen en waarbij Verbon-
denheid , Kracht en Toewijding essentieel 
is. Immers: “Eens Marinier….Altijd Mari-
nier”. 

Statuten 

Niet alleen het bestuur en de RvA van de 
afdeling Gelderland heeft zich gebogen 
over de concept statuten maar vanuit 
het alle afdelingen is een lijst aan vragen 
en opmerkingen gekomen die alle ten 
doel hadden om de nieuwe statuten vol-
ledig op de wensen en inzichten van de 
nieuwe organisatie te laten aansluiten. 

COM Afdeling Gelderland 1965-2019 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

Aanvragen Postactievenpas 
 
Er zijn drie soorten passen; Veteranenpas, Post-
actieven pas of de Dienstslachtofferpas. 
Veteranenpas of een Dienstslachtofferpas, kunt u 
aanvragen bij het Veteraneninstituut 
(www.veteraneninstituut.nl / 088-3340050). 

 
Een Postactieven pas kunt u aanvragen bij het Bu-
reau Veteranen, Postactieven & Algemene Persone-
le Zorg (VP APZ) van het Ministerie van Defensie 
(https://www.defensie.nl/onderwerpen/
postactieven/downloads/formulieren/2018/12/11/
verstrekkingsformulier-postactievenpas). 

 
Voor het aanvragen van een Postactievenpas gel-
den een aantal spelregels: 
 De pas is bestemd voor gewezen militairen, niet 
zijnde veteranen, en burgerlijke ambtenaren van 
Defensie die ten minste zes jaar tot het beroeps,- of 
reservepersoneel hebben behoord dan wel een vas-
te aanstelling als burgerlijk ambtenaar bij Defensie 
hebben gehad. 
 Heeft u voor 2006 de dienst verlaten, dan uw 
Staat van Dienst op vragen bij het SIB-loket in Kerk-
rade via C4IenI.IB.SIB.loket.KRKRD@mindef.nl 
 
 Eénmaal in bezit van uw Staat van Dienst kunt u 
deze, samen met het ingevulde aanvraagformulier 
pas Postactief (Dfe 069 versie 8.2), naar ons toestu-
ren. Vergeet niet een duidelijke pasfoto mee te stu-
ren. 
 Let op: U kunt maar één pas bezitten. Als u 
reeds in het bezit bent van een Veteranenpas of 
Dienstslachtofferpas, dan kunt u géén Postactieven-
pas meer aanvragen. 
 Adresgegevens van het Commando Zeestrijd-
krachten staan vermeld op het aanvraagformulier. 
 Het bijgevoegde aanvraagformulier (Dfe 069 
versie 8.2) wordt op het moment van dit schrijven 
aangepast. Onder andere de naamvoering (Cluster 
VLB – wordt Bureau VP APZ) en de limiet (12 jaar 
wordt 6 jaar) worden aangepast. Tot die tijd kunt u 
het huidige Dfe 069 versie 8.2 gebruiken. 
 

 
Registratie Postactieven 
Om in het kader van het Postactievenbeleid CZSK 
alle Postactieven te kunnen bereiken is het noodza-
kelijk een registratiebestand aan te leggen. Daar-
naast is het nuttig een aantal gegevens van u ter 
beschikking te hebben voor eventuele gerichte in-
formatie die belangrijk voor u kan zijn. De door u 
verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden ge-
bruikt t.b.v. de communicatie tussen CZSK en haar 
Postactieven. Door inzending van deze registratie 
geeft u aan hiermee akkoord te gaan. Ook geeft de-
ze brief u de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij 
één of meerdere reünieverenigingen https://
www.defensie.nl/onderwerpen/postactieven/
downloads/formulieren/2018/12/11/
registratieformulier-postactieven-koninklijke-
marine 

 
 
Bijdrage reünie 
Zowel het Ministerie van Defensie als het Vetera-
nen Instituut verstrekken een bijdrage (subsidie) bij 
het organiseren van een reünie. Het is daarom be-
langrijk dat zij die recht hebben op een Veteranen-
pas of een Postactievenpas deze aanvragen en het 
nummer van registratie aan ons doorgeven zodat 
wij ook voor u een bijdrage kunnen aanvragen. Uw 
registratienummer gaarne doorgeven aan de secre-
taris van COM afdeling Gelderland de heer Werner 
Veenendaal (wa.veenendaal2@gmail.com).  

http://www.veteraneninstituut.nl
https://www.defensie.nl/onderwerpen/postactieven/downloads/formulieren/2018/12/11/verstrekkingsformulier-postactievenpas
https://www.defensie.nl/onderwerpen/postactieven/downloads/formulieren/2018/12/11/verstrekkingsformulier-postactievenpas
https://www.defensie.nl/onderwerpen/postactieven/downloads/formulieren/2018/12/11/verstrekkingsformulier-postactievenpas
mailto:C4IenI.IB.SIB.loket.KRKRD@mindef.nl
https://www.defensie.nl/onderwerpen/postactieven/downloads/formulieren/2018/12/11/registratieformulier-postactieven-koninklijke-marine
https://www.defensie.nl/onderwerpen/postactieven/downloads/formulieren/2018/12/11/registratieformulier-postactieven-koninklijke-marine
https://www.defensie.nl/onderwerpen/postactieven/downloads/formulieren/2018/12/11/registratieformulier-postactieven-koninklijke-marine
https://www.defensie.nl/onderwerpen/postactieven/downloads/formulieren/2018/12/11/registratieformulier-postactieven-koninklijke-marine
https://www.defensie.nl/onderwerpen/postactieven/downloads/formulieren/2018/12/11/registratieformulier-postactieven-koninklijke-marine
mailto:wa.veenendaal2@gmail.com
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Heren, 
 
Ik ontving onderstaande informatie. Wellicht inte-
ressant voor partners van overleden veteranen die 
nog aangesloten zijn bij het COM. 
 
 
Ter informatie:  belangrijk voor nabestaanden van 
veteranen. 
  
Diensten voor nabestaanden 
Nabestaanden van veteranen kunnen aanspraak 
maken op een aantal faciliteiten. Zo mogen zij 
gratis reizen met openbaar vervoer naar herden-
kingen en reünies die zij voorheen met hun part-
ner bezochten. Ook mogen zij de Checkpoint blij-
ven ontvangen. 
 
Checkpoint 
Wilt u als weduwe of weduwnaar van een veteraan 
de Checkpoint blijven ontvangen, dan kan dat zon-
der kosten. Neemt u contact op met het Vetera-
neninstituut: info@veteraneninstituut.nl of 088 
334 0050. 

 
Gratis treinvervoer 
Partners van veteranen zijn vaak jarenlang meege-
gaan naar reünies en herdenkingen. Daarom krij-
gen weduwnaars en weduwen van veteranen per 
kalenderjaar één vrij vervoerbewijs voor bezoek 
aan een reünie of herdenking. Voor het aanvragen 
neemt u contact op met het Veteraneninstituut: 
info@veteraneninstituut.nl of 088 334 0050. 

 
Fakkeltocht voor nabestaanden en direct betrokke-
nen 
Het Veteraneninstituut, de Stichting Landelijke 
Thuisfronten en de Diensten Geestelijke Verzorging 
bij de krijgsmacht organiseren jaarlijks een Fakkel-
tocht in Roermond. De fakkeltocht is voor nabe-
staanden en direct betrokkenen van tijdens vredes-
operaties omgekomen militairen. Na een korte 
overdenking in de nabijgelegen kapel, lopen de na-
bestaanden met fakkels in de hand naar het monu-
ment voor vredesoperaties. De fakkeltocht is een 

besloten herdenking. Nabestaanden en direct be-
trokkenen ontvangen hiervoor persoonlijk een uit-
nodiging. 
Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opne-
men met de coördinator geestelijke verzorging van 
het Veteraneninstituut, Jan Tom Schneider. Hij is te 
bereiken op het telefoonnummer 088 334 00 88 of 
via de mail: jt.schneider@veteraneninstituut.nl. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Kees Wit 
 

COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

http://veteranenloket.nl/dienstverlening/veteranenbladen/
mailto:info@veteraneninstituut.nl
mailto:info@veteraneninstituut.nl
mailto:jt.schneider@veteraneninstituut.nl
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Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2019 

Zaterdag  09 maart  Ledenvergadering afd. Gelderland   ECHOS Landing 

Zaterdag  04 mei  Dodenherdenking    Nederland 

Maandag  05 mei  Bevrijdingsdag    Nederland 

Zaterdag  25 mei  Wandeldag afdeling Gelderland       Veluwe 

Zaterdag 15 Juni  Reünie omgeven door sport en spel  Doorn 

Zaterdag        29  juni                  Veteranendag                                                      Den Haag 

Donderdag    11 juli                     Saamhorigheidsdag                                            Den Helder 

Vrijdag  27 september Taptoe voor Veteranen ( 13.30 uur )  Rotterdam Ahoy 

Zaterdag  07 december Korps verjaardag afd. Gelderland     Oranje Kazerne 

Dinsdag 10 december Kranslegging               Rotterdam 

Dinsdag 10 december         Korpsverjaardag  353 jaar     Rotterdam 

 



19 

COM Afdeling Gelderland 

Rotterdam 10 december 2018/ Herdenking 
Oostplein 

10 december 2018, was COM Gelderland vertegenwoordigd, met een behoorlijke  

delegatie op het Oostplein in Rotterdam 
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Afdeling Veluwe 

Afdeling Achterhoek 

Afdeling Arnhem 
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Contact 

Oud 

Mariniers 

Achterhoek 

 

Contact 

Oud 

Mariniers 

Achterhoek 

Mannendag 2018 in Zutphen 

Foto Henk Ebbink 
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VOORBLAD 

 
Foto Henk Ebbink 

De Berkelpoort, in de volksmond ruïne  is een onderdeel van de Zutphense stadsmuur en gelegen aan 

de oostelijke rand van het stadscentrum, over de kleine rivier de Berkel. De poort werd in de 14e eeuw 
gebouwd om de twee nederzettingen aan beide zijden van de Berkel met elkaar te verbinden. 
Vanaf hier vaart de “fluisterboot” over de Berkel en grachten langs vele mooie historische plekken die 
Zutphen rijk is. 
De fluisterboot wordt voorbewogen door een  elektromotor en de fluisteraar is de schipper van de boot.  

Sinds april 1999 eigenaar van een delica-
tessenwinkel in het centrum van Doetin-
chem: C’ estbon Blom VOF. Vanaf okto-
ber 2011 heeft onze winkel een nieuwe 
naam: @koffieblom  
Door de jaren heen is er een enorme 
passie voor koffie ontstaan en voor alles 
wat daar mee te maken heeft. Wij dur-
ven dan ook gerust te zeggen dat wij 
kenners zijn op het gebied van koffie. 
Sinds begin 2010 zijn wij geautoriseerd 
JURA Dealer. Samen met koffieblom.nl is 
ons koffieverhaal compleet geworden. 
 

 
Wilt u ons persoonlijk ontmoeten of bent u nieuwsgierig naar onze winkel, dan nodigen wij u graag uit aan het 
Simonsplein 11 te Doetinchem. Het assortiment van @koffieblom zal online steeds verder worden uitgebreid 
met producten uit onze winkel: noten, zuidvruchten, thee en geschenken. Voor meer informatie of online be-
stellen verwijzen wij u graag naar onze website www.koffieblom.nl   Hans en Marga Blom. 

 
 

http://www.koffieblom.nl
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BESTUUR: 

Voorzitter Henk Ebbink               De Ploeg 5 

 6971 HV Brummen               Tel. 0575 564355 

 Mail: henk.ebbink@hetnet.nl 

 

Secretaris G.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. 0575 553647 

 Mail: jd.murray@hetnet.nl 

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

 7036 AP Loerbeek                Tel. 0316-531727 
 Mail: th.deruiter1@kpnmail.nl 
 Jan Scholten                Zuivelstraat 5 
 6942 DP Didam                Tel. 0316 223912 
 Mail: sc70968@concepts.nl 

 

AKTIVITEITENCOMMISSIE: 

 Teun de Ruiter                Tel. 0316-531727  
 Jan Scholten                Tel. 0316 223912 
 

LIEF & LEED Henk Ebbink                Adres: Zie boven 

 Jan B.J.Stam                Aaldersbeeklaan 155 

 7091 EE Dinxperlo                Tel. 0315 651944 

 Mail: jbj.stam55@gmail.com 

 

BETAALADRES: Contact Oud Mariniers. 

 Rabo: NL61RABO0139415408 

 

REDACTIE: Contactblad COM Achterhoek 

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

Wat iedereen moet weten 
CONTACT OUD MARINIERS 

ONDERAFDELING 
ACHTERHOEK     

OPGERICHT 23 MAART 1987 

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


25 

Voorwoord van onze Voorzitter 

 

Beste allemaal, 
Het jaar 2019 is alweer twee maanden oud als de eerste uitgave van de Voorwaarts bij u op de deurmat 
valt.  
De oud mariniers hadden vorig jaar al kennis gemaakt met de Voorwaarts in deze grote, maar nu wordt 
het blad ook verspreid onder onze donateurs en adverteerders. 
Deze keer is niet alleen de redactie druk geweest met de samenstelling van het blad. Enkele 
van onze leden zich ingezet bij het benaderen van onze adverteerders. Zij hebben gesproken met deze 
sponsoren over de nieuwe opzet en mede dankzij de financiele toezegging van de adverteerders kunnen 
we u weer voorzien van nieuws over onze onderafdeling. 
  
Wij zijn het nieuwe jaar, traditiegetrouw gestart met onze oliebollensoos en als bestuur hopen we dat de 
verdere activiteiten net zo gezellig worden.  
Verderop kunt u het programma van de activiteiten van onze onderafdeling lezen. Noteer 
deze data in uw agenda zodat u weet dat er weer iets staat aan te komen. Uiteraard 
sturen wij u tijdig een uitnodiging voor een activiteit, maar dan kan de datum geen verrassing voor u zijn. 
 
De voorpagina van ons katern in Voorwaarts heeft een ander jasje gekregen. Vele jaren 
heeft u het bekende blauwe boekje ontvangen. Het nieuwe ontwerp biedt ons de mogelijkheid om wat te 
spelen met de foto. Wij denken eraan om bij elke uitgave hier een foto te plaatsen van een markant punt 
uit de woonplaats, waar leden van de Achterhoek wonen. Heeft u een idee voor een dergelijk  punt uit uw 
woonplaats, waarover ook nog iets te vertellen valt, laat het mij weten.  
 
Tenslotte wens ik u veel leesplezier in de Voorwaarts. 
 
 
 
Met een korpsgroet, 

 

Henk Ebbink 

Henk Ebbink 
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Wij verhuren opslag ruimtes in ,diverse afmetingen, bijv. 5m2  en 15m2  veilig, 
schoon en droog. Kom gerust langs voor  een vrijblijvende bezichtiging,  

van onze opslagruimtes. 
 

Wij verhuren opslag ruimtes in ,diverse afmetingen, bijv. 5m2  en 15m2  veilig, 
schoon en droog. Kom gerust langs voor  een vrijblijvende bezichtiging,  

van onze opslagruimtes. 
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OLIEBOLLENSOOS  
 

Gebruikelijk is het dat op de tweede zaterdag van het nieuwe jaar de Achterhoekse oud mariniers en 
hun aanhang bij elkaar komen om de beste wensen uit te wisselen. Dit jaar moesten we door omstan-
digheden uitwijken naar de zondag. Door een lekkend dak in de Boshut moesten we uitwijken naar de 
grote zaal. Normaal is deze ruimte te groot voor ons gezelschap, maar men had de ruimte met scher-
men verkleind, zodat het toch nog een gezellige geheel is worden. 
Het bestuur staat in linie om iedereen “op te vangen” met de beste wensen en wijst ons waar de koffie 
en de oliebollen staan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De beste wensen worden op een royale manier met elkaar uitgewisseld. Het gezelschap kan even lek-
ker babbelen over alles wat eenieder boeit. Wanneer iedereen de eerste borrel voor zich heeft staan, 
neemt de voorzitter kort het woord: 
“Oud Mariniers, dames en heren. Wij zijn blij om op de eerste bijeenkomst van dit jaar weer een grote 
groep te mogen ontvangen. Volgens mij een teken dat de oliebollen van het vorige jaar goed waren. 
Voorzitter heet allen van harte welkom en in het bijzonder de afgevaardigden uit de besturen van de 
afdeling Gelderland, Arnhem en de Veluwe. 
De voorzitter: Het nieuwe jaar wordt door ons traditiegetrouw geopend met de oliebollensoos.  In het 
verleden werden we dan vaak verrast door optredens van enkele leden, maar door allerlei oorzaken 
wordt dit steeds lastiger. 

Foto Henk Ebbink 
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Omstreeks drie uur wordt onze aandacht gevraagd voor een optreden van Joop Boxstart. Joop is een 
dialect muzikant en cabaretier en bekend in onze regio. Het optreden van Joop is een aaneenschake-
ling van liedjes, anekdotes, nonsens en humor met de geur van de Liemers en Achterhoek.  
Na het optreden van Joop is er weer gelegenheid om verder te praten, waar gretig gebruik van wordt 
gemaakt. 
Voordat het we het in de gaten hebben is de middag alweer voorbij. Na afscheid van elkaar te heb-
ben genomen gaan we weer tevreden naar huis.  
Bestuur hartelijk dank voor deze gezellige middag en we kijken alweer uit naar de volgende bijeen-
komst, de Algemene Leden Vergadering van zaterdag 23 februari 2019. 
 
 

Foto Henk  Ebbink 

Vorig jaar hebben we ons kunnen vermaken met een wervelend optreden van het duo “Mengelmoes” en 
voor dit jaar heeft het bestuur ook weer een verrassing voor u in petto, maar daarover later meer..  
Hij wenst ons allen namens het bestuur nogmaals een gelukkig, maar vooral gezond Nieuwjaar.  
Wanneer de voorzitter zijn verhaal eindigt, wordt iedereen verzocht in de benen te klimmen om vervol-

gens het glas te heffen op het nieuwe jaar. En dat het ook dit jaar weer gesmeerd mag lopen met het Con-

tact Oud Mariniers in de Achterhoek. Proost. 
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Algemene ledenvergadering 

 
Zaterdag 23 februari waren we in “de Boshut” van Eetcafé de Veldhoek bijeen voor de jaarlijkse 
ledenvergadering. 
Voorzitter Henk opende de vergadering en heette allen van harte welkom. Een special woord van 
welkom was er voor erelid van COM Achterhoek Jan Dorsthorst, Paul Bosschart, afgevaardigde van het 
dagelijks bestuur COM Nederland en Werner Veenendaal, secretaris COM Gelderland. 
Henk gaf aan dat onze onderafdeling kan terugkijken op een mooi jaar 2018 waarin weer diverse 
activiteiten waren georganiseerd en dat de onderafdeling een gezonde vereniging is, en de financiën op 
orde zijn. 
Ter herdenking aan het overlijden in juni 2018 van Dicky Dibbets werd een moment van stilte in acht 
genomen. 
Aan de agenda werden geen punten toegevoegd. 
Bij het punt mededelingen werd behandeld dat de statuten van COM Nederland worden gewijzigd. 
Samen met het bestuur van COM Gelderland en de RvA is dit becommentarieerd. Het commentaar is 
door de notaris verwerkt. Begin april 2019 is er een bijeenkomst met de RvA met als doel de concept 
statuten vast te stellen. De RvA komt dan te vervallen en er wordt een ledenraad gevormd waarvoor zich 
kandidaten kunnen aanmelden.  
Voor Gelderland betekent dit drie vertegenwoordigers, waarvan één de voorzitter is. 
Door Paul Bosschart en Werner Veenendaal werd het onderwerp nog nader toegelicht.

    
Foto’s Jan Stam 

Het concept verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 24-02-2018, werd zonder op- en of 
aanmerkingen door de vergadering vastgesteld.  
Het jaarverslag van de secretaris werd met applaus beloond. 
De kascommissie 2018 gaf aan dat de financiële administratie van de onderafdeling steekproefsgewijs 

was gecontroleerd. De penningmeester behandeld daar waar nodig de cijfers van 2018 en de begroting 

2019. Voorzitter vraagt de vergadering het voorstel van de kascommissie, om het bestuur te dechargeren 

voor het gevoerde beleid te volgen. Dit voorstel werd met applaus aangeno-

men. 

Teun de Ruiter werd als nieuw lid in het bestuur gekozen. (zie inzet) 

De vergadering kende een vlot verloop en na de pauze werden er drie ron-

den bingo gespeeld met mooie prijzen. ( zie foto's )  

Al met al mogen we terug zien op een gezellige middag en zien we vol ver-

trouwen uit naar de komende activiteiten. 
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Volle concentratie!! 

Foto's Jaap Stam 

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

korting! 
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De Molenwinkel.nl is de online winkel in ambachtelijke meel- en graan producten. 
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In het kader van de Airborne herdenkingen, hebben Henk v.d. Brand en Harry Appeldoorn, 
namens het C.O.M. Gelderland, een bloemstuk gelegd bij het monument op het Nas-
sauplein in de wijk “Lombok” van West Arnhem. 
In de september dagen van 1944, is in deze wijk van Arnhem-West, hard gevochten. 
Vaak man tegen man, met als gevolg, veel gesneuvelde jonge mannen in de bloei van hun 
leven. 
Het Monument is in 1987 onthuld door Generaal Majoor R.E. Urquhart, bevelhebber van de 
Airborne troepen in september 1944. 
 
Deze bloemlegging was op vrijdag 14 september 2018                              Henk v.d. Brandt 
 

 

 

 

Henk v.d. Brand 
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 1 NR. 

Maart 2019 
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Luister Uit is een uitgave van COM Arnhem 

 

Voorzitter:  Gerard Oudsen Sterappelgaard 232  6831 BS Arnhem  

   tel: 026-3231132 06 53 54 69 76  

Secretaris:    Bart Muis  Heeckerenstraat 64 6882 DD Velp  

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

Penningmeester: Willem Rutten Mosterdhof 60               6931 AN Westervoort   

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

 Bankgegevens: IBAN: NL11INGB0004963797                           T.n.v. C.O.M. ond.afd. Arnhem  

Bestuursleden:  Frits Baars  Goudwindestraat 105 6833 DN Arnhem 

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

   Nico Phielix  Hoofdstraat 228 R              6881 TR  Velp 

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

Beste lezer, 

zoals eerder aangekondigd is dit de laatste !!! Vanaf 

juni ontvangt elk lid, begunstiger of adverteerder het 

nieuwe blad “Voorwaarts”, een samengevoegd blad 

van Gelderland, Arnhem, Achterhoek en Veluwe.  Dit 

blad gaat 1 maal per kwartaal verschijnen en wordt 

dus in heel Gelderland verspreid. Voordeel voor u is, 

dat u naast de gebruikelijke artikelen in de Luister Uit 

ook kennis kunt nemen van de activiteiten en wetens-

waardigheden van de andere onderafdelingen. 

Naast deze aanpassing nog een ander nieuw gebeu-

ren: we gaan de kantine van SML verlaten en gaan 

voortaan onze contactavonden houden op een andere 

locatie. Per maart gaan we naar café/zaal Oranjeboom 

in Velp aan de Oranjestraat. We kunnen daar gebruik 

maken van een zaaltje waar we naar verwachting ons 

best zullen vermaken. Er is genoeg parkeerplaats in de 

buurt, maar nog belangrijker is dat het vrijwel aan de 

hoofdstraat in Velp ligt en dus goed bereikbaar is van-

uit alle richtingen. Daarbij is er de mogelijkheid om er 

met het openbaar vervoer te komen want de bushalte 

is vlak bij. Met enige weemoed nemen we afscheid van 

SML waar we toch een behoorlijk aantal jaren welkom 

zijn geweest. We bedanken het personeel van SML 

achter de bar dat ons de afgelopen jaren zo spontaan 

van dienst is geweest. 

Op 10 december van het vorige jaar was de korpsver-

jaardag, en dit werd zoals gebruikelijk ook bij ons ge-

vierd met een portie saté voor iedereen; dit ging er als 

vanouds goed in en ieder sprak zijn lof uit over de ver-

snapering.   

We hebben op 5 januari onze nieuwjaarsreceptie ge-

houden in zaal Wieleman die door bijna 50 personen 

werd bezocht. Na mijn nieuwjaarstoespraak werd het 

een bijzonder geslaagde en gezellige middag: uitein-

delijk moesten we rond half zes nog enkele 

“volhouders”  vriendelijk verzoeken om hun laatste 

consumptie te nuttigen. Dat gebeurde dan ook, maar 

wel met de nodige tegenzin ! Eerder  was er de gebrui-

kelijke bekendmaking van de eindstand van de klaver-

jascompetitie over 2018. Ook dit jaar werd deze ge-

wonnen door Freek Derksen, hetgeen in voorgaande 

jaren ook al enkele malen was gebeurd.  Sommigen 

vroegen zich af hoe het kan dat Freek zo een goede 

kaarter is dat hij vaak als eerste eindigt. Misschien 

moeten de anderen maar een keer een lesje gaan ne-

men bij Freek ! 

Helaas kon ik niet naar de oliebollensoos 

(nieuwjaarsreceptie) van de Achterhoek. Frits Baars en 

Bart Muis zijn hier naar toe geweest en naar ik heb ge-

hoord was het weer een erg geslaagde middag met 

een muzikant die ook de nodige moppen liet horen. 

Op 17  januari was ik met Bart Muis, Frits Baars en Nico 

Phielix namens COM Arnhem aanwezig bij de nieuw-

jaarsreceptie op Bronbeek.  De nieuwe commandant 

van Bronbeek deed zijn toespraak waarin hij nogmaals 

het belang van blijvende goede zorg voor de bewoners 

benadrukte.  Ook pleitte hij voor het bouwen van 

bruggen tussen de leeftijdsgroepen binnen defensie. 

Verder  sprak hij zijn bewondering uit voor de leer-

lingen van Artez, die door diverse activiteiten met de 

bewoners van Bronbeek tot echte vriendschappen zijn 

geraakt. Er is bijvoorbeeld een toneeluitvoering ont-

staan waarbij de bewoners van Bronbeek nauw be-

trokken zijn. 

We gaan weer starten met een nieuw jaar. Het is goed 

om te weten dat zich een kandidaat heeft aangemeld 

om deel te nemen aan het bestuur van onze club ! Dit 

is voor ons erg prettig met name omdat  Harry Appel-

doorn is gestopt in het bestuur. Maar ook met zijn rol 

in de lief en leed  commissie. We betreuren zijn besluit 

en danken hem bij deze alsnog voor zijn inzet in de 

afgelopen jaren.  

Onze eigen reünie is nu definitief vastgesteld voor za-

terdag 20 april en het wordt nu toch weer De Kum-

pulan. Ik wil eenieder nog even wijzen op de jaarverga-

dering van de afdeling Gelderland op 9 maart, dit keer 

in het Echos Home de Landing op Schaarsbergen.  

Ik hoop jullie allemaal weer in goede gezondheid te 

mogen begroeten op de volgende contactavonden. 

Met Mariniersgroeten    Gerard Oudsen voorzitter   

 Onderafdeling Arnhem e.o.   
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Voor 

de lekkerste koffie , 

    broodjes  

        en Italiaans ijs 

 

 

 Winkelcentrum Presikhaaf 

Gildemeestersplein 300 

6826 LV    Arnhem 
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Overlijden 

Wij hebben de droevige plicht u mede  te delen dat Eduard Jacob is overleden.  

Jacob was weliswaar geen marinier maar als bewoner van Bronbeek zeer bekend bij velen van ons. 

Hij sprak altijd met veel lof over zijn samenwerking als MLD-er met de mariniers tijdens zijn dienst-

tijd in Indië. We bewaren aan Eduard  Jacob waardevolle herinneringen 

Van de penningmeester             Contributiebetaling 2018 en 2019 

Er zijn nog enkele leden die hun bijdrage aan het COM Arnhem voor 2018 niet hebben gedaan. Zij wor-

den verzocht hun bijdrage over te maken naar de rekening van de penningmeester. 

Alle overige leden en begunstigers kunnen hun bijdrage voor 2019 overmaken naar de rekening van de 

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

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

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

 Ziekenboeg 

-  Bart Janssen heeft onlangs een operatie moeten ondergaan aan zijn voet. De laatste berichten zijn dat alles 

goed is verlopen en Bart weer kan lopen als een kievit. Is dus allemaal weer goed ! 

- Teun Vermeer is onlangs geopereerd aan een lastige huidplek op zijn hoofd. Is hem niet goed bevallen en ziet 

op tegen een volgende ingreep, hopelijk komt alles weer goed. 

        We wensen verder alle zieken een spoedig herstel   

Nieuw adres 

Prangsma H.P.  Apeldoornseweg 190             6731 SC  /OTTERLO  

Nieuwe adverteerder: 

KTOMM Bronbeek Velperweg 147  Arnhem 

Smaak d’ Italia  Gildemeestersplein Arnhem 

 

Gestopt als adverteerder: 

Gerritsen Slagerij Didamsestraat3  Zevenaar 

Afrimex   De Gewanten 14  Arnhem 

Topslapen   Nieuwstraat 4  Arnhem 

De Passiebloem  IJsselstraat 32a  Velp 

Betten auto’s  Het Ambacht 35  Westervoort 

Instaan Installaties De Overmaat 33  Arnhem   

Iedere 2e  maandag van de maand contactavond in café d’Oranjeboom, Oranjestraat in Velp   

9 maart      Ledenvergadering afd. Gelderland in Echos Home  Schaarsbergen 

18 april  Veteranen café Bronbeek 

20 april   Reünie COM Arnhem 

27 april  Vlaggenparade i.v.m. Koningsdag  op Bronbeek 

25  mei  Wandeldag afdeling Gelderland door onder afd. Veluwe 

15 juni  Reünie omgeven door sport en spel Doorn 

24 augustus  Jeu de Boule Zevenaar 

27 september Nationale taptoe 2019          
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Nieuw bij Defensie: Nederlands Special Operations Command  Nieuwsbericht | 05-12-

2018  

  

Terwijl special operations forces (SOF) steeds belangrijker worden, is die capaciteit op nationaal niveau nu nog 

versnipperd. Dat is lastig bij een compleet SOF-optreden omdat dit steeds vaker geïntegreerd met andere delen 

van de krijgsmacht gebeurt. Verder is er gebrek aan belangrijke en gegarandeerde ondersteuning. Het Neder-

lands Special Operations Command (NLD SOCOM) moet uitkomst bieden. Het is 5 december opgericht. 

  

Special Operations Command 

Het Netherlands Special Operations Command (NLD SOCOM) zorgt voor de inzet van Nederlandse special ope-

rations forces (SOF). Dat betekent plannen, aansturen, uitvoeren en evalueren van alle SOF-operaties van de 

Nederlandse krijgsmacht. Op zee, op land en vanuit de lucht. Het NLD SOCOM valt rechtstreeks onder de Com-

mandant der Strijdkrachten. 

Het gaat bijvoorbeeld om militairen van de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF het 

operationele hart van het Korps Mariniers), het Korps Commandotroepen, maar ook helikopterbemanningen, 

genisten en infanteristen die als ondersteuner meedoen aan operaties. 

 

Grote precisie 

SOF-operaties onderscheiden zich niet alleen door flexibiliteit en een hoge mate van zelfstandig optreden. Deze 

inzet staat ook garant voor een kleine footprint en grote precisie. De speciale troepen zijn zeer geschikt voor 

interventies in ‘hybride’ conflictsituaties, bij terrorismebestrijding en tegenover irregulier opererende tegenstan-

ders. SOF vervullen verder een prominente rol bij beeldopbouw in de pre-conflictfase en bij capaciteitsopbouw 

om conflicten te voorkomen 

  

Noodzakelijke ondersteuning 

NLD SOCOM is een operationele staf die alle Nederlandse 

SOF-operaties plant, aanstuurt, uitvoert en evalueert. De 

nieuwe eenheid versterkt daarmee het Korps Commando-

troepen van de landmacht en de Maritime Special Operati-

ons Forces (MARSOF) van de marine. 

 

 

Gezamenlijk en geïntegreerd 

NLD SOCOM krijgt maritieme, land- en lucht SOF-

eenheden onder bevel. Daardoor is het makkelijker gezamenlijk en geïntegreerd te trainen, speciale eenheden 

gereed te stellen en ze te voorzien van noodzakelijke ondersteuning met bijvoorbeeld helikopters. 

NLD SOCOM is overigens geen nieuw, op zichzelf staand krijgsmachtdeel. Het KCT en de MARSOF vallen nog 

steeds onder respectievelijk de landmacht en marine als het gaat om werving, opleiding en materiële gereed-

heid. 

  

Het is de bedoeling dat het NLD SOCOM, uiterlijk in 2020 volledig operationeel is. Daarnaast doet Defensie met 

de nieuwe eenheid iets aan het tekort van Command & Control (C2) bij de NAVO. In 2020 is het namelijk ook 

mogelijk een uitzendbare operationele SOF Command & Control (C2)-capaciteit te leveren, die in NAVO-

verband SOF operaties aanstuurt. Die door de NAVO opgedragen taak wil Defensie samen met België en Dene-

marken onderbrengen in een zogenoemd Composite Special Operations Component Command (CSOCC). De 3 

partners hebben de intentie deze capaciteit aan te bieden voor de NATO Responce Force (NRF) 2021. 

De vraag naar SOF neemt in de toekomst naar verwachting  verder toe. 

 landingsoefening vanuit zee 
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  COM  Arnhem organiseert een    

  reüniemiddag met  

 

 
 

(mede mogelijk gemaakt door) 

op zaterdag 20 april as. in De Kumpulan te Arnhem 
KTOMM Bronbeek verder een verloting met mooie prijzen en muziek van onze pen-

ningmeester Verder een optreden van muzikant Hans Vesterink met o.a. diverse Indische 

liedjes aanvang 15.00 uur Kosten: € 16.50 pp  

opgeven bij Bart Muis, Willem Rutten, Frits Baars of middels onderstaande antwoord-

strook Het verschuldigde bedrag voor 5 april overmaken op girorekening 4963797 t.n.v. 

COM -Arnhem e.o. te Westervoort of betalen aan Willem Rutten, Bart Muis of Frits Baars  

------------------------------------------------------------------------------------------- Antwoord-

strook (inleveren voor 5 april) Ik doe mee aan de feestavond van 20 april as. met ……… 

personen Naam………………………………….…………………………………….  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ9afw88TfAhUDPVAKHVDhDpQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.veteranendag.nl%2Fvfonds-steunt-veteranendag%2F&psig=AOvVaw2nyoItRA-wY1vLy112HixA&ust=1546168255116915
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In vogelvlucht langs de kleine missies 25-12-2018  

 

Ruim 22.000 kilometer vliegen voor een troepenbezoek vlak voor Kerstmis. In 5 dagen zo’n 32 uur in een 
vliegtuig. Van Nederland naar Afghanistan, Israël, Zuid-Soedan en een logistiek steunpunt in het Midden-

Oosten. En oh ja, ook 3 minuten in een helikopter in Kabul. 

Dit vluchtschema heeft iets weg van een top-dj die de wereld afreist 
om te draaien op dancefeesten. Maar het is de planning van Com-
mandant der Strijdkrachten (CDS) Rob Bauer die de dagen voor 
Kerstmis van hot naar her vloog om Nederlandse militairen in die 
missiegebieden te ontmoeten. 

 

Klein maar fijn 

De focus lag op de kleine missies waar 4 tot enkele tientallen Ne-
derlanders zitten. “Tijdens briefings hoor ik over deze missies, maar 
ben nog niet overal geweest. Daarom wil ik ze met eigen ogen 

zien”, zegt de CDS. “Ik wil horen wat mensen bezighoudt.” Zo is Afghanistan ‘geen leuke missie’, vertelt majoor 
Rob in Kabul. “Er valt niets te klagen, dat is niks voor Nederlanders”, zegt hij met een knipoog. 

 

Gewoon door bikkelen 

Duizenden kilometers verderop werkt Rens van Mierlo, luitenant ter zee 2 OC, met een groepje collega’s voor de 
VN-waarnemersmissie op de Golanhoogten. “Bijna niemand weet dat hier Nederlanders zitten, daarom zijn we 
blij met dit bezoek. De kleine missies mogen niet uit het oog worden verloren.” 

Maar collega Reinout de Vries moet gewoon werken tijdens de feestdagen. “Maakt niet uit. In Ramallah geef ik 
les op de Palestijnse militaire academie en moslims vieren geen kerst”, aldus de luitenant-kolonel, werkzaam bij 
de missie United States Security Coördinator (USCC). 

 

Waardering 

“Het is een bonte verzameling mensen die goed werk doet”, zegt Bauer. “Met de feestdagen verdient deze 
groep aandacht. Ze zijn ver van huis en familie. Dat kunnen we niet goed maken, dus wil ik met deze bezoeken 
mijn waardering tonen.” 

 

Bitterballen in Juba 

Nergens gaan de feestdagen ongemerkt voorbij. Kapitein Dorthy heeft een kerstlunch in Juba, hoofdstad van 
Zuid-Soedan. Met 5 Nederlanders werkt ze hier voor de VN-missie die de burgers van het instabiele land be-
schermt. “De lunch is bij een hotel. De Nederlandse eigenaar zou bitterballen kunnen regelen. Dus hebben dat 
we gevraagd, lekker toch. Zo maken we er iets bijzonders van.” 

Kerstgroeten uit Nederland 

900 militairen wereldwijd 

De CDS ging niet langs alle inzetgebieden, maar 
daar is uiteraard ook aandacht voor kerst. Voor de 
een tussen de werkzaamheden door, voor de ander 
is er ruimte voor verlof. 

Wereldwijd zijn er op dit moment 900 militairen op 
uitzending. 

 Een kerstdiner in Juba, de hoofd-
stad van Zuid-Soedan. 
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‘Een 11-jarige riep dat we “ze allemaal 
hartstikke dood moeten schieten.”‘ 

naam: Michiel Hijmans Missie: Somalië (2010) 

 

Het klikte meteen toen Michiel zich bij de marine aan-
sloot. Van de gezelligheid in de kombuis tot de wind 
door z’n haren. De anti-piraterij missie van de NAVO in 
Somalië was zijn mooiste missie vanwege de com-
plexiteit en het succes. Tegenwoordig maakt hij het 
verschil door deel te nemen aan het educatieve pro-
gramma ‘Veteraan in de Klas’. 

Het was puur toeval dat ik bij de marine terecht kwam. 
Ik was toen 20 jaar oud en wist daarvoor niet zo goed 
wat ik wilde worden.Tot ik iemand ontmoette die al bij 
de marine zat, toen wist ik meteen: dit wil ik ook. Dat 
varen, die wind door je haren en de natuur om je heen. 
Het is echt prachtig. 

Na mijn zeedienst opleiding begon ik aan boord. Je 
leert met een schip te varen, te vechten en uiteindelijk 
het runnen van een schip. Zeker in het begin sta je echt 
onderaan. Ik moest tijdens de opleiding ook het dek 
zwabberen, aardappels wassen en wc’s schoonmaken. 
Dat is heel belangrijk om je te laten beseffen wat de 
matrozen vaak dagelijks moeten doen. Ik vond dat al-
tijd heel mooi en ben het ook blijven doen toen ik com-

mandant was. Ik 
was dan regelmatig 
vaak in de kombuis 
te vinden. Daar was 
het altijd gezellig en 
je hoorde nuttige 
informatie. 

We hebben wel 100 
gijzelaars bevrijd en ruim 200 piraten gearresteerd. 

Momenteel leer ik heel veel van het educatieve pro-
gramma Veteraan in de Klas. Tijdens zo’n gastles valt 
het dan op dat kinderen totaal anders tegen bepaalde 
zaken aankijken dan ikzelf. Laatst vertelde ik aan een 
groep 8 over de piraterij missies. Ik vroeg de klas: “Hoe 
moeten wij hiermee omgaan?” Een 11-jarige jongen 
riep toen dat we ‘ze allemaal hartstikke dood moeten 
schieten.’ Een ander riep weer dat ‘ze dat niet voelen 
en dat we ze heel zwaar moeten mishandelen’. Dan 
schrik je je wezenloos. Toch probeer ik voor de jeugd 
open te staan en dan uit te leggen dat heel veel Soma-
liërs door omstandigheden worden gedwongen om 
piraat te worden. Dat is vaak geen keuze. Alleen al 
vanwege dit soort gesprekken is zo’n gastles heel erg 
belangrijk om te doen. 
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‘Ik geloof in de waarden en nor-
men waar militairen voor staan.’ 

 

Naam  Marc Pollen 

Missies Afghanistan (2008) 

 
Marc Pollen wil altijd zijn grenzen verleggen. Eerst als topsporter, later Korps Marinier en nu als onder-
nemer. Dat kan soms enorm zwaar zijn. Bijvoorbeeld tijdens een training in Wales in de vrieskou met 
een slechts een paar uur slaap of wanneer je ongetrainde en ongemotiveerde mensen moet opleiden 
tot soldaat in Afghanistan. Het zijn de militaire pijlers van verbondenheid, samenwerking en doorzet-
tingsvermogen die hem erdoorheen helpen. Niet alleen vroeger, maar ook met zijn bedrijf H.E.L. 
Shooter waar bezoekers in de huid kruipen van de operators van de special forces. 

‘Ik wil altijd het maximale eruit halen. Als kind deed ik dat met honkbal en muziek. Later als militair en 
ondernemer. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om militair te worden, maar voor mij was dit 
niet zo. Ik was vooral bezig met muziek maken en sporten. Het idee om bij Defensie te gaan ontstond 
pas na mijn middelbare school toen ik tijdens een dip in mijn leven het boek ‘Bravo Two Zero’ las. Ik 
besefte hoeveel eer en avontuur er in dat beroep zat. Die hang naar avontuur sprak mij heel erg aan. 
Na enkele open dagen koos ik voor het hoogst haalbare: Het Korps Mariniers.’ 

 

Continu grenzen verleggen 

‘Tijdens mijn opleiding ging ik helemaal op in die wereld. Dat moest ook wel, want de competitie en de 
groepsdruk is enorm. Iedereen wil zo graag marinier worden. We dwongen elkaar om tot het gaatje te 
gaan. Door deze cultuur verleg je continu je grenzen. Je begint met een eendaagse training, totdat je 
tijdens een zware oefening van maandagochtend tot vrijdagmiddag in totaal maar twee uur slaapt. 
Dan kom je jezelf wel tegen.  

 

Eén van die momenten was een training in Wales. We moesten een aantal nachten doortrekken, je 
slaapt een uurtje en gaat weer verder. De temperatuur lag rond het vriespunt, er was harde regen én 
een flinke wind. Als je weinig hebt gegeten of geslapen, dan is dat zo extreem zwaar. Op een gegeven 
moment moesten we op twee van onze mannen wachten tijdens een verkenning. Dan lig je van de kou 
echt te stuiteren op het dek. Je weet van gekkigheid niet waar je het moet zoeken en elke seconde lijkt 
wel een uur te duren. Pas later besefte ik het belang van die trainingen. Het is geruststellend als er ie-
mand naast je staat die hetzelfde heeft doorstaan. Dan voel je je veiliger in een levensbedreigende si-
tuatie.’ 

 

 

  

 

Marc Pollen tijdens een 

speedmars 
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Afghaanse ‘zwervers’ opleiden tot soldaat 

‘In 2008 gingen we naar Afghanistan. Een mooie, maar lastige uitdaging. We moesten daar mensen opleiden, 
terwijl we in een oorlogsgebied aan het vechten waren. 
De eerste keer dat ik de Afghanen zag die we moesten 
trainen dacht ik: dit zijn zwervers. Sommigen leken zelfs 
aan de drugs te zitten. Met dit soort mensen moesten we 
op patrouille in oorlogsgebied. Dat was spannend. Voor-
dat we de poort uitgingen deden we een controle. Som-
migen bleken maar twee patronen te hebben. De rest 
was verkocht of kwijt! Ondanks dit soort tegenslagen is 
het ons gelukt om vooruitgang te boeken. Op het einde 
hebben we zelfs een volledig voorbereide actie gedaan. 
Een simultane aanval op zes verschillende punten met 
ondersteuning van de Landmacht. Een moeilijke opera-
tie, die we met succes hebben afgerond.’ 

 

 

 

Van marinier naar ondernemer 

‘Na enkele jaren had ik binnen de speciale eenheden de top 
gehaald en was het tijd voor iets anders. Alleen wat moest ik 
in godsnaam gaan doen? In 2012 ontstond het idee voor mijn 
bedrijf H.E.L. Shooter. Ik was op dat moment pelotonscom-
mandant van de Unit Interventie Mariniers, het zwaarste in-
zetmiddel binnen de Dienst Speciale Interventies. 

Om scherp te blijven draaiden we veel oefeningen. In alle 
denkbare situaties bliezen we de deuren eruit, of reden we 
gewoon door de muur. Alles om ergens binnen te treden en 
een einde te maken aan een gevaarlijke situatie. Het was tij-
dens een anti-terreuroefening op een Boeing 747 op Schiphol 
dat ik me realiseerde dat onze trainers bijna een filmset cre-
ëerden; het was echt een beleving. Toen ontstond het plan 
om dit voor recreanten te organiseren. 

 

 

Het idee is simpel: bezoekers kruipen in de huid van een special forces team, in het echt, dus niet online. Een le-
vensechte game met acteurs, een gave locatie en een verhaallijn. Dit is een goede ontwikkeling, omdat ik geloof 
in de waarden en normen waar militairen voor staan. Het is kameraadschap, verbondenheid, samenwerking en 
doorzettingsvermogen wat in het militaire leven hoog in het vaandel staat. Met H.E.L. Shooter proberen we een 
groep zodanig uit te dagen, dat er een hechtere band ontstaat. Net als tijdens mijn missies in Afghanistan of zo-
als de special forces trainingen in Wales. 

 

 

 

 

Ik hoop dat ik de wereld iets kan teruggeven 

In de toekomst wil ik betekenisvoller ondernemen. Tony Chocolonely is daarin een voorbeeld. Zij lossen een pro-
bleem op, maken de wereld beter én verdienen er geld mee. Door mijn tijd bij Defensie besef ik hoe bevoorrecht 

ik ben om in Nederland op te groeien. We hebben hier heel veel kennis, kansen en ondersteuning. Daar voel ik 
enorm veel dankbaarheid voor. Ik hoop dat ik de wereld iets kan teruggeven.’ 

Oefening met anti-terreur eenheid 

Marc in Uruzgan 2008 

https://www.helshooter.nl/
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Twaalfde jaargang 2019 
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Bestuur: 
Voor-
zitter: Ben Gabriël 055-5051283 bjmgabriel@kpnplanet.nl  
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Penningmeester: Gerrit Geurtsen 0341-452323 gerrit.geurtsen14@gmail.com 
Cdt. Marinierskoor: Jaap van Huffelen 0578-574535 jaapvanhuffelen2@gmail.com  
Algemeen: Louis Vereijken 06-40167106 louijs.vereijken@gmail.com 
 
Commissie Lief en Leed: 
Alg. Coördinator: Jo Jager 0578-618679 jo.jager@hetnet.nl  
Activiteiten: Piet v.d. Hooven 0525-631001 p.hooven@hetnet.nl  
 
Contactpersonen: 
Barneveld:  Ries van Ginkel 0342-490517 riesvanginkel@chello.nl  
Nunspeet: Roelof de Mots 0341-251600 roelofdemots@gmail.com  
Vaassen: Anton Hagen 0578-571738 geen e-mail 
 
Redactie van “De Walegang: 
Redacteur:  Peter Kats 06-21272822 katschardt@planet.nl  
Adres:                            Vlekkertseveld 5 / 8166KZ  Emst 
  
    
 
  
 
Namens de onderafdeling COM Veluwe hebben de volgende leden zitting in 
de Raad van Afgevaardigden van afdeling COM Gelderland: 
Evert-Jan Schimmel 0342-412969 ej.schimmel@upcmail.nl  
Leo de Coninck 0313-476584 l.coninck1@chello.nl  
 
Website: www.comveluwe.nl  
E-mailadres: infocomveluwe@gmail.com  
Website:                      www.comveluwe.nl/ E-mailadres: infocomveluwe@gmail.com 
 
Bankrekeningnummer onderafdeling COM Veluwe 
NL94 RABO 0155 7170 22 ten name van penningmeester COM Veluwe. 

Twaalfde jaargang 
Maart 2019 

De Walegang 
Contactorgaan van de Onderafdeling Veluwe  

Van het Contact Oud en actief dienende Mariniers 

Katern ”De Walegang” deel uitmakend van het blad Voorwaarts COM Afdeling Gelderland 

mailto:bjmgabriel@kpnplanet.nl
mailto:kees@vantiggele.nl
mailto:jaapvanhuffelen2@gmail.com
mailto:jo.jager@hetnet.nl
mailto:p.hooven@hetnet.nl
mailto:riesvanginkel@chello.nl
mailto:roelofdemots@gmail.com
mailto:katschardt@planet.nl
mailto:ej.schimmel@upcmail.nl
mailto:l.coninck1@chello.nl
http://www.comveluwe.nl
mailto:infocomveluwe@gmail.com
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Voorwoord van onze Voorzitter 

Beste Korpsvrienden,  

 

Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen is de 
laatste editie van het contactorgaan van de 
onderafdeling Veluwe “De Walegang” in januari 
2019 voor het laatst op jullie  deurmat gevallen. 
Met ingang van de maand maart 2019 zullen de 
wetenwaardigheden van onze onderafdeling 
beschreven worden in het verenigingsblad 
“Voorwaarts” van de afdeling COM Gelderland.  
 
Dit orgaan wordt in tegenstelling tot de Walegang, 
4 keer per jaar uitgegeven en wel in de maanden 
maart, juni, september en december. 
 
In het orgaan van het COM-afdeling Gelderland 
“Voorwaarts” is de katern “De Walegang” 
opgenomen, van pagina 50 tot en met pagina 64. 
Zo zal op pagina 50 de herkenbare voorzijde (logo) 
van ons blad zijn geplaatst. Op pagina 51 is de 
colofon (de gegevens van het bestuur, de 
commissie lief en leed, de contactpersonen, de 
redacteur en niet te vergeten het 
bankrekeningnummer van de onderafdeling COM 
Veluwe) in een nieuwe lay-out geplaatst. Op pagina 
52 de kolom van de voorzitter “Luister uit”. Het 
onderdeel “ziekenboeg/ lief en leed” is geplaatst op 

pagina 55, terwijl de activiteitenkalender geplaatst 
is op pagina 52. Er blijven dan 3 pagina’s over voor 
de vrije tekst/ foto’s.  
  
Door deze wijziging zult u bepaalde onderdelen, 
zoals de index van de Walegang en de kolom “even 
voorstellen” (voorlopig) niet meer terugvinden in 
de nieuwe uitgave. Ik heb begrepen dat na de 
eerste uitgave in maart een evaluatie zal 
plaatsvinden met de redacteuren over het 
resultaat. 
 
Het samenvoegen van alle onderafdelingen in één 
verenigingsblad is nogal een zware bevalling 
geweest.  Onze afdeling heeft zich hierin danig 
geweerd. Ik wil dan toch dankzeggen aan de 
redactie van de Walegang over de wijze waarop zij 
zich, de afgelopen jaren hebben ingezet om een 
mooi blad te presenteren. Ferry Roks is nu als 
eindredacteur aangesteld, terwijl Peter Kats van 
onze afdeling zich als redacteur blijft inzetten. 
 
Zoals gewend, is mijn kreet naar onze zieken 
“beterschap en Sobats geef nooit op!!” 
 
Met Korpsgroet,  Ben  Gabriël 
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ZIEKENBOEG/ LIEF EN LEED 

 

Onze zaalartsen, Anton, Ries en Roelof  laten weten dat er geen acute problemen zijn die bij jullie niet 

bekend zullen zijn, anders dan wat per e-mail is doorgegeven.  Als er wat is, laat het weten.  

Wel is het vermelden waard dat Ben ten Wolde is verhuisd naar een rolstoel vriendelijke woning, deze 

verhuizing is mede mogelijk gemaakt door onze “Sobats“ Jaap van Huffelen, Peter Kats, Jan Smit en Roe-

lof de Mots. (Een hand voor je zelf en een hand voor een ander!) Zij hebben er mede voor gezorgd  dat 

de verhuizing spoedig is verlopen.  

Bart Poolman: Het gaat goed met Bart, zijn conditie wordt steeds beter! 1 keer per week nog naar de 

fysiotherapeut, Bart langs deze weg sterkte. 

H. Velde Harsenhorst  1926: Henk 93 jaren jong  doet nog mee en verheugt zich als we weer komen zin-

gen. Maar zijn zicht wordt minder, het lezen wil haast niet meer. Daarom, ben je in de buurt (Johan de 

Wittlaan 12-212 Barneveld) of je laat de postbode langs gaan. 

Namens de zaalartsen, Anton Hagen, Ries van Ginkel en Roelof de Mots, 
De coördinator Lief en Leed, Jo Jager. 

Tijdens de ledenvergadering van de COM onderafdeling Veluwe op 7 februari 2019 is door de voor-

zitter Ben Gabriel, namens het Dagelijks bestuur van het Contact Oud & Actief dienende Mariniers, 

aan: Antonius Wilhelmus Hagen, geboren op 9 maart 1930, wonende te Vaassen “de COM coin” van 

het Korps Mariniers uitgereikt. 

 

Anton is twee termijnen (ruim 10 jaar) als bestuurslid, met de portefeuille lief en leed, ac-

tief geweest bij de onderafdeling.  

Wie kent hem niet?  

 

 

Het dagelijks bestuur van het Contact Oud & Actief dienende Mariniers Nederland heeft Anton Hagen, 

voor de getoonde betrokkenheid en inzet van hem gedurende de afgelopen 10 jaren met de vereniging, 

haar waardering uitgesproken en daarom besloten “de COM coin” aan Anton Hagen toe te kennen. 
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Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2019 

 

Zaterdagmiddag om 15.00 uur kwamen wij als on-
derafdeling Veluwe bijeen om in Ons Honk in Uddel 
elkaar een gelukkig en gezond 2019 te wensen. 
 
Toen we aan kwamen was het honk al praktisch ge-
heel bemand. We hebben het nieuwe jaar ingezet 
met elkaar een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar 
toe te wensen. 

 
 
 
 
 
 
 

Onderwijl werden de glazen gevuld. De voorzitter 
nodigde ons uit met hem het glas te heffen en 
gezamenlijk een toast uit te brengen op het nieuwe 
jaar. 
 
Er werd een moment stil gestaan bij diegenen die 
ons zijn ontvallen. Het was goed om onze sobats te 

ontmoeten die we geruime tijd niet hadden 
aangetroffen. Helaas waren er enkelen door ziekte 
of anderszins afwezig. 
 
We leven tegenwoordig in een haastige tijd, je krijgt 
amper de tijd om hier lang bij stil te staan. 
Ik las in de krant toevallig een boodschap van een 
vader tot zijn zoon, je moet nooit te blij of te 
verdrietig zijn, er komt altijd weer een nieuwe dag, 
zo zijn we immers op gevoed. 
 
Loes en Harm, onze cateraars werden gevraagd 
naar voren te komen. Zij kregen voor hun inzet een 
presentje als dank voor het vele werk zoals 
vanmiddag alsmede op de repetitieavonden om ons 
van alle drankjes en dergelijke te voorzien. 
Een daverend applaus was dan ook zeer op zijn 
plaats. 
 
Het Marinierskoor zette enkele zeemansliederen in, 
die enthousiast werden meegezongen. 
Een heerlijk sfeertje bracht iedereen in de 
stemming het nieuwe jaar  goed e  beginnen.   
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Foto's Nieuwjaarsreceptie 2019 
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WANDELTOCHT COM GELDERLAND 25 MEI 2019 

 

Voor de vierde achtereenvolgende keer wordt er door de afdeling COM Gelderland een wandeldag 

georganiseerd, ditmaal op zaterdag 25 mei 2019. De omgeving van de Noord Veluwe zal het terrein zijn 

waar de wandelaars die dag zullen vertoeven. De start en finishplaats zal zijn bij de woning van onze 

voorzitter Henri de Boer. 

 

De omgeving rondom Uddel is bij uitstek een gebied waar wij niet alleen 

prachtig kunnen wandelen maar zeker ook kunnen genieten van 

verschillende landschappen en als het mee zit ook nog “wild” kunnen 

spotten. 

Het is de bedoeling dat niet alleen oud en actief dienende mariniers en hun 

partners hieraan kunnen deelnemen, maar ook familie, vrienden en andere 

belangstellenden zijn van harte welkom. Vooral voor wandelaars die 

voornemens zijn om de Vierdaagse Nijmegen te lopen is dit een uitstekende 

voorbereiding daarop. 

 

Zaterdag 25 mei 2019 

Start en eindpunt: Staverhul 20, 3888 MR Uddel. 

Aanvangstijd 09.00 uur. 

 

Verzamelen tussen 08.30 – 

09.00 uur en na afloop van 

de wandeltocht is het 

“Honk” open voor het 

nuttigen van een 

versnapering. 

 

Vóór 21 mei 2019 

aanmelden bij: 

Kees van Tiggele 

M 06 26387425 of via mail: 

infocomveluwe@gmail.co.  
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COM Afdeling Gelderland 1965-2019 

In-memoriam 

 

 

 

Defensie nummer /Naam /Woonplaats /Geb. da-

tum /Datum overleden 

20897 103090 Abendanon G.A. EPSE 12-05-1938 06-01-2018 

5607 Bos M. EDE 05-12-1926 

8511 Bovenkamp J. NIJMEGEN 18-02-1933 12-02-2018 

21867 123292 Bruinsma H. ELBURG 22-05-1943 28-02-2018 

5609 110348 Dibbets D.B.C. BREDEVOORT 20-03-1940  15-02-

2018 

8566 Frankevijle H. ARNHEM 01-01-1934 

13481 119476 Geurts R. NIJMEGEN 07-02-1942 11-09-2018 

391 48388 Hasenaar W. T HARDE 03-08-1928 29-03-2018 

5655 Jong M. de VELP 17-12-1924 

19460 72327 Klein J.A. de GENDT 02-01-1936 

12683 Kosters A J WAGENINGEN 08-08-1943 

12880 Kuiper H. NUNSPEET 10-11-1927 

10835 Lapré W.G. AALTEN 26-11-1940 26-05-2018 

9185 Lubbers R. LOCHEM 10-02-1946 01-12- 2018 

23801 19630 Man H J de ARNHEM 06-05-1937 02-06-2018 

11575 Metsers B A J M TIEL 18-09-1931 28-05-2018 

13926 Rauwers W.J GAANDEREN 02-04-1927 25-04- 2018 

20249 107856 Rongen J.N. DINXPERLO 14-12-1939 19-07-2018 

5500 23971 Smit A.N. HARDERWIJK 05-12-1930 16-04- 2018 

16976 4502592 Tempelmans-Plat J.W. WARNSVELD 01-05-

1926 

9477 55584 Velde M.J. v.d. HARDERWIJK 03-12-1945 

20879 97875 Wamel G.T. van NIJMEGEN 02-06-1934 

Mogen zij rusten in vrede 
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