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Korpsgenoten, 
 

Voor u ligt alweer de tweede uitgave van ons mooie blad “Voorwaarts” dit keer in een iets 
andere lay-out en formaat. Als afdeling zijn we al langere tijd in gesprek met alle onderaf-
delingen om te kijken of we onze afzonderlijke bladen kunnen samenvoegen tot 1 mooi 
blad. Dat heeft heel veel afstemming nodig om tot een overeenkomst te kunnen komen.  
Nu is afgesproken dat we een proefdruk uitgeven zodat we ook de leden kunnen peilen 
hoe ze denken over onze voorstellen.  Zoals jullie zien is deze uitgave in een ander formaat, 
en heeft elke onderafdeling een eigen katern zodat ze goed te onderscheiden zijn. De      
gedachtegang achter dit alles is het beter informeren van alle leden in de afdeling. Tot op 
dit moment worden bijvoorbeeld leden in een onderafdelingsgebied die niet aangesloten 
zijn bij desbetreffende onderafdeling niet voorzien van de uitgave van deze onderafdeling. 
Dit terwijl deze informatie juist een grote samenbindende factor is. Het is mooi om te   
kunnen lezen hoe het vergaat in andere gebieden van de provincie, en om dingen te lezen 
van of over oude maten. 
 
We hebben afgelopen periode ook een mooi visite kaartje afgegeven in Winssum, waar het 
admiraal Johan van Ghentplein geopend werd, door de plaatselijke burgemeester en 
Luitenant-Kolonel der mariniers Jan ten Hove. Chefstaf en commandant van de Van Ghent-
kazerne in Rotterdam. Als afdeling waren we met een 30 tal leden aanwezig, en stonden 
we opgesteld op het plein om zo onze eer te bewijzen. 
 
Zoals jullie bemerken zijn we ook in de afgelopen vakantie periode druk geweest met      
allerlei zaken voor ons COM. Op dit moment zijn we ook druk bezig met de voorbereidin-
gen van de korpsverjaardag op 1 december welke gehouden wordt in de bekende kazerne 
in Schaarsbergen. Denk er aan om tijdig te starten met vragen over carpoolen en            
dergelijke. Afgelopen jaar waren er een paar meldingen van leden die moeilijk op de locatie 
konden komen, terwijl bij wijze van spreken hun buurman alleen met zijn auto was gegaan. 
Een korte vraag van te voren aan zijn “buurman” zou het vervoer veel makkelijker hebben 
gemaakt. Als wij als bestuur zaken kunnen vergemakkelijken zullen we dat zeker doen, 
maar ieder heeft hier individueel ook zeker zijn verantwoording in. We hopen op een grote 
opkomst, want de invulling van deze dag heeft voor iedereen veel mooie dingen in het  
vooruitzicht.   
 
Hartelijk groet, 
Henri de Boer 

Voorwoord 

Door de voorzitter Henri de Boer 
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Verschillende landen herdenken op een 
vaste dag in het jaar hun landgenoten 
die als gevolg van oorlog zijn omgeko-
men. Landen die bij de Eerste Wereld-
oorlog betrokken waren kennen daar-
om een langere traditie van herdenken 
dan wij. In Nederland is de Nationale 
Herdenking direct na de Tweede We-
reldoorlog ontstaan en vindt altijd 
plaats op de avond voorafgaand aan 5 
mei. Sinds het einde van de Tweede 
Wereldoorlog leven we in Nederland in 
vrede en vrijheid, maar toch gaat er 
geen dag voorbij zonder dat ergens in 
de wereld een oorlog woedt. In al die 
jaren is Nederland bij meer dan vijftig 
oorlogssituaties en vredesoperaties be-
trokken geweest.   

Herdenking 4 en 5 mei 

Ook in Gelderland is het COM veelal door de 
onderafdelingen op veel locaties aanwezig om 
de vele, die voor onze vrijheid zijn gevallen, te 
herdenken. 

4 en 5 mei 2020  
Nationale Herdenking en viering van de bevrijding 
Op 4 mei vinden in alle gemeenten herdenkingen plaats en 
op 5 mei wordt in heel het land de vrijheid gevierd. In 2020 
zijn deze programma’s groter, bijzonderder en vernieuwender 
dan voorheen. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het 
toekomstbestendig maken van herdenken en vieren.  
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Nationale Viering Bevrijding 2018 5 mei 
Kinderlezing Naomi Maneka 
 

Ik ben een strijder 
 
Ik ben een strijder, een strijder tegen 
oneerlijkheid. Een strijder voor hoop, vrede 
en een toekomst voor de wereld. Ik kom uit 
Friesland. Mijn moeder komt uit Friesland. 
Mijn vader komt uit Angola. Hij vluchtte naar 
Nederland en kwam terecht in een asielzoe-
kerscentrum. Nu is hij hier muzikant. Ik ben 
heel erg trots op hem. 
 
Ik wil jullie meenemen naar Congo. Naar 
Kintadi, die op straat leeft. Kintadi krijgt ’s 
morgens geen ontbijt. Ze kan niet naar 
school. Haar vader is weggelopen. Haar 
moeder is ziek. En er is geen geld voor 
medicijnen. Hoe ziet haar toekomst eruit? 
 
Ik wil jullie meenemen naar Colombia. Naar 
Pedro, die twaalf jaar is. Hij woont niet meer 
bij zijn vader en moeder. Zijn ouders zijn 
vermoord. En Pedro moet vechten als kind 
soldaat. Hij droomt over vrede. Hij droomt 
ervan om naar school te gaan, net zoals de 
andere kinderen. Om voetballer te mogen 
worden. Hoe ziet zijn toekomst eruit? 
 

Renate groeit op in een flatje in  

Leeuwarden. Haar vader woont bij een  
andere vrouw. Haar moeder kan geen werk 
vinden. Ze ligt meestal in bed. Renate mag 
niet mee op schoolreisje. Haar moeder kan 
het niet betalen. Als ze wordt uitgenodigd op 
een feestje, zegt ze altijd: ik kan niet. Want 
er is geen geld voor een cadeautje. Hoe ziet 
haar toekomst eruit? 

Als ik later groot ben, wil ik in de politiek. 

Want ik wil Nederland veranderen. Ik wil de 
wereld veranderen. Ik wil opkomen voor 
Kintadi, voor Pedro, voor Renate. Voor 
kinderen zoals mijn vader was. Ik wil dat ze 
kunnen leven zoals ik. Dat ze naar school 
kunnen. Zonder zorgen. Dat ze in vrijheid 
kunnen leven. Dat ze niet hoeven te vechten. 
Dat ze niet bang hoeven te zijn. Maar ik kan 
dit niet alleen. Zullen we er samen voor 
zorgen dat deze kinderen een mooie  
toekomst krijgen? 
 
Ik ben een strijder, een strijder tegen oneer-
lijkheid. Een strijder voor hoop, vrede en een 
toekomst voorde wereld. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het gedicht van Gytha te Nijenhuis 
 
Het liefst willen we vergeten 
Deze stoffige doos op zolder laten staan 
Dit litteken verbergen met kleding 
Maar je kan het niet loslaten  
Leegte, stilte 
Maar toch luid 
Veel woorden 
Maar niet te omschrijven  
Voor sommigen gegraveerd in geheugens 
Bij anderen geleerd met het verstand 
De gebeurtenissen van lange tijd geleden 
Ze blijven voortbestaan in ons 
 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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Eindconclusie van deel 1: 
Dankzij de verovering van de Zilvervloot 
hebben de Duitsers de Eerste Wereldoorlog 
verloren. Zo leuk kan geschiedenis zijn: alles 
hangt met elkaar samen. Men noemt dat 
interdependentie. 
 

Rol van Nederland 

Ondanks de neutraliteit van ons land zijn er 

belangrijke zaken aan te wijzen waarmee 
Nederland te maken had. Om te beginnen: 
de vluchtelingen. Nederland had toen vijf en 
een half miljoen inwoners. Toen de Duitsers 
verder België introkken, kwamen er inciden-
ten voor met burgers. Veel Belgen hadden 
wapens thuis, en een aantal viel als burger 
Duitse soldaten aan. Dat gedrag van de 
franc-tireurs, zoals men de burgers noemt 
die zich mengen in de strijd en dat is 
laakbaar en volgens het oorlogsrecht 
strafbaar met de doodstraf, en de Duitsers 
waren daarin genadeloos. Niet alleen de  
daders zelf, maar ook een aantal andere 
burgers werden doodgeschoten en er 
verspreidde zich door Vlaanderen een  
gerucht dat de Duitsers allerlei wreedheden 
begingen. Gevolg was dat meer dan een  
miljoen Vlamingen en Brabanders naar het 
neutrale Nederland vluchtten, waar ze huis-
vesting en voeding nodig hadden. Toen na 2 
maanden bleek dat het wel meeviel, ging het 
grootste deel weer terug naar huis, maar 
150.000 burgers en 32.000 Belgische solda-
ten bleven achter tot het eind van de oorlog. 

 

Alvorens de vrede van Versailles werd ge-

sloten probeerden de Belgen Zuid-Limburg 
en Zeeuws-Vlaanderen bij België te krijgen, 

maar dat is mislukt. Wel werd beloofd dat 
vanaf Antwerpen een kanaal zou worden 
aangelegd, maar dat was na een hoop gedoe 
pas in de jaren '70 klaar. De Belgen kregen 
als schadeloosstelling een stuk gebied in het 
oosten, waar Duitssprekenden wonen,  
rondom Eupen, Malmédy en St. Vith. Die 
hebben nu een eigen provincie, en er wonen 
nog 70.000 Duitsprekenden. 
 

Er was ook nog een probleem met Neder-

landse schepen. In allerlei havens over de 
hele wereld, ook in de Verenigde Staten en 
de vele Britse kolonies, lagen Nederlandse 
schepen die door de oorlog niet konden 
uitvaren. Ze lagen als neutrale schepen in die 
havens, al met al 135. Ze werden ongemoeid 
gelaten tot begin 1918 . De Duitsers 
begonnen toen met een offensief, hetgeen 
mogelijk was omdat na de Revoluties in Rus-
land de communistische regering vrede met 
Duitsland wilde, hetgeen geschiedde. Daar-
mee kwamen honderdduizenden Duitse 
soldaten ter beschikking voor het westfront, 
en tot schrik van de oorlogsmoede Fransen 
en Engelsen kwamen de Duitsers op enkele 
tientallen kilometers van Parijs.  
 

Wereldoorlog I - Deel 2 
Door Leo de Coninck 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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Gelukkig waren inmiddels de Amerikanen in 

de oorlog gekomen, en die hadden meer dan 
een miljoen man gereed om over te steken 
naar Europa. Dat ging geleidelijk, maar nu 
was er grote haast mee. Engelsen en 
Amerikanen hadden te weinig schepen, en 
men greep toen naar een onwettig middel: 
Alle Nederlandse schepen in de havens 
werden naar Amerika gedirigeerd, onder 
dwang, om daar de vele honderdduizenden 
soldaten in te laden en naar Europa te bren-
gen. Dat lukte en dank zij dit feit kon met  
behulp van een miljoen verse soldaten het 
Duitse offensief worden gestopt en kort 

daarna vroegen de 
Duitsers om  
vredesonderhande-
lingen en werd op 
11 november 1918 
de wapenstilstand 
gesloten met een 
jaar later het niet 
altijd even eerlijke 
verdrag van 
Versailles, dat in 
zich de kiemen 

droeg van een nieuwe Wereldoorlog.  
 

Er is een relatie tussen de territoriale eisen 

die de Belgen stelden, zoals vermeld de 
overdracht van Zuid-Limburg en Zeeuws-
Vlaanderen en de hierboven vermelde  
inbeslagneming van de vele Nederlandse 
schepen die werden ingezet bij de overtocht 
van het Amerikaanse leger naar Europa, een 
volkenrechtelijke misdaad. 
 

Tijdens de lange onderhandelingen in 

Versailles probeerden de Belgen de grote 
mogendheden te bewegen om hen te hel-

pen de territoriale eisen t.o.v. Nederland in 
te willigen. Hoewel Nederland dus neutraal 
was, heeft de Nederlandse regering toch een 
delegatie van slimme diplomaten naar 
Versailles gestuurd om te lobbyen tegen de 
Belgische plannen. Frankrijk stond achter 
België, maar de andere grote overwinnaars 
(Amerika en Groot-Brittannië) twijfelden. De 
Nederlandse diplomaten begonnen beide 
landen te bestoken met grieven (De Gaulle 
noemde diplomatie "het opbouwen van grie-
ven"!), vooral met de volkenrechtelijke in-
breuk van de inbeslagneming van de 
Nederlandse schepen, en met name  
president Wilson steunde Nederland  
daarom: hij was een man met een  
hoogontwikkeld geweten en heeft zich altijd 
ongemakkelijk gevoeld bij de "diefstal" van 
de schepen. Hij stelde de Nederlandse 
diplomaten voor om aan de Belgische eisen 
tegemoet te komen, en Nederland zou dan 
als compensatie krijgen de "hap" Duitsland 
bij Kleef-Wesel, alsmede het Duitse Oost-
Friesland tot Bremen. Dat was verleidelijk, 
maar de Nederlandse regering wees het  
terecht af: Nederland werd een stuk groter, 
maar wat moet je met 3 miljoen ontevreden 
Duitsers? Bovendien waren Zuid-Limburg en 
Zeeuws-Vlaanderen al 300 jaar Nederlands, 
en met name de Zeeuws Vlamingen roerden 
zich fanatiek met demonstraties in Den Haag 
en Middelburg: zij wilden niet bij België, 
waar met name de Nederlandstaligen  
taalkundig werden onderdrukt. 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 



9 

 

Er waren ook opposanten binnen België. De 

prille Vlaamse beweging, die dezelfde 
rechten eiste als de Franssprekende Belgen, 
verklaarde zich tegenstander van annexatie, 
vooral omdat zoveel Nederlandssprekende 
Belgen in Nederland waren opgevangen 
tijdens de oorlog en het was wel erg ondank-
baar om dan "als dank" de neutrale 
buurman land af te pikken! 
 

Uiteindelijk gaven Engelsen en Amerikanen 

toe: de eisen van de Belgen werden afgewe-
zen. Alleen zou Nederland moeten toestaan 
dat er een kanaal werd gegraven van Ant-
werpen naar de Rijn, een oude wens van de 
Antwerpenaren. Het heeft nog tot de jaren 
'70 geduurd tot dat was gegraven, dwars 
door de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
wateren.   
 

Een Nederlander speelde een belangrijke rol 

in de luchtoorlog. Anthonie Fokker ontwierp 
gevechtsvliegtuigen voor de Duitsers, met 
allerlei snufjes, en enkele jaren waren de 
Duitsers heer en meester in de lucht, tot ook 
de geallieerden allerlei moderniteiten 
invoerden. 
 

Toen de wapenstilstand 11 november 1918 

werd gesloten, bleven de Britten met hun 
vloot een blokkade handhaven, met als 
gevolg dat er in de grote steden van de 
Centralen honger werd geleden. Boedapest, 
nu de hoofdstad van een veel kleiner 
Hongarije, maar ook Wenen, ooit hoofdstad 
van een rijk van 80 miljoen inwoners, had nu 
nog maar 6 miljoen Oostenrijkers. In die 
grote steden werd dus honger geleden, maar 
dat gold ook voor de vele grote Duitse 

steden. Comités in honderden Nederlandse 
steden en dorpen trokken zich het lot aan 
van vooral de kinderen, en naar schatting 
zijn een 120.000 Hongaarse, Oostenrijkse 
maar vooral Duitse kinderen opgevangen in 
Nederlandse gezinnen. De vrede bleef nog 
een jaar uit, en de kinderen gingen naar een 
Nederlandse school, waar ze uiteraard 
Nederlands leerden. Na een goed jaar, toen 
de vrede van Versailles werd gesloten en de 
Britse blokkade opgeheven, gingen de 
kinderen met nieuwe kleren en gezond en 
wel terug naar huis. Er kwamen veel vriend-
schappen uit voort, en de kinderen schreven 
de brieven in het Nederlands. Eén dissonant: 
toen de jongens onder hen werden gekeurd 
voor de militaire dienst en ze op moesten 
geven welke talen ze spraken, vulden ze 
naast Duits ook Nederlands in. Tijdens de 
oorlog werden veel van hen ingedeeld bij de 
bezettingsmacht, want ze spraken immers al 
Nederlands. 
 

In de meidagen van 1940 werden door het 

Nederlandse leger 2150 Duitse piloten en 
parachutisten gevangen genomen. 1950 van 
hen werden op Nederlandse schepen 
geladen na de capitulatie en meegenomen 
naar Engeland. Na enkele maanden werden 
ze naar Canada vervoerd. Het viel de 
Nederlandse soldaten op, dat onder de 
gevangenen nogal wat parachutisten waren 
die Nederlands spraken...  

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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De keizer 
 

Er was nog een ander probleem, dat met 

name bij de Engelsen gevoelig was. Tijdens 
de oorlog was er daar een beweging die zich 
noemde "hang the Kaiser!". Wilhelm was in 
hun ogen een oorlogsmisdadiger. Inmiddels 
was in Duitsland een revolutie uitgebroken, 
en de keizer vluchtte vanaf zijn 
hoofdkwartier in België naar het 
Nederlandse Zuid-Limburg. De Nederlandse 
regering accepteerde zijn verzoek om asiel, 
en na enige tijd kocht hij een kasteel bij 
Doorn, waar hij tot zijn dood is blijven 
wonen. Het verzoek van de Engelsen om 
hem uit te leveren, werd afgewezen: al vanaf 
het ontstaan van ons land waren de 
Nederlanden een gebied geweest waar 
asielzoekers uit heel Europa terecht konden. 
 

Toen in 1650 de Engelse kroonprins, wiens 

vader Karel I was onthoofd, naar de 
Republiek vluchtte en Cromwell om zijn 
uitlevering verzocht, werd dat afgewezen; 
het was één van de redenen van de Eerste 
Engelse Oorlog. Bovendien had Engeland 
boter op zijn hoofd: de Boerenoorlog was 
pas 16 jaar voorbij, en de hele wereld wist 
dat de Engelsen in Zuid-Afrika 
concentratiekampen voor de vrouwen en 
kinderen van de Boeren hadden opgezet, 
waar de helft van alle Boerenkinderen was 
omgekomen.  
 

Wilhelm bleef dus wonen in Doorn. Een po-

ging van enkele Engelsen om Wilhelm te 
ontvoeren, mislukte door ingrijpen van de 
Nederlandse politie. 
 
 

 
 

Na de succesvolle veldtocht van de Duitsers 

in mei-juni 1940, waarbij Frankrijk 
capituleerde en Nederland werd bezet, heeft 
de keizer vanaf Doorn een gelukstelegram 
aan Hitler gezonden, waarin hij hem 
Complimenteerde. 
 

Als dank voor het aangenaam verpozen... 

 
Leo de Coninck  

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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Op 31 mei heeft Sjaak Severs zijn voorzitter-
schap van onze vereniging overgedragen aan 
Piet Kruithof. 
 
We kennen Sjaak als een bewogen  
voorzitter die waar mogelijk overal  
aanwezig was om zo dicht mogelijk bij zij 
mannen te kunnen staan. Vele vergaderin-
gen en activiteiten heeft hij bijgewoond in 
Gelderland. We waarderen dit zeer en zijn 
dankbaar dat we terug kunnen zien op een 
mooie periode van samenwerking. Sjaak 
had twee termijnen van 5 jaar erop zitten 
en heeft zo dus ons 10 jaar als voorzitter 
gediend. Tijdens de officiële overdracht in 
de VBH kazerne waren vele genodigden  
aanwezig. De burgemeester van Woerden 
hield een toespraak, en na afloop van deze 
toespraak had hij een verrassing voor Sjaak. 
Het had Zijne koninklijke hoogheid behaagd 
om Sjaak te benoemen tot ridder in de orde 
van Oranje Nassau. Dit allemaal onder  
toeziend oog van de korpscommandant,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de kazernecommandant, diverse andere  
militairen en verder vele vertegenwoordigers 
uit de geleding van de vereniging en van  
bevriende verenigingen en stichtingen.  

Een mooie ceremonie was het overdragen 
van het Fanion van het COM van Sjaak aan 
Piet waarmee de “commando-overdracht “ 
definitief werd afgesloten. We willen Sjaak 
nogmaals bedanken voor zijn tomeloze inzet 
voor onze vereniging, en feliciteren Piet 
Kruithof met zijn functie als voorzitter van 
onze vereniging. We kennen Piet al als  
voormalig vicevoorzitter van onze vereniging 
en weten dat ook Piet zich volledig in zal 
zetten de komende jaren als voorzitter. 
 
Bestuur Gelderland 

Overdracht voorzitterschap COM 
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Wandeltocht Arnhem 

Op zaterdag 12 mei 2018 werd voor de  
derde maal op rij onder auspiciën van COM  
Gelderland een wandeltocht georganiseerd. 
Ditmaal was het de beurt  aan de onderafde-
ling Arnhem om de organisatie op zich te  
nemen. We verzamelde ons deze ochtend bij 
het militair tehuis De Landing, net naast de 
poort van de Oranje kazerne in Arnhem 
Noord. Er hadden zich ruim 30 wandelaars 

individueel of met hun vrienden/familie  
aangemeld. De ontvangst was als vanouds, 
veel bekenden van de Nijmeegse Vierdaagse 
die deze dag aangegrepen om het wandel-
schema op peil te houden. 
 
Ook was onze landelijke voorzitter Sjaak  
Severs en zijn partner Inga van de partij, 
evenals voorzitter COM Gelderland Henri de 
Boer. Nadat we iedereen hadden begroet en 
de nodige koffie met cake naar binnen  
Hadden gewerkt, startten we rond 09.15 uur 
aan de ruim 26 km lange tocht. Het weer 
was ons uitstekend gezind en nadat we na 
een kwartier de fietspaden konden verlaten 

doken we de Koningsheide op. Via smalle 
paden over de heide richting de prachtige 
bossen die Arnhem rijk is. Langs het Open-
luchtmuseum en Burgers Zoo op weg  naar 
sportpark Cranevelt waar we na 10 km onze 
eerste rust hebben. 
 
De  innerlijke mens werd verzorgd door 
leden van het bestuur en hun familie.  

Na een half uur pauze vervolgde we onze 
weg via het monumentale park Sonsbeek. 
We passeerden de rand van het centrum van 
Arnhem, waar Lakenvelders in de wei lagen. 
Het zou een mooie achtergrond zijn geweest 
voor een van de schilderijen van Paulus 
Potter. Onderweg passeerden we statige  
huizen, watermolens, watervallen en kasteel 
Zijpendaal in het gelijknamige park  
Zijpendaal. De adembenemende uitzichten 
onderweg namen onze vermoeidheid weg 
en voordat we er erg in hadden waren we al 
ruim over de helft. .  

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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Na kasteel Zijpendaal 
links het park Gulden Bodem 

in, vervolgens door de wijk Hoog-
kamp naar landgoed Mariëndaal, een 

historische buitenplaatsHier heeft in de  
Middeleeuwen een klooster gestaan  
waarvan de resten links en rechts zichtbaar 
zijn. Via het heuvelachtige terrein stuwwal-
len) lopen we door de Groene Bedstee, een 
berceau van formaat (een pad waarbij aan 
beide zijden heggen staan). Berceaus stam-
men uit de tijd dat het voor gegoede dames 
mode  was er zo blank mogelijk uit te zien 
om zich te onderscheiden van werkende 
mensen die, doordat ze veel in de buiten-
lucht kwamen , een getaande huidskleur 
hadden. In zo’n berceau kon men buiten 
wandelen en toch uit de zon blijven. Een 
aantal mannelijke wandelaars onder ons 
vatten dit wel erg letterlijk op en zijn met 
hun partners niet uit de berceau te slaan. 

Vervolgens wandelen we het landgoed uit 
en gaan we richting Oosterbeek. Bij een 
doorgaande weg die we passeren is tijdens 

de slag om Arnhem een hele compagnie 
Britse militaire in een hinderlaag gelopen, 
slechts weinig overleefden de aanval.  
Vervolgens lopen richting de ingang van het 
Airborne kerkhof in Oosterbeek waar op de 
parkeerplaats een tweede rust ons wacht. 
Ook hier weer worden we goed verzorgd 
met koffie, frisdrank, fruit en koeken. Zittend 
op de bankjes genieten we na van al de in-
drukken die we hebben opgedaan. Nadat 
een ieder zich tegoed heeft gedaan van de 
lekkernijen vervolgen we onze laatste  
kilometers van de tocht. 
 
Via de bossen van landgoed Warnsborn, 
waar een prachtig hotel en oranjerie is  
gevestigd, lopen we via pannenkoekenhui-
zen terug richting het dorp Schaarsbergen. 
Langs de route passeren we het Oorlogsmu-
seum ‘40-‘45 waar een Duitse tank en  
geschut de tuin trotseren. Bij het historisch 
kerkje duiken we voor de laatste maal de 
bossen in om na een klein half uur te finis-
hen bij het militair tehuis.  
 
Van het bestuur krijgen we een consumptie 
met soep en brood aangeboden en komen 
we bij van onze inspanningen. Tot laat in de 
middag blijven we napraten. Toch wel uniek 
zo’n club van oud-mariniers en hun familie 
die op een vrije zaterdag in mei eventjes 
ruim 26 km wandelen. We kunnen terugkij-
ken op een prachtige wandeldag en bedan-
ken het bestuur van de afdeling Arnhem 
voor de organisatie en verzorging.  
 
Tot volgend jaar op 
de Veluwe. 
Mac 

Wandelto
cht A

rnhem COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Het gaat om de volgende spullen: 
Korpshandschoenen wol 1x 
Stropdassen kaki 3x 
Sokken wol bruin 5x 
Thermobroek ondergoed 3x 
Thermoshirt ondergoed 3x 
Overhemden kaki 3x 
Korps sjaal groen 1x 
Trui kaki (maat2) 1x 
Jasje service dress (maat 48) 1x 
Overhemd dungaree 3x 
Broek dungaree 2x 
Knopenpoetsplaat 1x 
Plunjezakbeugel  2x 
Sloten met 2 sleutels 2x 
Plunjezakken 2x 
Naaizakje groen met zakmes en knopen 1x 

Mail naar: wa.veenendaal2@gmail.com 
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Reünie omgeven door sport en spel (9 juni 2018)  

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Alweer enkele maanden geleden stonden 
onze ‘jongens’ van de afdeling Gelderland er 
helemaal klaar voor. Goed getraind en met 
veel enthousiasme moest het vandaag, za-
terdag 9 juni 2018, tijdens de 29e Reünie 
omgeven met sport en spel gebeuren. 

Al vroeg in de ochtend arriveerden de eerste 
deelnemers- en supporters in de VBHKAZ te 
Doorn en onder het genot van een bakkie 
koffie of thee, met uiteraard een plak Mari-
ne cake, zochten de maten elkaar op.  

Op het sportveld werden de voorbereidin-
gen getroffen om de vele nieuwe ‘zeskamp’ 
spellen op te zetten en voor de start van 
10.00 uur klaar te hebben staan. Dit jaar 
geen minivoetbal en geen volleybal maar 
hiervoor dus een aantal 
‘behendigheidsspellen’ voor de junioren en 
voor de senioren een uitbreiding met hand-
boogschieten in plaats van luchtdrukgeweer. 

Ook was er dit jaar voor het eerst geen blau-
we hap maar kon er op en rond het sport-

veld genoten worden van een voortreffelijk- 
en zeer goed gevuld lunchpakket. 

Wat hebben wij, de afdeling Gelderland, het 
weer goed gedaan dit jaar en wat hebben 
we gelachen tijdens de uitvoering van de ve-
le leuke (spel)onderdelen. Wat gingen de 
teams er weer lekker fanatiek tegenaan tij-
dens de Highland games, overigens HET on-
derdeel van de junioren van Gelderland 
want ook op dit onderdeel pakte we wel 
weer even de maximale score.  

In het eindklassement kwamen de junioren 
jammer genoeg net een paar puntjes te kort 
voor de eerste plaats. Met een mooie twee-
de plaats waren de mannen ook blij, want 
meedoen is nog altijd belangrijker dan win-
nen, toch. De senioren presteerde ook dit 
jaar weer uitstekend en onder de senioren 
ook nog een paar ras echte boogschutters 
die er helemaal voor gingen. Met een goede 
zesde plek, met 12 deelnemende teams, wa-
ren de senioren dan ook dik tevreden.  

COM Reünie en Sportdag nieuwe stijl 2018 een groot succes! 
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Reünie omgeven door sport en spel (9 juni 2018)  

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Na de prijsuitreiking werd onze ‘oud’ voor-
zitter, Sjaak Sever en zijn vrouw naar voren 
gevraagd en werd Sjaak, aan het front voor 
alle deelnemers en supporters, benoemd tot 
Erelid van het COM. 

Een ieder, spelers en supporters jong en oud, 
genoot tijdens deze prachtige en sportieve 
Reünie van het weer, het heerlijke eten en  
van de sportieve prestaties van alle deelne-
mers. 

In de kantine werd onder het genot van een 
bittergarnituur, lekker even snacken- en en-
kele drankjes gewacht op de einduitslag. 
Ook dit jaar weer een leuk en gezellig muzi-
kaal optreden en meezingen met Neder-
landstalige songs onder aanvoering en bege-
leiding van twee goeie zangers.  

Voor en met alle aanwezigen werd deze 
mooie 29e Reünie omgeven met Sport en 
Spel afgesloten met een voortreffelijke BBQ 
en kwam er een eind aan een lange maar 
vooral super sportieve Reünie 2018. 

Tot slot wil ik jullie, sporters- en supporters 
van onze afdeling Gelderland hartelijk be-
danken voor jullie inzet, deelname, onder-
steuning en aanwezigheid. 

 

Met sportieve Korpsgroet,    

Ton Berkeljon,  

Sport coördinator en bestuurslid van het 
COM afdeling Gelderland . 

 

2019 de 30e Reünie omgeven met sport en 
spel! 

Foto’s overgenomen 

van COM Zuidholland 
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Reünie omgeven door sport en spel (9 juni 2018)  

Junioren             

Plts Junioren 
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1 COM-Noord 4 7 7 7 7 4 7 4 5 3 7 62 

2 Gelderland 7 5 5 4 2 4 5 7 7 5 5 56 

3 Overijssel 5 3 2 7 1 2 4 2 4 7 1 38 

4 Noord-Brabant 4 2 4 3 4 7 2 4 3 4 1 38 

5 Noord-Holland 1 4 3 2 5 5 1 1 1 2 1 26 

6 Utrecht 2 1 1 1 3 1 4 5 3 1 3 25 

Senioren      

Plts Senioren 
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g s Totaal 

1 Noord-Holland 13 13 11 6 43 

2 Noord-Brabant 2 6 6 13 13 38 

3 ID groep M.C. 9 7 10 7 33 

4 Overijssel 5 11 8 8 32 

5 COM-Noord 10 5 6 5 26 

6 Gelderland 7 2 7 9 25 

7 Noord-Brabant 1 8 8 5 4 25 

8 Utrecht 2 9 3 11 25 

9 Noord-Brabant 3 11 0 9 2 22 

10 Den Haag 1 1 3 4 10 18 

11 1e INFPEL Aruba 4 10 1 1 16 

12 Den Haag 2 3 4 2 3 12 

Einduitslag Junioren en Senioren 

Sportiviteitsprijs: 

Junioren Noord-Brabant 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Op 30 juni 2018 heb ik als Veteraan oud  
marinier 2 zm deel mogen nemen aan het 
defilé in Den Haag. 
 
Met mijn vrouw de trein vanaf Hoevelaken 
ingestapt en naar Amersfoort waar we  
moesten overstappen in een overvolle trein 
naar Den Haag. 
 
Zonder vertragingen etc. om 11.00 uur  
aangekomen en ons richting het Malieveld 
begeven, je behoeft alleen maar de meute te 
volgen want alles gaat richting veteranen-
dag. 
 
Al snel mijn dienstkameraad Peter Leusink 
uit Neede met zijn vrouw gevonden en de 
rest van de dag samen opgetrokken. 
 
Ons eerst gemeld bij het COM, waar we  
werden afgecheckt en bonnen kregen voor 
de lunch, consumpties en maaltijd. 
 
We hebben eerst samen koffie gedronken en 
bijgepraat, ook hier weer oude collega’s  
ontmoet wat het mooie is op deze  
bijeenkomsten. 
 
Dit jaar liep ik niet mee in het peloton van 
oud-mariniers maar in het Fanion peloton 
van oud-mariniers. Van iedere afdeling was 
een oud marinier vertegenwoordigd  
compleet met Fanion en toebehoren.  
 
Om 12.15 moesten wij ons begeven naar de 
plaats waar het Nationaal Defilé wordt  
opgesteld nl. Koekamp. De volgorde in het 
defilé wordt bepaald door de historie van 
Defensie. 

Het oudste krijgsmachtdeel ( Koninklijke  
Marine ) gaat voorop, het jongste krijgs-
machtdeel (Koninklijke Marechaussee) sluit 
af. 
 
Daar het voor mij de eerste keer was met de 
Faniongroep te lopen werden de spelregels 
uitgelegd, hoe wordt de Fanion met wimpel 
bevestigd en hoe wordt de Fanion gestreken 
bij het passeren van Z.M. Koning Willem 
Alexander, de minister-president e.a. nabij 
de Kneuterdijk. 
 

Vooraf hebben we een paar keer geoefend 
en kregen we de laatste instructies. 
 
Om ca. 13.00 uur werd het startschot  
gegeven voor het Nationaal Defilé. 
Het was warm deze dag, we wisten dus dat 
er extra inspanning nodig was op deze mooie 
veteranendag. Vanaf het Malieveld liepen we 
eerst over het Korte Voorhout en Lange 
Voorhout, hier staan verschillende bomen 
dus lekker in de schaduw gelopen, alleen de 
FLY-PAST met F16’s, Chinook, Apache etc. 
waren wel te horen maar wij hebben ze niet 
gezien vanwege het bladerdak.  

Nederlandse Veteranendag 2018  
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Vanaf de Kneuterdijk kwamen we volop in de zon te defileren, we hebben een groet ge-
bracht aan Z.M. Koning Willem-Alexander en de zijnen dit is ieder jaar weer een plechtig 
moment. 
 
Langs de gehele route waren veel toeschouwers die ons feestelijk hebben begroet door te 
applaudisseren etc. door dit gebaar vergeet je de warmte die er is en ga je richting het 
eindpunt weer naar het Malieveld. 
 
Eenmaal terug op het Malieveld gingen de colbertjes uit, dassen af en een ieder had een 
natte rug gekregen, dus consumptiebonnen tevoorschijn gehaald voor een glas gerstenat 
die we hadden verdiend. Samen met onze vrouwen en overige bekenden hebben de nasi 
maaltijd genuttigd en bijgepraat. 
 
Daar we avonds nog verplichtingen hadden zijn we om ca. 16.00 uur weer richting station 
vertrokken en hebben de trein opgezocht die ons weer huiswaarts zal brengen. We kunnen 
weer terugzien op een mooie geslaagde, plechtige en zonnige dag met vele ontmoetingen 
uit het verleden. 
 
Wout van de Kleut 
Hoevelaken. 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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DDD   e Nationale Taptoe e Nationale Taptoe e Nationale Taptoe 
2018 in2018 in2018 in   
Ahoy Rotterdam. Ahoy Rotterdam. Ahoy Rotterdam.    

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Via het Veteraneninstituut hebben we het 

aanbod ontvangen om op 28 september j.l. 
het Veteranenarrangement Nationale Taptoe 
2028 te bezoeken, met een speciale korting 
voor veteranen en dienstslachtoffers van  
Defensie en Politie. 
 

Als veteraan hebben we hier graag gebruik 

van gemaakt dit evenement in Rotterdam te 
gaan bezoeken. Met de trein vanaf  
Hoevelaken vertrokken naar Rotterdam,  
deze reis verliep niet geheel vlekkeloos daar 
de trein op het Utrecht CS te kampen kreeg 
met een technische storing. Alle passagiers 
moesten overstappen in de eerstvolgende 
trein richting Rotterdam. Door deze storing 
kwamen we enigszins wat laat in Rotterdam 
Ahoy, ook mijn dienstkameraad heeft wat 
langer op ons moeten wachten, maar alles is 
goed gekomen. 
 

Bij binnenkomst konden we gelijk de  

aangeboden lunch in ontvangst nemen en 
een plaatsje gaan zoeken in de grote zaal, 
ook hebben wij hier nog enkele bekenden 
mogen ontmoeten. 
 

Vanaf 13.15 uur moesten wij ons gaan  

begeven naar de concertzaal en hebben de 
gereserveerde plaatsen opgezocht. 
 

Uit Nederland waren er 5 Militaire korpsen 

aanwezig, evenals het Nederlandse Politieor-
kest, uit het buitenland waren er eveneens 5 
wereldberoemde orkesten aanwezig  

inclusief het orkest en de gymnasten van de 
brigade van Sapeurs-Pompiers uit Parijs. 
Als bijzondere artiest trad op de wereldbe-
roemde Engelse euphonium virtuoos Steven 
Mead. We hebben volop kunnen genieten 
van de muzikale groepen en gymnasten. 
 

Speciaal hebben we genoten van “The Kings 

Guard Team uit Noorwegen met muziek van 
de Marinierskapel. Perfecte exercitie door 
dit team van het allerhoogste niveau, er 
werd bij verteld dat de mannen een maand 
langer moesten dienen om hun prestaties in 
Ahoy Rotterdam te kunnen vertonen. 
 

Persoonlijk heb ik genoten van deze dag en 

ik denk velen met mij. 
 
Veteraan - Wout van de Kleut marinier 2 z/m 

Foto Mike Hartsuijker 
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In mei werd de afdeling benaderd door het landelijk COM of wij, als COM afdeling Gelder-
land acte de preseance wilde geven bij de opening van het Van Ghentplein in Winssen.  
Natuurlijk wilde wij dat en werd er een algemene mail verzonden naar alle leden van onze 
afdeling. Binnen no-time hadden zich zo’n 30 Mariniers aangemeld. Met eigen vervoer 
werd afgereisd naar Winssen (nabij Wijchen) alwaar een plein naar de oprichter van ons 
Korps werd vernoemd.  

Op 14 mei 1626 gedoopt in de kerk van Winssen, op 7 juni 1672 gevallen 
nabij Solebay, lid van het Kapittel van de Domkerk van Utrecht, Proost 
van Elst, Domheer van Utrecht, Commandeur van Hellevoetsluis, Kolonel 
en 1e commandant van het Regiment de Marine, Lt.-Admiraal van Hol-
land en West-Friesland onder de Admiraliteit van Amsterdam, lid van de 
Staten van Utrecht, Baron van Drakenburg. 
Portret door Jan de Baen, Rijksmuseum.  

Het was een feest, met veel belangstelling en groot ceremonieel. Tamboers en Pijpers, de 
steelband van het Korps een static display en niet te vergeten een fanfare korps. Na afloop 
een biertje(s) en het feest was compleet. 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 
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Op donderdag 12 juli 2018 werd in op de 
Nieuwe Haven van de Koninklijke Marine in 
Den Helder de saamhorigheidsdag gehou-
den. Alle (oud) marinemensen en natuurlijk 
horen daar ook (oud) mariniers bij waren die 
dag welkom. 
 
De dag begon bewolkt, maar al snel kwam 
de zon door die deze zomer zo vaak het 
weerbeeld bepaalt. 
Voor veteranen, maar ook voor nog bij de 
marine werkzame mannen en vrouwen werd 
het een gezellige boel op de Nieuwe Haven. 
Van 13.00 uur tot half 22.30 uur was er van 
alles te doen op het marine terrein. Er was 
veel levende muziek. 
 
Die klanken vormden de achtergrond voor 
praten, drinken en eten. Kortom:  
Mooi weer, goede muziek en de traditionele 
blauwe hap zijn de ingrediënten voor een 
geslaagde Saamhorigheidsdag.  
 
Met een kleine afvaardiging, (de diehards), 
ik wil ze toch even noemen, Bart Bakker, 
Henk Binnenkamp, Jaap van Huffelen, Jo  
Jager, Jan Smit, Kees van Tiggelen, Bert van 
den Broek, Roelof de Mots, Leen  
Noordegraaf en Peter Kats, vertrokken wij 
die dag naar Den Helder.  
 

Zoals het hoort, gepoetst, geknipt en  
geschoren en voorzien van een lunchpakket 
verzamelden wij op de parkeerplaats bij Mac 
Donalds aan de Knardijk te Harderwijk 
 
Wolter Kroes 
vermaakte 
donderdag het 
publiek op 
Saamhorig-
heidsdag van de 
marine in Den 
Helder. 
 
 
 
 
Bart Bakker, als nestor van de groep en zoals 
het hoort in “pakkie an deftig” werd aange-
sproken door jonge actief dienende  
mariniers. Bart kon zijn verhaal vertellen 
over zijn tijd bij het korps. De jongens waren 
één en al oor. Zo zie je maar weer dat deze 
dag goed is voor het onderlinge respect. 
 
Na een intensieve dag keerden wij weer 
huiswaarts. Allemaal voldaan en onze “pack” 
weer gevuld met een korpsgevoel. 
Defensie erkent, respecteert en waardeert 
de inzet van oud-collega’s. Zij willen je graag 
ook in de toekomst van eventuele relevante 
informatie voorzien. Daarvoor is het nodig 
dat je je officieel laat registreren.  Bij de  
registratie kun je dan aangeven wat voor 
soort informatie je wilt ontvangen. 
Registreren en/of vragen: e-mail naar 
apz.vpapz@mindef.nl 

Een Sobat 

SAAMHORIGHEIDSDAG  KONINKLIJKE MARINE 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

mailto:apz.vpapz@mindef.nl
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Foto Instagram 
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Oliebollensoos februari 2018 
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COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Oliebollensoos februari 2018 

WAT IEDEREEN MOET WETEN 
Contact Oud Mariniers Onderafdeling Achterhoek 

Opgericht: 23 maart 1987 
 

BESTUUR: 

Voorzitter H(enk) Ebbink De Ploeg 5 

 6971 HV Brummen Tel. 0575 564355 

 Mail: henk.ebbink@hetnet.nl 

 

Secretaris G.A(lbert) Smeerdijk Van Nagellplein 4 

 7231 KD Warnsveld Tel. 0575 521262 

 Mail: g.a.smeerdijk@hetnet.nl 

Penningmeester J(an) 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 
 J(an) Scholten Zuivelstraat 5 
 6942 DP Didam Tel. 0316 223912 
 Mail: sc70968@concepts.nl 

 
AKTIVITEITENCOMMISSIE: 

 T(eun) de Ruiter Tel. 0316-531727  
 J(an) Scholten Tel. 0316 223912 
 

LIEF & LEED H(enk) Ebbink Adres: Zie boven 

 J(an)B.J.Stam Aaldersbeeklaan 155 

 7091 EE Dinxperlo Tel. 0315 651944 

 Mail: jbj.stam55@gmail.com 

 
BETAALADRES: Contact Oud Mariniers Achterhoek 

 Rabo: NL61RABO0139415408 

 
REDACTIE: Contactblad COM Achterhoek 

 H(enk) Ebbink  Adres: Zie boven 
T(eun) de Ruiter Adres: Zie boven 
Contact Internetsite: henk.ebbink@hetnet.nl 

mailto:henk.ebbink@hetnet.nl
mailto:th.deruiter1@kpnmail.nl
mailto:jbj.stam55@gmail.com
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DODENHERDERKING ’s-HEERENBERG. 
Dit jaar nam de Onderafdeling COM 
Achterhoek deel aan de herdenking in 
’s-Heerenberg.  
 
Op 4 mei werden we ontvangen met 
koffie en wat lekkers bij “Grand Café 
de Snor”. Vervolgens was het  
aantreden geblazen door  
commandant Jan Stam en ging het in 
marstempo naar de Sint Pancratius-
kerk.  
 
Hier werd de herdenking ingezet met 
overpeinzingen van burgemeester  
Peter de Baat van de gemeente 
Montferland en door mensen van het 
herdenkingscomité. 
 
Door leerlingen van plaatselijke  
basisscholen werden gedichten en  
verhalen voorgelezen, het geheel 
werd muzikaal omlijst door het koor 
“For Joy” uit Stokkum. Na de  
herdenking in de kerk vertrok de 
stoet, voorafgegaan door “Harmonie 
Crecendo” en het “Broederschap Sint 
Antoniusgilde” naar het monument 
de “Goede Herder”.  
 
 

Een greep uit de activiteiten in het 2e kwartaal 
2018 van COM onderafdeling Achterhoek  

De erewacht op weg naar het bevrijdingsmonument.                            Foto: Maria Stam. 
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Oliebollensoos februari 2018 

 

DODENHERDERKING ’s-HEERENBERG. 
 
Om 20.00 uur werd, na het signaal 
taptoe, twee minuten stilte  
gehouden. Hierna werd door  
burgermeester Peter de Baat, namens 
de gemeente Montferland, een krans 
gelegd. Namens Contact Oud Mari-
niers werd een bloemstuk gelegd 
door Teun de Ruiter en Jan Scholten.  
 
Hierna konden de kinderen van de ba-
sisscholen hun eigengemaakte gedich-
ten en bloemen bij het monument 
leggen. 
Het mag vermeld worden dat er veel 
publieke belangstelling was, zowel in 
de kerk als bij het verdere verloop van 
de herdenking. Ook waren er nog en-
kele militairen van Landmacht en 
Luchtmacht die zich aansloten bij ons 
en zich onder het gezag van Jan Stam 
stelden. 
 

 
Van alle kanten kwamen loftuitingen:  
”wat indrukwekkend dit moeten ze 
alle jaren zo doen”. ’s-Heerenberg was 
zeer vereerd en we kregen het com-
pliment dat onze deelname  
zeker een grote bijdrage was voor het 
slagen van deze herdenking.  

Jan en Teun, inwoners van gemeente Montferland, leggen bloemen.  Foto: M. Stam 



29 

 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Oliebollensoos februari 2018 

JEU DE BOULES MIDDAG 26 MEI 2018. 

Het was een zonovergoten middag en met 30 
deelnemers in de “Boshut” was deze middag al 
bij voorbaat geslaagd. 
 
Na de ontvangst met koffie en cake, richtte de 
voorzitter om 14.00 uur zich tot de deelnemers 
met een hartelijk welkom met een extra  
benoeming van de leden van de onderafdelingen 
Arnhem en Veluwe die van de uitnodiging  
gebruik hadden gemaakt. 
 
Daar niet alle leden wegens lichamelijke  
problemen mee konden spelen, zijn er acht  
ploegen van drie spelers per ploeg.  
Omdat het erg warm weer was, werd er wel af 
en toe een pauze ingelast om de dorstige kelen 
te smeren. Ondanks de hitte werd er fanatiek  
gestreden om de eerste drie plaatsen met  
geweldige prijzen. 
 
Na de prijsuitreiking en de nodige consumpties 
was het een gezellig samenzijn, inmiddels is de 
Chinees met de blauwe hap ook langs geweest. 
Ik denk dat ik namens allen spreek dat de  
kwaliteit ook deze keer weer onovertroffen  
fantastisch was. 
 
Na het heerlijke buffet vroeg Kees van Tiggele 
van de onder afdeling “De Veluwe” of hij met zijn 
meegebrachte trompet nog enkele  
meezingertjes mocht blazen. 
 
Daar had niemand bezwaar tegen zodat de  
middag geheel in stijl, gezellig kon worden  
afgesloten. 

Onze gasten vanuit de onderafdeling Arnhem 

Drie punten en alle ballen verzamelen. 

Twee reebruine ogen hebben grote belangstelling voor het kunnen 
van Kees. 
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Oliebollensoos februari 2018 

DE MANNENDAG  
Op 20 juni 2018 werd weer onze traditionele 
Mannendag gehouden. Een naam die bij 
sommigen van onze vrouwen de  
wenkbrauwen doet fronsen: waarom de 
vrouwen er niet bij? Het riekt naar een vorm 
van inmiddels, volgens feministen althans, 
achterhaald machismo! Daarom niet  
getreurd, als het beestje maar een naam 
heeft. We hadden het ook een reünie  
kunnen noemen om de pijn te verzachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet gehinderd door spijtige gedachten over 
dit probleempje kwamen "de maten" 20 juni 
in de vroege middag bijeen in het oude honk 
van de vroegere COM-onderafdeling  
Zutphen, een gezellig onderkomen met  
plezierige en dienstvaardige medewerkers.  
Vanaf 13.00 uur druppelden de maten  
binnen, ontvangen met koffie met cake. Het 
is altijd  
meteen  
gezellig. 
 
 
 
 

Rond 14.15 uur vertrokken we met een  
aantal auto's naar de vertrekplaats van de  
Zutphense rondvaartboten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erg zonnig weer, perfect om een frisse neus 
te halen, drijvend op de Zutphense grachten 
en de Berkel. Een uitstekende keus! De 20 
opvarenden pasten er precies in en rond half 
drie staken we van wal. De schipper leidde 
ons over de wateren, nauwelijks hoorbaar 
doordat het een elektrische "fluisterboot" is, 
niet alleen heerlijk rustig, maar bovendien  
zeer milieuvriendelijk en het modewoord 
"duurzaam" is er zeker op van toepassing.  

Bukken voor de brug. 

Onze welbespraakte 
gids en schipper. 
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Oliebollensoos februari 2018 

De schipper was een uitstekend explicateur 
en wees ons op allerlei interessante  
gebouwen en huizen, met daarbij de ge-
schiedenis van individuen die daar hadden 
gewoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een plezier om naar te luisteren en we  
genoten van de historische feiten die bij  
deze oude en interessante Middeleeuwse 
stad behoorden. Verwonderlijk was ook de 
onvermoede oppervlakte van de vaak  
weidse, brede wateren in en om deze stad, 
toch ver van zee gelegen! Wellicht dat de  
nabijheid van de Gelderse IJssel en de daarin 
uitmondende Berkel daaraan debet zijn.  
 
Onderweg zagen we nog het nodige  
vogelleven, vooral meerkoeten die grote 
nesten hadden gebouwd. 
 
We waren niet de enige boten, want  
meerdere keren hadden we tegenliggers, en 
het begint kennelijk een toeristische  
attractie te worden. Plezierig was ook dat 
het water er schoon is, waardoor er ook  
gezwommen kan worden. Onderweg zagen 
we aan dit water nog een viertal zeer 
schaars geklede jongedames die aan de  
waterkant verbleven en waaraan de zonder 

uitzondering bejaarde oudere heren hun 
ogen de kost gaven. Enkele opmerkingen 
hierover zullen we in dit zo kuise blad niet 
vermelden. 
 
Na deze plezierige rondvaart begaven we 
ons weer terug naar het Fluithuus, waar we 
nog enige uren ons konden laven aan de  
belevenissen van vroeger, onderbroken door 
een voortreffelijke "blauwe hap", die met 
smaak werd verorberd. 
 
Wij mariniers, verwend in het verleden door 
de Indische Marine koks met de Indische 
hap, konden niet anders dan waardering  
uiten voor dit eten, dat zeer dicht de  
historische ervaringen benaderde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dit culinaire festijn en de gezelligheid  
vertrokken we zo rond zessen huiswaarts, 
met een voldaan gevoel. 
Bestuur en andere vrijwilligers van de  
onderafdeling verdienen een pluim voor de 
organisatie van deze dag, doch niet nadat 
ook de medewerkers van het Fluithuus 
waardering wordt toegezwaaid! 

Gezicht op de watertoren. 
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IN MEMORIAM 

 
Dicky Dibbets 

Toch nog onverwachts ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van ons  
trouwe bestuurslid Dicky Dibbets. 
 
Op vrijdag 8 juni hebben wij met een vertegenwoordiging van COM Achterhoek onze sobat 
Dicky Dibbets op crematorium ‘Berkenhove’ te Aalten begeleid naar zijn laatste rustplaats. 
 
Er waren diverse oud-mariniers aanwezig om een erehaag en erewacht te vormen voor  
onze sobat Dicky. 

De erehaag De erewacht                                                         
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Bestuur—onderafdeling Arnhem 
 
Voorzitter  Gerard Oudsen  026-3231132 / 06 53 54 69 76 
 Sterappel 232 
 6831 BA Arnhem 
 
Secretaris / / ledenadministratie  
 Bart Muis 026-3648835 / 06 80 08 04 55 
 Heeckerenstraat 64 
 6882 DD Velp email: g.muis3@chello.nl 
 
Penningmeester W.J.Rutten 026-3112493 / 06 20 99 39 09 
 Mosterdhof 60 
 6931AN Westervoort   e-mail: wrutten@telfort.nl 
 
Banknummer NL11INGB0004963797 
 t.n.v. Contact Oud Mariniers Arnhem en omstreken. 
 
Lid Frits Baars 026-3212090 / 06 54 67 32 48 
 Goudwindestraat 105 
 6833 DN Arnhem email: fritsbaars@live.nl  
 
Lid  Nico Phielix 026-382 89 85 / 06 13 50 76 36 
 Hoofdstraat 228 R 
 6881 TR   Velp email: nico.phielix@kpnmail.nl 
 
Lid (tevens sociale commissie) 
 Ben Veulings 0488-452432 
 Fruithofstraat 13 
 6673 BL Andelst 
 
Redactie  Bart Muis 026-3648835 / 06 80 08 04 55 
 adres: zie boven 
         
 W.J.Rutten 026-3112493 / 06 20 99 39 09 
 adres: zie boven 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

mailto:g.muis3@chello.nl
tel:026-3112493
mailto:wrutten@telfort.nl
mailto:nico.phielix@kpnmail.nl
tel:026-3112493
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Van de voorzitter   
Beste oud mariniers, begunstigers en adverteerders.  
 
De vakanties zijn weer voorbij en hopelijk heeft iedereen een prettige vakantie gehad. Dit betekent dat we de 
draad weer oppakken en weer regelmatig met ons clubje oud-mariniers bij elkaar zullen zijn. De contactavon-
den van augustus en september  hebben  inmiddels al weer plaatsgevonden. Het is echter opvallend dat er 
blijkbaar steeds minder personen aanwezig zijn op onze contactavonden. Gelukkig hebben de activiteiten als 
jeu-de-boule nog wel altijd voldoende deelnemers, dus dat is voldoende reden om voorlopig door te gaan met 
onze onderafdeling. We moeten ons echter gaan afvragen of er in de toekomst moet worden gekeken naar 
een nauwere samenwerking met een van de andere onderafdelingen. Of zelfs van een samengaan. Ik wil dit 
onderwerp eens ter tafel brengen op onze jaarvergadering in februari. 
 
Onze jaarlijkse jeu-de-boulemiddag werd op 25 augustus weer gehouden in Zevenaar. Ik was er bij en het was 
weer een ouderwets geslaagde dag, hetgeen ik ook  heb vernomen van een aantal deelnemers. Bij regenachtig 
weer namen 40 personen deel aan dit evenement, dat dit jaar binnen moest worden gehouden. Zoals altijd 
was het een gezellige wedstrijd en werd er door de deelnemers na afloop  genoten van een prima Indische 
hap. En uiteraard werd ook tussendoor aandacht geschonken aan de dorstige kelen. Verder op in deze Luister 
Uit de einduitslag. 
 
Een week later was het al weer raak:  zaterdag 1 september in Roermond was er de  31ste Nationale Herden-
king van de gevallen Nederlandse militairen in het voormalige Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea.  
Zaterdag ochtend in de trein naar Roermond naar  de nationale herdenking bij het Indië Monument. Ook   
kwamen  wij ongeveer 20 leden van het Com Arnhem tegen: een aantal daarvan werd vergezeld door hun 
echtgenote die ook genoten hebben van het mooie weer wat daar bijna ieder jaar is. In Roermond werd het 
Nieuw verbindend monument onthuld. Na afloop een gezellig biertje gedronken voor wij weer huiswaarts 
keerden en na een aantal biertjes of frisdrankjes was de erwtensoep met worst en broodjes natuurlijk een 
welkome afwisseling. Heel wat mannen gingen meer dan een keer naar de gamellen met de overheerlijke  
winterkost. Na de plechtigheden nog even “napraten” in de grote tent en daarna met de pendelbus en trein 
weer naar huis. Zoals altijd weer een grote happening waar vele duizenden belangstellenden bij aanwezig   
waren. Het was een indrukwekkende gebeurtenis en veel oud-mariniers en veteranen zien uit naar deze     
herdenkingsplechtigheid.  
 
Aan de Airborne wandeltocht in Oosterbeek, ook op 1 september, deden dit jaar meer dan 32000 personen 
mee. Ook hierbij  weer veel oud-mariniers en uiteraard ook het dungaree-peloton van de  oud-mariniers.  
 
Op 27 september was de herdenking bij het Papua-monument op Bronbeek en zoals gebruikelijk waren ook 
hierbij een aantal leden van onze onderafdeling aanwezig. Jammer dat deze datum niet in onze agenda in de 
Luister Uit van augustus was opgenomen, maar we hebben dit proberen recht te trekken met een extra briefje 
met de data in de Luister Uit. Hopelijk was dit wel bij iedereen duidelijk. 
 
We kunnen ons weer gaan opmaken voor de volgende bijeenkomsten: het Korpsfeest van Gelderland op 1  
december in de Oranjekazerne en natuurlijk de korpsverjaardag op 10 december in Rotterdam. Onze eigen 
Korpsverjaardag wordt ook gevierd op 10 december, uiteraard met de bekende saté voor iedereen. 
 
En tot slot: lees even nadrukkelijk de oproep van onze penningmeester op de volgende pagina. Er zijn blijkbaar 
nog behoorlijk wat leden en begunstigers die hun bijdrage over 2018 nog niet hebben gedaan! 
Ik hoop jullie allemaal weer in goede gezondheid te mogen begroeten op de volgende contactavonden. 
 
Met Mariniersgroeten, Gerard Oudsen voorzitter o.afd. Arnhem e.o.   



36 

 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Van de secretaris 
 
Ziekenboeg   
Bij Dik van den Brink zijn problemen met zijn nieren geconstateerd en wacht nu op verdere behandeling.  
We wensen verder alle zieken een spoedig herstel . 
 
De Luister Uit gaat veranderen. 
Alle leden, begunstigers en adverteerders van het COM Arnhem ontvangen 6x per jaar de Luister Uit. De 
kosten die dit met zich meebrengt zijn relatief hoog voor een kleine organisatie als COM Arnhem. Daar-
naast is het vullen van het blad voor de redactie een steeds terugkerende opgave, die bemoeilijkt wordt 
door het feit dat er binnen onze onderafdeling weinig nieuws te melden is. De Luister Uit wordt daarom 
ook merendeels gevuld met algemeen nieuws van de marine, over Bronbeek  of met verhalen die op In-
ternet worden gevonden . 
 
Daarnaast zijn er ook besprekingen gaande om de vier bladen van het COM in Gelderland (van Gelder-
land, Arnhem, Veluwe en Achterhoek) samen te voegen en om te vormen tot één uitgave waarin iedere 
onderafdeling zijn eigen pagina's krijgt. Die uitgave gaat waarschijnlijk vier keer per jaar verschijnen, dus 1 
keer per kwartaal. 
 
Het COM Arnhem overwoog al enige tijd om ook de Luister Uit niet zes keer maar vier keer te laten ver-
schijnen. Dit heeft natuurlijk wel wat voeten in de aarde, bijv. de kosten voor de drukker in verband met 
minder productie waarvoor een ander tarief kan gaan gelden. 
Maar het is niet ondenkbaar dat we vanaf 2019 of 2020 naar een kwartaal verschijning gaan.   

Van de penningmeester             Contributiebetaling 2018 

 
Er is nog een behoorlijk aantal leden die hun bijdrage aan het COM Arnhem voor 2018 niet heeft gedaan. 
Blijkbaar is er ook nog steeds onduidelijkheid waaraan je als lid van het COM een betaling moet doen.  
Daarom hierbij nogmaals: ben je lid van COM Nederland (dan ontvang je de Houwe Zo) dan is daarvoor 
de contributie € 24,= per jaar.  
 
In een van de vorige vergaderingen van COM Gelderland is afgesproken, dat van iedereen een bijdrage 
van minimaal € 10,= wordt gevraagd om o.a. de jaarlijkse korpsverjaardag in de Oranje kazerne te organi-
seren. 
 
En in de vergadering van de onderafdeling COM  Arnhem van juli 2007 is afgesproken dat ieder lid en  
begunstiger een jaarlijkse bijdrage van € 15,= moet doen. Lid van COM Arnhem kun je overigens alleen 
zijn als je ook lid bent van COM Nederland! 
 
Er zijn dus 3  “lagen”; het COM Nederland, het COM Gelderland en het COM Arnhem.  
En ieder onderdeel verwacht dus een financiële bijdrage. 
 
Alle leden en  begunstigers die hun jaarlijkse bijdrage nog niet hebben voldaan worden verzocht hun  
bijdrage over te maken naar de rekening van de penningmeester:        
    

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



37 

 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

  

De jaarlijkse jeu-de-boulemiddag is weer 

een groot succes geworden.   

 

Zo’n 40 personen namen deel aan dit spel in 

Zevenaar bij de jeu-de-bouleclub aldaar. Bij 

regenachtig weer werden de competities bij 

de dames en bij de heren in de grote hal  

afgewerkt. De sfeer was zoals vanouds weer 

prima en tussendoor werden regelmatig de 

kelen gesmeerd. 

 

En uiteraard werd de middag afgesloten 

met weer een prima Indische maaltijd die 

werd verzorgd door Chinees restaurant 

Nieuw Azie uit Didam. 

 

Ook gaat onze waardering uit naar het  

personeel van de club die het geheel prima 

hebben begeleid.  

 

En ook de organisatoren van ons zelf, Wim 

Rutten en Ben Veulings verdienen onze 

dank. 

 

Joop Bergsma-toernooi zaterdag 25 augustus 

Heren:      Dames: 
1e plaats:  G. Streng   1e plaats: Mevr. Tinnenbroek 
2e plaats:  F. Baars   2e plaats: Mevr. Rutten 
3e plaats:  W. Rutten  3e plaats: Mevr. IJselstein 
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Activiteitenagenda    
iedere 2e maandag van de maand contactavond in de kantine van SV SML in Arnhem     
1 december   Korpsverjaardag/reunie Gelderland in de Oranjekazerne 
10 december   Herdenking Oostplein Rotterdam 
10 december   “Aangeklede” contactavond i.v.m. Korpsverjaardag 
5 januari    Nieuwjaarsreceptie Wieleman 
20 april (streefdatum) Reunie COM Arnhem 
 
Optredens Marinierskapel  
2 november  Korpsconcert De Doelen Rotterdam 
10 december  Herdenking Oostplein Rotterdam  
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Contact Oud Mariniers 
Onderafdeling Veluwe 
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Contactorgaan van de Onderafdeling VELUWE 
van het 

Contact Oud- en actief dienende Mariniers 
 
 
 
Bestuur: 
Voorzitter: Ben Gabriël 055-5051283 bjmgabriel@kpnplanet.nl  
Secretaris: Kees van Tiggele 06-26387425 kees@vantiggele.nl  
Penningmeester: Henk Elzerman  438-3761277 h.elzerman@hetnet.nl  
Cdt. Marinierskoor: Jaap van Huffelen 0578-574535 jaapvanhuffelen2@gmail.com  
Algemeen: Jaap van Toledo 0342-434726 jenatoledo@Iive.nl  
Algemeen: Anton Hagen 0578-571738 geen e-mail 
 
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: 
Aanleveren kopij:  Peter Kats 06-21272822 katschardt@planet.nl  
Redacteur Roelof de Mots  0341,-251600 roelofdemots@gmail.com 
Adres  Lieve Vrouwenerf  54 
 8071 CA Nunspeet 
 
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  
 
Bankrekeningnummer: 
NL94 RABO 0155 7170 22 ten name van penningmeester COM Veluwe. 

mailto:bjmgabriel@kpnplanet.nl
mailto:kees@vantiggele.nl
mailto:h.elzerman@hetnet.nl
mailto:jaapvanhuffelen2@gmail.com
mailto:jenatoledo@Iive.nl
mailto:jo.jager@hetnet.nl
mailto:p.hooven@hetnet.nl
mailto:riesvanginkel@chello.nl
mailto:roelofdemots@gmail.com
mailto:katschardt@planet.nl
mailto:roelofdemots@gmail.com
mailto:ej.schimmel@upcmail.nl
mailto:l.coninck1@chello.nl
http://www.comveluwe.nl
mailto:infocomveluwe@gmail.com
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ACTIVITEITEN KALENDER COM VELUWE 

Vanaf 1 oktober 2018 

DATUM ACTIVITEIT 

  Oefenen Marinierskoor QPO aan het Staverhul te Uddel: vanaf 11 januari 2018 elke 2 we-

ken op donderdagavond vanaf 20.00 tot 22.00 uur. 
27-10-2018 Optreden Marinierskoor Verpleeghuis Soest 

6-11-2018 Oefenen leden Erewacht – Locatie “Ons Honk” in Uddel 

13-11-2018 Najaarsbijeenkomst leden en donateurs COM Veluwe bij SV De Eendracht Barneveld, Thor-

beckelaan 113, Barneveld. Aanvang 18.00 uur 
1-12-2018 Viering Korps Verjaardag Gelderland 

3-12-2018 Optreden Marinierskoor Verzorgingshuis Ruimzicht in Barneveld – onder voorbehoud. 

10-12-2018 Korpsverjaardag 353 jaar: Kranslegging bij Mariniersmonument Oostplein Rotterdam 

VOORWOORD 
   Beste Korpsvrienden, 
 
In deze bijzondere uitgave van Voorwaarts waarin in deze katern “De Walegang” is opgenomen is het een 
bijzonder moment om via dit blad de stand van zaken van de Veluwe voor het voetlicht te brengen.  
 
Doordat ons blad nu is opgenomen in Voorwaarts kunnen niet alleen onze leden en donateurs, maar ook 
alle andere leden van COM Gelderland kennis nemen wat er zoal in onze onderafdeling is gebeurd. 
 
Of Voorwaarts in deze vorm een permanent karakter zal krijgen is nu nog niet bekend, de besluitvorming 
daarover zal naar ik meen in het laatste kwartaal van 2018 plaatsvinden.  
 
In het najaar zijn er steevast verschillende herdenkingen waarbij leden van onze onderafdeling op diverse 
plaatsen op de Veluwe Erewachten zullen vormen. Zo is op 28 september 2018 alweer een Erewacht ge-
vormd bij het monument op de Laan van Fasna te Vaassen waarbij werd herdacht dat 75 jaar geleden 
daar een bommenwerper neerstortte en de meeste bemanningsleden daarbij het leven lieten. 
 
Ook een aantal van onze leden hebben weer de traditionele Airborne Mars gelopen, in het dungaree pe-
loton of individueel, al met al weer een prestatie. 
 
Ook ons Marinierskoor Qua Patet Orbis hebben alweer een aantal optredens achter de rug. Zo zorgden zij 
voor een “spetterende avond” in het Woonzorgcentrum Neboplus te Barneveld en namen zij deel aan 
een prachtig evenement de Brandersfeesten in Schiedam. 
 
Ook het op ouderwetse wijze “worst maken”, reeds jaren een traditie bij de Veluwe, is alweer achter de 
rug als u dit leest en zoals onze agenda aangeeft staan er nog een aantal activiteiten voor de deur. Ik 
wens jullie daar veel genoegen bij. 
 
Rest mij nog de zieken onder ons een voorspoedig herstel te wensen! 
 
Met Korpsgroet – Ben Gabriël 
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Op donderdagavond 6 september 2018  
verzorgde ons Marinierskoor Qua Patet  
Orbis, alweer voor het derde jaar op rij, een 
spetterend optreden voor de bewoners van 
het Woonzorgcentrum Neboplus in  
Barneveld. 
 
De recreatiezaal was goed gevuld en een erg 
gezellige sfeer, ja wij stelden vast dat de  
bewoners er echt voor gingen zitten. Zij  
hadden er zin in! 
 
Dat dit voor het Marinierskoor ook een  
bijzonder optreden was kwam onder meer 
doordat het oudste lid van onze onderafde-
ling Veluwe, Henk de Velde Harsenhorst in 
dit Woonzorgcentrum woont.  Henk in vol 
ornaat  (“ons pakkie an deftig”) aanwezig, 
compleet met zijn onderscheidingstekens, 
onder meer met het “Ereteken voor Orde En 
Vrede met gespen”, zat hij stralend op ons te 
wachten. Wat vond hij het fijn om weer  
onder ‘mariniers’ te zijn. 

Wat was het een prachtige avond, veel be-
kende liederen werden door de bewoners 
meegezongen en er leek geen eind aan te 
komen.  
 
Natuurlijk konden wij het niet laten om ook 
Henk toe te zingen. Als Indië-veteraan met 
als standplaats Soerabaja, was het ons een 
eer om voor hem het lied Soerabaja te mo-
gen zingen.  
 
En alsof er geen einde aan kwam, verzorgde 
Trudy Hoogendoorn, onze gastvrouw deze 
avond, voor een prachtig slot. Of het kwam 
doordat haar collega’s haar daartoe hadden 
aangezet of dat zij haar zangkwaliteiten  
wilde laten horen, met zwoele stem zong zij 
prachtig het lied Het kleine café aan de  
haven waarbij het refrein daarvan met volle 
borst door iedereen werd meegezongen. 

M 
arinierskoor Qua Patet Orbis bij Woonzorgcentrum 

Neboplus in Barneveld 
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Aan de 72e Airborne Wandeltocht hebben op  
zaterdag 1 september 32.809 wandelaars  
deelgenomen. 
 
Ook een aantal oud mariniers van de Onderafde-
ling Veluwe liepen mee, de één in zijn dungaree 
tenue, de ander in z’n korps polo. Ons lid Jan Smit, 
die altijd tijdig aanwezig wil zijn bij Libret kreeg 
gelijk om die dag op tijd te vertrekken.  
 
Al vroeg op de dag werd duidelijk dat enorme 
groepen mensen op weg waren naar Oosterbeek 
om deel te nemen aan deze herdenkingstocht. 
 
Ook dit jaar waren er weer eregasten , de negen 
veteranen hebben een fantastisch weekend gehad 
met als hoogtepunt de tour over de Utrechtseweg.  
 
Piper Dennis van Asselt van de Pegasus Pipes & 
Drums (uit Barneveld) liep voor de wagens met 
veteranen uit. Ontroerende momenten voor de 
veteranen, wandelaars én toeschouwers.  
 
Later die middag zaten de veteranen langs de 
Utrechtseweg tegenover de tribune volop te ge-
nieten van alle aandacht die zij kregen. Met name 
waren ze geroerd door de wandelende kinderen 
die zwaaiden en een handje kwamen geven. 

72e Airborne Wandeltocht - 2018 

Deze herdenkingstocht in het kader 
van de Slag om Arnhem 1944 vindt  
ieder jaar plaats op de eerste zaterdag 
in september in Oosterbeek.  
De Airborne Wandeltocht is een  
eerbetoon aan de ruim 1.700 Britse en 
Poolse militairen die in de Slag om 
Arnhem het leven lieten en begraven 
liggen op de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek. 

https://airbornewandeltocht.nl/nl/nieuws/72e-airborne-wandeltocht.html
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Beste Oud Mariniers, Sobats van het COM afdeling Gelderland,  
Heb jij nog enkele foto’s uit jouw tijd en wil je deze delen met je maten voor 
een mooie- en gevarieerde fotopresentatie op ons Korpsfeest in 2018?  
 
Stuur deze foto’s (MAXIMAAL 5 per persoon) dan naar Ton Berkeljon. 
 
Dit kan bij voorkeur via WeTransfer.com of via  
E-mail: gelderland.com@gmail.com of naar 
T. Berkeljon tonberkeljon@hetnet.nl  
 
                                              

 
Met vriendelijke 
Korpsgroet, 
 
Ton Berkeljon 

Herhaling Oproep 

Foto’s Instagram korpsmariniers1665 

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

mailto:gelderland.com@gmail.com
mailto:tonberkeljon@hetnet.nl
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Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2018 
Zaterdag           01  december       Korpsverjaardag afd. Gelderland /              Oranjekazerne 
Zaterdag           08 december        Kranslegging /                                                 Rotterdam 
Dinsdag            10  december       Korpsverjaardag 353 jaar /                           Rotterdam   

COM Afdeling Gelderland 1965-2018 

Activiteiten agenda COM afdeling Gelderland 2019 

Zaterdag ?? maart   Ledenvergadering afd. Gelderland  Oranje kazerne 

Zaterdag 04 mei  Dodenherdenking    Nederland 

Maandag 05 mei  Bevrijdingsdag    Nederland 

Zaterdag ?? mei  Wandeldag afdeling Gelderland   Veluwe 

Zaterdag ?? juni  Reünie omgeven door sport en spel  Doorn 

Vrijdag ?? juni  Saamhorigheidsdag   Den Helder 

Zaterdag 29 juni  Veteranendag   Den Haag 

Vrijdag 27 september  Taptoe voor Veteranen (13:30 uur)  Rotterdam-Ahoy 

Zaterdag ?? december  Korpsverjaardag afdeling Gelderland  Oranjekazerne 

Maandag 10 december  Kranslegging       Rotterdam 

Maandag 10 december Korps Mariniers 354 jaar  Nederland 

Data in rood zijn bij het ter perse gaan 
van deze uitgave nog niet definitief 
bekend. 
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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 “HouweZo”.  
 
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 onderafdelingen betalen hier-
van 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 klei-
ne 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 middelen 
heeft. 
 
Hierbij vragen wij uw medewerking om onderstaand antwoordbriefje in te vullen en aan ons getekend te re-
tourneren. 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 hel-
pen. 
 
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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In Memoriam (2018) Van 1 januari tot 1 november 

soms is er zoveel wat we voelen, 

maar zo weinig wat we kunnen zeggen… 

Foto’s van Jo Jager—Afscheid Herman Kuiper 

NUMMER DEFENSIENUMMER NAAM GEB_DATUM Datum overleden 

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

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

21867 123292 Bruinsma H. 22-05-1943 28 februari 2018 

5609 110348 Dibbets D.B.C. 20-03-1940 15 juni 2018 

8566   Frankevijle H. 01-01-1934   

13481 119476 Geurts R. 07-02-1942  11 sept. 2018 

391 48388 Hasenaar W. 03-08-1928 29 maart 2018 

12880   Kuiper H. 10-11-1927   

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

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

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

16976 4502592 Tempelmans-Plat  J.W. 01-05-1926   

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

20879 97875 Wamel G.T. van 02-06-1934   
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Afdeling Gelderland nodigt u uit voor 

 

Viering Korpsverjaardag 2018 

 

Op zaterdag 1 december a.s. vieren we de verjaardag van ons Korps met 
wederom een mooie feestmiddag/avond in de Oranjekazerne te  

Schaarsbergen/Arnhem. 

 

Vanaf 14.00 uur kunt u weer binnen komen lopen en zal het feest om 
14.30 uur echt los gaan! 

 

Naast muziek en natuurlijk een heerlijke blauwe hap zal er dit jaar flink 
‘uitgepakt’ worden met onze verloting. 

 

De eigen bijdrage bedraagt € 17,50 per persoon incl. 2 consumptiemunten. 

 

U kunt zich nu al opgeven door een e-mail te sturen en een bedrag over te 
maken van € 17,50 pp naar onze penningmeester Ger Strijbos. 

E-mail:  info@duikcentrum.com 

Rekening:  NL47INGB0000388629 

   o.v.v. naam en het aantal personen. 

UitnodigingUitnodiging  
Korpsfeest zaterdag 1Korpsfeest zaterdag 1--1212  

mailto:info@duikcentrum.com

