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Nieuwsbrief voor  sobats  van 2-6RI, de Tijgerbrigade en  
alle andere dappere mannen die op Java hebben gediend. 

 
Hoogvliet, juni 2018 

Het zag er in de vroege ochtend al zonnig uit. Het beloofde een zorgeloze, enerverende en druk 

bezochte dag te worden zaterdag 26mei. Maar na aankomst bij de kazerne schoven er wolken voor de 

zon. Wij mochten de kazerne niet in! Volgens de wacht waren we niet aangemeld en zonder 

toestemming kom je tegenwoordig geen enkele kazerne meer op. Men was vergeten aan de wacht 

mede te delen dat de beste veteranen van Nederlands Indië er aan zouden komen! Dat was weer even 

paniek. Voorzitter Marianne druk in gesprek met de commandant van de wacht: “Meneer , ik heb hier 

de volledige naam en adreslijst van zo’n 200 personen die straks voor de poort staan. Zij komen voor 

een fijne dag en u zegt dat we er niet in mogen? Dat kan toch niet?!” De wachtcommandant bleef bij zijn 

standpunt en we mochten er niet in! Vele telefoontjes en veel stress later  kregen we uiteindelijk toch 

toestemming de kazerne te betreden en ons te installeren in het KEK- gebouw. We waren binnen!  In 

colonne reden de re-enactmentgroep, Jack Malipaard, Bob de Brigade- fotograaf met vriendin 

Jacqueline en een vrachtwagen vol cadeaus voor de bezoekers, Theo, de man van de facilitaire dienst en 

zijn auto vol Limburgse boodschappen,  Marijke van de coördinatie, Frank de lotenman met zijn hulpje 

en Marianne en Joop naar het gebouw. Tempo, tempo er was al weer meer dan een half uur verloren. 

Het vervolg ging gesmeerd. 

De aanloop naar deze reünie had meer tijd gekost. Na afloop van de reünie in 2017 in Vught was 

Marianne al begonnen met voorbereidingen voor 2018. En dat ging ook niet altijd van een leien dakje.  

De commissie kwam voor veel verrassingen te staan. Leuke en vervelende, maar soms ook heel 

ontroerende. Marianne kreeg het idee om een vraag te doen naar DE punten voor cadeaus ten bate van 

de Nederlands Indië veteranen.  Het werd geplaatst in o.a. enkele landelijk dagbladen en de reacties 

waren enorm. Tientallen e-mails! Hartverwarmend, verrassend en indrukwekkend. Vanuit alle 

provincies kwamen daarna enveloppen met daarin DE punten en sommige met een begeleidend briefje.  
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Een van die vele mooie, lieve en ontroerende  reacties willen wij u niet onthouden. “De oproep sprak mij 

wel aan omdat ik door een groep OVW- ers bevrijd ben in Indië. Die periode komt elke keer weer dichtbij. 

Ik heb geen punten maar misschien kan ik bijdrage leveren door een paar tassen te maken. Materiaal 

heb ik liggen. Is het geschikt?   PS.  Wij (2 broers, 2 zussen en ik) werden in November 1947 bevrijd door 

OVW-ers van het Prinses Margriet bataljon 1-11RI.” Wij werden emotioneel geraakt bij het lezen van 

deze brief. Zo ook de  veteranen in de zaal. Er klonk een warm applaus uit de zaal op nadat Joop uitleg 

had gedaan over de herkomst van de tassen. De tassen met prachtige applicaties werden tijdens de 

gratis DE-loterij voor de veteranen verloot. Het waren fel begeerde objecten. Een andere, zeer 

betrokken sponsor, KETEL 1, zorgde voor de vulling van de tassen met flessen KETEL1 jenever. 

Maar voordat het zover was had de commissie al vele uren arbeid verricht om deze reünie tot een weer 

onvergetelijk gebeuren te maken. Wederom kwam ons huis steeds voller te staan met dozen. Het waren 

ditmaal veertig (40) ! bananendozen, gevuld met goodiebags. Dozen met senseo- en koffiezetapparaten. 

En nog vele dozen met prijzen en cadeaus  voor de veteranen en hun begeleiders.  

Bob, Marijke, Jacqueline, Marianne en Joop waren de avond voor de reünie uren bezig om de bij 

Ringelberg autoverhuur voor een speciale veteranen prijs gehuurde vrachtwagen vol te laden. In de  

middag waren  Joop en Marianne nog even langs geweest bij  tuinder/plantenkweker Lankhaar in 

Rhoon om enkele honderden toegezegde planten op te halen. De plantjes stonden bij uw binnenkomst 

in de kazerne op de tafels en zorgden voor een fleurig geheel, na afloop mocht u ze meenemen. En dat 

gebeurde ook! Lootjes nieten en vouwen, enveloppen met diverse lootjes en de ‘Kees Kaas-bon’ vullen. 

Het leest allemaal makkelijk weg maar, mensen,  mensen, wat een werk, tijd, geduld en inspanning 

heeft het allemaal gekost.  
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De door Frenky’s chocolate geschonken bonbons hebben we in zakjes verpakt, lintjes en visitekaartjes 

er aan geniet en koel opgeslagen. Waardebonnen voor een gratis pannenkoek aan de stroopzakjes 

geplakt. Goodies voor de tassen en prijzen voor de loterij bij bedrijven en instellingen opgehaald.  

De goodiebags hingen weer op zolder in een handige opstelling en werden door Marianne stuk voor 

stuk gevuld met door de sponsors aangeleverde artikelen. Daarna in de dozen gepakt en opgestapeld. 

Kijk naar de sponsorlijst in deze brief, alle getoonde logo’s deden mee, vrijwillig, speciaal voor de 

Nederlands Indië veteraan. Een stukje waardering vanuit de samenleving: speciaal voor u, veteraan! 

Om 7.00uur ’s morgens stond het Tijgerteam gereed en vertrok dit keer naar Oirschot. De Generaal-

Majoor Ruyter van Steveninckkazerne was de nieuwe locatie en beslist niet slecht, goede toiletten, 

airconditioning, veel licht en ruimte, goed gekozen door Marianne. Zij was al een paar keer wezen kijken 

en vertellen hoe dat de zaal moest worden ingedeeld. De maaltijden waren weer van de welbekende 

goede PARESTO-kwaliteit. En de bediening keek uit naar de montere Indiëveteranen. Iedereen stond 

paraat om de bezoekers te verwelkomen. Bij de aanmeldingen hadden we gezien dat het door ons 

gestelde maximum van 200(!) personen zou worden gehaald. We moesten aanmeldingen afzeggen. 

Tijdens de reünie kregen we in totaal 190 bezoekers. Er waren wat afzeggingen op het laatst wegens o.a. 

ziekte en andere belemmerende omstandigheden van de ingeschreven veteranen. 

Maar de pret was er niet minder om. Want gezellig was het. Het begon al bij binnenkomst in de ruime 

hal van het KEK- gebouw. Daar begroette  voorzitter Marianne,  geassisteerd door enkele re-enacters,  

alle bezoekers. Ieder kreeg een handdruk, een badge met daarop naam en legeronderdeel en sommigen 

zelfs een zoen van Marianne.  En dat was nog niet alles, meteen daarna werden de  superbonbons 

uitgedeeld. Brigadefotograaf BOB schoot op alle bezoekers, niet met geweer maar met fototoestel, het 

kleurrijke resultaat ziet u in deze brief en website. Na de foto kreeg iedereen een door Dutch 

Foodconcepts, met speciale welkomstgroet bedrukte stroopwafel. Verder de hal in. Die  stond vol met 

opstellingen, de re-enactmentgroep had ruim uitgestald. Vele uitrustingstukken en wapens waren voor 

de bezoekers te zien en aan te raken. De jongens en dame(!) gaven trots en enthousiast tekst en uitleg. 

De dames bij de informatiestand van Nederlands Instituut Militaire Geschiedenis ontvingen graag de 

vele geïnteresseerden.   Orgelman Rene Walter speelde in de hal vrolijke welkomstdeuntjes op zijn 

miniatuur draaiorgel. Vrolijk gestemd kwamen de bezoekers aan bij het volgende stoppunt.   
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Entree betalen bij Joop, Jacqueline of Marijke en ontvangst van de bijbehorende waardevolle envelop. 

Als die hindernis was overwonnen kon er een keus worden gemaakt uit de grote doos met 

hebbedingetjes. Het was soms moeilijk kiezen: neem ik nu een zonnebril of een ijsmuts, 

ijskastthermometer, of toch maar een spatel, energiereep of een balpen? Het duurde soms wel even 

maar uiteindelijk maakte ieder zijn of haar keus. En dan was de weg vrij naar de grote zaal.  Daar was 

het een feestelijk gezicht, keurig gedekte tafels met waterkannen en glazen voor direct gebruik. 

Bloeiende plantjes maakten het geheel kleurrijk. Ook op de  tafels een exclusieve placemat, ontworpen 

door voorzitter Marianne en gedrukt en geplastificeerd door de ‘jonge tijgers’ van Charly Tijger 

compagnie Luchtmobiele Brigade 11 Infanteriebataljon AASLT uit Schaarsbergen. Onder de bezielende 

leiding van hun compagnies kapitein verzorgen zij de placemats al vele jaren uit respect voor de ‘oude 

veteranen’. En ze werden nog netjes bij ons thuis gebracht ook! De placemats waren zeer begeerd want 

na afloop van de reünie lag er geen één meer op de verlaten tafels. Hartelijk dank ‘Jonge tijgers!   

Wat ook overweldigend was waren de tafels met loterijprijzen. Stampvol, vele tientallen prachtige 

kostbare prijzen, bijeengebracht door o.a. sponsors, donaties van sympathisanten, veteranen en 

meelevende kinderen en nabestaanden van veteranen. Maar het meest in het oog sprong toch de 

manshoge piramidetoren van SENSEO koffiezet apparaten. Het resultaat van de DE punten actie. De 

bevolking in heel Nederland had haar best gedaan om hun waardering en respect voor de Nederlands 

Indiëveteraan te tonen. Dank, hartelijk dank Nederland!  

Precies om 11uur30 liet Theo de veteranenmars draaien en beklom Joop het spreekgestoelte. Als eerste 

kondigde hij de voorzitter, Marianne, aan. Haar toespraak behelsde het respect en waardering van de 

samenleving voor de mannen die in Nederlands Indië hun taak hadden gedaan. Dat medeleven, zo 

vertelde zij,  bleek uit de vele bijdragen die waren gedaan door bedrijven, instellingen en organisaties in 

heel Nederland. ‘Waardering en respect voor u veteraan, sprak zij. Hoe of op welke manier, dat zult u in 

de loop van deze dag verder bemerken. Ook wij, de commissieleden, dragen graag bij in die waardering 

en respect. Deze reünie is voor u, met onze waardering en respect. Geniet van deze dag. Het is onze 

medaille voor u.’   
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https://youtu.be/9e-9jue2mOc


Zo, de toon was gezet. Marianne keek waarderend de volle zaal in en zag met genoegen daar die 

dappere mannen in hun stoere veteranentenue met daarop hun welverdiende onderscheidingen waar 

ze met recht trots op mogen zijn. Ook enkele moedige weduwen waren aanwezig. Het gaf een prettig 

familiegevoel. De  toehoorders  gaven Marianne een dankbaar applaus.  

De chauffeurs van de Limburgse Jagers, kpl  Ariaan Sterenborg en sld1 Jordy van der Sanden,  hadden 

met hun busjes al vele  treinreizigers veilig en deskundige opgehaald (van het station Best) en afgeleverd 

op de Generaal- Majoor de Ruijter van Steveninck kazerne.   

         

Ze zouden na afloop ook weer teruggebracht worden naar het station beloofden ze, dus de veteranen 

behoefden geen dagmars te doen na afloop! Dat zou trouwens erg moeilijk zijn geweest want de 

mannen gingen na afloop zwaar bepakt naar huis. De geschenken bleven maar komen. Maar daarover 

later. Terwijl Joop onder toeziend oog van de commissie de regie weer overnam en  de gasten 

voorstelde, haalden zij nog enkele nakomers bij het station af.  

 

 

 

 

 

 

 

De commissie is er voor u! 
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Joop kondigde de personen aan die speciaal naar Oirschot waren gekomen voor de reünie. Eerst 

Regiments- en bataljonscommandant Luitenant- kolonel Ralf Goossens van het 42 

Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers. De overste staat altijd met raad en daad klaar voor de 

commissie. Zo zorgde hij o.a. voor de busjes met bekwame chauffeurs die op en af reden naar station 

Best voor de treinreizigers. Regiments Adjudant Paul Paijens hield scherp in de gaten dat de operatie 

liep als een trein. De overste had op eerdere reünies van de commissie gemerkt dat het best gezellig 

was en daarom ook zijn vrouw meegenomen. 

Overste Goossens sprak lovende woorden over de Indiëveteranen, ontweek de huidige problematiek 

niet en eindigde zijn toespraak met waardering voor de veteraan!  Na zijn toespraak had hij nog een 

verrassing voor Marianne en Joop als waardering voor hun inzet voor de veteranen: 2 flessen heerlijke 

wijn met daarop een speciaal logo van de Limburgse Jagers! Na het bedankje van Marianne schonk zij de 

overste een chocoladeschoen. Het is een door Frenky’s chocolate geleverde, replica van de schoen die 

de oud Indiëgangers van 2-6RI als embleem op hun uniform droegen. De volgende spreker was generaal 

bd Marcel van den Broek. Als vertegenwoordiger van  het Veteranen Instituut, tevens vicevoorzitter 

raad van bestuur Veteranen Instituut maar ook nabestaande van een Indië veteraan. Ook hij sprak 

(vele) lovende woorden tot en over de veteranen. Na afloop van zijn toespraak werd hij door Marianne 

bedankt. Hoewel ze van te voren niet naar zijn schoenmaat had gevraagd kreeg ook hij als dank voor zijn 

komst en toespraak ook een exclusieve SEPATOE ROESAK chocolade schoen. Hij beloofde de schoen met 

zool en al te zullen nuttigen! Tenslotte nam generaal bd Leen Noordzij de microfoon ter hand. Als 

vertegenwoordiger en tevens voorzitter van de VOMI is hij betrokken bij het overleg in de opgerichte 

commissie  voor beoordeling van eventuele misstanden uitwassen begaan door onze jongens in Indië. 

Het kritische geluid wat Leen Noordzij liet horen over dat overleg kreeg een goedkeurend geknik van de 

aanwezigen. Na zijn verhelderde toespraak kreeg hij van Marianne een bedankje en de exclusieve 

SEPATOE ROESAK schoen met de wens uitgesproken door haar, tijdens die overlegbijeenkomsten stevig 

in zijn schoenen te blijven staan.  En dat de schoen hem daarbij mag helpen. Voor toespraken:  zie ook 

www.sepatoeroesak.nl  

 

 

   

 

 

Niet aanwezig was een afvaardiging van de ‘jonge Tijgers’. Tot hun spijt konden zij niet aanwezig zijn, zij 

hadden hun best gedaan om de placemats mooi op tijd af te leveren maar wegens verblijf in Curaçao 

konden zij niet aanwezig zijn op de reünie. En als oud militaire veteranen weten wij maar al te goed: 

dienstbevel gaat voor de pleziertjes. Gelukkig stuurden zij ons een foto met daarop alle mannen samen 

op het schip. Wel een moderner boot dan waarmee de Indiëgangers werden weggestuurd!  Kapitein 

Ron Steehouwer vroeg ons hun groeten over te brengen aan alle bezoekers van de reünie en liet weten:              
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https://youtu.be/I6lDU5XeFLA
https://youtu.be/VTLou97c7c8
https://youtu.be/cwd1CGpnf68
http://www.sepatoeroesak.nl/


 

“Hier hebben we onze jonge Tijgers verder laten verdiepen in de oprichting en geschiedenis van de 

Tijgerbrigade, tijdens onze groepswedstrijd Tigerfeet. Leuk en leerzaam”. Jonge Tijgers: Bedankt voor 

jullie inzet, welkom thuis op 3 juli en geniet van jullie welverdiend verlof! 

Inmiddels waren ook de dames Stephanie Welvaart en Evelien Buchheim van het NIOD van het 
treinstation opgehaald. Zij gingen op zoek naar Getuigen & Tijdgenoten voor hun 
onderzoeksprogramma “de kolonisatie, geweld en oorlog.” De dames liepen rond en kwamen bij de 
veteranen aan tafel praten. Hun doel sloot mooi aan op de toespraak van VOMI voorzitter Leen 
Noordzij. Dat het de gemoederen bezig houdt, bleek wel. De dames hadden het erg druk.  

 

Ook aanwezig waren de auteurs Sanne Biesheuvel, dochter van een 32e HUPVA veteraan en auteur Jan 
van Boeijen, nabestaande van een 3-14RI veteraan. ‘Vlogster’ Menke de Groot filmde, fotografeerde en 
interviewde naar het een lieve lust was. Haar impressie van deze dag,  inclusief de gehouden 
toespraken, vindt u op:   

https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/kl/371-eenheden-nederlandse-leger/evenementen-
eenheden/artikelen-evenementen-eenheden/1563-reuenie-indie-veteranen-java-26-mei-2018 
 

Als de gemoedelijkheid zelve was Gerrit Vink  aanwezig. Als afgevaardigde van het Veteranen Instituut 

was hij met zijn persoonlijke begeleidende chauffeur Wil Wiegerink weer naar de reünie gekomen 

‘omdat het bij jullie altijd zo gezellig is’ vertelde hij Marianne. De door het bestuur van de VOMI 

gedecoreerde Gerrit gaf aan belangstellenden de nodige informatie die men wilde weten betreffende 

veteranenzaken. De door het ministerie van defensie gedecoreerde Jack Malipaard (N.N.G. 

herinneringskruis) was weer aanwezig met zijn Toko met prachtige producten, onderscheidingen, 

medailles en originele  Indische artikelen. 
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Hoewel uiteraard iedereen vandaag speciale gast was, kwam met de mededeling dat ook aalmoezenier 
Liduina v.d. Broek, tevens dochter van †kapt. v.d. Broek 2-6RI,  ook een tijdje aanwezig zou zijn, was  
aan het rijtje met speciale gasten nog geen eind gekomen. 

 
Want, zoals van ouds, werden bij de toespraak ook de weduwen en nabestaanden betrokken. Zij dragen 
hun herinneringen de rest van hun leven mee. Dit welkom is zeer nadrukkelijk aangegeven door 
voorzitter Marianne. “Deze vrouwen  hebben mede bijgedragen aan het verwerken van de emoties van 
hun geliefde,”stelt zij. ‘Ook zij verdienen aandacht, waardering en respect van ons’.  
 

                 
Als speciale dank kregen de weduwen Mw Joke Doense (5RS), Mw.Riek van Erp(21AAT), Nelly Janssen-
Janssen (5RS) en Mw. Frida Zoetjes Damen(5RS) van Marianne een boeket zoete ruikers aangeboden.    
 

En natuurlijk was er ook een dankbaar welkom voor alle begeleiders, in welke relatie dan ook, die het de 

vele sobats mogelijk hebben gemaakt om deze dag aanwezig te kunnen zijn.  

Wat betreft die begeleiders had Marianne wederom de directie van het 
spektakelstuk ‘Soldaat van Oranje’ benaderd. In hun goedheid hebben zij voor 
deze reünie drie maal 2 kaartjes beschikbaar gesteld voor de jonge begeleiders.  
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Hoewel iedereen de re-enacters van de werkgroep ‘het vergeten leger’ was gepasseerd bij de ingang en 

bij de uitstalling, stond ter kennismaking bijna de gehele groep opgesteld in de zaal. Er moesten er 

natuurlijk de post bewaken. De re-enacters zijn voor de commissie van grote waarde. Zonder hun hulp 

zouden we echt vleugellam zijn. Na het applaus mochten zij het commando “ingerukt mars” opvolgen 

en werden de dorstige kelen gesmeerd.  

 

De commissieleden werden door Joop bedankt. Hij benadrukte dat al deze medewerkers dit werk 

geheel op vrijwillige en onbaatzuchtige basis doen. Het was voor hem een genoegen en een eer om 

met deze mensen te mogen samenwerken. 

Na dit dankwoord vertelde Joop dat er mensen rondliepen die een extra grote medaille om hadden. 
Waren zij deelnemers geweest aan de Olympische spelen?  Droegen zij daarom die kanjers van 
medailles? Nee, de medailles waren bij binnenkomst door voorzitter Marianne uitgereikt aan de 3 
oudste aanwezige veteranen. De mannen droegen hun onderscheiding trots en parmantig!  
 

  
                   Dit jaar wederom als oudste veteraan: de heer  Jan Schrauwen van 4-6RI,  95 jaar (4-4-1923) 

Eveneens wederom op de tweede plaats: de heer Fons van Bergen van 1RS  (17-11-1923) 
Als goede derde, voor het eerst aanwezig: de heer Niko v.d.Linde, 1-5 RI ( 25 juni 1924)  

Lisa (op 4 dagen na 6 jaar) en Joost (4 jaar) van Coolwijk zijn als de 2 jongsten kind aan huis!  
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Een donderend applaus viel deze kanjers ten deel. Na dit oorverdovend lawaai vertelde Joop de 

aanwezigen dat ook de dansgroep Stichting Javaanse Danskunst Budoyo Mekar Sari met de charmante 

danseressen na afloop van de plechtige herdenking weer hun mooie dansen zouden vertonen aan de 

bezoekers. Er volgden nog enkele mededelingen. Tijdens de herdenking september 2017 in Roermond is 

een krans gelegd namens de Tijger-Brigade en Java veteranen. De nu ook weer aanwezige heer Jo van 

de Heuvel, 2-6RI,  had daarvoor deze eervolle taak op zich genomen. Op de dag van de reünie zelf werd 

een krans gelegd namens de Tijger-Brigade op het ereveld Candi in Indonesië.  

Een extra speciale verrassing werd verteld door Limburgse Jagers regiments- adjudant Paul Paijens. Hij 

stelde de aanwezigen in de gelegenheid het splinternieuwe monument van de Limburgse Jagers op de 

kazerne te bezichtigen. De adjudant had de Limburgse Jagers chauffeurs opdracht gegeven zich 

beschikbaar te houden voor het vervoer van de bezoekers naar het monument. Hij vertelde dat de plek 

van het monument bestaat via een speciale constructie tussen Limburg en Brabant benoemd als 

Limburgs gebied. Heel exclusief. Het goede overleg tussen het regiment LBJ, de gouverneur van de 

provincie Limburg, Theo Bovens, en de provincie Brabant heeft dit uniek gebeuren mogelijk gemaakt.  

En toen was het even tijd voor een broodnodige pauze voor een praatje, hapje, sapje en plasje. Er 
werden gelijk flink wat loten verkocht door Frank van Hulst, maatje Dries, Jacqueline en Marijke.  De 
toko van Jack werd druk bezocht. Het leek een heuse passar!  

Veteranen gingen  op zoek naar makkers, adressen werden uitgewisseld met nieuwe kennismakingen,  

terwijl er  goed  gebruik werd gemaakt van de royaal uitgeserveerde consumpties door het Paresto-

personeel. Wel werd de tijd in de gaten gehouden, want de plechtige herdenking wil je niet missen, dat 

beleef je intens. Vanwege de mobiliteit der troepen werd de herdenking gewoon binnen gehouden. 
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Na de korte pauze marcheerden de leden van de re-enactmentgroep de zaal binnen. Zij stelden zich op 

naast de herdenkingstafel. De plechtige herdenking ging beginnen. Joop vroeg de aandacht en het werd 

doodstil in de zaal. Als eerste werd de heer Jo van den Heuvel(2-6RI) gevraagd naar voren te komen en 

een kaars aan te steken voor de gesneuvelden in Indië van 2-6RI.  Vervolgens werd de heer Leo den 

Boer (5RS) gevraagd naar voren te komen en een kaars aan te steken voor de gesneuvelden in Indië van 

overige aanwezige onderdelen. Tenslotte werd Ronald Gleijm (zoon van 5e genie veld veteraan †Gerrit 

Gleijm) gevraagd naar voren te komen om een kaars aan te steken voor recent overledenen. Na deze 

emotionele momenten werden de kaarsenaanstekers bedankt en mochten weer naar hun plaats 

terugkeren.   

 
De re-enactmentgroep kreeg het commando ‘geeft acht’. Dit was het sein dat de in Indië gesneuvelden 
van alle aanwezige onderdelen (43) zouden worden herdacht. De heer Ben Roelofs (5RS) en de heer 
Hans van Oirsouw (32AAT) waren bereid gevonden deze moeilijke taak op zich te nemen. De heren 
namen plaats bij het spreekgestoelte en de heer Ben Roelofs noemde rustig en kalm één voor één alle 
aanwezige onderdelen voor hun in Nederlands Indië gesneuvelden. De heer Hans van Oirsouw riep na 
ieder opgenoemd onderdeel luid en met krachtige stem: Present. Soms klonk dat vanuit de zaal 
wanneer één van de veteranen zijn onderdeel hoorde opnoemen. Dat zijn voor ieder aanwezige 
kippenvel momenten. Nadat alle onderdelen waren opgenoemd besloot de heer Ben Roelofs zijn taak 
met het opnoemen van alle overledenen van het afgelopen jaar. De heren werden bedankt door Joop 
en keerden weer terug naar hun plaatsen. Joop vertelde de aanwezigen dat op hetzelfde moment op 
erebegraafplaats Candi in Indonesië een krans gelegd werd namens 2-6RI en Tijger-Brigade.  Vervolgens 
werd de heer Jaap Bragt (5-6RI) gevraagd om het  herdenkingsgedicht voor te dragen. Met passie en 
veel gevoel deed hij deze voordracht uitstekend. Het was een mooi besluit van deze uitstekend 
uitgevoerde plechtige herdenking.  
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De re-enactmentgroep kreeg het commando  ‘afdeling geeft acht’ en ‘breng eregroet’. Joop vroeg de 

aanwezigente gaan staan, indien mogelijk, voor de 1 minuut stilte. Onze man van de knoppen draaide 

precies op tijd daarna het 1e couplet van het Wilhelmus wat uit volle borst door de aanwezigen werd 

meegezongen. Alle dames en heren werden bedankt voor hun medewerking en het gewone 

reüniegebeuren kon aanvangen.  

De bediening van Paresto liep met drankjes en gezwinde spoed de dorstige kelen tegemoet. Na zo’n 

emotioneel gebeuren gaat een drankje er in als gesmeerde olie. De orgelman hervatte zijn draaitaak en 

de bekende oud-Hollandse klanken vibreerden door de zaal. Nu was het moment aangebroken dat het 

feestelijk gebeuren kon aanvangen. En feest werd het! Er werd ruimte gemaakt voor de prachtig geklede 

danseressen van Budoyo Mekar Sari. Hun eerste dans, Tari Gambyong (welkomst dans) bracht de 

aanwezigen al direct in de oosterse sferen. Mooi en gracieus zweefden de danseressen door de zaal. De 

aanwezigen genoten met volle teugen.  

Daarna gaf ceremoniemeester Joop weer even aan dat in de zaal de lotenverkopers  nog rondliepen met 

loten voor de grote verloting. Voor de veteranenloterij waren natuurlijk geen loten verkrijgbaar. Iedere 

veteraan (en veteranenweduwen) hadden in hun envelop een gratis DE lot ontvangen. Die gratis loterij 

was dus alleen voor hen. Heel Nederland had meegewerkt aan de prijzen. Maar voor de grote loterij met 

vele tientallen enorme en kostbare prijzen waren wel loten te koop. De verkoop van de loten is een 

noodzaak vertelde Joop. Vorig jaar werden niet alle boekjes verkocht en bleef de commissie zitten met 

een financieel verlies. Ditmaal gingen al de boekjes grif van de hand. Gelukkig maar want zoals u allen 

weet zijn de opbrengst van de loterij en donaties van donateurs en sympathisanten noodzakelijke 

inkomsten voor de commissie. We heffen geen contributie en proberen zoveel mogelijk te doen uit 

opbrengsten en bijdragen van U.  Zonder uw donaties en bijdragen kan dit werk voor u niet gedaan 

worden. Daarom vermelden wij in deze nieuwsbrief nog enkele malen het rekeningnummer van de 

commissie.  Ook hier maar even. NL61 ABNA 0972138021 t.n.v. reünie- en nazorgcommissie 2-6RI, T-

Brigade te Hoogvliet. Help mee om de thuisbezoeken, het maken van het boekje en nieuwsbrieven en 

deze reünies, te kunnen voortzetten. Bij voorbaat dank daarvoor! 

Toen kwam de opdracht: allemaal naar buiten voor het maken van de buitenfoto’s. Enkele aanwezigen 

verstonden het niet en bleven gezellig zitten maar na enige strenge woorden van Joop verdwenen de 

bezoekers naar het terras. Gelijktijdig had regimentsadjudant Paul Paijens de LBJ chauffeurs opdracht 

gegeven klaar te staan voor de liefhebbers die naar het nieuwe monument van de LBJ wilden gaan 

kijken. Van die mogelijkheid werd dankbaar en druk gebruik gemaakt.  

14 



Tussentijds werkte het bedienend personeel zich een slag in de rondte om de tafels weer spic en span te 

maken voor de maaltijd. Op het terras overdekt met grote parasols was het gezellig vertoeven. De 

orgelman speelde vrolijke deuntjes, Frank toonde zijn capaciteiten als volkszanger en wist iedereen mee 

te krijgen tot het zingen van enkele heerlijke smartlappen.  

Nadat het Parestopersoneel de tafels had gedekt, kreeg de ceremoniemeester een seintje:  de 

deelnemers kunnen aan tafel! Allen moesten door de zelfde ingang naar binnen want daar stonden 

Marianne en Jacqueline zakjes heerlijke breekchocolade van Chocstar uit te delen. Het was een 

onderdeel van de vele goodies die werden uitgereikt. “Denk om het stoepje en hier is een snoepje”: 

klonk het voortdurend bij de deur! Ondanks alle drukte, toch oplettend blijven natuurlijk.  
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Hoewel Marianne tijdens het eten altijd zegt: als de katjes muizen, dan mauwen ze niet! Toch 

ontsponnen er tijdens  de uitstekende uitgebreide rijstmaaltijd weer fijne gesprekken. Schalen werden 

doorgegeven en er werd geholpen met opscheppen van de heerlijke bijgerechten. Dat  alles bij elkaar 

maakt de gezamenlijke maaltijd altijd weer één van de hoogte punten op de reünies.  

Tijdens het wachten op het toetje was er voor Marijke en Marianne werk aan de winkel. Nu iedereen op 

zijn plekje zat kregen de dames hartvormige doosjes met snoephartjes uitgereikt en de veteranen 

kregen een speciaal door voorzitter Marianne ontworpen gecombineerde veteranensleutelhanger met 

verlichting en vergrootglas. Omdat soms niet te zien was wie veteraan was vroeg Marianne hen hun 

vinger op te steken en daar werd de sleutelhanger overheen geschoven. Het waren weer speciale 

presentjes die zeer gewaardeerd werden. Maar het was nog maar het begin van het cadeautjes festival.  

De dansgroep had tijd gehad om zich om te kleden in prachtige kostuums en door twee van de 

danseressen werd op sublieme wijze de pauwendans, Tari Merak Gandrung,  weergegeven. Als je niet 

beter zou weten zou je gedacht hebben dat er werkelijk twee pauwen dansend door de zaal gingen. Als 

afsluiter werd de ritmische dans Tari Zamrud Kathulistiwa uitgevoerd. Een dans over Indonesië met zijn 

duizenden eilanden, culturen, tradities en talen en de vorming van een eenheid. Eenheid in verscheidenheid 

Aanstekelijk swingend bewogen de dames zich in een lange rij door zaal. Na deze slotdans was er 

gelegenheid om met de danseressen op de foto te gaan, maar niet eerder voordat iedere danseres 

voorzien werd door een smakelijk boeketje.  Toen de rust was weergekeerd in de zaal, riep de 

ceremoniemeester de re-enactmentgroep te verzamelen en vroeg hen de spierballen maar weer te 

tonen. En dat hebben ze geweten!     
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De zware dozen met daarin goed gevulde goodiebags werden achter de schermen geopend, de  re-

enacters sjouwden de zware V-fondstassen binnen en die werden uitgedeeld. Omdat het 

bezoekersaantal groter was dan waarop de commissie gerekend had werd om medewerking gevraagd 

aan de aanwezigen per echtpaar maar een tas te nemen zodat we niemand hoefden teleur te stellen.  

Iedereen werkte spontaan en sportief daaraan mee. Na afloop waren toch nog enkele tassen over en 

daarmee hebben we al enkele veteranen die helaas niet op de reünie aanwezig konden zijn, tijdens een 

bezoekje blij gemaakt. 

Na het bedanken van de danseressen werden alle medewerkers bedankt door voorzitter Marianne. 

Voor ieder van hen had zij een toepasselijk cadeautje. De PARESTO medewerkers die hun uiterste best 

hadden gedaan om de bezoekers niet te laten uitdrogen en verhongeren. Fotograaf Bob, coördinatie 

medewerkster Marijke, administratief medewerkster Jacqueline, Frank de lotenverkoper en zijn hulp, de 

gehele re-enactmentgroep, de LBJ -chauffeurs van de busjes, zij allen kregen een toepasselijk cadeau. 

Het meest emotionele cadeau ging naar de drie aanwezige 2-6RI veteranen. Zij kregen van voorzitter 

Marianne de exclusieve SEPATOEROESAK schoen.  

Na deze bedankjes  kwamen de “jonge aanwezigen”aan de beurt. Voorzitter Marianne had bij de 

directie van de musical ‘Soldaat van Oranje’ een donatie van drie maal 2 toegangsbewijzen voor de 

musical kunnen lospeuteren. De directie had als voorwaarde gesteld dat de loten bij de jonge 

begeleiders moesten terecht komen. En dat gebeurde ook. Die begeleiders troffen in hun envelop een 

speciaal lot aan voor deze prachtige prijs. De winnaars,  Tony Mijnsbergen, W. Quirijns en Cees van der 

Maat waren er heel blij mee. Geen van hen had de voorstelling al eens gezien. Met extra veel plezier kon 

Marianne dus de kaartjes overhandigen aan de prijswinnaars.  

 
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!  
 
Na deze ‘jongerenverloting’ barstte het prijzenfestival helemaal los. Eerst kwam de sensationele gratis 
veteranenloterij  Alle veteranen (en veteranenweduwen) hadden in hun envelop een gratis  DE lot. 
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. Er stonden tientallen prijzen voor hen gereed. 
15 SENSEO koffiezetapparaten, 8 gewone koffiezetapparaten, 5 waterkokers en 2 X theepot met 
grootverpakking pickwick thee en een theedoos.  Gratis! Bijeengebracht door heel Nederland via o.a. 
DE punten. Een stuk waardering en erkenning vanuit de samenleving.  
Hebt u nog DE-punten in de keukenla liggen? Gunt u onze veteranen volgend keer 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! Waar vind je zoiets: gratis prijzen winnen en 
wat voor prijzen! 
Voor de trekking een aanvang nam, werd  weer even verteld dat alle inzenders van DE-punten vermeld 
stonden op het grote bord bij de prijzen. Een spontaan en hartelijk applaus klonk hierna op vanuit de 
zaal!  
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De volgende personen hebben hun DE-punten  gedoneerd  

voor de prijzen voor de speciale veteranenloterij! 
 
 

Aartsen, Henny  

Mevrouw uit Arnhem 

Margriet Arts-Hermanussen 

Anneke en Paul Baars 

Constance den Baars  

Mieke Bakker  

Ina  Beck  

Alice van de  Beek 

Wolter Beers 

Joke v.d. Berg 

Wim Beumer, Mieke Vischer 

Wim de Bever  

Tiny Biemond  

Fam. H. Boef  

P. Bontebal  
C. M. Brand +medebewoners  

H.H. Breitkopf 

Fam.M. v.d. Breul 

Wil Brookhuis 

Ans de Bruin-Noothout 

Peggy de Bruin-Breuer 

Henriette Coops 

Hanny van Dalen  

Riet en Frans Deuling  

M. Doets 

Len van Dijk 

Jan v.d. Endt  

Ellen van Erve 

Riet Eijpe Leemreis 

Peter Eijpen 

Fam. B. Feddes 

Elsmarjan Fontein 

Mw.Frowijn-Nooij 

Nouska Gietema 

Ronald en Dinie Gits 

Winnie Goldman  

Bert en Karin Goudriaan 

Gerja Groenendijk-Zwart 

Els van Harten 

Hans en Marijke Heere 

Ans Heijnen 

 

 

Wilhelmien van den Hoogen 

Thea Hoogland 

Ria Jansen 

Corry Jacob 

Peter Jongenelen 

Marlies en Jan Joosten  

Gerda en Johan Kaemingk 

Henny Ten Kate 

Jopie Koelewijn  

Sjanie v.d.Kolk 

Marijke Koning  

M. Korteschiel-Eijkenaar   

Henk Kouwenhoven 

Tineke Landman 

C.v.d. Leer-Visser 

Els Licht  

Lies  

Jenny Loman  

Ben en Joyce Luiten  

Int Lutgendorff 

Helma van Maaren  

Wijnand v.d Meeberg 

Janny Meester 

Annelies Mertens  

Marianne Meijer 

Frances Michel 

Fam. Minderman 

Irene Mullaert 

Betty Nagel 

Albertine Odekerken  

Mw.C. Oerlemans 

Hennie Odijk-Aartsen  

Jaap van Oort 

Joke Oosterwijk 

Francis Pennings-Heeswijck.  

Fam.G. v.d. Pol  

Louis Pothoven  

Hein Pragt 

Joop en Marianne Pragt  

Els Rigter - Barink  

Ben Roelofs 

 

Grietje Rook 

Koos en Laurie de Ruijter 

Jenny Sanders-Nijland 

Gerda van Santen 

Toos Sanders 

Theo Scholten 

To Schutte 

Bonnie en Martin Spaans 

Martin en Irene Speeks 

Tienke Slinger 

Johan Snoek 

N.W. Steenbrink 

H. Steenbruggen-Wolters 

Sophie van Tamelen 

Tjitske Teklenburg 

Jon Teunnissen 

Fam. E. Toorens  

Ria Tromp  

Nelly v.d. Veeken 

Frits Veenendaal 

Fam. J. Veenendaal-Timmer 

Ria v.d. Ven 

Greet Verheuvel-Vlasblom 

Louise Verloop  

Tine Verweij  

Karel Vleesch Dubois 

Ludwine Vorstenbosch 

Lou Vos en Vincent Beune 

Georgien van Wechem  

Wim en Leny Weenink  

Fam. J. v.d. Weg 

B. Wiefferink 

Gerita Wilbrink  

Han Wolthuis 

Wout (veteraan Hoogvliet)  

Paula en Han Zaat  

Frits Zechner 

Willeke Zonne 

Agnes Zonneveld 

Jenny van Zutphen-Berman 

 

Alle schenkers van de DE-punten, namens alle bezoekers, maar met name de veteranen, heel hartelijk 
dank voor al uw lieve, aardig, hartverwarmende, enthousiaste reacties. Wat een waardering! Het is 
geweldig! Ons applaus is voor u!  
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De spanning liep hoog op tijdens deze speciale loterij. In uiterste concentratie wachtten de veteranen of 

op hun lotnummer prijs zou vallen. Het een na het andere Philips-apparaat kwam bij een blijde winnaar 

terecht. “Mag ik de senseo omruilen voor een koffiezetapparaat?” Dat kon ook! Weer twee extra blijde 

winnaars. Het kon niet op. Uiteindelijk was dan de hele piramide DE-prijzen verdwenen. Als extra 

troostprijs gingen de eerder genoemde prachtige tasjes met een half litertje Ketel1 eruit.  

Na deze spektakelloterij ging de ‘gewone loterij’ van start. Beter als vorig jaar, toen niet alle loten 

werden verkocht, was nu de voorraad lootjes geheel  op. Dank u allen voor de medewerking.  

Tijdens beide loterijen werden nog doosjes met snackzoutjes van bakkerij van Strien en Punselie 

stroopkoeken  uitgedeeld. Deze waren te breekbaar om in de goodiebags te doen. Ook de bijdrage van 

Ketel1, twee flesjes jenever en één Vodka, werden zo rondgedeeld. Troj, de in opleiding zijnde host had 

alle verpakkingen voorzien van een sierlijk rood-wit-blauw lint. En nog was het niet klaar, want daags te 

voor was er door ERU een gekoeld transportje geweest met voor iedere  bezoeker twee kuipjes 

smeerkaas, en een sleutelhanger met klompjes. Dat moest nog wel in de bijgeleverde koeltasjes worden 

gedaan.  Jacqueline dook de koeling in en reed even later met een kar vol ERU-tasjes de zaal in. Jongens, 

nog één keer delen! Al met al een flinke aanslag op het uithoudingsvermogen van de re-enactmenters. 
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De grote voorraad mooie en kostbare prijzen ging met de regelmaat van een elektronische klok van de 

prijzentafel naar de  winnaars. Hoewel alle prijzen speciaal waren, waren er ook  buitengewone prijzen:  

Marianne had het gehele Nederlandse betaald voetbalgebeuren aangeschreven met het verzoek een 

goodie te leveren voor de tasjes. Om 150 goodies weg te geven ging bij vele clubs te ver. Daar kreeg 

Marianne “Nee!” Toch waren er enkele betaald voetbalverenigingen die meedachten en met een leuke 

aanbieding kwamen. Zo kwam de eerste positieve reactie van de Limburgse voetballers van VVV. Een 

juichsjaal! Ook het Brabantse FC Oss gaf een prijs, een door alle gecontracteerde spelers gesigneerde 

wedstrijdbal. FC Dordrecht gaf een leuk supporterssetje, evenals FC Volendam dat twee club- sjaals 

doneerde. Willem II deed het anders: zij stuurden 3maal 2 toegangsbewijzen voor hun eerste 

thuiswedstrijd. Kees Kaas stuurde, naast de waardebonnen,  een kaaspakket waarvan Marianne twee 

mooie prijzen van maakte. Hotel- en restaurantketen van der Valk draagt de veteranen ook een warm 

hart toe en schonk iedereen waardebonnen, plus een te verloten voucher voor korting op een 

overnachting of op een maaltijd in een van de vele restaurants.  

Na de verloting van de twee hoofdprijzen, de rolkoffers vol met levensmiddelen, gingen als laatste een 

senseo switch en twee senseo originale als superhoofdprijzen de verloting in. Dit omdat het voor de 

niet-veteranen sneu zou zijn om enkel en alleen verlangend naar de DE-prijzen te hebben mogen kijken.  

Met de verloting van deze superhoofdprijzen kwam ook aan deze gezellig drukke reüniedag een einde.   
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Echter voor de kazerne haar deuren zou sluiten was er nog een officieel moment. Het door veteraan 

John Kamerling, (411 G.Gr.), voor Marianne gemaakte mortier en granaten,  werden met toestemming 

van John overgedragen aan de re-enactmentgroep.  Eerder was Marianne in het bezit gekomen van een 

speciale legerkist, door tussenkomst van het VI. De legerkist, geschonken door veteranenzoon Martin 

Speeks, werd eveneens officieel overgedragen aan de groep. Beide items waren in de opstelling in de 

hal al te bezichtigen geweest. Vanaf hier nogmaals:  dank jullie wel, leden van de voor ons onmisbare, 

onvermoeibare re-enactmentgroep o.l.v. Bart Oostvogels voor jullie inzet!  

        
 

Na het dankwoord en het spelen van het alom bekende lied van Vera Lynn, we’ll meet again, kon de 
uittocht met volle bepakking beginnen.  Ja, de veteranen weten wat het betekend als je naar de reünie 
gaat van 2-6RI Tijger-Brigade en Java. Je komt afgeladen thuis met een enorme schat aan beleving en 
herinneringen. Dat is de familiereünie. Een fantastische dag. Om nooit te vergeten. 
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We eindigen met een excuus aan u,  mochten wij: Marijke, Joop, Theo,  Jacqueline, Frank,  Bob en 

Marianne op de reünie niet genoeg aandacht aan u persoonlijk hebben gegeven en zijn we misschien 

iets vergeten of zijn er van bepaalde prijzen geen foto’s gemaakt, dan spijt dat ons. Maar wij als 

commissie hebben het dan zo erg druk en moeten op zoveel dingen letten om alles in goede banen te 

leiden dat die ruimte erg klein is. Maar wij hopen dat u na afloop toch tevreden naar huis bent gegaan. 

Eigenlijk twijfelen we er niet aan gezien de vele bedankjes en lieve woorden van u bij het afscheid 

nemen. Wij zeggen: graag tot volgend jaar! Fijn dat u allen bent geweest en wij hopen u volgend jaar 

weer te mogen ontvangen.  

 
Na afloop was de commissie weer 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, dit 
keer in Oirschot. Het smaakte er niet minder om. Altijd fijn om zo met zijn allen bij te komen na alle 
drukte.  Dank u wel, neef van Sinterklaas!   
 
De commissie kijkt nu naar een lege kas en hoopt op donaties voor een financiële opsteker om haar 
werk te kunnen voortzetten. Donaties en giften kunt u storten op het navolgende rekeningnummer: 
NL 61 ABNA 097.21.38.021  t.n.v. reünie- en nazorgcommissie 2-6RI, T-Brigade. te Hoogvliet 
 
 

 

 

De door fotograaf Bob genomen foto’s op de reünie kunt u bekijken op: 
http://s1097.photobucket.com/user/Sepatoeroesak/library/reunie%2026%20mei%202018 

 

U kunt daar kiezen of u de foto’s in een fotoalbum wilt zien of in een diapresentatie. 
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. 
 
 
Als laatste: misschien had u de nieuwsbrief wat eerder van ons verwacht. Helaas, de verlate komst heeft 

verschillende redenen. Eerst hebben we als commissie een weekje rust genomen. Vervolgens werd 

Marianne ziek. Toen die weer beter was, begonnen we met de nieuwsbrief. We waren halverwege toen 

maakte  Joop een ongelukkige val  en belandde in het ziekenhuis. Het is ook altijd wat met die oude 

veteranen. Gelukkig gaat het nu weer beter met ons en wijden wij ons aan de nieuwsbrief. Dat u die nu 

leest betekent dat Joop en Marianne weer in de running zijn. Tot ziens.  

 
 

Rest ons, het hele team, u weer van harte uit te nodigen voor de reünie 2019. 
Wanneer en waar hoort u t.z.t. weer van ons via een nieuwsbrief. Tot dan!! 
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Foto Joris van Bennekom 

 
 
 

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. 

 
Omdat uw privacy voor ons van belang is, zullen uw adres- en mailgegevens mailadres enkel gebruikt worden om 
onze nieuwsbrief aan u te sturen en u op de hoogte te houden van  speciale gebeurtenissen van onze commissie. 
Als u de nieuwsbrief en informatie over ons wil blijven ontvangen hoeft u niets te doen. Hierdoor geeft u ons 
toestemming om u op de hoogte te houden over onze activiteiten. Indien u wenst deze niet meer te ontvangen 
verzoek ik u contact met mij op te nemen. De secretaris, Marianne Pragt   

 
Redactie en lay-out van deze nieuwsbrief: Marianne Pragt-Lankhuizen, 

Tekst en redactionele ondersteuning: Joop Pragt. 
Foto’s: Bob Pragt, Menke de Groot, Marijke de Jong  en 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 of loterij! 

 

Alfa Brouwerij 
Almhof 
ANBO 
ASR  

Blokker 
Van Boxtel hoorwinkels 

Canisius 
Cerro Azul 
Chocstar 

Denksport 
Dutchfoodconcepts 

Eru 
FC Dordrecht 

FC Oss 
FC Volendam 

Fortune Coffee 
Frenky’s chocolate 

Gall en Gall 
Hans Anders 

Hero 
Hooghoudt 

Hyundai 
Keesmakers 

Ketel 1 Nolet Distilley 
Kwekerij Lankhaar 

Omroep MAX 
Ministerie van Defensie 

Pannenkoekhuis Bergzigt 
Punselies 

Remia 
Ringelberg autoverhuur 

Soldaat van Oranje 
Strien Koekjes 

Unigarant 
Van der Valk exclusief 

Veteraneninstituut 
Veteranenplatform 

Vfonds 
Vistaprint 

Voordeeltrends 
VVV Venlo 
Willem II 

Zilveren Kruis 
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