Zaterdag 27 mei 2017
Reünie veteranen Tijgerbrigade en Java te Vught

Met veteranen van:
1 RS, 5 RS, 3-7 RS, 4-2 RI, 1-3 RI, 6-3 RI, 1-4 RI, 1-5 RI, 5-5 RI,
2-6 RI, 4-6 RI, 5-6 RI, 2-7 RI, 3-7 RI, 13 RI, 2-13 RI, 1-15 RI,
435 RI, 32 AAT, 42 AAT, 43 AAT, 2-2 RVA,
2e Genie Park Compagnie, 43eGenieVeldComp,
2e Infanterie Brigade Groep, 2e Mitrailleur Bataljon,
3e Garde Regiment Grenadiers, 4e Garde Reg. Jagers 4 I.B.,
411 Bataljon Grenadiers, 411 Bataljon Infanterie,
413 Bataljon Infanterie, 421 Bat. Garde Reg.Jagers,
425Bat Inf, KMG /LTD, KMG/Veldpost , KNIL U-Brigade,
Korps Mariniers, Mariniers Brigade en Vaartuigendienst.
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Nieuwsbrief voor sobats van 2-6RI, de Tijgerbrigade en
alle andere dappere mannen die op Java hebben gediend.
Hoogvliet, juni 2017
Toch weer gelukt! Nadat in 2016 de reünie was afgezegd wegens plotselinge ziekenhuis opname van
Joop (gescheurde aorta en kapotte hartklep) was het afwachten of er in 2017 een reünie georganiseerd
kon worden. Joop herstelde goed en eind december 2016 nam voorzitter Marianne samen met Joop het
besluit : de reünie van 2017 zou doorgaan en plaatsvinden in mei. Een mooie dag om het samenzijn te
vieren was 27mei. Toen gingen de trossen weer los.
Na een paar maanden revalidatie van Joop en betrekkelijke rust knalde Marianne, met de van haar
bekende energie, los. Omdat Marianne in 2016 al bezig was geweest voor de reünie hadden we onze
zolder al aardig vol staan met artikelen die bestemd waren voor de veteranen. Maar Marianne ging
door! Nog meer bedrijven aanschrijven, artikelen in dagbladen plaatsen, instanties inschakelen,
veteranen aanschrijven en wakker schudden. Er werden weer nieuwe prijzen gekocht en ingepakt. Het
werd, om eerlijk te zijn, een beetje een pakhuis in ons huis. De gang stond vol, de logeerkamer stond vol
en de zolder stond vol. Zelfs moesten we enkele dagen voor de reünie dozen in de huiskamer plaatsen
omdat er op de valreep nog een palet goodies werd gebracht. En omdat Joop beslist niet mocht sjouwen
van Marianne nam zij het meeste sjouwwerk voor haar rekening. Bob en Marijke gaven op Moederdag
met het van boven naar beneden sjouwen van de meer dan honderd loodzware havenboeken ook even
een sterk staaltje sjouwkunst weg.

Tussen al dit gesjouw en geregel moesten wij ook op zoek naar een andere, betaalbare drukker voor
onze nieuwsbrieven en het blad Sepatoe Roesak. Theo, onze ‘superdrukwerkverzorger’, had een
andere baan gekregen en daarbij was geen ruimte meer voor de verzorging van het drukwerk. Offertes
werden op aanvraag opgestuurd. Duizenden euro’s werden soms gevraagd voor het drukwerk in
dezelfde kwaliteit als onze Theo leverde De schrik sloeg ons om het hart! U weet dat wij geen contributie
heffen, we doen ons vrijwilligerswerk alleen op basis van uw donaties en schenkingen. Gelukkig vonden we Jan
Teeuw, (iemand met hart voor veteranen) bereid om het voor een vriendelijke veteranenprijs te doen.
We hopen in december, met zijn medewerking, u weer ons blad Sepatoe Roesak te kunnen sturen.
Dit was in het kort de aanloop naar de reünie 2017.
3

Op de vrijdag voor de reünie ging Joop de vrachtwagen ophalen die we bij Leo Ringelberg touringcar
verhuur tegen een vriendschappelijke veteranenprijs mochten huren. In het verleden was de
(gesponsorde) aanhanger voldoende, maar nu hadden we zoveel mee te nemen dat een grotere
laadruimte echt nodig was. Bob en Marijke kwamen ’s avonds helpen met inladen.

Gewicht verdelen, breekbaar spul vastzetten, niet te hoog opstapelen, wat moet er het eerste uit op de
kazerne, het werd een hele logistieke operatie. Maar het is gelukt! Na afloop een blikje cola en allemaal
naar huis om te slapen want de volgende ochtend was de grote dag.
Vanwege het vele werk wat voor de aanvang van de reünie moest gebeuren, was het de afspraak om
7.00uur vertrekken. Dat ging prima. Joop en Marianne hadden hun auto al ingeladen met de
hoognodige artikelen die bij aankomst direct nodig waren en natuurlijk de bonbons. Die waren thuis in
de koeling gestald. Om precies 7.00uur vertrok de karavaan, Marijke in haar auto, Bob achter het stuur
van de vrachtwagen en Marianne en Joop in hun auto. Marianne had de tot ’s avonds laat toe
bijgewerkte naambadges en aanmeldingslijsten voor de wacht zo voor het pakken.
Op weg naar Vught. Het weer was goed (het zou zelfs een tropische dag worden!), geen
verkeersopstoppingen, geen autopech. Het liep uitstekend. Goed voorteken! Helaas, dat was maar
schijn. Na aanmelden bij de wacht van de kazerne vlug naar het KEK -gebouw. En daar begon de
tegenslag. Er was niemand aanwezig! De chauffeurs van de busjes, de jongens van de reenactmentgroep stonden al enige tijd te wachten, en ook Jack Malipaard met zijn Indische toko kon
niet naar binnen. Zij waren tevergeefs al enkele malen rond het gebouw gelopen en hadden vol
vertwijfeling op de ramen en deuren staan bonken, telefoneren met Paresto: geen enkele reactie! Joop
en Marianne terug naar de wacht. Er moest iemand aanwezig zijn want de sleutel van het gebouw was
daar net opgehaald. Terug naar het gebouw. Inmiddels was wel al haast een uur versteken.
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Daar kwam eindelijk leven in de brouwerij. De deur ging open en alle medewerkers aan de reünie
snelden naar binnen. Het Paresto-personeel ging aan de koffie en wij hebben ons allen een slag in de
rondte gewerkt om op tijd de veteranen te kunnen ontvangen. Dat is aardig gelukt maar vraag niet
hoeveel energie dat heeft gekost voor ons allen. Hopelijk hebt u er niet veel van gemerkt.
De eerste aankomers stuurden we nog maar even naar het terras omdat we nog niet klaar waren met
de opstelling. Maar zoals bekend van veteranen: zij klagen niet en wachtten geduldig op het juiste
moment om in te kunnen schrijven. Klasse mannen, en vrouwen natuurlijk!
De verloren tijd had ook invloed op de verdere afwikkeling van de reünie. We konden niet alles
opstellen zoals gepland en ook de indeling niet verkennen. De jongens van de re-enactmentgroep
hadden onder leiding van Bart Oostvogels na opstelling van hun kamp bij de ingang hun diensten aan
Marianne aangeboden en werden gelijk aan de slag gezet. Goed werk van die jongens en meisjes. Het
hielp enorm. Uiteindelijk waren we er gereed voor! De badges hingen, de bonbons stonden klaar, de
orgelman draaide aan het wiel en de veteranen konden naar binnen.

Bij de ingang opgewacht door leden van de re-enactmentgroep kwamen onze oude veteranen aan.
Altijd weer krijgen wij als commissie een goed en trots gevoel als de mannen in hun veteranenkleding
binnenkomen. Fier en trots dragen zij hun welverdiende onderscheidingen en herkenningstekens. En
voor een extra herkenningsteken zorgde voorzitter Marianne. Bij binnenkomst verwelkomde zij
iedereen persoonlijk, speldde hen een eigen naamplaatje op en wie geluk had kreeg nog een klapzoen
ook.
Dan ben je binnen. Iedereen kreeg bij het overschrijden van de drempel meteen een zakje met extra
luxe bonbons van Frenky’s choclate uitgereikt door re-enacter David. Kijk, dat zijn al leuke
binnenkomers! Marijke verwees de bezoekers naar de inschrijftafel waar Joop zat samen met zijn
assistente Thalita, de dame van de re-enactmentgroep. Omdat Joop op halve kracht werkte ontstonden
er flinke rijen voor de tafel. Maar niemand klaagde, dank u allen hartelijk. De betalingen van het
inschrijfgeld werden met plezier gedaan en de enveloppen door de bezoekers in ontvangst genomen.
Vervolgens mocht iedereen een presentje uit de grote schaal die op de inschrijftafel stond meenemen.
Daar werd ook goed gebruik van gemaakt. De pennen, brillenkokers, stickers, ijsmutsen!, blocnotes,
zonnebrillen en wat nog meer gingen makkelijk van hand naar tas en zak! Naast de schaal stond nog een
doos met o.a. 400 pennen balpennen, sleutelhangers, ballonnen en winkelwagenmuntjes van Monuta.
Na afloop waren daarvan nog maar 30 over! Vervolgens verdwenen de bezoekers naar de
brigadefotograaf Bob. Hij had het werkelijk druk om eenieder op de gevoelige plaat te zetten. Het was
een voordeel dat er een kleurenrolletje in zat. U ziet in deze nieuwsbrief een deel van het resultaat. Na
de foto kon men de aandacht verplaatsen naar de zaal.
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De drie prijzentafels waren overvol. Eén ervan trok de eerste aandacht, die met de vele SENSEO
koffiezetapparaten (14stuks), waterkokers en gewone koffiezetapparaten. Dit waren de prijzen voor
de gratis Veteranenloterij. Die apparaten waren door een ludieke landelijke actie van Marianne
aangeschaft met DE(Douwe Egberts) punten. De gratis punten waren haar toegezonden door vele
mensen in Nederland naar aanleiding van haar aanvraag punten beschikbaar te stellen voor onze Ned.Indië veteranen. De mensen reageerden massaal. Meer dan 80 personen stuurden punten op. Veelal
met daarbij nog een speciale wens voor de veteranen en hopend dat de reünie maar een succes mocht
worden. Een naamlijst met gulle gevers stond bij de prijzen opgesteld. Zij ontvangen als tegenprestatie
ook deze nieuwsbrief.
We geven even wat cijfers: er waren 171 bezoekers. In het begin liepen de aanmeldingen gelijkmatig
binnen maar later ging het hard. Zo hard dat de commissie dacht het aantal van 200 bezoekers (het
maximum) te passeren. Maar uiteindelijk kwamen er wat afmeldingen wegens gezondheid,
vervoersproblemen en nog wat ongemakken. Een aantal moest met spijt en teleurstelling zich afmelden
want men had zich er toch op verheugd. De aantallen waren belangrijk voor de PARESTO medewerkers,
er moesten genoeg boodschappen zijn. Sommige bezoekers kwamen met eigen vervoer en anderen
weer per trein. De commissie was tot op de laatste dag bezig met invullen van de lijsten en maken van
de badges. Ook de militaire buschauffeurs van de Limburgse Jagers moesten natuurlijk weten hoeveel
personen zij moesten ophalen zodat niemand zou achterblijven op het station ’s Hertogenbosch.
De zaal liep snel vol met deelnemers. In totaal waren er 41 onderdelen! Op de voorpagina kunt u zien
welke onderdelen aanwezig waren. De onderdelen 5RS en 4-6RI waren de grootste groep. Van veel
onderdelen was er nog maar één vertegenwoordiger. Helaas, met alle respect, maar het natuurlijk
proces is niet te stoppen voor de enige echte Nederlands -Indië veteraan. Het is het beeld van de
toekomst. Er gaan er alleen maar af en er komen er geen bij.
Ook waren er weer weduwen van veteranen. Zij verdienen onze waardering en respect, want zij dragen
nog steeds de gedachten aan ‘hun’ veteraan met zich mee. Wij hebben extra aandacht aan hen besteed.
Op verzoek van Marianne had het personeel van PARESTO de zaal weer volgens de aanwijzingen van
vorige jaren ingedeeld. De artiesten hadden ruimte genoeg om hun (dans)kunsten te vertonen en de
rollators en rolstoelen konden makkelijk draaien en keren. De Indische maaltijd was weer van
uitzonderlijke goede klasse en voldoende. Het zalig lekkere toetje vulde de overgebleven gaatjes (als die
er nog waren).
Bij binnenkomst en na betaling van de administratiekosten kreeg iedere deelnemer een envelop.
Evenals voorgaande jaren had de commissie weer een verrassing. Voor de veteranen in de envelop een
gratis lot voor de veteranenloterij, een gratis lot voor de gewone loterij en een bon voor een speciaal
boek. De commissie had die (kostbare)boeken kunnen bemachtigen met medewerking van het
havenbedrijf Rotterdam. Rotterdam heeft het, ech wel! Ja toch! Ook de veteranenweduwen kregen
een boek. De jonge bezoekers kregen in hun envelop een gratis oranje lot voor de kaartjes voor de
‘Soldaat van Oranje’ en verder voor iedereen een gratis lot voor de gewone loterij.
Wat betreft de ‘Soldaat van Oranje’ kaartjes heeft Marianne wederom de directie van het spektakelstuk
benaderd. In hun goedheid hebben zij voor deze keer weer drie maal 2kaartjes beschikbaar gesteld voor
de jonge begeleiders.
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Helaas was er geen afvaardiging van de ‘jonge Tijgers’. De mannen (jonge Tijgers) van de Charlie , Tijger
Compagnie van het 11Infbat GGJ AASLT , uit Schaarsbergen lieten Marianne weten op die datum met
oefening te zijn maar ze hadden wel weer de genereuze aanbieding : we maken voor jullie weer de
geplastificeerde (door Marianne ontworpen) placemats. En ze kwamen ze bij ons thuis afleveren ook!

Het resultaat heeft u op de tafels gezien en mee naar huis kunnen nemen. Met de meest vriendelijke
groeten van kapitein Rob Steehouwer van de Jonge Tijgers uit Schaarsbergen.
De chauffeurs van treinbusjes, 2 militairen (in uniform) van Regiment- Bataljon Limburgse Jagers, te
weten Kpl1 Bas Kuypers en Sld1 Dave de Wijs, door hun commandant luitenant-kolonel Ralph
Goossens gevraagd om de Java- veteranen van het station ’s Hertogenbosch te halen, lukte het om
iedereen naar de kazerne te brengen.

De militairen bleven rustig en kalm onder de grote druk van een vermist echtpaar (niet de personen op
de foto, de busjes wel!) op station ’s Hertogenbosch en één verdwaalde veteraan op station Vught. Hun
credo was: “Wij laten geen man achter”. En zo geschiede. Klasse!
Voordat de veteranen de penningmeester Joop en zijn assistente Thalita blij maakten met hun bijdrage
waren zij ontvangen door Marianne. Bij binnenkomst werd duidelijk welke oudste veteranen ‘geridderd’
zouden worden.

Als oudste veteraan dit jaar: de heer J.A. Schrauwen van 4-6RI, 92 jaar (4-4-1923)
Op de tweede plaats: de heer Fons van Bergen van 1RS (17-11-1923)
Als goede derde: de heer Hendrik Blokzijl van 2-7RI (7-02-1924)
onze twee jongsten: Lisa (op3 dagen na 5 jaar) en Joost (3 jaar) van Coolwijk
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De zaal liep vol. Brigadefotograaf Bob was druk in de weer was met het maken van foto’s, Theo testte
samen met adjudant Paul Paijens(LBJ) hun technische kennis over de muziekinstallatie, coördinatrice
Marijke hield de toestand bij de ingang nauwlettend in het oog en Frank van Hulst (begeleider van
Herman Plaats 5-5RI) ving de Javaanse dansgroep op en verrichtte samen met Marijke vele hand en
spandiensten. Marijke gaat dan naar huis. Zij is herstellende van een ‘burn-out’ maar wilde ondanks dat
wel graag ons en u helpen met de eerste drukte en opzet van de dag. De PARESTO medewerkers liepen
snel rond met het serveren van koffie, drankjes en stukken cake. De spanning in de zaal liep op, het was
haast zover. Het feest kon beginnen.
Marianne moest weer even slikken van vreugde toen zij na gedane taak aan de deur de overvolle zaal
binnenkwam voor het welkomstwoord en toespraak. Al die veteranen bij elkaar! Daar doet ze het voor.
Dat is iedere keer weer emotioneel moment. Theo draait de veteranenmars en ceremoniemeester
Joop beklimt het spreekgestoelte. Beste aanwezigen….
De opening is gezet. Joop kondigt voorzitter Marianne aan. Zij houdt een korte toespraak die als inhoud
heeft een terugblik op het afgelopen jaar. Een jaar waarin de geplande reünie van 2016 kort voor
aanvang moest worden afgezegd. Waarin alle ingeschreven veteranen ervan in kennis moesten worden
gesteld. Dat er in de familie Pragt een ernstig ongeval had plaats gevonden. Dat Joop een gescheurde
Aorta en vernielde hartklep had gekregen en vocht voor zijn leven en dat leven kon behouden door
kordaat ingrijpen van Marianne. Dat de reacties van de veteranen en sympathisanten
overweldigend,mooi, lief en massaal waren geweest en dat Marianne en Joop besloten, dat als het zou
lukken, de reünie in 2017 toch weer gehouden zou worden. En het is gelukt. Mede doordat zij zo
gesterkt werden door de vandaag aanwezige veteranen, de veteranen thuis en defensie. Dat was de
toespraak van voorzitter Marianne. Een donderend applaus vanuit de zaal was haar beloning.

Joop was even overmand door emoties maar zoals wij veteranen al vroeg leerden: we moeten
doorgaan, niet stil blijven staan want dan komt er niets van terecht. Na enige momenten kon Joop
verder met zijn verhaal. Hij noemde het thema van de dag: de viering van het leven met ons allen.
Na dit gebeuren kondigde Joop de genodigden aan.
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Als 1e De Regiment &Bataljonscommandant der Limburgse Jagers Luitenant- Kolonel Ralph Goossens.
Hij had speciaal zijn vrije dag gereserveerd voor de (oude) veteranen. Overste Goossens is zelf ook
veteraan. Hij heeft gezorgd dat er busjes reden voor de veteranen die met de trein waren gekomen. Ook
zorgde hij ervoor dat er twee bekwame chauffeurs bij waren. De Limburgse Jagers zijn de beschermers
van de Tijger- tradities. De overste werd begeleid door zijn bataljons & regimentsadjudant Paul
Payens. Tijdens zijn toespraak raakte de overste de aanwezige veteranen met zijn toespraak. Daarin
bleek hij gedegen kennis te hebben van de gebeurtenissen in het voormalig ‘ons Nederlands Indië ‘. Het
applaus van de toehoorders na afloop van zijn toespraak bleek dat het een schot in de roos was.
Als 2e De generaal b.d. Marcel van den Broek (ook veteraan), als afgevaardigde van het Veteranen
Instituut. Tevens is hij lid van de commissie 5mei viering te Wageningen. Ook de generaal had een
toespraak zei hij tegen Joop. De 4 A-viertjes waren kort en bondig, goed en stevig volgens de aanwezige
veteranen. Ook de generaal was terdege op de hoogte van het wel en wee van de gebeurtenissen daar
in ‘ons Indië’. Zijn kennis werd met een applaus door de veteranen beloond
Als 3e De generaal b.d. Leen Noordzij. Hij was aanwezig als huidig voorzitter van de VOMI. Ook was hij
voormalig voorzitter van het Veteranen Platvorm. Generaal Noordzij tipte het huidige gesteggel over
de zogenaamde uitwassen van onze veteranen in den Oost aan. Ook hij vond een gretig gehoor met zijn
duidelijk inzicht van de personen die in eigenbelang discutabele verhalen vertellen en proberen
afbreuk te doen aan de veteranen. Het was weer een goed beluisterde toespraak, te merken aan het
duidelijke applaus voor hem.

Als 4e De luitenant- kolonel b.d. Cees van der Ploeg. De overste was aanwezig als vertegenwoordiger
van de Stichting LBJ. Deze stichting houdt o.a. de belangen van de veteranen onder controle. Dat was
duidelijk te merken aan overste Cees van der Ploeg. Hij begaf zich onder aanwezige veteranen, toonde
belangstelling en had met velen een gezellig gesprek. Die aandacht doet de mensen goed, dat bleek
ook uit de reacties van de veteranen.
Adjudant Paul Payens vertelde bij binnenkomst aan Joop dat hij niet tot het einde kon blijven, hij moest
‘s middags voetballen tegen de oude sterren van PSV. Joop, een fervent Feyenoord (ere divisie
kampioen 2017) fan, wilde eerst wel weten in welke klasse PSV speelt. De adjudant kon de grap
waarderen. Hij had het reuze naar zijn zin tussen alle oude veteranen maar verheugde zich ook op het
treffen met de oud PSV helden .
De sprekers en gasten kregen na afloop van hun toespraak van Marianne een boek over de
Rotterdamse havens en een speciaal gestookte Schiedamse vloeibare versnapering.
Als speciale verrassing hadden we een echte schrijvershoek, waarbij o.a. Gerard van Pijkeren
(schrijver/heemkunde) met zijn boek over de Indiëgangers uit Ter Aar en George Valckx, schrijver boek
Drik. Ook de gedecoreerde Gerrit Vink van het Veteranen Instituut en Jack Malipaard met zijn
Indische toko hadden de hun bekende plaatsen ingenomen. De stichting ‘Nu of Nooit’ promootte met
goed resultaat hun reizen. Speciale aandacht voor de die dag jarige mevrouw de Boer(5RS) uit Tilburg
en de uit Australië overgekomen Jan Hijstek van inf.brig. werkplaats Cheribon.
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Jarige mevrouw de Boer en de weduwen Mw Dorien van Lindert Nuij (2-7RI), Mw Joke Doense (5RS),
Mw. Jantine Peelen (2-7RI) en Nelly Janssen-Janssen (5RS), kregen van Marianne een smakelijk
boeketje bloemen aangeboden.

Nadat penningmeester Joop zijn inleidende informatie had afgerond was er tijd voor een kleine pauze
Die pauze werd door de aanwezigen goed benut. Het PARESTO personeel rende af en aan met
consumpties. Door een interne communicatiestoring was men vergeten kannen met water op de tafels
te zetten en water drinken was nu echt wel nodig met dat mooie weer. Na enige tijd was iedereen aan
tafel voorzien van de nodige drank want tijdens een plechtige herdenking kan je niet even met een
drankje gaan rond schuifelen. Er werden nog flink wat loten verkocht door Frank en Marianne.

Als extra verrassing had Marianne orgeldraaier René Walter bereid gevonden om met zijn orgel mooie
muziek te laten horen zowel bij ingang als binnen in het KEK gebouw. Een speciaal optreden was er van
12 (!) danseressen van de Javaanse dansgroep Budoyo Mekar Sari. Die waren speciaal vanuit Den Haag
naar Vught gekomen om de Javaveteranen weer het gevoel te geven even ‘terug’ te zijn.
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Omdat wij vinden dat zolang er sobats zijn die kunnen meewerken aan de herdenking voor hun
gesneuvelde en overleden makkers, schakelen wij ieder jaar weer een aantal van hen in om enkele
taken op zich te nemen. Dit jaar had Marianne de beoogde sobats van te voren opgebeld en gevraagd of
zij bereid en in staat waren om een taak uit te voeren. Een volmondig ja was het antwoord van allen. En
het was een krachtige en moedige groep mensen die hun taak met trots en respect volbrachten. Zo stak
de heer Antoon Mathijssen (2-6RI) de kaars aan voor de gesneuvelden van 2-6RI. De uit Australië
overgekomen heer Jan Hijstek (Inf. Bat. Werkpl.) stak de kaars aan voor de gesneuvelden van de
overige bij ons aanwezige onderdelen. En de weduwe Nelly Janssen –Janssen (5RS) stak de kaars aan
voor de recent overledenen. Zij gedrieën deden dapper hun taak, werden vervolgens bedankt en
mochten weer terug naar hun plaats.

De leden van de re-enactmentgroep kregen van hun leider het commando ‘geef acht’, het meest
emotionele moment van de herdenking was aangebroken: het herdenken van de in Indië gesneuvelden
van alle aanwezige onderdelen. Vanwege het grote aantal aanwezige onderdelen had Marianne, om
verrassingen te voorkomen, al enige dagen tevoren enkele sobats telefonisch benaderd met het verzoek
een aandeel te leveren bij deze moeilijk taak. De heren Ben Roelofs (5RS) en Hans van Oirsouw
(32AAT) vonden het een eer om deze taak te mogen doen. Naar later bleek was het van Marianne een
gouden keus om deze mannen uit te nodigen. De heer Ben Roelofs noemde met vaste stem kalm één
voor één de (41) onderdelen. Tussen elk onderdeel een korte pauze. De heer Hans van Oirsouw riep
dan met luide stevige stem respectvol ‘present’. Werkelijk kippenvelmomenten waren het dat enkele
malen vanuit de zaal spontaan ineens het ‘present’ werd geroepen door een aanwezige veteraan die
zijn onderdeel hoorde. De heer Oirsouw hield dan zijn present-roep in. Dat waren prachtige
emotionele momenten. Uitstekend gedaan mannen, bedankt! Aansluitend noemde de heer Roelofs
nog de namen van alle aan ons bekendgemaakte overledenen van het afgelopen jaar. Vervolgens
werden de heren bedankt en zochten zij hun plaatsen weer op. Als slot kwam Piet Boukes (2-13RI) het
ontroerende gedicht ‘ZOLANG NOG REUNIES BESTAAN’ voordragen. Het was Piet wel toevertrouwd, hij
deed het al eerder en zoals altijd moedig, dapper en gevoelig.

Dank en waardering van de commissie voor allen die meewerkten aan deze plechtige herdenking.
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Daarna werd aan alle aanwezigen gevraagd, indien het mogelijk was te gaan staan ter nagedachtenis.
De re-enactmentgroep kreeg commando : ‘afdeling geeft acht’…’brengt eregroet’. Doodse stilte
overviel de zaal. Na 1minuut stilte werd aansluitend het eerste couplet van het Wilhelmus gespeeld en
door vele aanwezigen meegezongen. Een indrukwekkende afsluiting van de herdenking. Het was een
eervol saluut aan de gesneuvelden en overleden sobats.
Het was nu tijd voor een hapje, praatje en vooral een drankje. Er werden door Frank en Marianne nog
een flink aantal loten verkocht en de orgelman spoedde zich naar buiten. De danseressen van de
dansgroep Budoyo Mekar Sari maakten hun opwachting. Toen klonken er weemoedige en indringende
klanken van o.a. de gamelang door de zaal terwijl de danseressen sierlijk en bevallig hun dans
uitvoerden. Met hun kleurrijke kostuums en prachtige kapsels, make-up en sieraden was het
schouwspel een lust voor het oog. Door de speciale opstelling konden de toegestroomde toeschouwers
alles goed zien.

Wat later klonk de kreet van de ceremoniemeester: naar buiten allemaal! Het was tijd voor PARESTO om
de tafels te gaan dekken. De orgelman stond al buiten in het zonnetje verschillende sobats draaiorgelles
te geven en eerlijk is eerlijk: het klonk nog goed ook.

Bob, de Brigadefotograaf liep vele foto’s te maken. Tevens was er veel belangstelling bij de opstelling
van de re-enactmentgroep in de hal (en de resterende bonbons) Het was heerlijk toeven buiten maar
later, na de melding van Marianne dat de maaltijd gereed was en PARESTO wachtte om uit te serveren,
schuifelde iedereen weer terug naar de hal. ‘Let u op het opstapje’. Niemand struikelde. Gelukkig maar.
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Binnen werden de zitplaatsen weer ingenomen en de familiaire gezelligheid werd gewoon voortgezet.
Stemmige muziek en een snelle service van de maaltijd. En de maaltijd was goed, het werd steeds stiller
want met een volle mond praat je niet. Tijdens de maaltijd werden er presentjes uitgedeeld. Voor de
dames een bloemen geurkaarsje en voor de mannen een speciaal veteranentasje, exclusief ontworpen
door Marianne voor de veteranen. Nergens anders verkrijgbaar! Leuke dingen voor de mens. Maar dat
was nog niet alles. Het werd druk voor de aanwezige reünie- vierders. Er gebeurde zoveel achter elkaar.

Toetje opeten,cadeautjes aanpakken, letten op je placemat die je mee naar huis mocht nemen, je
drankjes aannemen van het PARESTO personeel, en nu ging de loterij nog beginnen ook en je had al
zoveel cadeaus. En de danseressen gingen nog enkele prachtige dansen vertonen aan het publiek . Ze
zagen er heel mooi uit en de dansen werden wederom fraai uitgevoerd. De veteranen spreken er nu nog
over! Het was werkelijk overweldigend. Op de foto met de danseressen was een extra hoogtepunt.

Na het heerlijke toetje kwam de re-enactmentgroep weer in actie met het uitdelen van de goodiebags. Deze
tassen waren door het V-fonds gesponsord en goed gevuld door Marianne met door haar bij vele tientallen
bedrijven gebedelde artikelen. Alle aanwezigen kregen een tas. Echtparen echter 1. We hadden niet gerekend op
zo’n grote opkomst. Hartelijke dank voor uw medewerking hierin.
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Alle medewerkers werden nog bedankt door voorzitter Marianne en ook voorzien van cadeautjes.
Onze eigen Theo kreeg van voorzitter Marianne een speciaal cadeau, een draagtas met daarop prachtig
geborduurd een woeste tijgerkop. Marianne had gezorgd dat de tas goed gevuld was met wat Theo wel
vindt smaken. De tas met de tijgerkop was gemaakt en geschonken door Alie Roexs-Westerhof, de
dochter van de helaas al overleden 2-6RI ovw-er Wietse Westerhof. Samen met Carel Eversen en
Henny van Oosterhout in Ned.Indie, het Limburgse vriendengroepje, ‘de drie musketiers’ genoemd.
Maatjes voor het leven. Maatjes, helaas alle drie overleden.

Na deze presentjes werden drie jongeren die zich vandaag speciaal voor onze veteranen hebben ingezet
verrast bij de verloting van de gratis beschikbaar gestelde toegangskaarten voor de voorstelling van
Soldaat van Oranje! De blije prijswinnaars dit jaar voor de kaarten voor de musicalvoorstelling
Soldaat van Oranje:

Bas Kuijpers

Simone Blokzijl

David Mossau

Had u geen prijs in de ‘Soldaat van Oranjeloterij?’ Verderop in deze nieuwsbrief vind u nog een mooie
aanbieding om u over te halen om ook de voorstelling te bezoeken. Doen!
Toen was het toch echt tijd voor de loterijen. Eerst de sensationele gratis veteranenloterij. Dat waren
14 SENSEO koffiezetapparaten, 2 gewone koffiezetapparaten, 2 waterkokers en 2 theepotjes. Gratis!
Marianne heeft haar uiterste best gedaan voor de veteranen. Haar landelijke actie voor DE koffiepunten
heeft succes gebracht , en dat alles voor u, de veteraan. Hebt u nog DE-punten in de keukenla liggen?
Gunt u onze veteranen weer zulke mooie prijzen? Stuur uw DE punten naar Marianne, dan staan er
volgend jaar weer een flink aantal van die mooie DE-prijzen voor deze gratis speciale veteranenloterij!
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De volgende personen hebben hun DE-punten gedoneerd voor deprijzen voor de speciale veteranenloterij!
Constance den Baars
I . Beck (2X)
Marianne v.d. Berg de Lange
Wim Beumer en Mieke Vischer
Fam. Y. de Boer
Cees M. Brand (2X)
Antoinette Breuseker& Loes Backx
Anneke v.d. Burgt
Ruud Colenberg
Annie Daal-Pothoff
B. Danatel
Clara Dekker
Riet en Frans Deuling (2X)
Maud Dijkgraaf
Janette Ellerbroek
Anneke Herder & mevr. Eikenaar
Jan v.d. Endt
M. Evers
Cock en Dien Eijke
Fenneke Ferrie
Winnie Goldman
Lia Gouweleeuw
Willy Grijssen
Hilly Harder
Annie Hesselberth
Jeanne Hesselmans

Miepke. v.d. Heuvel
Wim en Annie Hoos
Rita v.d.Hoven - Laros
Willy Huising
Inge
Mia Jagers
Wiesje Jansen
Elly de Jong
Wim Kiewiet
C.v.d. Klooster
Jolanda Klunder
Ina Korenberg
Patricia Koster
Ciska Kuppen
Mevr. Landa
Kees Langeveld
Hein van Lune
Marij
Guido en Myriam v.d. Meer
Sobat v.d. Meurs
Theo en Marianne Meijer,
Joke Neefs
Leny Neutelings
Bert Otto
Jan Peerenboom
Francis Pennings-Heeswijck.

Dini Perfors
Muriel Peroti
Lidy Poll
Lieneke Post
Martha Reijner
Cees Rimmelzwaan
Rina
Anneke de Ruiter
Loes Rutten (2X)
Erna Schoenmakers-van Oversteeg
Thea Soeters
Aad Spits
Lia Suurland,
Fam. E. Toorens (2X)
Agnes Vaillant
Fam. van Veen
Jan Verstraeten
Irene Vreeswijk-Mullaert
Peter de Waard
Wil van Warmerdam
Otto de Weerd
Agnes Zonneveld
Corrie Zwamborn
Margreet Zwart
Willy Zwarts
Wout

Uit de zaal kwam spontaan een waarderend applaus bij het opnoemen van alle namen de donateurs van
de DE-punten! Daarna was de spanning om te snijden. Wie zou er wat winnen?

Theo had speciaal even zijn keel gesmeerd om zijn taak ‘lootjestrekken’ goed uit te voeren. Het ene na
het andere lootje werd getrokken en een Senseo-apparaat werd uitgereikt aan de winnende veteraan!
Daar nog eens twee koffiemokjes erbij! Een waterkoker gewonnen, dan als extraatje erbij een klein
porseleinen theepotje. Het werd een sensationele verloting. Vreugdekreten klonken door de zaal bij het
horen van een winnend lot. Bewonderend werd de prijs in ontvangst genomen. Afgunstige blikken
waren er niet; op de twee andere prijzentafels voor de betaalde loterij, stonden ook nog vele prijzen te
wachten om verloot te worden. Naarmate de berg DE-prijzen slonk, kwam er een stapel dozen met de in
Schiedam gestookte Ketel1 te voorschijn waar je oprecht ‘U’ tegen kon zeggen! Inmiddels hadden alle
aanwezigen al twee miniatuur flesjes in cadeauverpakking van dit geestrijk vocht uitgedeeld gekregen.
Concurrent Hooghoudt had helaas geen goodies, maar stuurde een aantal flessen graanjenever op om
alle veteranen een welkomstborrel te schenken. Helaas kon dit niet gerealiseerd worden met de
catering. We zaten dan in hun borrelwater. Met de grote verloting kwamen alsnog de flessen met het
alcoholisch drankje als prijs bij de veteranen terecht.
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Helaas waren voor deze loterij niet alle loten verkocht. Frank en Marianne hadden hun uiterste best
gedaan maar bleven toch nog met een flinke bundel loten zitten. De euro’s waren niet meer uit de
zakken te toveren bij de veteranen. Zelfs bij opbod werd moeilijk geld geboden. Dan maar starten met
de trekking. Ondertussen hadden enkele bezoekers al de horloges in hun hand, het speciaal vervoer zou
hen zo komen ophalen. De loterij ging razendsnel van start. De prijzen gingen snel van prijzentafel naar
de winnaars en de zaal zat vol met gelukkige mensen. Tassen vol met prijzen werden mee naar huis
genomen. Het was werkelijk een prijzenfestival. Na afloop namen de bezoekers afscheid met tassen vol
met prijzen en cadeaus. Alle veteranen en veteranenweduwen kregen tot besluit nog een door het
Havenbedrijf Rotterdam beschikbaar gesteld kostbaar boek over de havens van Rotterdam mee naar
huis.

De commissie kijkt nu naar een lege kas en hoopt op donaties voor een financiële opsteker om haar
werk te kunnen voortzetten.
Fijn dat u allen bent geweest en wij hopen u volgend jaar weer te mogen ontvangen.
Marianne, Joop, Theo en Bob konden tijdens de reünie niet meer aandacht aan u individueel schenken.
Ze hadden het vreselijk druk om alles in goede banen te leiden. Toch hebben wij de voldoening dat u
allen een fijne dag hebt gehad en een enorme gezellige reünie hebt meegemaakt. Mede mogelijk
geworden door de bijdrage van veel bedrijven en sympathisanten. Maar we mogen ook niet vergeten
dat tijdens de reünie enkele sobats een donatie deden, waarbij enkele forse!
Na afloop was de commissie doodop. Theo had weer een verrassing voor ons; op kosten van de aan ons
welbekende neef van Sinterklaas mochten wij heerlijk gaan eten in een Grieks restaurant in Vught.
Dank u wel, neef van Sinterklaas!
Wij danken, evenals de rest van de commissie, (Theo, Marijke, Bob en vrijwilliger Frank) en de leden
van de voor ons onmisbare, onvermoeibare re-enactmentgroep o.l.v. Bart Oostvogels, u voor uw lieve
woorden en bedankjes na afloop. U zit in ons hart en wij houden van u. Dank u wel voor uw komst.
Dank, dank, en heel graag tot ziens!
Joop en Marianne
Voor foto’s van de reünie gaat u naar:

https://goo.gl/photos/iEJAo74QX8FpxbZ1A
Indien u een foto in nog hogere resolutie wilt hebben om af te drukken,
noteer het nummer wat bij de foto staat, geeft dat door aan Marianne
Zij stuurt u per email die foto(‘s)toe.

Rest ons, het hele team, u weer van harte uit te nodigen voor de reünie 2018.
Wanneer en waar hoort u t.z.t. weer van ons via een nieuwsbrief. Tot dan!!
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Foto Joris van Bennekom

Had u geen prijs in de ‘Soldaat van Oranjeloterij?’
Hier is nog een mooie aanbieding voor u allemaal.
Generatie-en familieaanbod Soldaat van Oranje - De Musical
Soldaat van Oranje – De Musical vertelt een belangrijk verhaal over onze vaderlandse geschiedenis dat doorverteld moet
worden. Zo houdt de voorstelling onze geschiedenis in leven. Niet alleen de geschiedenis van Erik Hazelhoff Roelfzema, maar
ook die van alle andere Nederlanders die keuzes moesten maken in ‘40-‘45. Zo heeft iedereen zijn eigen oorlogsverhaal.
Verhalen die het waard zijn om door te vertellen. Door (groot)ouders aan kinderen en kleinkinderen. Door ouderen aan
jongeren. Soldaat van Oranje –De Musical geeft aanleiding om het hier binnen uw familie of vriendenkring over te hebben.
Ga samen met uw familie of vrienden naar Soldaat van Oranje – De Musical en maak gebruik van het generatie- of
familieaanbod: ga naar http://www.soldaatvanoranje.nl/info/kaartverkoop_bestellen. U kunt natuurlijk ook informeren via
telefoonnummer 0900-1353 (45 cpm).

Een bezoek aan Nolet Distillery in Schiedam is de beste manier om onze traditie te beleven. Wij ontvangen u in
onze stellingmolen ‘De Nolet’: de hoogste ter wereld. Onze bevlogen gidsen en een inspirerende film nemen u mee
in het familieverhaal dat in 1691 begon. Een bijzonder verhaal, dat het familiemuseum en de oude directiekantoren
verder vertellen.
In onze stokerij staat u oog in oog met de kolengestookte distilleerketel nummer 1, die nog altijd in gebruik is. U
ziet, beleeft en ontdekt het distilleerproces en kunt een blik werpen op de moderne techniek in de bottelarij, op de
fustenzolder en in het Logistiek Centrum van waaruit wij de hele wereld bedienen. Wij heten u graag welkom!

Interesse? Meld u/je dan aan bij Marianne.
Bij voldoende animo neemt zij dan contact met u op wanneer de eerstvolgende rondleiding zal plaats vinden.
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Leden reünie- en nazorgcommissie 2-6 R.I. T-Brigade.
Voorzitter/secretaris,
Alsmede redactie en layout Sepatoe Roesak
Mevr. Marianne Pragt-Lankhuizen,
Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet.
Telefoon : 010-4382758 of 06-25278220
E-mail marianne.lankhuizen@gmail.com
Voor adreswijzigingen, jubilea, overlijden en telefonisch contact .
Website www.sepatoeroesak.nl

Penningmeester en redactionele ondersteuning:
De heer Joop Pragt,
Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet.
Telefoon: 010-4382758
E-mail: j.pragt9@upcmail.nl

Coördinator nazorg:
Mevr.Marijke de Jong,
A.M. de Jongstraat 1a, 3202 AA Spijkenisse
e-mail: mellanion@hotmail.com

ondersteunend commissielid
De heer Theo Eversen,
Hoofdstraat 151a, 6432 GB Hoensbroek
e-mail: theoeversen@gmail.com

Verzorging drukwerk:
Jan Teeuw
www.janteeuw.nl

Voor donaties en giften:
Rekeningnr:
NL 61 ABNA 097.21.38.021
t.n.v. reünie- en nazorgcommissie 2-6RI, T-Brigade. te Hoogvliet

Uw bijdragen en donaties maken het voortzetten van onze werkzaamheden
voor de veteranen mogelijk.

Redactie en lay-out van deze nieuwsbrief: Marianne Pragt-Lankhuizen,
Tekst en redactionele ondersteuning: Joop Pragt.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Vfonds met de middelen uit de Nationale Postcode
Loterij. Uw deelname aan deze loterij wordt daarom van harte aanbevolen
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Namens alle aanwezigen van de Tijgerbrigade-reünie bedanken wij hier
u heel hartelijk voor uw medewerking aan de goodiebag!

Actief werkt
AH
Akzo Nobel
Almhof
ANBO
ASR
Bavaria
Canisius
Cerro Azul
Denksport
Drukwerk MAX
EHF-group
Eyewish
Fortuin Pepermunt
Frenky’s chocolate
Gall en Gall
Grolsch
Hans Anders
Hooghoudt
Hyundai
Ketel 1 Nolet Distilley
Monuta
Neuteboom
Omroep MAX
Omzorg
Pervasco
PF-vervoer
Port of Rotterdam
Sanders puzzelboeken
Soldaat van Oranje
Specsavers
Strien Koekjes
Unigarant
Veteraneninstituut
Vfonds
Vistaprint
Winkelcentrum Hoogvliet
Zilveren Kruis
n.b. Het buisje met roze vloeistof erin wat u in de goodiebag heeft aangetroffen, is noodverlichting. U activeert dit lampje
door het licht te laten knakken tussen uw handen. De vloeistoffen mengen zich dan en u heeft voor 24 uur roze verlichting.
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