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Na een waardig afscheid
van onze oud-voorzitter
Sjaak Severs op 31 mei jl.,
waarbij hij werd beloond
met een koninklijke
onderscheiding, volgde
op 9 juni een bijzonder
geslaagde Reünie
omgeven met sport
en spel nieuwe stijl.
Niet alleen met ook
andere spelvormen
maar zeker ook met een
voortreffelijke BBQ als
afsluiting. Dankzij de
geslaagde opzet kijken
we al uit naar volgend
jaar. Onze oud-voorzitter en echtgenote zijn nog even in het
zonnetje gezet met het Erelidmaatschap voor Sjaak en een
Blijk van waardering voor Inga. Graag dank ik allen die zich
hebben ingezet om dit evenement te doen slagen.
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Kopij Houwe Zo hoe en wanneer
Kopij zenden aan e-mail: houwezo1665@gmail.com
• Dit adres alleen gebruiken voor het toesturen van kopij a.u.b.
• Overlijdensberichten en beëindiging COM-lidmaatschap
graag berichten aan G. Goudkade, adres zie boven.
• Inleveren kopij volgende editie uiterlijk 12 oktober
• Foto’s in zo hoog mogelijke resolutie
• Voorzien van bijschrift
• Kopij ontvangen na de deadline wordt bij die van de
volgende editie gevoegd
• Volgende inleverdatum: 17 december

Verhuisd
COM-secretaris Kees Wit is verhuisd. Post kan voortaan naar
Entstraat 34, 4731 XH Oudenbosch.

Foto voorzijde: COM Sportdag

Dames- en kinderprogramma

We beginnen voor de Reünie omgeven met sport en spel
van 2019 met een tijdige campagne om te zien of we de
andere mariniers gerelateerde verenigingen en stichtingen
alsmede ook de actieve mariniers ook kunnen inpassen met
een team. Ook zal de sportcommissie overwegen om een
dames- en een kinderprogramma te kunnen aanbieden. Op
de landelijke Veteranendag in Den Haag (30 juni ) was het COM
weer ruim vertegenwoordigd. Het was goed om jong en oud
te zien lopen tijdens het defilé. Belangrijk is om te zien dat we
zowel in het traditionele COM tenue maar ook in de andere
kledingsvormen uiting geven aan onze verbondenheid met
het Korps Mariniers. Mogelijk kunnen we dit komend jaar
verder uitbreiden zodat nog meer oud-mariniers deelnemen
aan het defilé.

Het ziet er naar uit dat we dit jaar nog grote stappen kunnen
maken in het toekomstbestendig maken van het COM. De
nieuwe statuten zijn in concept klaar en zullen op korte
termijn aan de voorzitters worden aangeboden, waarbij
ze binnen de afgesproken termijn van twee maanden hun
vragen en opmerkingen op de statuten kunnen geven. Na
besluitvorming in het Algemeen Bestuur gaan de voorstellen
door naar de Raad van Afgevaardigden.

Groeien

Met de nieuwe statuten zal het onder andere mogelijk worden
om verenigingen of stichtingen op te nemen binnen het
COM zodat we op meerdere fronten kunnen groeien: van
de voorlichting aan de actieve mariniers, het toelaten van
andere mariniers gerelateerde verenigingen of stichtingen en
tenslotte natuurlijk ook nog onze normale ledenwerving.
Leuk om te vermelden is nog het resultaat van de voorlichting
over het COM aan het einde van de mariniersopleiding
(de EVO). Dat leverde in het eerste halfjaar 120 nieuwe
leden op! Met de toestemming van Commandant van het
Mariniersopleidingscentrum mogen we straks dit ook doen
bij de afsluiting van de Korporaalsopleiding waardoor we een
nog grotere groep actieve mariniers kunnen bereiken.

Website

De website begint professionele vormen aan te nemen.
Ik roep u op om deze site regelmatig te bekijken. Als de
webmasters van de afdelingen hun pagina hebben gevuld
krijgen we een mooi overzicht van alle activiteiten binnen
de vereniging met daarin meegenomen een grote kalender
waarin we alle activiteiten willen vermelden zodat iedereen
binnen de vereniging weet wat er in den lande gebeurt en als
je in de gelegenheid bent kunt ‘buurten bij de buren’.
Tenslotte wens ik u allen een fijne zomer toe en graag hoop
ik u dit najaar ergens te treffen.

Piet Kruithof

Redacteur gezocht
De uit vijf personen bestaande redactie van Houwe Zo
is op zoek naar versterking van het redactieteam.
De voorkeur gaat uit naar een (oud-)marinier met een
vlotte pen die redelijk goed ingevoerd is binnen het COM
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van de voorzitter

Inhoud

en het Korps Mariniers. Het gaat om vrijwilligerswerk.
De redactie vergadert vijf maal per jaar over het
komende nummer. Nadere inlichtingen kunnen worden
verstrekt door redactievoorzitter Jan Bruning. Telefoon
06-42469205 of e-mail Janbruning@compaqnet.nl
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Coververhaal
Lunchpakket en barbecue in plaats van blauwe hap; ook recreatieve spellen

Nieuwe opzet COM-reünie en sportdag slaat aan
De opkomst dit jaar was weer als vanouds. In totaal waren
er circa 330 veteranen, 120 partners meer en 100 andere
belangstellenden.
In opdracht van het dagelijks bestuur COM heeft de
sportcommissie in het voorjaar een nieuw programma voor de
29e “Reünie COM omgeven door sport en spel” gepresenteerd.
Vooral bij de junioren veranderde het e.e.a. qua spelonderdelen
en was de sportcommissie erg benieuwd hoe de deelnemers
en toeschouwers de nieuwe opzet van deze dag zouden gaan
ervaren. Ook aan de familie was gedacht en een aantal recreatieve
spellen beschikbaar gesteld. Daarnaast een lunchmaaltijd in
plaats van de bekende blauwe hap, en na de prijsuitreiking in de
namiddag volgde de barbecue om het reünie gehalte nog verder
op te schroeven.
De wedstrijdorganisatie van deze dag is eigenlijk één groot team,
bestaande uit 35 personen, waarvan 27 scheidsrechters, die zich
beschikbaar gesteld hebben, 2 leden van het Rode Kruis, en de
wedstrijdleiding wederom onder supervisie van Rob Miltenburg.
De deelnemers waren onderverdeeld in senioren met 12 teams,
junioren met 6 teams en een aparte competitie voor dames jeu
de boules.

Programma
Junioren in de ochtend: de zeskampattracties (6), hindernisbaan
en handgranaatwerpen. In de middag Highland games,
luchtdruk pistoolschieten en touwtrekken.

Senioren in de ochtend: jeu de boules, oriëntatieloop en
luchtdruk pistoolschieten. In de middag vervolg jeu de boules
en handboogschieten.
Dames: in de ochtend oriëntatieloop en de gehele dag jeu de
boules
Recreatief familie: Jeu de boules, volleybal en elektronisch
schieten (schietsimulatie) gehele dag, attractie basketbalwerpen
en doelschieten in de middag
Het is zaterdagochtend en het beloofde een mooie zonnige
dag te worden. Het is het eerste jaar dat op zaterdag nog wat
spellen - nieuwe onderdelen - opgetuigd moesten worden. In
voorgaande jaren werden alle spellen opgetuigd op de vrijdag.
Om 07:30 uur werden 6 opblaasspellen (attracties) gebracht
voor de junioren. Een aantal leden van de wedstrijdorganisatie
stond al in de startblokken om te helpen bij het optuigen van
deze attracties met ondersteuning van de leverancier. Dit klusje
moest binnen twee uur geklaard worden, immers om 09:30 uur
zou de uitleg starten voor de scheidsrechters die ingedeeld
waren bij deze attracties. Twee scheidsrechters per attractie;
per attractie strijden twee teams tegen elkaar. Om 10:00 uur
moesten de spelen voor de teams starten. Spannend dus,
maar op tijd gelukt. Wat gelijk al opviel bij de attracties op het
hoofdveld was dat vele toeschouwers naar deze locatie kwamen
en van dichtbij konden kijken naar de strijd die geleverd werd
door de teams op de attracties. Het was even wennen om in

plaats van te strijden tegen elkaar met voet- en volleybal dit
te doen op de attracties. Al rondlopende op het veld hoorde je
enthousiaste reacties van zowel toeschouwers als deelnemers.
Eén deelnemer zei zelfs:,,Ik deed voorgaande jaren alleen mee
met touwtrekken als achterste man, maar nu dus ook met deze
nieuwe attracties. Geweldig”.
Voor de senioren was het luchtdrukgeweerschieten vervangen
voor handboogschieten om hen ook een nieuw spel te bieden.
Dit onderdeel werd in de middag gedaan door zowel de teams
als een aantal toeschouwers.

konden beginnen. De echte reden was dat na de prijsuitreiking
aan het eind van de middag een barbecue gehouden zou worden
in/rondom de kantine van de VBHKAZ en je niet twee keer warm
wilde eten.
Na de lunch startten de middagonderdelen om 13:30 uur. Bij de
bartent werd het reünie- gehalte door de toeschouwers alvast
wat omhoog geschroefd. Ook hier hoorde je positieve reacties
over de nieuwe opzet van deze reünie omgeven met sport en
spel.

Fanatiek
De overige spelonderdelen waren niet vervangen. De teams
streden als vanouds fanatiek tegen elkaar. Dit gold ook voor de 5
damesteams die dit deden bij het jeu de boules.
Vanaf 11:30 was er een lunchpakket voor iedereen op het
hoofdveld. Ook hier weer even wennen voor hen. “Waar is
de blauwe hap?” Het voordeel van het lunchpakket was dat
iedereen op de sportaccommodatie bij de kleedtent bleef,
rondom de bartent aan de hangtafels of zittend tegen de muur
van de sportschool en mede hierdoor de middagspelen op tijd
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De stand van het V-fonds en COM waren ook aanwezig en daar
kon je geïnformeerd worden over het e.e.a. Daarnaast was er
de mogelijkheid om o.a. mariniers-items kopen. Er werden ook
informatieboekjes over het V-fonds en het COM gratis verstrekt.

Recreatief
Voor de toeschouwers/familie was het ook mogelijk om
recreatief bezig te kunnen zijn met een aantal spellen zoals
eerder aangegeven. De schietsimulatie (kunnen schieten met
diverse wapens) vond gretig aftrek. Dank voor Mark Vereijken,
en vooral Aart Gerritsen voor het gratis beschikbaar stellen
van deze simulator en de gehele dag het elektronisch schieten
begeleidde. In de middag kwamen diverse families, vnl.
kinderen naar de vrijgekomen attracties basketbalwerpen en
doelschieten, maar een minder aantal dan verwacht.
Zoals ieder jaar trekt het laatste onderdeel van de junioren, het
touwtrekken, veel bekijks.
Het wedstrijdsecretariaat was op dat moment al druk bezig om
de overige middaguitslagen te verwerken.
Na de finale van het touwtrekken en jeu de boules senioren
gingen de toeschouwers/familie naar de kantine waar het
reüniegehalte verder werd opgeschroefd onder begeleiding van
de muzikale omlijsting. De deelnemende teams volgden wat
later. Dit jaar waren er 2 zangers, respectievelijk Martin de Jager
en Wesley Braaksma die Nederlandstalige bekende liedjes in
hun repertoire hadden.
Zij traden op in de kantine en wisselden elkaar af. Zij zongen en
liepen tussen de tafels door waar velen aanzaten. Je zag dat de
zangers contact zochten met dit publiek, soms stilstaan zingend
de interactie opzoeken. Geweldig. Zij nodigden het publiek uit
om lekker mee te zingen met bijv. het nummer “Leef” van Andre
Hazes junior. De sfeer zat er goed in.
Het is wachten op de einduitslagen. Wordt bij de senioren

de Identiteitsgroep Marinier Commando weer eerste en
prolongeert bij de junioren COM Noord en dan voor de derde
keer wat betekent dat zij de wisselbeker zou mogen houden.
Voor het eerst trad de nieuwe voorzitter Piet Kruithof als
ceremoniemeester op en verzocht kazernecommandant H. van
de Burgt de prijzen uit te reiken.
Na de prijsuitreiking startte de barbecue op het terras van de
kantine. Dit was heel goed verzorgd. De leverancier had zijn
eigen personeel meegenomen. Keuze uit diverse soorten vlees
en andere lekkernijen. Dank Ed Bergman en compagnon!

Meezingen
Tijdens het barbecueën bleven de zangers in de kantine
zingen. In afstemming met de commandant van de VBHKAZ
was namelijk op het laatste moment afgesproken dat zij in de
kantine zouden optreden en niet op het terras i.v.m. mogelijk
geluidsoverlast voor de omliggende buren. Het gevolg was dat
tijdens de barbecue meer mensen op het terras bleven dan in de
kantine. Dit zagen de zangers natuurlijk ook, maar speelde hier
goed op in om de mensen in de kantine nog meer bij de zang te
betrekken. Lekker meezingen!
Tijdens de barbecue hoorde je veel positieve reacties voor de
nieuw opzet van de reünie, vooral ook omdat er dit keer geen
haast was met de prijsuitreiking en men niet snel daarna naar de
bus/auto moesten.
Men kon eerst gezellig aan de barbecue met elkaar praten en zo
bleef het reüniegehalte hoog.
Grote dank van het COM en vooral van de wedstrijdorganisatie
gaat uit naar C-VBHKAZ voor de gastvrijheid, de verzorging
en de fantastische ondersteuning en samenwerking van de
bemanning.
Rob Miltenburg, Lid sportcommissie COM,
Supervisor COM sportdagen

Erelid
Tijdens de Sportdag is bekendgemaakt dat oud-voorzitter
Sjaak Severs door het bestuur is benoemd tot Erelid van het
COM.
Voor zijn echtgenote Inga was er een officieel Blijk van
waardering omdat zij Sjaak heel vaak begeleid heeft. Sjaak
stelde het moment waarop de benoeming bekendgemaakt
werd - tussen de maten en vele leden van de afdelingen - zeer
op prijs, meldt secretaris Kees Wit.
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COM-Nieuws
Tropische warmte op Veteranendag
herinnert aan missiegebied

Eerbetoon voor veteranen
van vroeger én nu
Den Haag was 30 juni in de ban van de Nederlandse
Veteranendag. Voor de 14e keer kregen veteranen van vroeger
én nu het eerbetoon dat ze verdienen vanwege hun inzet voor
vrede en veiligheid. Er was veel publiek en de bijna tropische
temperaturen zullen menig veteraan hebben herinnerd aan zijn
of haar missiegebied.
De Stichting Nederlandse Veteranendag koos opnieuw voor de
bekende succesformule: opening in de Ridderzaal, medaille-
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uitreiking op het Binnenhof, een defilé van een kleine 4.000
veteranen en actief dienende militairen afgenomen door koning
Willem-Alexander én de ontmoetingsplaats voor veteranen op
het Malieveld. Daar traden diverse artiesten op, al ging het de
veteranen vooral om het ontmoeten van hun maten.

Respect
Premier Mark Rutte opende de dag in de Ridderzaal. ,,Dank
jullie wel”, zei hij tegen de aanwezige veteranen. ,,Jullie
verdienen ons grootste respect en dankbaarheid”. Hierna ging
iedereen naar het Binnenhof waar 80 veteranen een medaille
kregen. Minister Ank Bijleveld-Schouten zette 5 oudgedienden
extra in het zonnetje. Onder grote belangstelling bedankte zij
de 95-jarige Indiëveteraan Van Baal. Hij ontving het MobilisatieOorlogskruis uit handen van minister-president Rutte. De
Nieuw-Guinea-veteranen Hakkert en Bosman kregen het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis van staatssecretaris Barbara
Visser en Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal
Rob Bauer.
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Irak.

Haïti.

Bosnië.

Cambodja.

Het COM-detachement van dit jaar.

COM-detachement heeft genoten van de Vierdaagse van 2018

Geweldige sfeer wandelaars Nijmegen
Wat een fantastisch wandelevenement is de Nijmeegse
Vierdaagse toch. Dit jaar schreven ruim 47.000 wandelaars
zich in. Waaronder voor het 33e jaar ook weer een COMdetachement. Op zondagmiddag begon de 4-Daagse met een
tocht van 4 km door de binnenstad van Nijmegen.
Een grote afvaardiging van ons COM-detachement nam hieraan
eveneens deel. Met deze tocht presenteerden de militaire- en
burgergroepen zich aan het massaal toegestroomde publiek.
De tocht eindigde bij het start- en finishterrein op de Wedren
waar de nieuwe marsleider de heer Sackers officieel de
4-daagse voor “geopend” verklaarde.
Het COM 4-daagse detachement bestond dit jaar uit 38
man, verdeeld over een 30 km en een 40 km groep. De

weersomstandigheden waren prima, droog en niet extreem
warm. De sfeer was weer geweldig. En de saamhorigheid en
kameraadschap (onderweg elkaar steunen en helpen daar
waar nodig) zorgden er weer voor dat aan het einde van de vier
marsdagen we maar twee uitvallers telden.
We mogen daarom wel spreken van een heel succesvolle
4-Daagse 2018. Op de foto ziet u een heel trots COMdetachement.
Zijn er onder de COM leden die deelname aan dit
wandelevenement nog steeds op hun verlanglijstje hebben
staan? Gewoon doen, ik verwelkom u graag.
Tot volgend jaar
Cees Mudde

Oproep voor Mariniers op Missie
In Houwe Zo besteden we veel aandacht aan mariniers die op
missie zijn geweest. Vaak gaat het om mannen die in de Oost
gediend hebben. Maar in toenemende mate hebben mariniers
ervaring opgedaan in andere missiegebieden. Cambodja,
Bosnië, Haïti, Irak en Afghanistan. Om hun persoonlijke verhaal
te vertellen in woord en beeld is in Houwe Zo de serie Mariniers
op Missie gestart.
We horen graag van lezers die daar aan mee willen doen. Het

interview is zo te regelen. Vaak kan het via email. Ook is het
mogelijk dat u zelf uw verhaal inzendt. Alles tussen de 500 en
1000 woorden is welkom. Het liefst met enkele persoonlijke
foto’s uit het missiegebied erbij.
U kunt uw reacties sturen aan:
Arie Booy, email: ariebooy@nhd.nl.
Per post kan ook: De Boomgaard 20, 1741MD.
Houwe Zo ziet uw reactie graag tegemoet.

Minister Ank Bijleveld van defensie applaudisseert voor de wandelende militairen op de laatste dag.
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Harry Schanssema doet boekje open over avonturen in Nieuw-Guina

Hollandse jongens gedropt in de tropen
Tekst: Arie Booy
Zestig jaar geleden kwam Harry Schanssema als zeemiliciën
bij het Korps Mariniers. Na kennis gemaakt te hebben met de
militaire mores in Doorn maakte hij samen met zijn maten een
wereldreis naar Nieuw-Guinea. De onvergetelijke ervaringen die
hij opdeed tijdens zijn militaire diensttijd tussen 1958 en 1960
worden in woord en beeld beschreven in ‘Tussen aankomst en
vertrek’.
Het handzame boekje biedt veel illustraties die herkenbaar
zullen zijn voor mariniers die net als Schanssema werden
uitgezonden naar de Oost. De documenten, inentingskaarten,
informatie over de tropen, zwart-wit fotootjes, maar ook
vliegtickets, postzegels en andere parafernalia heeft de auteur
al die jaren bewaard en komen nu van pas ter illustratie van
zijn verhaal. Het boek is uitgegeven door zijn zoon Marko,
secretaris van de COM-afdeling Noord. Marko Schanssema
zegt: ,,De verkoop gaat goed. Er zijn nu een kleine zestig
exemplaren verkocht. We krijgen veel positieve reacties over de
herkenbaarheid en authenticiteit.”

Vliegen
Het voorwoord is geschreven door Richard Oppelaar, de oudcommandant van het korps, momenteel chef operaties op het
ministerie van defensie. Oppelaar noemt de titel van het boek
zeer toepasselijk: ‘In de periode 1958-1960 zijn duizenden

jonge militairen uitgezonden geweest naar Nederlands NieuwGuinea’, schrijft de generaal. ‘Dit ervaringsverslag is een verhaal
over de reis van een van de uitgezonden militairen. Zelfs de reis
van Nederland naar de Oost was een belevenis an sich, namelijk
met de KLM over de Noordpool met een tussenstop in Alaska en
Tokio’.
Eind jaren vijftig was vliegen in Nederland nog zeer bijzonder.
Dat Harry Schanssema en zijn maten in burger – vanwege de
politieke spanningen met Indonesië – de trap van een KLMtoestel mochten beklimmen was inderdaad al een avontuur.
Voor het thuisfront werd van elke afscheidnemende marinier
een foto op de trap gemaakt. Harry Schanssema: ‘Voor ons was
dit de eerste keer dat we in een vliegtuig stapten. Het leek op
een soort bus met luxe stoelen, gordijntje voor de ronde ramen
en een eenvoudig toilet’.

Hij vervolgt: ‘Rusten was er niet bij, want de ellende begon
onmiddellijk: gedekt voorwaarts, kruipen, springen,
robben en de tijgersluipgang, alles in de brandende zon’.
Ook korpslegende Giovanni Hakkenberg komt voorbij. De
Ridder Militaire Willemsorde was eind jaren vijftig instructeur
jungletraining. Schanssema: ‘Hakkenberg was van nadenken,
aanpassen en razendsnel beslissen. We ervaarden het als:
wees slimmer dan de vijand, maar vooral efficiënter dan de
bureaucratie.’
De later vanwege het grote aantal ongevallen uit dienst
genomen Martin Mariner werd door de mariniers regelmatig
gebruikt om naar patrouillegebieden gevlogen te worden.
Schanssema beschrijft de landingsoefeningen, de Papoea’s die

gidsten en vracht droegen, de broeierige, klamme warmte. Al
heeft hij vaak moeten afzien, het leven in de tropen was zeker
niet enkel kommer en kwel: ‘Wie had dit niet willen meemaken?
Vliegen, varen en kamperen. Het was onbetaalbaar en we
deden veel ervaring op door steeds een andere benadering van
omgaan met tegenslagen’.
Voor Schanssema en met hem vele andere sobats heeft de tijd
in het Korps Mariniers en de inzet in de Oost het leven gevormd.
Het boekje ‘Tussen aankomst en vertrek’ zal bij deze groep
zeker een gevoelige snaar raken.
92 pagina’s, slappe kaft, full color.
Informatie over bestellen: info@synpro.nu of 06 27234111

Biak
Na een lange reis kwamen de mannen aan in Biak: ‘Het was
rond drie uur in de ochtend lokale tijd en toen we uitstapten,
leunden we als het ware tegen de vochtige warmte. Er hing een
typische geur’, vertelt de auteur over de cultuurschok. Op de
kazerne was geen wc-papier stelt hij: ‘Geen papier, maar wel
een fles water om de billen af te spoelen. Aan de wanden van
de slaapzalen zaten Tjitjaks (muurhagedissen) die de ruimte
vrijhielden van vliegen en muggen’.
Uiteraard moest er flink geoefend worden om klaar te zijn voor
de intensieve patrouilles in de jungle en bergen van NieuwGuinea. Schanssema verhaalt over het afzien in Manokwari:
‘We moesten de berg op. De poort uit, linksaf was het pad naar
boven. Enthousiast gingen we van start. Helaas waren de paden
spekglad van de regen en na veel kunst- en vliegwerk kwamen
we op een wat egaal oefenterrein, doornat van het zweet en
buiten adem’.
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Diversen
Erepenning voor Jaap Dijkstra

Nieuw tenue Marinierskoor

Dapperheidsonderscheidingen

Het Marinierskoor Qua Patet Orbis van het Contact Oud Mariniers
Veluwe is een koor dat bestaat uit oud mariniers, een koor
van ongeveer 30 zangers, vier accordeonisten, een gitarist,
een trompettist en een slagwerker. Het geheel staat onder
leiding van de dirigent Jaap van Huffelen. De meeste liederen
die het Marinierskoor zingt valt onder het repertoire van een
Shantykoor. Afhankelijk van het doel waarvoor het Marinierskoor

Met gevaar voor eigen leven kwamen ze op voor de belangen van
anderen; in Afghanistan, Somalië, de Balkan en Zuid-Soedan.
14 militairen, waar onder drie mariniers, zijn daarvoor op 2 juli
onderscheiden. Ze verrichtten hun taak voor de Nederlandse
krijgsmacht op uitzonderlijke wijze. Ze toonden moed.
Kapitein der mariniers Jack kreeg het Bronzen Kruis voor inzet
in Afghanistan 2007, Special Forces Task Unit wegens ‘Moedig en
beleidvol optreden tegenover de vijand.’
Deze toenmalige sergeant van de mariniers nam in Afghanistan
als ploegcommandant deel aan verschillende grote operaties.
Tijdens een van deze operaties neemt de sergeant vrijwillig de
leiding van een voetpatrouille naar een door de vijand bezet
gebied. De patrouille loopt in een hinderlaag en wordt bestookt
met geweer-, mitrailleurvuur en raketwerpers. De sergeant
van de mariniers komt verschillende keren uit zijn relatief
veilige stelling om het vuur naar zich toe te trekken, zodat zijn
ploegleden het gevecht ongeschonden kunnen verlaten.

optreedt, wordt de samenstelling van het repertoire bepaald,
maar voornamelijk zijn dat Hollandse liederen die in een
ontspannen sfeer worden gezongen. Zee, strand, water, drank,
vrouwen en heimwee en uiteraard de liederen die bij het Korps
Mariniers werden gezongen maken een groot onderdeel uit van
het repertoire. Liedjes die bij velen een apart gevoel veroorzaken,
vaak gemengd met een lach of een traan.
Het formele tenue van het Marinierskoor is, zoals wij dat
noemen “pakkie an deftig”, de blauwe blazer met grijze broek,
het blauwe overhemd met stropdas en de baret. Omdat het
Marinierskoor regelmatig in het openbaar optreedt bij feestelijke
gebeurtenissen, Shantykorenfestivals enzovoorts, was er bij de
koorleden behoefte voor een meer “casual tenue”.
Op de Shantykorendag Nunspeet van 4 augustus 2018
presenteerde het Marinierskoor zich voor het eerst in het nieuwe
tenue.
Wellicht heeft u interesse om zich bij het Marinierskoor aan te
sluiten? Meldt u zich dan aan via infocomveluwe@gmail.com

Kruis van Verdienste.
Sergeant van de mariniers Martin en sergeant van de mariniers
Ante kregen het Kruis van Verdienste vanwege hun inzet voor de
kust van Somalië 2014, Netherlands Maritime Special Operations
Force. Wegens ‘Moedig en beleidvol optreden in verband met
vijandelijke actie.’
Op een nacht krijgen 2 kikvorsmannen (duikers met een speciaal
pak) opdracht een piratenschip voor de kust van Somalië te
saboteren. De kans op ontdekking is groot. Mede ook door
het ondiepe water, een koraalrif als onverwacht obstakel en
oplichtend plankton.
Op de terugweg krijgen de mannen ook nog te maken met een
verraderlijke onderstroom. Op het moment dat zij aankomen
bij de oppikboot worden zij beschoten door de piraten. Dankzij
de geslaagde sabotage zijn nieuwe kapingen en gijzelingen
voorkomen.
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Drie legeringsgebouwen op de Van Ghentkazerne zijn voorzien
van grote muurschilderingen die momenten uit het leven van
mariniers uitbeelden.
Het is een initiatief van kazernecommandant Jan ten Hove. Een
Alumni-vereniging van mariniers heeft de kosten betaald en
de schildering is verzorgd door de Rotterdamse kunstenaars
TelmoMiel.

Vanwege zijn verdiensten voor het Mariniersmuseum is
KOLMARNS b.d. Jaap Dijkstra door Korpscommandant Jeff
MacMootry onderscheiden met de Erepenning CZSK in brons.
Dat gebeurde op 12 juli. Sedert zijn aantreden als voorzitter van
de stichting Historische Verzameling van het Korps Mariniers
werd Dijkstra geconfronteerd met het gecompliceerde
reorganisatieproces van de Defensiemusea. Jaap Dijkstra
heeft zich met hart en ziel ingezet om het Mariniersmuseum
en de collectie in goede orde onder te brengen bij de
zelfstandig opererende organisatie van de Koninklijke Stichting
Defensiemusea.

Het bronzen kruis.

Muurschildering

Oproep schelpen
Een oud-marinier, Smit geheten, heeft ongeveer een half jaar
geleden aan het Schelpenmuseum Amsterdam en collectie
schelpen en koralen aangeboden die hij had verzameld toen hij,
begin jaren vijftig, diende in de Korea-oorlog en later in NieuwGuinea. Hij zou daar springstof hebben moeten plaatsen in een
rif. Als duiker zou hij bijzondere vondsten uit de zee hebben
opgedoken. Smit zal nu in de tachtig zijn.
Ik ben oud-journalist en schrijf een reeks verhalen over de

schelpenverzamelaars die (delen van) hun collecties aan het
Schelpenmuseum hebben aangeboden. Die verhalen zullen
worden gebundeld in een bijzondere uitgave. Ook de heer Smit
zou ik hiervoor graag willen spreken
Kent iemand deze meneer Smit? Heel graag reacties naar:
Frans van Lier
Linnaeusparkweg 77
1098 CS Amsterdam
fransvanlier@euronet.nl
020 6927353
06 37477586

Verhaal van Mariniers Brigade

Nederlanders te bevrijden en beschermen. Een hele generatie
zweeg een leven lang over wat ze hadden meegemaakt.

’Bestemming Soerabaja’ van Ilse Akkermans vertelt het boeiende
verhaal van de Mariniers Brigade die samen met de Amerikanen
opgeleid werden in Camp Lejeune U.S.A. voor de strijd tegen
Japan. Na ’de bom’ moesten zij naar N.O.I. om onze Indische

In het boek ’Bestemming Soerabaja’ leest u er alles over. Het is
te bestellen via tel. 0118-440760 voor € 10,25 franco thuis binnen
Nederland.
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Defensie Ondersteuningscommando

Reünies
Gehouden
AROMARNS klas-19

Samen met
Veteranen wonen
op een landgoed

Geïnteresseerd? Meldt u zich dan vrijblijvend aan voor een
open dag in 2018 op maandag 5 februari, maandag 14 mei,
maandag 3 september, maandag 3 december
Het Koninklijk Tehuis voor OudMilitairen en Museum Bronbeek
te Arnhem organiseert open dagen
voor wie overweegt in het militair
tehuis te gaan wonen. U kunt het
leven in Bronbeek van dichtbij
ervaren en kennis maken met zijn
bewoners. U wordt geïnformeerd,
over alle voorzieningen en de
relatief gunstige bijdrage in de
verzorgingskosten.

Kijk voor de toelatingsvoorwaarden op www.bronbeek.nl of vraag
een informatiemap aan. Er zijn
ook mogelijkheden voor tijdelijke
opname van veteranen.
Contact:
Zorgmanager Bronbeek Arnhem
T (026) 3763555

Aanmeldkaart
Contact Oud - en actief dienende Mariniers
Ik verzoek ingeschreven te worden bij de vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers

Stuur deze kaart (of de verlangde

 als gewoon lid

informatie per brief) vandaag

 als buitengewoon lid

• Gewone leden zijn uitsluitend zij die deel hebben uitgemaakt van, of als marinier nog actief dienen bij het Korps Mariniers.
• Buitengewone leden zijn zij die dienen of gediend hebben bij eenheden van het Korps Mariniers, maar niet als marinier.
• Het donateurschap staat open voor eenieder die zich aangetrokken voelt tot onze vereniging.

De jaarlijkse bijdrage van tenminste € 24,00 die ik direct na ontvangst van de contributienota
zal overmaken, geeft mij recht op vijfmaal per jaar de toezending van Houwe Zo.
:

Adres

:

Postcode

:

Telefoon

:

Email

:

Nadat begin 1962 de Indonesische infiltraties over zee en door
de lucht toenamen werden een QPO compagnie uit de Antillen
evenals een QPO uit Nederland alsnog naar NNG gedirigeerd.
Zodoende heeft uiteindelijk het merendeel van AROklas-19 zijn
actieve diensttijd in voormalig NNG doorgebracht. Wij hebben
zo een bijdrage kunnen leveren aan de laatste vermelding op
het Korpsvaandel. Een zeker gevoel van voldoening daarover
kunnen we niet ontkennen.
Dit heeft tot een hechte band tussen de KMR-officieren van
AROklas-19 geleid en tot op de dag van heden vinden er
regelmatig reünies plaats. De laatste jaren met verhoogde
frequentie i.v.m. het te verwachten versneld uitdunnen der
gelederen. Maar vooral sinds we weer een van de “verloren
schapen”, Jan Tesselaar, hebben hervonden, wordt er nu elk
jaar een reünie georganiseerd in samenhang met zijn jaarlijkse
bezoek vanuit Canada. Overigens is hij niet de enige AROklas-19
reünist die in het buitenland woont, want ook Ed Richelle was
speciaal voor deze gelegenheid uit zijn woonplaats in Spanje
overgekomen.

AROklas-19 legde bij het Papoea-monument een krans als
eerbetoon en ter nagedachtenis aan de Papoea’s. In zijn speech
voorafgaande aan de kranslegging memoreerde Jim Enters
dat wij allen tenslotte heel wat patrouilles hebben gelopen
in NNG, waarbij we vele Papoea’s als gids of dragers in onze
colonnes hadden mee lopen. Als het even kon werden de meeste
patrouilles voorafgegaan door gidsen uit de dichtstbijzijnde
kampong en/of Papoea politieagenten. Er zijn in deze periode
een aantal van de Papoea gidsen gesneuveld aangezien zij
voorop liepen en als eerste het vijandelijke vuur trokken. Wij
zijn dan ook van mening dat de slachtoffers onder de mariniers
patrouilles beperkt zijn gebleven dankzij het goede werk van de
Papoea’s en dat zij ook belangrijk hebben bijgedragen aan het
succes van de operaties. Ook de inzet van de leden van het PVK
(Papoea Vrijwilligers Korps) moet hier genoemd worden. Onder
de aanwezigen was ook Roy Spiekerman van Weezelenburg,
die als Korporaal Adelborst de praktische opleiding samen met
AROklas-19 doorliep. Hierdoor is hij al sinds jaar en dag door
AROklas-19 als een van de “onzen” geadopteerd.
Na deze ceremonie togen we naar het restaurant “De Kumpulan”
voor de borrel gevolgd door een uitstekende rijsttafel. Er werd
nog lang nagepraat bij koffie en een drankje waarna een ieder
met een voldaan gevoel weer huiswaarts ging om elkaar op 22
november a.s. bij de VKT-meeting/Studie dag in Doorn weer te
ontmoeten.

nog op naar:

 als donateur

Naam

De “tulis” van AROklas-19, Wim Rooseboom, had voor 25 april
“De Kumpulan” in Bronbeek als plaats voor de reünie uitgezocht.
Klas 19 diende van 1960-1962. Na de ARO-opleiding in Doorn
en beëdiging tot Officier der Mariniers volgden een aantal
van hen een specialistische opleiding in Nederland terwijl de
infanteristen direct werden uitgezonden naar de Nederlandse
Antillen en Nederlands Nieuw Guinea.

Woonplaats

Ledenadministratie
Vereniging Contact Oud- en
actief dienende Mariniers

:

Geboortedatum :
Datum in dienst :

Datum uit dienst :

Handtekening

Datum

:

:

-
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Ledenadministratie vereniging Contact Oud-Mariniers - p/a dhr. G. Goudkade - Antwoordnummer 7045 - 3430 VM Nieuwegein
(postzegel niet nodig). Of per e-mail aan: ledenadmincom@planet.nl.
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Het Papoea-monument in Bronbeek. De foto is niet tijdens de reünie gemaakt.
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Jim Enters

Oud-opvarenden van PG bemanningen 1987/1988 en 1991
Op zaterdag 13 oktober houden wij van 14.00-21.00 uur een
reünie voor de oud-opvarenden van de eenheden die in 19871988 in de Arabische Golf aan operaties met codenaam Octopus
en Calendar II of aan operaties tijdens de Golfoorlog 1990-1991
hebben deelgenomen.
De oud- opvarenden kunnen zich laten vergezellen door één
partner. De reünie wordt gehouden in de Dukdalf op de oude
Rijkswerf te Den Helder.

- Onderwerp: ‘PG-reünie 2018’,
- Naam Bemanning/periode,
- E-mailadres,
- Telefoonnummer (mobiel),
- Neemt deel met partner en eventueel Naam partner.
Let op: Deze informatie wordt alleen voor deze reünie gebruikt.

Tijdens de reünie is er gelegenheid om een herinneringsfoto
te laten maken. De kosten voor deze reünie bedragen €30 per
persoon. Dat is inclusief de traditionele Blauwe Hap en een
drankje.

Betaling
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op SNS-rekening
NL27 SNSB 0706159284 t.n.v. K. IJzendoorn, Den Helder o.v.v.
PG-reünie 2018 en uw naam.
Uw inschrijving wordt per e-mail bevestigd na ontvangst van
de betaling van de verschuldigde bijdrage op eerder genoemd
rekeningnummer.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door, voor 13 augustus 2018, een e-mail
te sturen naar onze secretaris: maheur8788@gmail.com met de
volgende gegevens:

Tijdens deze reünie worden foto’s en filmopnamen gemaakt
voor publicitaire doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft
dient u dit voor aanvang schriftelijk kenbaar te maken aan onze
secretaris.

Bak 262 en 263
Morsec 1968 Suffisant
Woensdag 6 juni 2018 kwamen 27 oud-mariniers samen in
de VBH-kazerne voor een weerzien na 50 jaar! Het was een
schitterende dag, zelfs het weer deed aan Curaçao denken.
Na de eerste ontmoetingen werden herinneringen opgehaald
bij de beelden van de beamer en uit de fotoboeken. Na de koffie
met een toepasselijke lekkernij, was er tijd voor de toko en de
blauwe hap die voortreffelijk smaakte.
Daarna nam onze zeer zorgzame gastheer sgt.maj. Pruijmboom
ons mee voor een rondje kazerne. Wat is er veel veranderd in
50 jaar! In zaal Noorwegen kregen de oud-mariniers uitleg van
de Eerste Officier De Bruijne over de structuur van het Korps en

blikte hij in de toekomst. Herman Berteler nam de mannen mee
naar het Curaçao van 1968, door een passage voor te lezen uit
zijn dagboek.
Aansluitend werden in de longroom onder het genot van
een drankje vele anekdotes opgehaald en was er tijd voor
bedankjes. Met een korpsmuismatje als herinnering keerde
men huiswaarts en kon er teruggekeken worden op een zeer
geslaagde ontmoeting na 50 jaar.

Volgend jaar 5 februari is het 40 jaar geleden dat bak 262 en 263
begonnen aan de 9 maanden beroepsopleiding in de VGKAZ te
Rotterdam. Een enthousiaste groep kerels die wel in waren voor
een nieuw en onbekend avontuur.
Voor allen een fantastische tijd en een start van vele mooie jaren.
Daarom is het nu tijd om samen terug te kijken op die periode bij
het Korps.
Omdat we nog niet van iedereen een reactie hebben, het verzoek

je interesse kenbaar te maken bij: frank.ververs@hetnet.nl of
mobiel 06-12271256
Het idee is voor alsnog: eerste kwartaal 2019 (definitieve datum
volgt)
Locatie: nader te bepalen (de voorkeur gaat uit naar de VGKAZ
te Rotterdam).
Namens de reüniecommissie bak 262 en 263,
Frank Ververs, Rob Groot, Ben Kattenbeld en Ed Bicker

Van de bijdrage voor deze dag doneerde de morseccers € 254
aan het fonds D.M.R.C.

Gepland
FakFak
Voor Mariniers en Vlootpersoneel die gediend hebben in Fakfak,
voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, wordt op woensdag 24
oktober 2018 de jaarlijkse reünie gehouden in wijkhuis ”de
Geseldonk” in Helmond.
Ook zij die zich hierbij betrokken voelen zijn welkom.
Wie eerder aan deze reünie heeft deelgenomen of zich later

heeft aangemeld als geïnteresseerde krijgt een uitnodiging
toegestuurd.
Gelieve vóór 10 oktober een adreswijziging of aanmelding door
te geven aan:
jos.vd.konijnenberg@upcmail.nl
tel. 0492-534102
ceesvdpas@upcmail.nl 		
tel. 040-2546872
p.postma75@upcmail.nl 		
tel. 026-3612814

Mariniers klas 247/248
Op 6 september 2018 komen we bijeen op de VGKazerne
Rotterdam. De kosten zijn €30.
Opgave via mail naar frank@stapsport.com en voor
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25 augustus 2018 door overmaking van het bedrag op
NL55RABO0116742445 tnv F. Senders. Ovv reünie klas 247/248
en wel/geen veteraan.

10e MP reünie
De mascotte staat al in de houding om gasten voor de 10e keer
te verwelkomen op de MP reünie op woensdag 17 oktober in de
Van Ghentkazerne Toepad 120 te Rotterdam.
Aanmelden kan via j.hartog468@kpnmail.nl of per post
Boomgaardweg 35, 1326 CT Almere.

Het verzamelen is tussen 10.00- 10.15 uur in de Witte de Wit
zaal.
Zijn er nog MP maten die jullie nog niet eerder op de reünie
hebben gezien probeer ze eens te polsen om ook een bezoek
te brengen aan de MP reünie. Ook echtgenotes zijn van harte
welkom.
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Van de afdelingen
Afdeling Zuid Holland
Afdeling Groningen-Drenthe
en Friesland (COM Noord)
Herinnering: Busreis naar Papenburg
Op zaterdag 15 september maken we ons jaarlijkse excursie,
dit keer naar met de luxe touringcar naar Papenburg (D) vlak
over de grens bij Emmen. Op de Meyer Werf worden de grootste
cruiseschepen van Europa gebouwd. We zullen met een luxe
touringcar vanaf Joure starten en via onze vaste opstapplaatsen
naar Papenburg rijden. Het exacte programma staat nog niet
vast, maar dat er te eten en drinken is en de Meyer Werf bezocht
zal worden is zeker.
De eigen bijdrage bedraagt voor leden en partner € 24,50! In
verband met de reservering: Meld je nu aan! Opgeven kan per
mail naar penningmeester@comnoord.nl en is definitief door
het overmaken van € 24,50 p.p. naar NL61RBRB0954624920 o.v.v.
naam en aantal personen.

Viering Korpsverjaardag
Op zaterdag 8 december vieren we de verjaardag van ons Korps
met een feestavond. De locatie is het Van der Valk Hotel te
Hoogkerk.
Exacte tijden en de invulling van het avondprogramma volgt
in onze Nieuwsbrief. In ieder geval zal er een uitgebreide kouden warm buffet worden geopend en als iedereen het buikje
rond heeft gegeten, wordt het eetgedeelte afgesloten met een
dessertbuffet.
Dat er passende ‘live’ muziek gespeeld zal worden spreekt voor
zich, dat na 22.00 uur de dansvloer geopend zal worden evenzo.

Soosmiddagen
Na de zomervakantie zijn onze soosmiddagen
in de ‘Bunker’ in Haren op maandagmiddag
17 september, 15 oktober, 19 november en 17
december 2018. U komt toch ook (weer)!

Afdeling Overijssel
Lintje voor Jan Hendrikse
In Hengelo is Jan Hendrikse koninklijk onderscheiden.
Hij werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau omdat hij
al meer dan 30 jaar vrijwilliger is bij het COM en daarnaast
veel gedaan heeft of doet voor de tennisvereniging,
Oudheidkamer en de Hengelose Wandelunie.
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Reünie 14 december
Dit jaarlijkse gebeuren zal plaatsvinden op vrijdagavond 14
december 2018 in gebouw 147 van de Frederikkazerne, Van
Alkemadelaan 786 in Den Haag. Nadere info volgt.
Joep Caminada
Veteranendag Hellevoetsluis
Op zaterdag 23 juni waren 7 leden van COM o.afd. Rotterdam
vertegenwoordigd bij de 10e Veteranendag in Hellevoetsluis.
De uitnodiging kwam van Hans van der Velde, oud marinier
en wethouder van Hellevoetsluis. Na inloop met koffie in
Theater De Twee Hondjes werden wij welkom geheten door de
burgemeester van Hellevoetsluis, mevr. Milene Junius.
Vervolgens werd een lezing gehouden door Roanne van Voorst
geheten “Veilig onveilig”, een rondreizende foto expositie
over het thema veiligheid waarin vluchtelingen en veteranen
in hun eigen beelden en woorden laten zien wat je nodig hebt
om je ergens thuis te voelen. De foto-expositie was in de zaal
aanwezig Na afloop spraken wij met haar en werd haar boek in
dank afgenomen.

De eigen bijdrage voor leden en partner bedraagt € 16,65 en
dit is inclusief het koud- en warm buffet, het
dessertbuffet en 5 consumpties (fris, bier,
sap, wijn en binnenlands gedestilleerd). Extra
muntjes zijn verkrijgbaar à € 2,50 per stuk.
Opgeven kan vanaf heden door een e-mail te
sturen naar: penningmeester@comnoord.
nl en is definitief door het overmaken van de
entreeprijs naar NL61RBRB0954624920 o.v.v.
naam en het aantal personen.

Meyer Werf.

Geslaagde vaardag en tuinfeest
Met ruim 170 deelnemers uit het hele land blijft dit jaarlijkse
evenement groeien in populariteit. Kwamen de eerste
deelnemers ruim op tijd aan, velen hadden last van de
wegafsluiting van de A4 en arriveerden nog maar net op tijd voor
de afvaart. Met maar liefst 5 boten werd het een fantastisch
evenement. Waren wij in voorgaande jaren al in Maassluis,
Delft en de diverse pittoreske dorpjes, Maasland, De Lier, Den
Hoorn en Schipluiden, deze keer voeren wij via de Zwet, de
Schie en de Vliet naar de deels ontsloten waterwegen rondom
Den Haag. Er schijnt zelfs een geheime route te zijn welke naar
het centrum van Den Haag gaat maar deze is helaas nog niet
geschikt voor het type boten waar wij mee op stap waren. Wie
weet in de toekomst? Deze keer werd de muziek weer verzorgd
door Rare Auld Sound.

Een kijkje in de boot. Foto Ingrid van den Haak

Onderafdeling Den Haag

Terugblik op sportdag
Onderafdeling Den Haag deed aan de sportdag mee met 2
seniorenteams, een dames oriëntatieteam en vier jeu de
boules spelende dames. Diverse supporters kwamen kijken
hoe we het deden. Het was stralend weer en iedereen zette zich
in voor het onderdeel waarvoor hij of zij zich had aangemeld.
Nieuw dit jaar was handboogschieten. Een bijzondere ervaring,
waarbij weinig of niets was geoefend. Een pluim voor Den Haag
1. Daar was een goede boogschutter bij, waardoor we voor dit
onderdeel een 3e plaats behaalden.
Het totale resultaat was wat minder goed dan andere jaren,
maar meedoen was dit keer belangrijker dan de uitslag.
Wellicht volgend jaar beter, als de sportdag voor de 30e keer
wordt georganiseerd. Tussen de middag werden we verwend
met een royaal lunchpakket en na de prijsuitreiking, eind van
de dag, was er voor een uitgebreide barbecue gezorgd.

Daarna was het tijd voor de bekende traditionele nasi maaltijd
dat werd genuttigd onder het genot van enkele heerlijk
biertjes. Om 1 uur was het bezoek aan het veteranenmonument
aan de Burgemeester van der Jagtkade gepland en met een
karavaan van oude legervoertuigen werd koers gezet naar
het plein. Onderweg hadden we veel bekijks, het was immers
zaterdagmiddag en de terrasjes zaten vol, vooral toen de
ouderwetse sirenes van de voertuigen loeiden.
De Hellevoersluizers zien ook niet elke dag hun burgemeester
in een jeep rondrijden met twee knappe oud-mariniers! Bij
het veteranenmonument werden enkele kransen gelegd en
een eregroet gebracht om alle gesneuvelde kameraden te
herdenken. Vervolgens gingen we terug naar het theater waar
inmiddels de New Manhattan Bigband klaarstond om de rest
van de middag te vullen met muziek en dans a la Glenn Miller
en andere na-oorlogse hits.

Ik bedank hierbij, zowel de sportdagcommissie voor de goede
organisatie als onze deelnemers, die met veel enthousiasme
aan deze dag hebben meegewerkt. We hopen er in 2019 weer
bij te zijn.
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Afdeling Noord-Brabant
65 jaar
Zaterdag 27 oktober 2018 viert COM Noord-Brabant haar
65-jarig bestaan. Dit vieren we op de Koninklijke Luchtmacht
vliegbasis Volkel Zeelandsedijk 10 5408 SM Volkel. Vliegbasis
Volkel was de éérste marinierskazerne in Brabant na WW2.
Hierbij nodigen wij U en Uw partner uit om dit gezamenlijk
met ons te komen vieren. We hebben een leuk programma
voor u in petto. Aanvang: 10.00 uur (de poort is voor ons open
vanaf 9.45 uur) Einde: 16.00 uur
Hoe moet u handelen:
U maakt vóór 25 september 2018 € 17,50 per COM-lid, partner
en/of introducé, over op rekeningnr. NL55INGB0007576379
t.n.v. Contact Oud Mariniers Afdeling Brabant te St.
Oedenrode met vermelding van: Reünie 2018, uw vooren achternaam, geboortedatum, nummer van id. kaart/
paspoort of rijbewijsnummer en de persoonsgegevens van
uw partner of introducé i.v.m. aanmelden vliegbasis.
Meld u zich bij binnenkomst aan de poort met een geldig
legitimatiebewijs.
Omdat het een jubileumjaar is hebben wij gemeend om dit
jaar speciaal voor onze gasten die met het openbaar vervoer
willen komen transport te organiseren vanaf station Oss naar
de vliegbasis. Om 09.30 uur rijdt er een speciale bus vanaf het
Station Oss naar de vliegbasis. En om 16.15 vanaf de Vliegbasis
naar Station Oss. Wilt u hiervan gebruik maken dient u dit ook
vóór 25 september op te geven bij het secretariaat.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
H. Paul, Secretaris COM afd. Noord-Brabant 06-234 385 68
secretaris@comnoordbrabant.nl
Uitvoering ceremoniële taken
Er worden vrijwilligers gezocht die deel willen nemen aan
ceremonieel crematie/begrafenis/herdenkingen.
1. Hiervoor zoeken wij verspreid over de provincie NoordBrabant leden die hier aan willen mee werken maar geen
COM tenue bezitten. Het bestuur COM Noord-Brabant zorgt
voor in bruikleen: Polo met lange mouwen evt. regenjack
U zorgt voor: Baret met glimmend anker, Donker blauwe
spijkerbroek, Zwarte schoenen. De Polo en eventueel
regenjack wordt aan u verstrekt bij het ceremonieel en hier
ook weer ingenomen.
2. Wij zoeken ook nog steeds voor ceremonieel crematie en
begrafenis en herdenkingen
COM leden in het bezit van het COM tenue: Blauwe blazer –
grijze broek – baret met glimmend anker en zwarte schoenen.
Indien u hier aan mee wilt werken voor de oproep nr 1 of
oproep nr 2 (mogelijk alle twee) geef dit dan z.s.m. door aan
de secretaris (secretaris@comnoordbrabant.nl of telefonisch
06-23438568) onder vermelding van uw telefoonnummer en
eventueel e-mailadres.
Wij waarderen het indien we voldoende deelnemers hebben
om dit uit te kunnen voeren.
Bestuur Noord-Brabant

Afdeling Noord-Holland
Voorjaarsuitje naar Texel grandioos
Zaterdag 23 juni was het bij vele COM leden in de provincie
Noord-Holland al vroeg reveille voor het voorjaarsuitje.

deining en een lekker zonnetje tussen de zandbanken door te
manoeuvreren waar de zeehonden heerlijk met laag water op de
zandplaat lagen te zonnen.

Op deze dag zou er met een Amphi vaartuig het wad op gegaan
zijn bij Texel. Maar door technische problemen en bureaucratie
van een overheidsinstantie kon het LARC varen niet doorgaan.
Daardoor liep het programma behoorlijk in de war en moest
men een uur eerder met de pont naar de overkant.

Een grandioos gezicht om zo’n grote groep zeehonden bij elkaar
te zien. Af en toe kwam er één polshoogte nemen bij de boot een
fantastisch gezicht om dat nieuwsgierige kop(je) boven water te
zien.

De organisatie had het goed geregeld, de auto’s konden
geparkeerd worden bij het KIM. Door de problemen rond de
LARC kon er toch nog een boot gecharterd worden door toedoen
van Fup Boon en Aad van Gils om het wad op te gaan.
Om 10.30 uur was het inschepen op de veerpont en aan de
overkant stond een bus klaar om ons naar Cocksdorp te brengen
waar de “Vriendschap“ klaar lag om ons met een rustige
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Onderscheiding
Net voor de BBQ vroeg Willem Hup, voorzitter van COM NoordHolland, een momentje stilte om Fup Boon in het zonnetje
te zetten. De reden hiervan was dat Fup stopt met al zijn
bestuurlijke functies binnen COM Noord-Holland en COM Texel.
Vele jaren is Fup actief geweest binnen deze twee organisaties en
wat hij allemaal georganiseerd heeft is te veel om op te noemen.
Hiervoor werd hij beloond met de COM onderscheiding. Met een

Iedereen heeft met volle teugen kunnen genieten van de zon
en de zeelucht. Na anderhalf uur varen waren wij weer bij het
vertrekpunt gearriveerd.
Met de bus zijn wij naar de woning van Aad van Gils gebracht
waar een grote partytent en de vrouw des huizes Ina ons stond
op te wachten. Daar zijn we heerlijk verwend met een koude
versnapering (zeg maar bier/wijn en 0.0) en later op de middag
een overheerlijke BBQ.

hartelijk applaus en de felicitaties werd Fup voor deze geweldige
inspanning beloond. Met dank voor de gastvrijheid bij de familie
van Gils en de organisatie van de catering.
Bestuur COM Noord Holland namens alle aanwezigen
“Chapeau voor deze geweldige dag”.
Jan Hartog
Korpsfeest
Het korpsfeest van de afdeling COM-NH zal op 24 november
2018 worden gehouden in de MOOC. Spoorstraat 56, 1781 JH
Den Helder vanaf 11 uur. Uitgebreide Nasi maaltijd. 15:30 uur.
Stempelkaart 10 consumpties voor €15,00 per stuk. De niet
gebruikte stempels worden vergoed.
Opgave voor 06 november 2018. Via mail van de secretaris F.
Eckenhaussen: f.eckenhaussen@planet.nl. Bellen kan ook 020403 14 00.
Deelname door overmaking van € 17,50 p.p. t.n.v. Contact
Oud Mariniers Rotterdam, te Amsterdam, rekening
NL36INGB0007578273 o.v.v. Korpsfeest en naam en adres.

Nieuwe COM-leden en donateurs
Nieuwe Leden
E. Blommestijn				Tilburg
J. de Laat				
Cothen
R. v.d. Breul				
Driebergen
R. Bruinsma				Leiderdorp
W. J. v.d. Berg				
Den Haag
H. Freriksen				
Almelo
T. Moerkens				Roosendaal
B. Bruins				
Den Haag
B. v.d. Molen				
Purmerend
B. Voortman				Aalsmeer
A. I. J. Pattipeilohij				
Rotterdam
T. Stegeman				Leusden
T. Rademaker				Baarn
L. te Brake				
Aalten
I. Rommen				Tilburg
J. Bazuin				
Den Hoorn
M. de Waal				
Eersel
S. Peelen				Best
B. van Diemen				
Amsterdam
N. Roijackers				
Aarle Rixtel
N. Botterhuis				Haaksbergen
D. Heijmerikx				IJmuiden
G. Hoksbergen				Heteren
B. Oudijk				Waddinxveen
J. Hoek				Katwijk
A. Laan				Grootebroek
L. Faber				
Leens
R. de Veth				
Zuidland
M. Schulteis				
Cadier en Keer
M. Hermes				Heesch
S. Bouw				Dronten
S. Huveneers				
Beek (L)
G. Rebel				Uddel
E. Pettinga				Uithuizermeeden

J. J. Plomp				
Zutphen
E. de Vries				
Spierdijk
A. Swart				Leeuwarden
I. Gulpers				Valkenswaard
E. Wilgers				Schalkhaar
T. Burgers				Heteren
R. v.d. Zee				
Heerhugowaard
T. van Tricht				
Haarlem
W. Zwiers				Marken
F. Schaap				
Groningen
M. Sturm				Amsterdam
T. Borsje				Rijsbergen
D. D. J. Bernsen				
Kudelstraat
L. van Brero				
Emmen
F. Gaasterland				
Woerden
R. J. Stuijt				
Apeldoorn
J. F. Meier				
Ten Boer
V. van Donselaar				
Amsterdam
M. Zoer				Zwolle
B. K. T. Schoemaker				
Holten
D. de Boer				
Hoogezand
D. van Straaten				
Zoetermeer
T. S. Harrems				
Oudenbosch
J. Bosman				Wapenveld
L. F. Klerkx				
Haaksbergen
Y. v d Hee				
Heenvliet
S. Kostense				
Rijswijk (NB)
R. Toemen				Heeze
J. Gerritsma				Bolsward

Buitengewone leden
A.de Niet				Voorburg

Donateurs
J R J van Rooij				
P. J. Tijburski				
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Sint Oedenrode
Borne

Correcties
In de Houwe Zo 2 van 2018 wordt gemeld J. M F de Smit, oudmarinier, moet zijn: Sergeant der Mariniers b.d. en ook drager
van het draaginsigne gewonden, op 91-jarige leeftijd.
In de Houwe Zo 3 van 2018 wordt gemeld dat P. W. de Vries is
overleden op 7 januari 2017. Dit moet zijn 7 januari 2018.

F. J. Hop, oud-marinier, op 19 mei 2018 te Eenrum, op 72-jarige
leeftijd.
Jacobus Petrus Henricus (Koos) Bol, oud-marinier,
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 20
mei 2018 te Monster, op 76-jarige leeftijd.
Cor Angevare, oud-marinier, op 25 mei 2018 te Hoorn, op
86-jarige leeftijd.
H. H. Heutink, oud-marinier, op 26 mei 2018 te Huizen op
78-jarige leeftijd.

Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen van het
overlijden van:
Jan van der Blom, oud-marinier, op 11 december 2017 te
Alblasserdam, op 74-jarige leeftijd.
G. Hamburg, oud-marinier, op 15 februari 2018 te Schoorl, op
78-jarige leeftijd.
J. J. v.d. Bogert, oud marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 13 maart 2018 te Waalre, op
90-jarige leeftijd.
Chris van Leusden, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 7 april 2018 te Nieuwegein, op
91-jarige leeftijd.
P. G. Kolkman, oud-Marinier, op 26 april 2018 te Leusden op
83-jarige leeftijd.
J. G. Doorakkers, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 4 mei 2018 te Tilburg, op 83-jarige
leeftijd.
Henk Meijer, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 8 mei 2018 te Sappemeer, op
80-jarige leeftijd.
François Bastinck, oud-marinier, op 9 mei 2018 te Voorhout op
77-jarige leeftijd.
A.Haasnoot, oud-marinier, op 9 mei 2018 te Voorburg, op
60-jarige leeftijd.
L. E. Nederlof, oud-marinier, op 14 mei 2018 te Heijningen, op
75-jarige leeftijd.

H. J. Kloosterman, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 22 juni 2018 te Wapenveld, op
92-jarige leeftijd.
P.N.C. Teunissen, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 26 juni 2018 te Eindhoven, op
92-jarige leeftijd.

Salomon (Sam) de Loos, oud-marinier, op 27 mei 2018 te AnnaPaulowna, op 81-jarige leeftijd.

Manfred Wilhelm Lucas Schippers, oud-marinier,
onderscheiden met het Ereteken voor Orde en Vrede, op 28 juni
2018 te Sliedrecht, op 91-jarige leeftijd.

Pleun Speelman, oud-marinier, op 31 mei 2018 te
Numansdorp, op 81-jarige leeftijd.

Berend Wezeman, oud-marinier, op 29 juni 2018 te Emmeloord,
op 58-jarige leeftijd.

H. P. Frankevijle, oud-marinier, op 31 mei 2018 te Arnhem, op
84-jarige leeftijd.

J. J. (John) Boel, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 30 juni 2018 te Goes, op
91-jarige leeftijd.

Derk Bernardes Carel (Dicky) Dibbets, oud-marinier,
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 2
juni 2018 te Winterswijk, op 78-jarige leeftijd.

J. Janse, oud-marinier, op 2 juli 2018 te Ridderkerk, op 82-jarige
leeftijd.
Klaas Wijker, oud-marinier onderscheiden als lid in de Orde
van Oranje-Nassau, op 3 juli 2018 te Egmond aan Zee op
73-jarige leeftijd.
C. S. Eijs, oud-marinier, op 7 juli 2018 te Zevenhoven, op
86-jarige leeftijd.
Eugène Maurice (Eus) van Tilborg, oud-marinier,
onderscheiden met de Herinneringsmedaille V.N.
Vredersoperaties, op 9 juli 2018 te Nootdorp, op 47-jarige
leeftijd.
A.W. Taapken, oud-marinier, op 21 juli 2018 te Rotterdam, op
83-jarige leeftijd.
P. J. (Piet) Lamers, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 23 juli 2018 te Schaijk, op
98-jarige leeftijd.
Moge zij rusten in vrede.

J. den Dulk, oud-marinier, onderscheiden met het NieuwGuinea Herinneringskruis, op 5 juni 2018 te Maassluis, op
83-jarige leeftijd.
Johan Lambertus (Jan) Deckers, Sergeant-Majoor der
Mariniers b.d., onderscheiden met het Nieuw-Guinea
Herinneringskruis, op 7 juni 2018 te Zeist, op 84-jarige leeftijd.
F. J. (Frans) Haansbergen, oud-marinier, onderscheiden met
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 8 juni 2018 te Breda, op
90-jarige leeftijd.
Cornelis (Cees) Cevaal, oud-marinier, onderscheiden met
het Ereteken voor Orde en Vrede, op 9 juni 2018 te Ritthem, op
91-jarige leeftijd.
Terrance (Terry) Hillebrandt, Adjudant der Mariniers.
onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 14
juni 2018 te Dordrecht, op 78-jarige leeftijd.

B. G. C. Molenaar, op 15 mei 2018 te Streefkerk, op 82-jarige
leeftijd.

H. J. (Henk) de Man, Kapitein der Mariniers b.d onderscheiden
als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis en de Herinneringsmedaille
VN-vredesoperaties, op 15 juni 2018 te Arnhem, op 81-jarige
leeftijd.

Henk Buhrer Tavenier, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 18 mei 2018 te Westdorpe,
op 82-jarige leeftijd.

Arie Gerrit de Bruin, oud-marinier, onderscheiden met het
Ereteken voor Orde en Vrede, op 16 juni 2018 te Utrecht, op
91-jarige leeftijd.
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G. A. Abendanon, oud-marinier, onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis, op 21 juni 2018 te Epse op
80-jarige leeftijd.
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1 september Airborne Wandeltocht Oosterbeek
15 september Landelijke Wandelpuzzeltocht/motortocht
Schoorl
18 september Prinsjesdag Den Haag
21 november Korpsconcert Rotterdam, nadere bijzonderheden volgen
10 december Kranslegging Oostplein
Rotterdam

Prinsjesdag.

Reguliere bijeenkomsten
Afdeling COM Noord (Groningen/Drenthe/Friesland)
Iedere derde maandag van de maand soosmiddag in de
bunker van de Wapenbroeders. Ingang Be-Quickstadion aan
de Rijksweg in Haren. Aanvang 14.00 uur. Contactpersoon
Eildert Muntinga: 06-20398821.
Afdeling Overijssel
Op elke 3e woensdag van de maand houden wij
oploopavonden, aanvang 20.00 u, locatie: Hermantap, Ystraat
7523 HK Enschede, T: 053-455 5037.
Onderafdeling Arnhem & omstreken
Iedere tweede maandag van de maand vaste contactavond
in de kantine van SC SML, Bakenbergseweg 256 in Arnhem.
Aanvang 19.30 uur. Info: Secretaris/ledenadministratie
Bart Muis, Heeckerenstraat 64, 6882 DD Velp, T: 026-3648835,
E: g.muis3@chello.nl
Afdeling Utrecht
Bijpraatavonden. Resterende bijpraatavonden in 2018 in
de Gouden Bal van de VBHKaz te Doorn. 18 sept. en 20 nov.
Aanvang 19:00 uur. Ook andere afdelingen zijn van harte
welkom. Let op! Aanmelding is verplicht in opdracht van de
kaz.cdt. Aanmelden voor 18 sept. uiterlijk 14 sept. en voor 20
nov. uiterlijk 16 nov. Bij Arend Jansen van Jorksveld
e-mailadres: erna@kabelfoon.nl
Remembranche Sunday. Deze herdenking van alle militaire
slachtoffers uit de Gemene Best landen van de WO I en WO
II en alle gewapende conflicten daarna. Deze herdenking zal
plaatsvinden op zondag 11 november op het Ereveld van de
1e Algemene Begraafplaats “Soestbergen” aan de Gansstraat
in Utrecht. Tijdstip verzamelen tussen 11:30 uur en 11:45
uur. Wij als COM afd.Utrecht organiseren deze herdenking en
vormen de Erewacht. Aanmelden via: cmudde@kabelfoon.nl
Feestavond 2018. De feestavond zal worden gehouden op
zaterdag 17 november bij het restaurant ‘Darthuizen aan de
Rijksstraat weg nr. 315 te Leersum. Aanvang om 16:00 uur.
Ook andere afdelingen zijn van harte welkom. Deelname voor
COM leden met partner of één introducé € 18,00 pp. Meerdere
introducees € 30,00 pp. Uw opgave sturen naar Dick Zijlstra:
dickzijlstra@hotmail.com
Afdeling Noord-Holland-onderafdeling Amsterdam
Soosavonden op iedere tweede donderdag van de maand
(m.u.v. de maanden juli en augustus) in gebouw ECA van de
Marinekazerne Amsterdam. Alle avonden beginnen om 19.30 uur.
Afdeling Noord-Holland-onderafdeling Almere
Soosbijeenkomst iedere laatste woensdag van de maand,
m.u.v. de maanden juli en augustus.
In gebouw ‘De Concertmeester van de Toonladder’,
Kathleen Ferrierstraat 51, 1311 KH Almere.
Aanvang 13.30 uur. Einde 15.30 uur.
Te bereiken met lijn 7 van Connexxion, uitstappen
bushalte Wim Kan plein.
Voor informatie: Gerard Stoute,
T: 036-533 2437 ma t/m vrij van 19.30 tot 20.30 uur.
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Afdeling Zuid-Holland-onderafdeling Drechtsteden
Iedere tweede donderdag van de maand (m.u.v. juli en
augustus) soosavond in Paviljoen De Punt Badweg 10 te
Dordrecht. Aanvang 19.00 uur
Inlichtingen via E: comdrechsteden@gmail.com
Onderafdeling Rotterdam
Sociëteit- en overige avonden op iedere derde dinsdag van
de maand (behalve in sept.: 2e dinsdag) in Echo’s Home
‘het Anker’ in de van Ghentkazerne aan het Toepad 120 te
Rotterdam. De soosavonden beginnen om 19.00 uur.
Inlichtingen over activiteiten via commissaris activiteiten
Adriaan van Westenbrugge E: activiteiten@comrdam.nl
M: 06-48806642 of via de site www.com-rdam.nl.
Opgeven vooraf i.v.m. toegangsregeling.
Onderafdeling Den Haag
Iedere tweede dinsdag van de maand vaste soosavond
in de Citadel van de Frederikkazerne, Van Alkemadelaan
786, 2597 BC Den Haag. Legitimatie bij de poort verplicht. Inl.
Joep Caminada: M: 06-24796096, E: joep.caminada@hetnet.nl
Indien de deur van de Citadel gesloten is, dan contact
opnemen met bovenstaand nummer.
Afdeling Zeeland
De oploop in 2018 valt elke laatste woensdag van de maand,
m.u.v augustus en december in de stationsrestauratie
Vlissingen. Aanvang 11:00, nasimaaltijd 12:30
Aanmelden bij Wim Slootmaker (secretaris AVOM)
via T:0113-372055 of
E: mslootmak@zeelandnet.nl
Uiterlijk vrijdag 12 uur in de voorafgaande week.
Onderafdeling Eindhoven
Veteranen inloophuis "De Treffer", Smitsstraat 17 in het
centrum van Eindhoven is elke week open op: maandag
van 14.00 tot 18.00 u, woensdag van 14.00 tot 18.00 u,
donderdag van 14.00 tot 21.00 u en zaterdag van 12.30 tot
17.00 u. De koffie is gratis. Verdere info Perry Foxen, secretaris
onderafdeling Eindhoven, E: p.foxen61@outlook.com
Belangrijke websites
www.defensie.nl
www.marine.nl/marinierskapel
www.mariniersmuseumrotterdam.nl
www.contactoudmariniers.com
www.wjb.nu
www.rotterdamendemariniers.nl
www.korpsmariniersforum.nl
www.dutchmarinesbrotherhood.nl
www.stichtingdutchmarines.nl
www.avom.nl
www.dmrc.nl
www.ex-act.nl
www.keepthemlanding.nl
www.detorren.nl
www.veteranencuracao.net
www.mariniersnieuwguinea61-62.nl
www.ssdom.nl

Optredens
Marinierskapel zie de website:
www.marine.nl/marinierskapel

Dagelijks Bestuur
Voorzitter P.L.A. Kruithof
Vicevoorzitter Vacature
Secretaris C.J.W. (Kees) Wit,
Entstraat 34, 4731 XH Oudenbosch,
M: 06-5317 7453, E: cjwwit@gmail.com
Penningmeester W.P.M. Karelse,
E: w.karelse@telfort.nl
Commissaris PR & Werving
E. van de Griend, Watermolen 5,
3352 TB Papendrecht, M: 06-15056572,
E: griendevande@gmail.com
Commissaris Algemeen
P.D. Bosschart AA, Generaal van
Heutszlaan 36, 7316 CJ Apeldoorn,
T: 055-521 8687, E: pd.bosschart@chello.nl
Commissaris Buitenland & IV
P.H. Lammens, T: 0168-476 380,
E: blitcomnl@gmail.com
Vertegenwoordiger Commandant Korps
Mariniers Mevrouw Deborah Meelis,
E: daa.meelis@mindef.nl
Vertegenwoordiger Korps Mariniers
AOOMARNALG T.R. Jacobs,
E: TR.Jacobs@mindef.nl
Coördinator COM/CZSK
H.F.M. (Dirk) van Schalkwijk, Van
Leeuwenhoekstraat 29, 1782 HL Den
Helder, T: 0223-622 863; M: 06-4041 1533,
E: hfmvanschalkwijk@gmail.com
Coördinator RVA/Landelijk Bestuur COM
J. Hendrikse, Tuindorpstraat 10,
7551 AT Hengelo, M: 06-1304 0155,
E: janenriahendrikse@home.nl
Coördinator Ceremonieel
Mark J. Vereijken, Weth. C.E.Th.
Vernooijstraat 10, 3945 BZ Cothen,
T: 0343-573 920,
M: 06-2064 1776; E: m.j.vereijken@vpmail.nl
Coördinator Nuldelijnsondersteuning
A. van de Broek, Han Hoekstrahof199,
1628 WX Hoorn, T: 0229-504 866,
E: broekvda@veteranen.nl
Ledenadministratie
G. Goudkade, postbus 7119, 3430 JC
Nieuwegein, T: 030-605 1718,
b.g.g. M: 06-5494 1076,
E: ledenadmincom@planet.nl
Betalingen
Jaarcontributie in 2018 € 24,00
op ING-rekening IBAN;
NL36INGB0000454981; BIC INGBNL2A,
t.a.v. Penningmeester COM, Nieuwegein
Overige: ABN-AMRO-rekening IBAN;
NL44ABNA0595771246; BIC ABNANL2A

Correspondentie
1. Opgave van nieuwe leden, adreswijzigingen en inlichtingen omtrent
contributiebetalingen te richten aan de
ledenadministrateur
2. Zaken de vereniging betreffende, richten
aan de secretaris van het Dagelijks
bestuur. Adres zie hiervoor
3. Kopij: oproepen, ingezonden stukken
en afdelingsnieuws richten aan de
redactiesecretaris via
E: houwezo1665@gmail.com
4. COM op Internet:
www.contactoudmariniers.com
Stichting Sociaal Fonds/COM
Secretaris André W. Meijer, Struikheide 8,
7841 GE Sleen, M: 06-5356 1079,
E: andre@wemmenhove.net
Stichting Vrienden van het COM
Voorzitter E. van de Griend, Watermolen
5, 3352 TB Papendrecht, M: 06-51145461,
E: griendevande@gmail.com
Secretaris P.H. Lammens,
E: blitcomnl@gmail.com
Penningmeester Vacature
Verkoop Marine- en Marinierssouvenirs
en accessoires: E. van de Griend: 0615056572 of P. Lammens: 06-54246760
Afdelingssecretaris
Groningen/Drenthe/ Friesland
(COM-Noord) Secretaris Marko
Schanssema, Zandhamel 2, 9403 XN,
Assen, T: 0592-269 378 / 06-27234111,
E: secretaris@comnoord.nl
Overijssel secretaris: H.A. Brouwer,
Brecklenkamp 17, 7556 NV Hengelo,
T. 074-2424389, E: Ha.brouwer@home.nl
Gelderland W. Veenendaal, Gatherweg 13,
8171 LB Vaassen, M: 06-2940 9446,
E: wa.veenendaal2@gmail.com
Utrecht Gerhard Bosma, Rijsenburgselaan
49, 3972 EH Driebergen, M: 06-52554379,
E: comutrecht@gmail.com
Noord-Holland a.i. F.W. Eckenhaussen,
Oosteinde 6, 1151 BV Broek in Waterland,
T: 020-403 1400,
E: f.eckenhaussen@planet.nl
Zuid-Holland J. van den Berg (wnd),
Cortenaerstraat 4, 3143 KB Maassluis,
T: 010-591 8654, E: bergjong@caiway.nl
Zeeland Xander Broekhart, Nieuwstraat
61, 4501 BC Oostburg, T: 0117-451 195
M: 06-36546944, E: mrx@zeelandnet.nl
Noord-Brabant Hennie Paul, De Hennepe
276, 4003 AL Tiel; M: 06-2343 8568,
E: secretariaat@comnoordbrabant.nl
Limburg Secretaris R.J.A.H. Stollman
(René), Engweide 15, 6372 EV Landgraaf
M: 06-20723969
E: Secretaris.com.limburg@gmail.com
Penningmeester M.A.M. Verheijen
(Maarten), Odamolenstraat 5, 6002 BR
Weert, T: 0495-573 439, M: 06-4020 0368
E: Penningmeester.com.limburg@gmail.com
Identiteitsgroep Marinier Commando
Mark J. Vereijken (secretaris en
vicevoorzitter). Weth. C.E.Th.
Vernooijstraat 10, 3945 BZ Cothen
T: 0343-573 920 M: 06-20641776
E: mariniercommando@gmail.com

cominfo

agenda

Agenda

Vereniging Contact Oud- en actief
dienende Mariniers
Beschermheer de commandant Korps
Mariniers, brigadegeneraal Jeff Mac
Mootry. De vereniging is Koninklijk
goedgekeurd bij KB nr. 43 op 9 december
1950. Ingeschreven in het Handelsregister
bij de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nr. 40342652
Ledenbestand
De ledenstand per 27 juni 2018 is 6655
leden en donateurs.

Curaçao Cees den Otter, Villapark The
Pearl KV8, Sta Catharina, Willemstad,
Curaçao; T: 005999-7671306,
E: cees@denotter.info
Australië Liaison-officer V. Scheenhouwer,
4 Salwood Court, Pinbarren 4568
Queensland Australië
E: dutchkiwi@skymesh.com.au
Canada John Appel, 2545 Addingham
Cres. Oakville, ON, L6J 7K7. Tel. +1 (905)
582-7692 E: appeldemuinck@gmail.com
New Zealand contactadres Jan Krimp,
55 Tilley Road, Paekakariki,
E: jandhkrimp@gmail.com
Secretarissen Schietverenigingen COM
Friesland J.P. Brandt, Oude Postweg 4,
8461 LL Rottum, T: 0513-626 114,
E: joop.brandt@hetnet.nl
Groningen/Drenthe J. Poland,
Oosterstraat 24, 7822 HE Emmen,
M: 06-1320 4923, E: svcomgrdr@gmail.com
Overijssel M. Tijhof, Lage Esweg 55,
7441 AW Nijverdal, T: 0548-615 187,
E: mannestijhof54@gmail.com
Zeeland Gerrit Toerse,
Ritthemsestraat 131, 4389 TE Ritthem,
T: 0118-465 552, M: 06-4015 6547,
E: secrcomsvzld@gmail.com
Oss F. van Brussel. Contact via P. van
der Avort, Zilverzand 31, 5689 AD Oirschot,
M: 06-2907 9596;
E: secr.com.oss@gmail.com
Bovenstaande schietverenigingen zijn
aangesloten bij de KNSA en verenigd
in het Landelijk Overleg Orgaan COMschietverenigingen. (LOOCOM s.v.)
Voorzitter LOOCOM Peter van Meurs
Secretaris Frans Schoots
E: fransschoots@kpnplanet.nl
Mariniersmuseum
Wijnhaven 7-13, 3011 WH Rotterdam,
T: 010-412 9600,
E: info@mariniersmuseum.nl
Openingstijden: di. t/m za. van 10-17 uur,
op zon- en feestdagen 11-17 uur,
voor actuele openingstijden zie
www.mariniersmuseum.nl
Gratis toegang veteranenpashouders
Veteraneninstituut
Postbus 125, 3940 AC Doorn
T: 088-334 0050
E: info@veteraneninstituut.nl
Nummer Veteranenloket:
088-334 0000 (24/7)
Veteranenplatform
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn,
T: 0343 474 141
E: info@veteranenplatform.nl
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