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Het voorwoord van Uw voorzitter

Mariniers van Gelderland,

Graag zouden we voor beide teams versterking zien
om zo de continuïteit te waarborgen en misschien zelfs
meerdere teams te vormen binnen beide klassen. Jullie
kunnen jezelf opgeven bij Ton Berkeljon wiens gegevens in deze uitgave te vinden zijn. Ook bij het hoofdbestuur is een commissie ingesteld waar ik ook deel
van uit mag maken, met als doel een onderzoek te
doen naar de toekomst van het COM en daarvoor aanbevelingen te doen. Jullie hebben ervan kunnen lezen
in de “ Houwe Zo “. Ik wil iedereen nogmaals wijzen
op de vragen vanuit het COM om personalia op te geven aan de ledenadministrateur. Nog steeds is van veel
leden niet bekend of ze veteraan zijn of niet. Graag
voor diegene die het nog niet gedaan hebben het tweemaal via de “Houwe Zo “ toegezonden formulier invullen en opsturen naar Ger Goudkade zijn gegevens
staan in de “Houwe Zo’. Helaas hebben we in de loop
van dit jaar afscheid moeten nemen van Gordon Theuveneth welke lief en leed handen en voeten probeerde
te geven. De functie was voor hem niet te combineren
met zijn werk en privé. De vacature voor deze functie
als coördinator lief en leed is dus weer vacant. Graag
komen we in contact met iemand die deze functie in
zou willen vullen.
Al met al gebeurd er veel, en ik ben trots dat ik hieraan
wat sturing mag geven.
Ik zou zeggen;
Omhangen en volgen we moeten voorwaarts.

Zoals gebruikelijk mag ik als voorzitter een voorwoord
schrijven in ons mooie blad de “Voorwaarts”. Soms
moet je nadenken om iets te schrijven en andere keren
komen de woorden vanzelf. Dit keer kwamen mijn gedachten op de metamorfose die we als afdeling meemaken en waarin we onszelf beter profileren en ten
dienste willen zijn aan alle oud en actief dienende mariniers binnen onze afdeling. De laatste tijd hebben we
grote stappen gezet in de verbetering van de communicatie richting de leden mede door deze mooie uitgaven
van ons clubblad. Signalen welke we opvangen vanuit
de leden proberen we zo goed mogelijk te vertolken in
beleid om zo voor iedereen een duidelijke lijn aan te
geven waarin we voorwaarts willen gaan. Ook het wisselen van locatie voor de jaarvergadering en de feestavond waarbij we het korpsverjaardag vieren is mede
hierop gebaseerd. Kosten verlagen en zodoende alles
voor iedereen toegankelijk proberen te maken. Ook
speciaal voor diegene met een kleinere beurs. In de
afgelopen tijd is er de jaarlijks terugkerende wandeltocht geweest welke dit jaar door de mooie omgeving
van de achterhoek liep. Volgend jaar zal Arnhem de
wandeltocht organiseren. Dit alles in het kader van elkaar betrekken in activiteiten om zo saamhorigheid te
verbreden tussen alle leden en onderafdelingen. Dit
alles om de achterliggende gedacht; hoe kunnen we als
afdeling alle leden binnen onze afdeling betrekken bij
diverse activiteiten. We zijn ons aan het beramen om
Met Korpsgroet,
ook de jongere meer te betrekken bij activiteiten, mis- Uw Voorzitter, Henri de Boer
schien wel nieuwe activiteiten met betere aansluiting
op belevingswerelden. Jong en oud hebben de gemeenschappelijke deler van het samen marinier zijn, maar
de uitoefening hiervan verschilt vaak per leeftijdscategorie. De dag omgeven met sport en spel in gewone
taal de oude sportdag is hiervan een goed voorbeeld.
We hebben meegedaan met een jongeren team en een
senioren team. Hierbij zijn de junioren tweede geworden en de senioren vierde wat een mooi resultaat is.
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Beste Leden,
Sinds kort hebben wij van COM Gelderland een
eigen Facebook pagina. Op deze pagina kun je
ons volgen wat er zoal gebeurd bij COM Gelderland zoals; evenementen, uitnodigingen, ledenvergadering en nog veel meer. Dit wordt door ons “de
beheerders” Ger Strijbos en Werner Veenendaal
geplaatst en bijgehouden. Ook worden er foto’s op
geplaats van recente gebeurtenissen en kun je zelf
ook een foto of reactie plaatsen. Je kunt ook aangeven of je naar een evenement gaat en kun je
zien wie er gaan, misschien gaan of niet gaan.
“Zo zie je dat er legio mogelijkheden zijn om iets te
volgen of aan te geven.”
Nu begrijp ik dat niet iedereen FB (Facebook) heeft
en misschien geheel niet aan wil beginnen, toch
doe ik een verzoek om het te proberen en volgt
hieronder een uitleg:
Hoe maak ik een Facebook-account?
Een Facebook-account maken:
1. Ga naar www.facebook.com/r.php
2. Voer je naam, je e-mailadres of mobiele telefoonnummer, je wachtwoord, je geboortedatum en
je geslacht in.
3. Klik op Registreren.
4. Je moet je e-mailadres of mobiele nummer bevestigen om het maken van je account te voltooien.

“Ik hoop dat deze uitleg voldoende is en u motiveert om lid te worden.”
Als je al een Facebook-account hebt, kun je je aanmelden met je account. Ga naar de zoekbalk en
type letterlijk (denk aan hoofdletters) COM Gelderland in. Vervolgens geef je aan dat je lid wil worden
en krijg je van ons een goedkeuring. Waarom een
goedkeuring? Wij hebben er en besloten pagina
van gemaakt zodat alleen leden van COM Gelderland worden toegelaten.
Met vriendelijke Korpsgroet, Ger Strijbos
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Een dankwoord vanuit Rotterdam, om
Sobats,
Onderstaande tekst ontving ik gisteren van de commandant van de Van Ghentkazerne:
“All, als gastheer van de Van Ghentkazerne heb ik vandaag van veel genodigden en natuurlijk ook
van onze nieuwe Korps Commandant alleen maar complimenten gekregen. Deze complimenten
van intern CZSK/Korps maar ook zeker van vele externe genodigden gingen over de ontvangst, de
uitvoering, de verzorging, de houding van het personeel, strakke organisatie etc etc. U was daar
met uw teams/ eenheden voor verantwoordelijk en ik hoop dat u deze blijk van waardering en dankbaarheid wilt overbrengen mede namens de Korpscommandant.”
Ik wens u een heel fijn weekend en tot ziens!
Vrg Jan
Luitenant-kolonel der mariniers J.P.C. (Jan) ten Hove
Commandant Van Ghentkazerne
Toepad 120
Rotterdam
Graag wil ik me aansluiten bij deze woorden. Ik heb bewondering voor uw inzet en passie, voor de
wijze waarop u invulling hebt gegeven aan de inbreng van het COM tijdens het ceremonieel. Ik
mocht samen met mijn echtgenote, als gasten van de Korpscommandant, het geheel vanaf de tribune aanschouwen en voelde een gepaste trots. U heeft 2 dagen lang blijk gegeven van uw ambassadeurschap als oud-mariniers, verenigd in het COM. Hulde daarvoor!!
In het bijzonder wil ik graag Adriaan van Westenbrugge danken voor zijn inzet in voorbereiding op
de commando-overdracht en Dirk van Helden, voor de passievolle inzet in zijn rol als detachementcommandant van het COM. Bravo Zulu, job well done!!
Qua Patet Orbis!
Met vriendelijke korpsgroet,
René
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Beste COM vrienden van de afdeling Gelderland,
Vrijdag 25 augustus 2017
Vandaag moet het dan wel gebeuren en zullen wij er
met elkaar wel moeten staan.
Vroeg op- en achter elkaar aan douchen etc… en
omstreeks 07.00 uur op naar het ontbijt.
Omstreeks 09.00 uur was het verzamelen. Nog even
een bakkie en een bezoek aan het toilet, even bijpraten. Zichtbaar nam de spanning toe en was het omstreeks 10.00 uur aantreden voor alle eenheden.

Na de landelijke oproep van de voorzitter COM Nederland, hebben wij met 12 leden van onze afdeling
deel uit mogen maken van het COM-detachement
tijdens het ceremonieel bij de commando-overdracht
van ons Korps.
Het COM-detachement bestond in totaal uit 75 manen met trots kan ik u zeggen, dat wij samen met de
actief dienende een meer dan voortreffelijk- en eervolle bijdrage hebben mogen leveren aan een stuk,
jawel Korpsgeschiedenis!

Met gesteven broeken, gepoetste schoenen en geborstelde jassen- en baretten, een gepoetst anker en
de voorgeschreven grootkruizen en insignes waren
wij er helemaal klaar voor.

Om u deelgenoot te maken hieronder een paar
mooie- en bijzonderheden momenten van twee
prachtige dagen, want dat was het letterlijk- en figuur- Om exact 10.20 uur was het afmars bataljon naar het
lijk.
exercitieterrein en konden de juiste posities op het
exercitieterrein worden ingenomen. Wat zag het er
allemaal strak uit, geweldig!
Donderdag 24 augustus 2017
Donderdagochtend 24 augustus 2017 stond in het
teken van het voor-oefenen om uiteraard met de ove- Met een groot defilé en in aanwezigheid van vele
rige deelnemers inclusief de Marinierskapel en de
gasten, de Minister van Defensie, de hele Marinetop
hoofdrolspelers, Generaal van Sprang en Generaal
en ‘Oud Marinier’, Ridder MWO, Majoor Marco Kroon
Mac Mootry, er vrijdag een hele mooie en bijzondere kwam er een einde aan een heel mooi militair ceredag van te maken.
monieel.
Als Oud- en actief dienende Mariniers stonden we
schouder aan schouder bij deze eervolle- en super
Alle Oud Mariniers troffen elkaar in de eetzaal waar
strak georganiseerde commando-overdracht.
even gezellig werd bijgepraat onder het genot van
een kop koffie. Later in de ochtend werden alle deelnemers in de filmzaal gebriefd en konden we gaan
Tot slot wil ik graag alle betrokkene hartelijk bedanlunchen.
ken en in het bijzonder onze COM collega’s Rotterdam voor hun gastvrijheid.
De meeste van ons zouden ook de nacht doorbrengen in de Van Ghentkazerne en kregen de sleutels
Eens marinier, altijd marinier!
van hun slaaponderkomen uitgereikt en konden alvast de bedjes opmaken. Zo ook wij, met 6 sobats in Groet,
een slaapzaal met stapelbedden. Met 1 douche en 1
toilet was het even wennen maar al snel heel geTon Berkeljon
woon.
De middag werd grotendeels besteed aan het vooroefenen op het exercitieterrein.
Onder begeleiding van onze vrolijke- en altijd opgewekte detachementcommandant Dirk van Helden
(vanuit Curaçao overgekomen) de pelotonscommandanten Cees Mudde en Adriaan van Westenbrugge en prachtig zonnig weer, was het een genot
om er bij te zijn. Aan het einde van de dag konden
we nog even gezellig met elkaar praten en sommige
zelfs kennis maken met de nieuwe Generaal.
Wij de ‘boordplaatsers’ werden, door het COM Rotterdam aan het begin van de avond in het Echos Home, op het kazerneterrein overigens, getrakteerd op
een heerlijke BBQ met uiteraard hier en daar een
drankje.
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Een kleine impressie van een bijzonder gebeuren!
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Hallo allemaal,
Mijn naam is Ashley ben 27 lentes jong, geboren in Nijmegen en
in mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als tandartsassistente
en sportief bezig met dansen.
Ik woon in Oosterhout bij Nijmegen en wil graag de Nijmeegse 4-daagse een keer samen met mijn
vader (Ger Strijbos) lopen. Nu vergt 4-daagse lopen heel veel van je en dien je voldoende te trainen,
zodoende heb ik samen met mijn vader diverse keren geoefend en hebben we ons opgegeven bij COM Achterhoek voor de wandeltocht van 13 mei jongstleden.
Deze wandeltocht was 30 km en werd in de mooie omgeving van de Achterhoek gehouden. Ik en mijn vader vonden het zeer
goed geregeld.
Na elke 10 km
kon je even rusten, lekker eten
en drinken. Zo
was er genoeg
voor iedereen en
ook lag er van alles, van fruit tot belegde broodjes en
heerlijke koekjes.
Wij willen de organisatie bedanken voor deze mooie en
gezellige dag. Ten slotte wil ik nog even aanhalen dat ik
me wel heel erg jong voelde tussen deze oudjes en wil
hierbij de jongeren aansporen om is een keer mee te
doen, want ook ouderen maken pret, zijn gezellig en hebben heel veel te vertellen. “wat wil je nog meer.”

Ashley Strijbos
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Henk v.d. Brand
In onze vorige editie, kon U op de voorpagina de ceremonie zien van de onthulling, van het
monument wat door oud Marinier Henk v.d. Brand werd ontworpen, bij deze nog wat aanvullende informatie hoe het Monument tot stand is gekomen, al met al een knap stukje werk.!
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FEESTMIDDAG ZATERDAG
25 NOVEMBER 2017
Namens het bestuur van COM afdeling Gelderland heeft u van het organisatiecomité een
uitnodiging ontvangen voor onze jaarlijkse
feestavond,
ter gelegenheid van de 352e verjaardag van
ons Korps.
De viering wordt gehouden op zaterdag 25
november in de Fly-Inn van
de Oranjekazerne, Clement van Maasdijklaan 5, Arnhem.

PROGRAMMA
14.00 uur Zaal open en ontvangst met koffie/
thee en cake
14.30 uur Opening door de voorzitter
15.00 uur Elkaar ontmoeten met de muzikale
omlijsting van de band
The Rocking Drifters,
Met muziek uit de vijftig en zestiger jaren,en
een vleugje Indisch.
17.00 uur Buffet
19.00 uur verloting
21.00 uur einde.
( vermelde tijden zijn richtlijnen)

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om 20 euro per persoon over te maken Dieetwensen graag voor 10 november per Enaar bankrekening NL 47 INGB 0000 3886
Mail doorgeven aan Ton Berkeljon
29 onder vermelding van “Feestavond Gelderland”, wilt u dit dan alsnog met spoed
E-Mail: gelderland.com@gmail.com
doen, maar wel graag voor 10 november. Uw
betaling is uw toegangsbewijs.
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Zaterdag 24 juli 2017 / een Faniondrager.

mijn rug, wat een publiek!! En wat een dankVeteranen dag, wat een belevenis, s,morgens baarheid straalde men uit, het was een alleen
vroeg vertrok ik, compleet bepakt met koffer en maar applaus wat je hoorde!
Vol van indrukken, toch ook wel moe, van het
Fanion,
steeds zwaarder wordende Fanion, arriveerden
Richting Den Haag, toch wel wat zenuwachtig,
we weer op het Malieveld, waar ons een koud
voor wat me te wachten stond.
biertje en niet te vergeten, een prima nasi hap
Na lange tijd niet meer met de trein te hebben
gereisd kwam ik aan in Den Haag, waar het een stond te wachten
drukte was van jewelste, na een korte wandeling Ik dank het COM Gelderland, dat ze het mogeliep ik het Malieveld op, waar ik mij vervolgens
lijk hebben gemaakt, dat ik deze dag heb momelde in de aangegeven tent, na mijn inschrijgen beleven.
ving ontving ik een rijk gevulde tas met de nodi- Fantastisch!!! Ferry Roks
ge versnaperingen.
Na
mijn spullen in orde te hebben gemaakt klonk
het signaal aantreden, de rillingen liepen over

Een kleine impressie
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De Achterhoek

De Veluwe

Arnhem
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Joop Teeuwsen
Op donderdag 7 september verzameld een groot
deel van het Marinierskoor zich in Molenhoek nabij Nijmegen om te zingen voor Joop Teeuwsen.
Joop is “oud” Marinier en werd die dag 90 jaar.
Zijn twee dochters hebben gevraagd of wij, als
Marinierskoor, voor hun vader willen komen zingen want zijn hart ligt bij het Korps en ze willen
hem daarmee verrassen. Een verrassing was het
zeker. Na het zingen van het “Lang zal hij leven”
brengt het koor het Marinierslied ten gehore.
Joop licht op want dit lied (al was het toentertijd
nog in het Engels) herkent hij meteen. Ook de
andere liederen die betrekking hebben op Neder-

lands Indië kent hij en bij sommige liederen leest
hij de tekst mee. Joop is Veteraan en behoorde
bij de geweergroep van de korporaal der Mariniers A. Hoeben, die als ploeg op 29 augustus
1946 nabij kampong Gendeng op Oost Java met
groot gevaar voor eigen leven een door extremisten verdedigde opstelling heeft aangevallen en
overmeesterd. De korporaal is hiervoor toentertijd als eerste Marinier benoemd tot ridder der 4e
klasse der Militaire Willemsorde.
Joop namens het Marinierskoor nogmaals van

16

COM Afdeling Gelderland 1965-2017

28 Reünie omgeven met sport en spel op zaterdag 10 juni 2017.
e

In de kantine van de VBHKAZ was het al vroeg een gezellige
drukte en konden de deelnemende teams zich inschrijven onder
het genot van een bakkie koffie of thee en een lekkere plak Marine-cake.
De 28e reünie omgeven met sport en spel was er één met
prachtig ‘sport’ weer- en een mooie opkomst van deelnemers
en supporters.
Rob Miltenburg, het wedstrijdsecretariaat en de vele vrijwilligers
hadden er weer een goed georganiseerde dag van gemaakt.
Wat wel opviel was dat er ‘maar’ vijf juniorenteams aan de competitie meededen. De groep senioren waren met elf teams uitstekend vertegenwoordigd.
Iets vroeger dan voorgaande jaren begonnen de wedstrijdonderdelen.
Door de junioren van onze afdeling Gelderland werden de onderdelen sportief en vlot gespeeld- en een aantal onderdelen,
hindernisbaan en pistoolschieten, overtuigend gewonnen. Uiteindelijk werden onze jongens 2e en moesten zij wederom COM
-Noord voor laten gaan.
De senioren gingen ook fanatiek van start en over de gehele
dag werden dan ook prima resultaten neergezet.
Opvallend was wel dat de Gelderse spelers met het onderdeel
Jeu de Boules, in vergelijking met voorgaande jaren, gegroeid
waren. Veel spelers van het team waren in uitstekende vorm en
‘gooide’ als de beste.
Helaas werden de ‘oudjes’ net geen 1e en moesten zij genoegen nemen met een eervolle 2e plek bij dit onderdeel.
Voor een volledig scoreoverzicht zie hieronder de einduitslagen.
Rond het middaguur van een heerlijke en complete ‘blauwe’ hap
genoten.
Met gevulde ‘buikjes’ konden de deelnemers zich hierna opmaken voor de laatste middagonderdelen.
Na het laatste onderdeel, ‘touwtrekken’, waarbij Klaas Vos compleet in zijn Schotse outfit, en met heel veel
toeschouwers om het wedstrijdveld, kwam er einde aan de wedstrijdonderdelen en kon een ieder, moegestreden, naar de kantine voor de prijsuitreiking.
In de kantine werd er onder het genot van een leuk muzikaal optreden, o.a. de dochter van Rob Miltenburg
met band, en een paar drankjes en hapjes gewacht op de prijsuitreiking.
Met alle spelers, wedstrijdleiding, teams(captains) en supporters hebben we weer genoten van een mooie,
gezellige en sportieve 28e Reünie omgeven met sport en spel.
Spelers- en supporters van de afdeling Gelderland, hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid tijdens
deze mooie Reünie omgeven met sport en spel!
Met sportieve Korpsgroet Ton Berkeljon.
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EINDUITSLAG JUNIOREN EN SENIOREN
28e Reünie omgeven met sport en spel (10 juni 2017)
Plaats Junioren Voetbal Volleybal Handgranaatwerpen Hindernisbaan Pistoolschieten Highland games Touwtrekken Totaal
1 COM-Noord 3 4 6 4 4 6 6 33
2 Gelderland 2 3 4 6 6 4 3 28
3 Overijssel 4 6 2 3 3 2 4 24
4 Noord-Brabant 6 1 3 2 1 1 2 16
5 Noord-Holland 0 2 1 1 2 3 1 10
Eerste plaats per onderdeel krijgt 5 punten (+ 1 bonuspunt), laatste plaats 1 punt.
Bij gelijke stand in eindklassement wordt gekeken welk team beter gescoord heeft bij het pistoolschieten
Noord-Holland niet meegedaan met voetbal, te weinig spelers.
Plaats Senioren Oriëntatieloop Jeu de boules Pistoolschieten Luchtdrukgeweer Totaal
1 Identiteitsgroep M.C 10 6 10 7 33 Sportiviteitprijs:
2 Overijssel 4 12 5 12 33 Junioren Noord-Holland
3 Utrecht 2 12 9 7 4 32
4 Gelderland 9 10 6 6 31 Dames jeu de boules:
5 COM-Noord 3 4 9 10 26 Individueel
6 Noord-Brabant 1 6 8 8 3 25 1. Anisje van Ruiten
7 Den Haag 1 5 5 4 8 22 2. Mieke Caminado
8 Den Haag 2 8 2 1 9 20 3. Hetty van Beynum
9 Utrecht 1 2 7 2 5 16
10 Noord-Holland 1 0 12 2 15 Oriëntatieloop:
11 Noord-Brabant 2 7 3 3 1 14 2 dames (team) Den
Haag
Eerste plaats per onderdeel krijgt 11 punten (+ 1 bonuspunt), laatste plaats 1 punt
Bij gelijke stand in eindklassement wordt gekeken welk team beter gescoord heeft bij het pistoolschieten
Noord-Holland niet meegedaan met Jeu de boules
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Vlootdagen Den Helder
Eind juni waren de marinedagen c.q. de vlootda- senruimte in de lijn rechts richten stonden 4 mangen in Den Helder. 22 juni bezochten we de vete- nen keurig opgelijnd. Ik ga er van uit dat een foranendag. Lang van te voren waren deze activitootje dient ter illustratie. Onderwijl dacht ik terug
teiten gemeld in de agenda van COM Noordaan de tijd in Papua- nw-Guinea. Tijdens een paVeluwe. Het Marinierskoor Qua Patet Orbis ont- trouille in de Balliemvallei zagen we bij een afving een uitnodiging op te treden op de veterabeelding op een grote rots : ’’ Aku Cinta Koteka
nendag. We vonden het een grote eer en een 45- ‘’ ; vrij vertaald : ik hou van mijn peniskoker. In
tal deelnemers hebben zich aangemeld. Het ver- bepaalde gebieden van Papua dragen mannen
voer werd prima geregeld , we konden opstappen kokers om hun penis te beschermen. De kokers
in Harderwijk en Voorthuizen. We vertrokken om werden gemaakt van de kalebas. Deze kalebas
7.30 uur bij de carpoolplaats in Ter Schuur. Via
werd tijdens de groei verzwaard met een voorHarderwijk volgde een prachtige toeristische rou- werp om de uit gezette vorm te verkrijgen. Een
te richting Den Helder. Om de Marinehaven te
koteka met een flinke diameter werd ook wel gebereiken moesten er diverse telefoontjes worden bruikt als een boodschappenmandje, om bijvoorgepleegd om onze bus te begeleiden en doorbeeld tabak of andere voorwerpen in mee te dragang te verlenen. Het marinierskoor had tevoren gen. Vanuit de Baliemvallei terug naar de Velutwee extra oefenavonden ingepland en het reper- wezoom. Ik denk dat ik namens alle deelnemers
toire geoefend , dus waren we er helemaal klaar spreek en de organisatie ,de chauffeur , muzikanvoor. Bij aankomst bij het gebouw zeekoet werd ten zangers, kortom eenieder dank voor deze
ons koffie met koek aan geboden. Ons repertoire voortreffelijke dag. Qua Patet Orbis Ben Streppel
bestond voornamelijk uit bekende zeemans liederen. Bij het gebouw de zeekoet stond een gigantische tent opgesteld. Er was een podium en
plaats voor muzikanten en koor. Om 12.00 begon
ons eerste optreden voor een volle tent. Er werd
enthousiast gezongen en de vele aanwezigen genoten volop. Een pauze waarbij gelegenheid was
het haventerrein op te gaan en aan boord te gaan
van enkele schepen. Terug naar de tent voor het
optreden van het tweede gedeelte. Een gigantische regenbui viel op onze tent , gevolgd door
een paar klappen onweer doch wij waren veilig
binnen . Er werd ons een geweldige Indische
maaltijd aangeboden waarbij we gezellig konden
vertoeven en onderwijl konden genieten van andere optredens. Op tijd bij de bus vertrokken we
via zoals gezegd de toeristische route richting
Harderwijk. Ik wil niet onvermeld laten dat we
door Roelof werden getrakteerd om voor slechts
een eurootje een drankje te nuttigen in de vorm
van een biertje ,een beerenburg of beerinnenburg. Na nog een rondje kregen sommige gasten
hoge nood en werd onze chauffeur gevraagd een
plekje te zoeken voor een plaspauze. De geleerde exersitie zat er nog goed in. Met verkorte tus19
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Hé Oud Marinier! Geen berg was je te hoog, geen zee te diep en
wat ons samenbracht onder de bloedblaar is ook ónze lijfspreuk:

"Eens marinier, altijd marinier!"

Schietsport, een sport voor perfectionisten die niets willen missen!
Contact Oud Mariniers schietvereniging afdeling Nijmegen heeft tot doel datgene wat Mariniers in hun
diensttijd ooit heeft samengebracht ook daarná als bindende factor te behouden.
Eén van de mogelijkheden daarbij is het beoefenen van de schietsport op zowel recreatieve wijze als in
wedstrijdverband.
Bel of mail ons voor een afspraak met het secretariaat op 06-81500946
Neem vrijblijvend contact op en kom een keer langs om zelf te ervaren waarom je schieten bij het korps
destijds ook leuk vond! (wapenonderhoud doen wij wel naderhand) . Of vraag vrijblijvend een folder aan
via: secretaris@comsvnijmegen.nl
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OUD MARINIERS WANDELEN IN DE ACHTERHOEK
De jubileumestafette wandeltochten van het COM
kroonjaar 2015 hebben tot gevolg dat de Gelderse onderafdelingen van het Contact Oud Mariniers jaarlijks en bij toerbeurt een wandeldag organiseren. Dit jaar is de Achterhoek aan de beurt.
De happening staat gepland op zaterdag de 13de
mei.
Tussen 8.30 en 9.00 uur worden de 25 deelnemers ontvangen op het “Fluithuus”, het trainershome voor KNVB-scheidsrechters in Eefde, met
een kop koffie en een plak krentenbrood.
Na het welkomstwoord van de voorzitter COM
Achterhoek, Henk Ebbink, trekt de groep aan de
platkakken voor de ongeveer 30 kilometer lange
tocht door de Achterhoekse natuur. Waar regen
was voorspeld voor deze dag, blijkt het fantastisch wandelweer. Henk Ebbink in een supersnel
pak met racefiets was de begeleidende verkenner
en beveiliger van de groep.
De tocht voert ons langs de sluis van Eefde en
dan verder langs het Twentekanaal.
Na een aantal kilometers speelt zich een klein
drama af. Krimpend van pijn trekt Leo de Coninck
zich terug in het struikgewas. Nierstenen blijken
het probleem te zijn. Met de wetenschap dat hij
thuis een paar stevige pijnstillers op de plank
heeft liggen, brengt Jan Murray de patiënt met de
auto naar z’n woning in deze buurt. Nadat Leo
zich van een zetpil heeft bediend, neemt de pijn
snel af. Leo, een man met humor, laat weten: “dit
is voor mij een primeur, het is de eerste keer dat
ik uitgevallen ben.” Voor Leo en zijn echtgenote
Joke betekent het echter aftrap wandeltocht en
aanvaarden de terugtocht naar Doesburg.
Het gezelschap kan zijn tocht weer vervolgen
richting Almen en na een 400 meter langs een
koele kali de Berkel genaamd, bereiken de wan-

delaars het eerste foeragepunt. Een prachtige
schaduwrijke plek, ideaal voor een stop. Onder
een landelijke koepel hebben Jan en Maria Stam
koffie, fris, rozijnenbrood, koeken en fruit opgesteld. Als iedereen weer voorzien is van de nodige energie, na lekker gezeten of gelegen te hebben onder begeleidend keuvelwerk, maakt de
groep zich op voor de volgende etappe. De verzorgingstroepen pakken hun spullen in om de volgende pauzeplek weer gereed te maken voor ontvangst. De tocht gaat verder door de bossen richting Vorden. Na het passeren van de landgoederen Huize “Het Enzerinck” en kasteel “Den Bramel” , zien we al van verre de COM-vlag, die
prachtig kleurt tegen de helblauwe lucht. Hier
worden we gastvrij ontvangen op Huize Murray in
het buitengebied van Vorden. Een aantal tafels
met drinken en andere versnaperingen en verder
alles wat vier poten heeft staat klaar voor ontvangst van de kilometervreters. Het is prettig om
van verschillende kanten positieve geluiden te horen. De laatste etappe gaat weer richting de rivier
de Berkel en aangekomen achter de Politieschool
in Warnsveld, gaat het verder over de landerijen
van Huize “De Voorst” naar het ”Fluithuus”, waar
buiten in de tent onder het genot van een verdiend pilsje wordt nagepraat over een mooie dag
in de prachtige broodje Gelderse Achterhoek. De
happening wordt afgesloten met een lekkere kop
soep en heerlijk belegde broodjes
Terugziende was het een gezellige wandeldag,
die zijn vervolg zeker verdiend.
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Lief en Leed,



Bij activiteiten inschrijvingen boeken.

 Nieuwe leden een welkomstwoord sturen

 Overleden leden de familie een blijk van medeleven sturen

Nadat we vorig jaar kennis mochten maken met Gordon Theuvenet als commissaris “Lief en Leed” en ledenadministrateur, heeft Gordon in Juni aangegeven
dat hij de functie niet langer meer kan uitvoeren. Zijn
werk vraagt meer van hem door een veranderde functie die samen met privé niet meer te handelen was
met een functie binnen het COM. We vinden het jammer dat Gordon dit besluit heeft moeten nemen maar
respecteren dit zeker. We danken Gordon voor de
inzet en de taken die hij verricht heeft in onze afdeling. Gordon was bezig om samen met de onderafdelingen een stroomlijn te krijgen in bestaande protocollen zodat die in heel Gelderland hetzelfde zijn en we
zodoende als het nodig is zo ingezet kunnen worden
bij anderen. Verder hield Gordon zich bezig met het
optimaliseren van de ledenlijsten. Jammer genoeg is
deze functie binnen de afdeling nu vacant en zoeken
we naar iemand die hier invulling aan kan geven. Verder in deze uitgave staat een oproep met functie omschrijving.


Enthousiasmeren van jongere leden;


benaderen van jongere leden en contact met
ze houden

 inventariseren behoefte

 waar kan meedenken en helpen organiseren
van activiteiten

 samen met de coach sportdag deze dag invullen met teams

 actief benaderen van dienstverlaters

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


Lief en Leed
 Indien mogelijk en bij vragen van famillie
de leden die een erewacht wensen tijdens hun
begrafenis of crematie hier invulling aan geven

 inventarisatie van erewachten en ander ceremonieel van de onderafdelingen

 lief en leed waar nodig en gewenst

 namens het bestuur als afgevaardigde optreden tijdens ceremonieel bij aanvragen, dit in overleg en combinatie met alle andere bestuursleden

Oproep commissaris Lief en Leed,
Zoals vermeld elders in deze uitgave is de functie van
commissaris lief en leed vacant geworden met het
teruggeven van de functie door de vorige commissaris. Als bestuur hebben we tijdelijk wat speling gevonden doordat de functie onderverdeeld is bij twee andere bestuursleden. We zijn dus dringend op zoek
naar een nieuw bloed voor deze functie. De commissaris maakt geen deel uit van het bestuur, maar is wel
aanwezig tijdens bestuursvergaderingen.
Wat houdt de functie in:
Het bijhouden van de ledenadministratie;



Natuurlijk is deze opsomming iets wat tijdens de functie steeds nader bekeken wordt en ingevuld naar
voortschrijdende inzichten. We moeten het met zijn
allen doen, en zo staan we er ook in als bestuur. Ieder heeft individuele taken maar samen trekken we
de kar.

Mutaties verzorgen

 contacten leden die niet betaald hebben en
dat hoogst waarschijnlijk vergeten zijn, de landelijk Sollicitaties kunnen naar de secretaris verstuurd worsecretaris geeft jaarlijks een lijstje op per afdeling.
den.
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Veteranendag Marine – Optreden Marinierskoor Qua Patet Orbis
De dag voordat de Marinedagen plaatsvonden, donderdag 22 juni 2017, was er eerst de Veteranendag Koninklijke Marine. Op deze dag worden onder meer onze Marine veteranen geëerd en zij hebben dan de gelegenheid elkaar weer eens te ontmoeten.
Als onderdeel van het programma die dag waren de optredens van ons Marinierskoor Qua Patet Orbis en natuurlijk waren wij zeer vereerd dat wij als Marinierskoor voor onze veteranen mochten optreden.
Al vroeg uit de veren om naar de opstapplaatsen in Barneveld en Harderwijk te gaan om gezamenlijk in de
door Bertus van Hoef gereserveerde bus te stappen. Perfect Bertus!
Via een prachtige toeristische route bracht Bertus ons naar het terrein van de Koninklijke Marine om daar te
constateren dat de Commandant van de Kazerne besloten had veiligheidsmaatregelen te treffen en
daar roadblocks te plaatsen waardoor wij daar het kazerneterrein niet op mochten. Na een oponthoud daar
naar een andere kazerne ingang gedirigeerd waar wij in ieder geval werden ontvangen met “koffie en koek”.
Ons Marinierskoor verzorgde daar die dag om 12.00 en 15.00 uur een optreden. Vooral om 15.00 uur waren
de weergoden ons gunstig gezind, een stortbui van jewelste met als resultaat dat wij mochten optreden voor
een volle tent!
Ook was er voldoende gelegenheid om de voor het publiek open gestelde oorlogsschepen te bezoeken en demonstraties van onder andere onze actieve mariniers te
bekijken.
Ook de nassihap ging er tussen de middag goed in en uiteraard lieten wij ons biertje ook goed smaken. Dat dit op
de terugreis ‘mooie tafrelen’ tot gevolg had laat zich raden.
Wij mogen weer terugkijken op een bijzonder geslaagde
dag en maar hopen dat wij volgend jaar weer van de partij
mogen zijn.
Met een Mariniersgroet, Kees van Tiggelen
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Contact Oud Mariniers in de Achterhoek.
Op 23 maart jl. bestond de onderafdeling 30 jaar en dat is op woensdag 7 juni gevierd.
De ontvangst was in de koffiekamer van het “Artilleriemuseum”, gelegen in ’t Harde op 60 meter hoogte, op
de top van “de Knobbel”.
Na het welkomst woord van de voorzitter en het bekende kopje koffie met cake, was er gelegenheid om het
museum te bezoeken. In het museum krijgen we onder meer een beeldend overzicht te zien van een Historische Collectie Korps Veldartillerie en de geschiedenis van het Wapen der Artillerie.
Na het bezoek aan het museum, worden we ontvangen in de officierskantine voor het nuttigen van een drankje
en om even bij te praten.
Omstreeks vijf uur worden we uitgenodigd om ons te begeven naar de naast gelegen officiersmess, waar we
kunnen genieten van een voortreffelijke maaltijd, welke wordt afgesloten met ijs en koffie.
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Uiteraard was ook de Achterhoek actief op 13 mei
De jubileumestafette wandeltochten van het COM kroonjaar 2015 hebben tot gevolg dat de Gelderse onderafdelingen jaarlijks bij toerbeurt een wandeldag organiseren. Vorig jaar was het onderafdeling Veluwe en dit
jaar dus de Achterhoek.
De happening is op zaterdag 13 mei. Waar regen was voorspeld voor deze dag, blijkt het fantastisch wandelweer te zijn.
De deelnemers worden ontvangen in het “Fluithuus”, het trainershome voor de scheidsrechters in Zutphen en
omgeving. Na een kop koffie en krentenbrood, gaan de wandelaars op pad voor een wandeltocht van ongeveer 30 kilometer. De route gaat via het Twentekanaal naar de eerste stop aan de rivier de Berkel. Daarna
gaat tocht verder over prachtige bospaden en langs kastelen naar Vorden. Hier is een volgende stop bij de
familie Murray, waar men zich weer tegoed kan doen aan drinken, fruit etc. Het laatste gedeelte voert de
deelnemers via de Berkel richting Warnsveld en dan terug naar het Fluithuus.
Hier aangekomen spreken de wandelaars tijdens het welverdiende pilsje hun waardering uit over de mooie
wandeltocht en de perfecte organisatie.
De dag wordt afgesloten met een lekkere kop soep en belegde broodjes.

Jaarlijks is er ook altijd een Mannendag “.
Hoe graag we ook activiteiten in gezelschap van onze partner bezoeken, kijken we toch ook uit naar deze dag.
Getracht wordt om altijd iets interessants te zoeken, zoals het bezoeken van een museum, een fabriek of we storten ons
op een sportieve activiteit. Uiteraard wordt de dag afgesloten met een maaltijd.
Dit jaar gekozen voor een tocht met een huifkar door de prachtige omgeving van het Montferland.
Onder het genot van een drankje, wordt er volop meegezongen met de overbekende mariniersliederen. Helaas zit het
weer niet mee, maar we zitten hoog en droog en genieten van de prachtige omgeving.
Deze mannendag wordt afgesloten in het restaurant “de Deel” in Loerbeek. De kok, zelf een oud marineman, heeft speciaal voor ons drie gangen menu samengesteld, welke goed bij een ieder in de smaak valt.
De laatste clubactiviteit voor dit jaar zal zijn op 19 september. Dan staat bij goed weer een Jeu de Boules middag op
het programma. Deze vindt plaats op het sportveld van Eetcafé “De Veldhoek” in Hengelo gld.
Het jaar wordt altijd geopend met een oliebollensoos en er wordt in februari vergaderd met de leden over het wel en
wee van de club.
Op deze wijze tracht het bestuur het een ieder naar de zin te maken.
Naast de genoemde activiteiten zijn wij aanwezig bij de dodenherdenking ergens in de Achterhoek en nemen we deel
aan verschillende defilés. Viermaal per jaar verschijnt ons clubblad.
Wilt u ook deel uitmaken van deze gezellige en actieve groep neem dan contact op met onze secretaris Ab Smeerdijk.
Per E-mail g.a.smeerdijk@hetnet.nl of per telefoon 0575-521262.
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Wereldhavendagen Rotterdam 2017
Als de bus komt aanrijden staan wij al klaar op de
parkeerplaats in Nunspeet. Het is zaterdag 2
september om 07:30 uur als de bus van Defensie
ons ophaalt om ons naar de Parkkade in Rotterdam te brengen voor de Wereldhavendagen. Het
Marinierskoor treedt aldaar op tussen 10 en 12
uur. Het begint rustig maar al snel loopt de kade
vol met publiek. Jong en oud blijven staan om te
luisteren en sommigen zingen zelfs mee. Sterker
nog, hier en daar worden stoelen neergezet en
gaan mensen eens even lekker genieten van de
‘oude’ zeemansliederen. Onder leiding van Jaap
van Huffelen en begeleid door onze muzikanten
hebben we optredens van elk drie kwartier en
tussendoor, maar vooral na afloop, is er gelegen-

heid de Parkkade op en neer te slenteren en een
bezoek te brengen aan Hr. Ms. Tromp en andere
schepen. Op verzoek een groepsfoto op de
Tromp en natuurlijk een lied (O, dronken Marinier). Het ziet er allemaal netjes en goed georganiseerd uit. Ook de logistiek was perfect want bij
de ‘personeelscontainers’ kunnen we dranken als
koffie, thee en frisdrank krijgen, maar ook fruit en
in de middag onze lunch. Jammer van de val van
Leo de Coninck, maar de schade valt gelukkig
mee. Leo dacht nog 22 jaar te zijn en stapte vol
enthousiasme het podium op maar viel achterover. Gat in zijn hoofd. Terugkijkend op een geslaagde dag vertrekt de bus punctueel om 14:30
uur naar Gelderland. http://wereldhavendagen.nl/
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ACTIVITEITEN KALENDER 2017
KALENDER COM VELUWE
Oefenen Marinierskoor QPO aan het Staverhul te Uddel: vanaf 12 januari 2017 elke 2
weken op
donderdagavond vanaf 20.00 tot 22.00 uur.
08-4-2017
Oefenen schieten sportdag Doorn, sv COM
Nijmegen, Keizerstraat 104 IJzendoorn
15-04-2017
Erewacht Lancastermonument aan de
Schaarweg te Elspeet. 14.30 uur aanwezig.
19-04-17
Erewacht: Herdenking Canadees Monument
aan de Laan te Nunspeet 18.15 uur gemeentehuis.
15-04-2017
Herdenking Bevrijdingsdag Vaassen,
Industrie Mon. Vaassen met Montessorischool.
20-04-2017
Koningsschutter COM Veluwe, Schietvereniging De Eendracht te Barneveld – Organisatie bij Bertus van de Hoef en Wim Bos. Geen
oefenavond Shantykoor.
04-05-2017
Dodenherdenking te Barneveld, Kootwijkerbroek, Elspeet, Epe en Vaassen – ‘s avonds
05-05-2017
Bevrijdingsfeest Barneveld – Erewacht bij de
vlam voor het gemeentehuis
06-05-2017
Oefenen schieten sportdag Doorn, sv COM
Nijmegen, Keizerstraat 104
IJzendoorn
09-05-2017
Bestuursvergadering COM Veluwe bij Anton
Hagen, Laan van Fasna 61, Vaassen:
20.00 uur.
13-05-2017
Wandeldag COM Gelderland regio Eefde /
Zutphen te organiseren door COM Achterhoek
18-05-2017
Optreden Marinierskoor QPO bij
Verzorgingshuis Polbeek te Zutphen (onder
voorbehoud)
3/10-06-2017
Themadag COM Veluwe – onder voorbe-

houd
24-06-2017
Optreden Marinierskoor QPO tijdens de
Marinedagen in Den Helder – onder voorbehoud
24-06-2017
Nederlandse Veteranendag Den Haag
22/25-06-2017
Marinedagen / vlootdagen De Helder – tevens
wordt dan Sail Den Helder georganiseerd.
06-07-2017
Optreden Marinierskoor QPO in het Vakantiehuis te Lunteren – geboekt.
11-07-2017
Bestuursvergadering COM Veluwe in ’t Staverhul 20 te Uddel. Aanvang 18.30 uur.
18/21-07-2017
101
Vierdaagse Nijmegen
22-07-2017
BBQ COM Veluwe, ’t Staverhul 20 te Uddel.
05-08-2017
Shantykorendag Nunspeet
02-09-2017
Optreden Marinierskoor QPO tijdens de Wereldhavendagen Rotterdam
02-09-2017
Herdenking Roermond – Indië, Korea- en Vredesoperaties
29-09-2017
Nationale Taptoe Rotterdam
29-09-2017
Erewacht Laan van Fasna te Vaassen – Herdenking neerstorten Halifax.
19-10-2017
Bestuursvergadering COM Veluwe in ’t Staverhul 20 te Uddel. Aanvang 18.30 uur.
11-11-2017
Poppyday Epe en Vaassen
12-11-2017
Poppyday Nunspeet
16-11-2017
Bestuursvergadering COM Veluwe in ’t Staverhul 20 te Uddel. Aanvang 18.30 uur.
07-12-2017
Korpsverjaardag COM Veluwe
09-12-2017
Kranslegging Mariniersmonument Oostplein
Rotterdam
27
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Lief en Leed
COM Noord-Holland:
Secretaris: F. Eckenhaussen.
Oosteinde 6 /1151 BV Broek in Waterland
Tel. 020-4031400
E-Mail: f.eckenhaussen@planet.nl
Broek in Waterland 19-02-2017.

1. Ziekenbezoek. Sturen van een kaart of bij
langdurige ziekte een fruitmand of iets dergelijks.
2. De weg wijzen naar instanties als men in de
problemen zit. Zowel op sociaal als financieel
gebied als de problematiek dusdanig is dat de
SSF dit niet aankan. Doorverwijzen naar WMO
-loket, een
patiënten belangen organisatie of het Veteraneninstituut.

Lief en Leed / Stichting Sociaal Fonds COM Hierbij zal altijd begeleiding van de SSF
plaatsvinden door onder andere contact zoeHet COM heeft zichzelf als vereniging mede
ken met deze instanties.
tot doel gesteld om (oud) collega's, zowel leden als niet leden van het COM, die in proble- Bij verwijzing naar het Veteraneninstituut kan
men zijn geraakt te ondersteunen naar beste de ondersteuning worden ingeroepen van de
vermogen.
Nuldelijnsondersteuning van het COM. (zie
Veteranen, ondersteuning)
De ondersteuning van onze leden gebeurt op
verschillende manieren.
3. (Beperkte) Financiële ondersteuning van
Aan de ene kant is er de centrale ondersteuoud mariniers die door omstandigheden in een
ning door de SSF (Stichting Social Fonds
nagenoeg onoplosbare situatie terecht zijn geCOM). Deze ondersteuning is gericht op hulp- komen. Bijvoorbeeld acute nood lenigen voor
verlening en ondersteuning die door de
de aankoop van een hulpmiddel in de vorm
(onder)afdelingen niet uitgevoerd kan worden. van een voorschot.

Aan de andere kant hebben ook de afdelingen
en onderafdelingen een taak op het gebied
van ondersteuning. Dit is meer gelegen in het
vlak van het zogenaamde "kleine" Lief en
Leed.

Ondersteuning kan zijn:
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Erewachten
Heren,
Zoals overeengekomen op 24 januari 2017 onderstaande de uitwerking met de gemaakte afspraken.
Contactpersonen COM Gelderland bij overlijden van een COM-lid van de afdeling Gelderland:
Onderafdeling Veluwe:

Dhr. Ben Gabriel tel: (055) 505 12 83 - 06 57 32 19 16
bjmgabriel@kpnplanet.nl
Dhr. Jaap van Huffelen (plv) tel: (0578) 57 45 35 - 06 47 45 69 68
j.vanhuffelen2@chello.nl

Onderafdeling Achterhoek:
44 / j.stam55@kpnplanet.nl

Dhr. Henk Ebbink tel: (0575) 56 43 55 / henkebbink@cs.com
Dhr. Jan Stam (plv) tel: (0315) 65 19

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

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

Personen die overlijden buiten
een onderafdeling kunnen tijdelijk terecht bij Ton Berkeljon,of
Henk Ebbink , totdat er iemand
voor deze functie gevonden
is.
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In Memoriam

Geb.datum

In dienst

Uit dienst

Overleden

Boer A.

NUNSPEET

02-06-1925

01-02-1945

01-10-1947

Bruynzeel
J.J.P.

T HARDE

04-09-1924

07-08-1945

16-10-1948

03 juli 2017

Bulsink J.Th.

DOETINCHEM

26-08-1941

01-05-1960

01-03-1962

16 mei 2017

Dijk G. van

CULEMBORG 10-12-1939

01-03-1959

01-08-1965

17-5-2017

Ee J. van

APELDOORN 14-06-1950

01-11-1969

01-07-1971

01 mei 2017

01-05-1947

01-10-1949

Elbers W.H.P. LENT

18-02-1926

Elshof J.W.

SCHERPENZEEL

24-11-1927

Frielink B.J.

AALTEN

01-01-1931

04-06-1952

07-02-1954

11 augustus
2017

Groningen W
A van

S HEERENBERG

30-04-1934

01-02-1954

01-12-1955

05 februari
2017

Hageman A.

ARNHEM

28-11-1926

01-01-1946

01-01-1949

28 januari
2017

Harten M. van GORSSEL

25-11-1928

01-06-1945

31-05-1948

30 maart 2017

Jansen J.B.

VELP

09-07-1929

17-09-1951

01-07-1953

Klip J.

VELP

05-05-1927

01-01-1947

01-01-1949

Kruitbosch
G.J.

APELDOORN 01-04-1935

08-03-1955

01-10-1956

Leur G.J. van

BEMMEL

Liefrink G.

NIJMEGEN

03-02-1932

01-02-1948

01-02-1954

Molen W.H.
v.d.

LOCHEM

01-01-1929

01-06-1949

01-04-1951

Roos P.J.

WEKEROM

11-05-1941

01-09-1960

01-09-1962

Vliek J D

HARDERWIJK 23-05-1942

01-11-1961

01-05-1963

30

07 januari
2017

30 juni 2017
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Data volgende vergadering:
I.

Dinsdag 18 april Afdelingsbestuur ECHO Home

II.

Dinsdag 16 mei Afdelingsbestuur + RvA ECHO Home

III.

Dinsdag 4 juli Afdelingsbestuur ECHO Home

IV.

Dinsdag 26 september Afdelingsbestuur ECHO Home

V.

Dinsdag 21 november Afdelingsbestuur + RvA ECHO Home

Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2017
Zaterdag 18 maart Ledenvergadering afd.
Gelderland Oranje Kazerne
Donderdag 27 april Vlaggenparade Bronbeek
Donderdag 04 mei Dodenherdenking Nederland
Vrijdag 05 mei Bevrijdingsdag Nederland
Vrijdag 05 mei Bevrijdingsdefilé Wageningen
Zaterdag 13 mei Wandeldag afdeling Gelderland
Achterhoek
Zaterdag 03 juni Reünie omgeven door sport en spel Doorn
Zaterdag 24 juni Veteranendag Den Haag
Vrijdag 1 juli Veteranendag voor Marinepersoneel Den Helder
Zondag 1 oktober Taptoe voor Veteranen Rotterdam
Zaterdag 25 november Korpsverjaardag Oranjekazerne
Dinsdag 12 december Korpsverjaardag 352 jaar
Rotterdam
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Defensie herdenkt wereldwijd |
04-05-2016
Commandant der strijdkrachten Generaal
Tom Middendorp legde in de hoofdstad
een krans met 4 operationele commandanten namens de Krijgsmacht.

Ze lieten het leven tijdens oorlogshandelingen en bij vredesmissies. Alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog omkwamen, zijn vandaag herdacht. Dat gebeurde niet alleen tijdens de
traditionele plechtigheid op de Dam in Amsterdam, maar ook op talloze andere plekken, zowel in Nederland
als in het buitenland.

Plechtigheid op het Militair Ereveld ‘Grebbeberg’.

Militair Ereveld ‘Grebbeberg’ in Rhenen
Gelijktijdig met de ceremonie op de Dam, was er ook een op het
Militair Ereveld ‘Grebbeberg’ in Rhenen. Herdacht werden alle militairen die sinds 1940, waar ook ter wereld, voor het Koninkrijk der
Nederlanden zijn gevallen of omgekomen tijdens militaire dienst. Bij
de plechtigheid waren ook prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven
en prins Pieter-Christiaan. Na 2 minuten stilte en het leggen van
kransen volgde een defilé langs de meer dan 800 graven. Landmachtmilitairen in een uniform uit 1939 vormden erewachten bij het monument. Onder meer de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso zorgde voor
muzikale ondersteuning.
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Curaçao
Op Curaçao werden bij het Vrijheidsmonument aan het
Waaigat en op de militaire begraafplaats in Otrobanda Nederlandse en Caribisch Nederlandse militairen en koopvaardijleden herdacht. Zijn lieten hun leven voor de vrijheid in
het Koninkrijk der Nederlanden.

Soesterberg
De luchtmacht was net als de marine op meerdere plaatsen betrokken bij herdenkingen. Zo werden op de
voormalige Vliegbasis Soesterberg de gevallenen van de luchtmacht herdacht en alle Nederlandse militairen
en burgers die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties of vredesoperaties. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Alexander Schnitger legde een krans. Daarna volgde 2 minuten stilte en vlogen 4 F-16’s een ‘ Missing Man’ formatie over het monument der gevallenen.

Engelandvaarders
De Koninklijke Marechaussee herdacht de Engelandvaarders bij het monument ‘Englandspiel’ in Den Haag. De
Commandant Koninklijke Marechaussee legde hier een krans ter herdenking van de 54 geheim agenten
(Engelandvaarders), tijdens de Tweede Wereldoorlog boven Nederland gedropt en door de bezetter gearresteerd.
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Afghanistan, Mali en

Midden-Oosten

In missiegebieden, zoals
werden ook alle militairen
landen herdacht, die het
en bij vredesmissies sinds
log. In het Noord100 Nederlandse militairen
Support, gebeurde dat in
Er waren onder meer een
De jongste militair las hetdam werd voorgedragen.

Afghanistan, Mali en het Midden-Oosten
en burgers van het Koninkrijk der Nederleven lieten tijdens oorlogshandelingen
het uitbreken van de Tweede WereldoorAfghaanse Mazar-e-Sharif, waar ongeveer
deelnemen aan NAVO-missie Resolute
het bijzijn van internationale genodigden.
bijzondere parade en een kranslegging.
zelfde gedicht als op de Dam in Amster-

Kranslegging bij het FSE Mirage.
Op kamp Castor in het Malinese Gao, waar meer dan 400 Nederlandse militairen bijdragen aan veiligheid en
stabiliteit in het Afrikaanse land, was er een appèl met 1 minuut stilte. En net als in Mazar-e-Sharif en Gao,
hing de Nederlandse driekleur ook halfstok in het Midden-Oosten vanwaar F-16’s strijden tegen terreurorganisatie ISIS in Irak en Oost-Syrië.
Bij het Forward Support Element (FSE) Mirage in het Midden-Oosten was ook een kranslegging. Dit detachement levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers voor
de antipiraterijmissie bij Somalië.

Invictus Games
Het Nederlandse team dat vanaf zondag deelneemt aan de Invictus Games, stond in het Amerikaanse Orlando 2 minuten stil ‘Voor hen die vielen’. De (oud) militairen brachten het eerbetoon voor hun collega’s
die hun leven gaven voor vrijheid. De plechtigheid was, vanwege het tijdsverschil, vanmiddag al.
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bezettingstijd, herdacht.

Mariniers leggen kransen bij het monument 'De Vallende Man' in Rotterdam.

Rotterdam
Net als in Den Helder, waren ook in Rotterdam verschillende herdenkingen met militaire betrokkenheid. Op
de Algemene Begraafplaats Crooswijk vormden steeds 2 mariniers een gewapende wacht bij de monumenten waar een krans werd gelegd: het Erehof van het Verzet, het Korea Monument, het Indiëmonument, het
Burgermonument, het Geallieerden Monument en het Militaire Erehof. Hier legde Commandant Korps Mariniers Frank van Sprang een krans. Bij het monument op het Stadhuisplein werd namens het Korps Mariniers een krans gelegd. Bij de herdenking vormden mariniers, oud-mariniers en leden van de Rotterdamse
Studenten Schietvereniging een erehaag.

35

COM Afdeling Gelderland 1965-2017

De bevrijding van Arnhem

ARNHEM – Het is een vergeten onderdeel van de geschiedenis van onze stad: de bevrijding van Arnhem.
Deze week is het 72 jaar geleden dat Arnhem door Canadese en Britse troepen van de 49th Infantry Division
werd bevrijd. In een serie van vijf artikelen vertelt Arnhem Direct het verhaal van de bevrijding van Arnhem.
Vandaag deel 1: Arnhem na de Slag om Arnhem.
De bevrijding van Arnhem is niet los te zien van de bittere gevechten in september 1944 tijdens de Slag om
Arnhem.
Operatie Market Garden had tot doel een doorbraak van de geallieerden over de Rijn te forceren. Arnhem bleek
echter een brug te ver. Terwijl Britse en Poolse troepen op 23 september 1944 met hand en tand de perimeter in
Oosterbeek verdedigden, gaf het Duitse opperbevel in Arnhem de opdracht om frontstad Arnhem te ontruimen.
Op 25 september 1944 trok de Arnhemse bevolking in opdracht van de bezetter weg uit de stad. Naar Apeldoorn, Enschede, Zwolle, Friesland en andere plaatsen. Arnhem was een spookstad geworden.
Alleen de bevolking van de Geitenkamp mocht blijven. De Geitenkamp lag in de ogen van de Duitsers ver genoeg van het strijdgewoel af. Daarnaast bleven hulpdiensten zoals politiemannen en brandweermannen achter in
de stad.
Er waren voor de Wehrmacht verschillende redenen om de bevolking van Arnhem te evacueren. De officiële
reden was om de bevolking te beschermen tegen het oorlogsgeweld.
De werkelijke reden was echter dat de Duitsers verwachtten dat de slag om de Rijn nog lang niet was afgelopen.
Burgers zouden in de ogen van de Duitsers in het beste geval in de weg lopen, en in het slechtste geval de geallieerden helpen bij hun opmars.
Bij Driel lagen ruim 1.000 Poolse parachutisten die inmiddels versterking hadden gekregen van Amerikaanse
tanks uit Nijmegen. Bij de geallieerden was toen inmiddels al het besluit gevallen om de Britse paratroopers uit
Oosterbeek over de Rijn terug te trekken, maar dat wisten de Duitsers nog niet.
De Duitse opperbevelhebber Walter Model en generaal Bittrich van het SS-Panzerkorps in Arnhem hebben na
de oorlog tegen Britse ondervragers onafhankelijk van elkaar verklaard dat ze verbijsterd waren dat de geallieerden het erbij lieten zitten. Als zij in de schoenen van de geallieerden hadden gestaan, hadden ze niet opgegeven.
Omdat de Duitsers een nieuwe aanval op Arnhem verwachtten, werd de stad verder versterkt met Duitse troepen. Pas nadat de geallieerden de Rijnbrug in oktober 1944 bombardeerden, realiseerden de Duitsers zich dat er
hoogstwaarschijnlijk geen nieuwe aanval bij Arnhem te verwachten was.
Maar helemaal zeker waren de Duitsers niet. Daarom bleef Arnhem ‘frontstad’. De Duitsers hielden voor de
zekerheid veel troepen paraat in Arnhem en omgeving, en de bevolking mocht niet terugkeren.
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Arnhem leeggeplunderd

Speciale Bergungskommando’s plunderden in die tijd de hele stad leeg. In alle gebombardeerde steden in Duitsland was een groot tekort aan meubels, huisraad en servies. Alles wat volgens de Duitsers waarde had, en dat
was nogal wat, werd in vrachtwagens naar Duitsland afgevoerd.
Peter Berends uit Velp kreeg op 6 november 1944 toestemming om voor de drukkerij van zijn vader papier op
te halen in Arnhem en was zodoende een van de weinige getuigen van de plunderingen.

Arnhem werd door speciale Bergungs kommando’s na de evacuatie systematisch leeggeplunderd.

“Een kijkje bij de St. Eusebiuskerk konden we niet nemen, omdat we van de Duitsers de strikte aanwijzing hadden gekregen om rechtstreeks naar ons doel te rijden. Van het plunderen zagen we des te meer toen we door de
Ketelstraat en de Vijzelstraat in de richting van de Rijnstraat reden.”
“Overal liepen Duitsers de winkels en woningen in en uit om te zien of ze iets van hun gading konden vinden.
De gekste dingen namen ze mee. Zo zag ik een hoge Luftwaffe‑officier met een stapel damescorsetten uit een
winkel komen.”
“Op datzelfde moment zag ik aan de andere kant van de straat een grote open legervrachtwagen met aanhangwagen staan, die door een aantal Duitsers met kasten, bedden, fornuizen en andere huisraad werd volgestopt.
Dit was nu werkelijk brute roof op grote schaal!”
“Een triest gezicht leverden de vele dode honden en katten, die langs de straten lagen. De arme beesten waren
kennelijk bij de evacuatie achtergelaten en van honger omgekomen.”……..
The Island
Ten zuiden van de stad ontstond in het najaar van 1944 een beetje diffuse militaire situatie. De Amerikanen zaten in Nijmegen. De Duitsers in Arnhem. Daar tussenin lag wat de geallieerden ‘The Island’ noemden: het gebied tussen de Waal en de Rijn.
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The Island

Ten zuiden van de stad ontstond in het najaar van 1944 een beetje diffuse militaire situatie. De Amerikanen zaten in Nijmegen. De Duitsers in Arnhem. Daar tussenin lag wat de geallieerden ‘The Island’ noemden: het gebied tussen de Waal en de Rijn.
In dat gebied controleerden de Duitsers Elden, Malburgen en Huissen. Amerikaanse en later Canadese troepen
zaten in Driel, Elst en Bemmel. Gedurende de hele herfst en winter van 1944 vonden er over en weer schermutselingen plaats.
Het kwam regelmatig voor dat een geallieerde patrouille stuitte op een Duitse patrouille, waarna het tot een
vuurgevecht kwam.
De westelijke sector van The Island werd aan Duitse zijde verdedigd door ‘Landstorm Nederland’, bestaande
uit Nederlandse SS-vrijwilligers. Die sector werd aan geallieerde zijde verdedigd door de Nederlandse strijdkrachten van de Prinses Irene Brigade. Het leverde de bizarre situatie op dat Nederlanders tegen Nederlanders
vochten.

Om de geallieerden verder dwars te zitten, bliezen Duitse troepen op 2 december de Rijndijk op, waardoor de Betuwe en Overbetuwe voor een deel onder water kwam te
staan. Het maakte de situatie er niet beter op.
De Canadese soldaat Rex Flower beschreef het na de oorlog als volgt:
“Water, water overal en het werd alleen maar erger voor het beter werd. We deelden The Island met de vijand.
Ik ging er van uit dat hij het net zo haatte als wij. Er was overal modder. Het zou een natte, koude en later ijzige
en bevroren winter worden.”
Ondertussen vonden er in de winter van 1944 over en weer artillerie-gevechten plaats. De Duitsers vuurden
vanuit Arnhem granaten af op Nijmegen. De Amerikanen vuurden artilleriegranaten terug. Veel van de oorlogsschade in Arnhem is ontstaan door deze beschietingen.
Terwijl het front overal in West- en Oost-Europa in beweging was, en de Duitsers overal op de terugtocht waren, was de situatie ten zuiden van Arnhem tot aan het voorjaar van 1945 stabiel.
Dat veranderde begin april 1945 toen de geallieerden besloten ook hier op te rukken.
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Den Helder
De marine herdacht alle gevallen militairen van de
zeemacht en van het koopvaardijpersoneel in Den
Helder. Dat gebeurde tijdens een ceremoniële plechtigheid bij het monument ‘Voor hen die vielen’.
Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal
der mariniers Rob Verkerk legde een krans namens
de Commandant der Strijdkrachten en de Koninklijke
Marine.

Elders in Den Helder, bij het 'Monument voor de Gevallenen van de Onderzeedienst' werden bemanningsleden van de Onderzeedienst herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog op zee sneuvelden. Nóg een eerbetoon in de marinestad speelde zich af bij het monument op Willemsoord. Daar werden medewerkers van de
Rijkswerf, omgekomen tijdens bombardementen in de bezettingstijd, herdacht.
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Maak ze mee zaterdag 25 november
muziek uit de vijftig
zestiger jaren!
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