Zaterdag 25 mei 2019
Reünie veteranen Tijgerbrigade en Java te Oirschot

Met vertegenwoordigers van de volgende onderdelen:
1 RS, 5RS, 15RS, 5-2RI, 6-3 RI, 1-5 RI, 2-5 RI, 5-5 RI, 2-6 RI, 4-6 RI,
5-6 RI, 2-7 RI, 2-9RI, 2-12 RI, 13 RI, 2-13 RI, 5-13 RI, 2-15 RI,
21 AAT,

32 AAT,

42 AAT,

43 AAT,

2-12 RVA,

2e Genie Park Cie, 4e Genie Veld Comp.,
5e Genie Veld comp, 41eGenieVeldComp,
4e Bat.G.R.P.I., 32e HUPVA, LTD 710,
Verpleeg- en transportdienst KNIL
423 Bat.Inf., 435 Bat Stoottroepen, 436 Bat.Inf.,
35 Bat.Inf., 411 Bat. Gren., 411 Bat.Inf., 413 Bat.Inf.,
Inf.Brig.Werkplaats, T-Brigade, KNIL U-Brigade, X-brigade
Korps Mariniers, Mariniers Brigade, Vaartuigendienst, Verb.Afd. T-Brigade

1

2

Nieuwsbrief voor sobats van 2-6RI, de Tijgerbrigade en
alle andere dappere mannen die op Java hebben gediend.
Hoogvliet, juni 2019
De wekker ging om 5uur30 snerpende af. Wij sprongen uit ons heerlijk warme bed. Het beloofde een
zorgeloze (?), enerverende en druk bezochte dag te worden zaterdag 25mei 2019. De afspraak met de
voltallig commissie was: om 8.00uur op de kazerne in Oischot. De commissie had veel te regelen want
deze dag stond speciaal in het teken van 75jaar bevrijding en dat laat je niet zomaar voorbij gaan. Na
aankomst bij de Generaal-Majoor van Steveninck kazerne bleek dat de voltallige commissie en alle
andere medewerkers zich stipt aan de afspraak hadden gehouden. Wij mochten de kazerne na
aanmelding zonder oponthoud in! Zonder toestemming kom je tegenwoordig geen enkele kazerne meer
op. Maar wij konden ons direct installeren in het KEK- gebouw. De jongens van de re-enactmentgroep
waren al druk bezig met hun opstelling. Wij, Bob de Brigade- fotograaf en Jacqueline met een
vrachtwagen vol cadeaus voor de bezoekers, Frank de lotenman en zijn vrouw Rina van de facilitaire
dienst, Marijke van de coördinatie en Marianne en Joop reden in colonne naar het gebouw. We werden
daar al opgewacht door het hartelijke, behulpzame bedienend personeel. We gingen met zijn allen aan
de slag. De vrachtwagen moest uitgeladen worden, de prijzen uitgestald, de zaal moest versierd worden
en nog veel meer werk wat verzet moest worden eer de beste veteranen van Nederlands Indië zouden
aan komen!
De aanloop naar deze reünie had meer tijd gekost. Na de reünie in 2018 in Oirschot was Marianne al
begonnen met voorbereidingen voor 2019. 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 weer het idee om vraag te doen naar DE punten voor cadeaus ten bate van de
Nederlands Indië veteranen. Haar oproep werd geplaatst in enkele landelijke dagbladen o.a. AD en
Gelderlander en vele regionale (online) weekkranten. Zelfs via de radio kreeg zij de gelegenheid om
over de Nederlands Indië veteranen te spreken en de reacties waren enorm. Vanuit alle provincies
kwamen enveloppen met daarin DE punten en sommige met een begeleidend briefje. Denk eens in
hoeveel uren Marianne en Joop hebben zitten tellen en sorteren.
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Maar niet alleen voor deze inzamelingsactie had de commissie vele uren arbeid verricht om deze reünie
tot een weer onvergetelijk gebeuren te maken. Wederom heeft het huis van Joop en Marianne vol met
dozen gestaan. Tegen het einde moesten wij haast rechtop in bed slapen. (grapje) Het waren weer
veertig (40) ! bananendozen, gevuld met goodiebags. Ook 60 dozen met mooie senseo thee- en
koffieapparaten die waren aangeschaft van de gekregen DE punten.

En nog vele dozen met andere prijzen en cadeaus voor de veteranen en hun begeleiders. Daarbij nog
enkele dozen met decoratie- en informatiemateriaal. Marianne had extra een speciale fotopresentatie
75 jaar vrijheid en enkele reuzenfotoboeken gemaakt met fotomateriaal uit het voormalig Nederlands
Indië. Ze plakte zes plakstiften hierop leeg.

Marijke sjouwde samen met Marianne de zolder en kamers boven leeg en Bob, Jacqueline, Marianne en
Joop waren de avond voor de reünie uren bezig om de bij Ringelberg autoverhuur voor een schappelijk
veteranenprijs gehuurde vrachtwagen vol te laden. Joop, Marijke en Marianne waren ook nog even
langs geweest bij tuinder/plantenkweker Lankhaar in Rhoon om enkele honderden toegezegde planten
op te halen. De plantjes stonden bij binnenkomst van de bezoekers in de kazerne op de tafels en
zorgden voor een fleurig geheel, na afloop mochten ze meegenomen worden. En dat gebeurde ook!
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Zo gaande weg, mensen, komt er heel wat werk, tijd en inspanning bij kijken eer de dag van de reünie
er is. De goodiebags stonden weer op zolder in een handige opstelling en werden stuk voor stuk gevuld
met door de sponsors aangeleverde artikelen. Kijk naar de sponsorlijst in deze brief, alle getoonde logo’s
deden mee, vrijwillig, speciaal aangeboden voor de Nederlands Indië veteraan. Een stukje waardering
vanuit de Nederlandse samenleving: speciaal voor u, veteraan!
Het KEK-gebouw in Oirschot is een locatie met goede toiletten, airconditioning, veel licht en ruimte en
goed gekozen door Marianne.

Zij was er van te voren al wezen kijken en vertelde aan het PARESTO personeel hoe dat de beiden zalen
moesten worden ingedeeld en hoe de dag zou gaan verlopen. De maaltijden waren weer van de
welbekende goede PARESTO kwaliteit. Alles moest prima in orde zijn om de bezoekers te verwelkomen.
Bij de aanmeldingen hadden we gezien dat het door ons gestelde maximum van 200(!) personen zou
worden overschreden. We moesten weer aanmeldingen afzeggen. Ook de nieuwe richtlijnen voor het
aanmelden van bezoekers, door defensie opgesteld, maakte het voor de commissie en met name
Marianne, niet gemakkelijker. Marijke nam wat werk uit handen hiervoor. Gelukkig werkte het
defensiepersoneel op de kazerne ook goed mee met de afhandeling. Uiteindelijk telden we tijdens de
reünie in totaal 200 bezoekers. Er waren op het allerlaatste moment nog onverwachte afmeldingen.
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Voor iedereen die wel aanwezig was, werd het een geweldige dag. Het begon al bij aankomst bij het
KEK-gebouw. Marianne had de groep ‘Keep them Rolling’ benaderd om met oog op viering 75jaar
bevrijding de reünie bij te wonen met voertuigen uit WO2. Die mannen waren meteen enthousiast en
kwamen graag hun wagens tonen aan de echte Nederlands Indiëveteranen. Ze hadden aan
belangstelling niet te klagen, menig bezoeker wilde even achter het stuur kruipen.
Eenmaal binnen in het KEKgebouw stond daar voorzitter Marianne klaar om iedereen persoonlijk
welkom te heten. Ieder kreeg een handdruk, een badge met daarop zijn of haar naam en legeronderdeel
en sommigen kregen zelfs een zoen. En dat was nog niet alles, er werden pins opgespeld. In het kader
van de viering 75jaar bevrijding had Marianne bedacht dat alle mannen als pin een Nederlandse vlag
opgespeld kregen en alle dames een pin met tulpen. En dat dan ook nog eens in de welbekende kleuren
rood wit blauw. Na de pin door Rina opgespeld te hebben gekregen ging het verder de ruime hal in.

De re-enactmentgroep had zeer royaal uitgestald. Vele uitrustingstukken en wapens waren voor de
bezoekers te zien en aan te raken. Deze keer was er ook een Nederlands Nieuw Guinea uitrusting bij
(waar de militaire loopbaan van Joop zich heeft afgespeeld). De jongens gaven trots en enthousiast tekst
en uitleg. Er stond zelfs een Jeep vanuit de 2e wereldoorlog in de hal! De dames bij de informatiestand
van Nederlands Instituut Militaire Geschiedenis ontvingen graag de vele geïnteresseerden.
Brigadefotograaf BOB schoot weer op alle bezoekers, niet met geweer maar met fototoestel, het
kleurrijke resultaat ziet u o.a. in deze brief. Hier tussendoor liep Renee Walter, de orgelman, met zijn
buikorgeltje en voorzag het geheel met vele gezellig deuntjes.
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Dan kwam er een stoppunt: inschrijfgeld betalen bij Marijke en Jacqueline en ontvangst van de
bijbehorende waardevolle envelop. Als die hindernis was overwonnen kon een keus worden gemaakt uit
de grote doos met hebbedingetjes. Het was soms moeilijk kiezen: neem ik nu een zonnebril of een paar
handschoenen, of toch maar een skibril, energiereep, ijskrabber, aansteker of een balpen? Het duurde
soms wel even maar uiteindelijk maakte ieder zijn of haar keus.

En dan was het op naar de feestzaal voor koffie met wat lekkers erbij. In de zaal was het een kleurrijk en
feestelijk gezicht. Overal hing de Nederlandse driekleur. Op de keurig gedekte tafels met waterkannen
en glazen voor direct gebruik, bloemige plantjes met daarin gestoken allemaal, let op: rechtszwaaiende
Nederlandse vlaggetjes. Op iedere plek op tafel een exclusieve placemat, ontworpen door voorzitter
Marianne en gedrukt en geplastificeerd door de extra ‘jonge Tijgers’ van Charlie Tijger compagnie
Luchtmobiele Brigade 11 Infanteriebataljon AASLT uit Schaarsbergen. Onder de bezielende leiding van
hun compagnies commandant(en) verzorgen zij de placemats al vele jaren uit respect voor de ‘oude
veteranen’. De placemats waren zeer begeerd want na afloop van de reünie waren er niet meer te
vinden. Ook de vlaggetjes en plantjes waren na afloop goed verspreid onder de bezoekers. Joop en
Frank onderhielden de bezoekers zowel in de zaal als in hal en verrichtten hand- en spandiensten.

Waar niemand omheen kon en werkelijk overweldigend was, waren de tafels met loterijprijzen. Door
een nieuwe opstelling van de tafels, bedacht door Marianne, kwamen de vele honderden prijzen goed
tot hun recht. Stampvol, vele prachtige kostbare prijzen, gekocht uit de opbrengst van o.a. de loterij van
verleden jaar, maar ook van donaties van sympathisanten, veteranen en meelevende kinderen en
nabestaanden van veteranen. Ook dit jaar waren er weer prijzen geschonken van sponsors. Maar
blikvanger was wel de tafel met de mooi verpakte SENSEO thee- en koffiezet apparaten, theesets,
warmhoudkannen, waterkokers, melkopschuimers en overige DE-prijspakketten. Het resultaat van de
door Marianne bedachte DE puntenactie. De bevolking in heel Nederland had haar best gedaan om
hun waardering en respect voor de Nederlands Indië veteraan te tonen.
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De prijzentafels waren heel duidelijk versiert met Nederlandse vlaggen om het 75jaar bevrijding te
benadrukken. Zoals later bij de verloting zou blijken kreeg ieder aanwezige Nederlands Indië veteraan
en Indiëveteraan weduwe een kostbaar DE cadeau. Dank, heel hartelijk dank Nederland!

Ondertussen liep de zaal al lekker vol en hadden de chauffeurs van de Limburgse Jagers, korporaal
Veronique Knarren en korporaal 1e klasse Jan Temming, (op hun vrije dag!) met hun busjes alle
treinreizigers veilig en deskundig opgehaald (van het station Best) en afgeleverd op de Generaal- Majoor
de Ruijter van Steveninck kazerne Oirschot. Ze zouden na afloop ook weer teruggebracht worden naar
het station beloofden zij, dus de veteranen behoefden geen dagmars te doen na afloop! Dat zou
trouwens erg moeilijk zijn geweest want de mannen en vrouwen gingen na afloop zwaar bepakt naar
huis. De geschenken bleven maar komen. Maar daarover later.

Gezellig pratend en koffiedrinkend was het wachten op de opening van de reünie. Daarvoor moest
Marianne natuurlijk eerst vanuit de ontvangsthal naar de feestzaal komen. Ieder jaar is dit weer een
hele openbaring voor haar. Want dan pas ziet zij hoe groot het aantal bezoekers op papier in levende
lijve werkelijk is. Massaal! Het is dan ook wel even slikken te weten dat zij hen allemaal gaat toespreken.
Om 11uur30 liet Frank bijna de veteranenmars draaien. Helaas. Er was een probleem met de
geluidsapparatuur. Frank was als invaller gekomen voor onze vaste geluidsbediener Theo Eversen. Theo
had kort voor de reünie laten weten vanwege gezondheidsredenen deze dag niet aanwezig te kunnen
zijn maar hoopte dat de veteranen toch een fijne dag zouden hebben. Op dit moment gaat het alweer
beter met Theo maar moet hij op advies van zijn huisarts het wat rustiger aan doen. Omdat er een
geluidstest was gedaan voor de dansgroep bleek er een instelling te zijn veranderd in de
geluidsapparatuur. Maar met enige interne hulp en tijd had Frank het voor elkaar dat Joop toch te
verstaan was in de zaal. Als eerste kondigde hij de voorzitter, Marianne, aan. In haar toespraak liet zij
duidelijk merken dat de viering van 75jaar bevrijding haar niet onberoerd had gelaten.
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Zij eindigde haar toespraak met: “….Vrijheid, dat krijg je niet zomaar. Daar moet je wat mee doen.
Doorgeven. Doorgeven aan de volgende generaties. Door met foto’s en filmbeelden in zwart wit, uw
belevenissen te verhalen, te vertellen over uw ervaringen geeft u aan ons door hoe fragiel, hoe
breekbaar een vrijheid kan zijn. Als u er straks niet meer bent, dan moeten wij uw vrijheid weer kunnen
doorgeven aan de generaties na ons. Zodat uw strijd, uw oorlog, uw verliezen, uw angsten, uw inzet en
volharding in herinnering blijven. Herinneren hoe het was en hoe het is om nu in vrijheid te mogen
leven. U verkreeg de vrijheid en geeft hem door. Wij pakken uw vrijheid aan, werken er aan en geven de
vrijheid straks ook weer door aan de volgende generatie. Dank u wel!”
Een zeer waarderend applaus voor haar was het antwoord vanuit de volle zaal. Hiermee was de kop er
af. Marianne knikte de dappere mannen met in hun stoere veteranentenue met daarop hun
welverdiende onderscheidingen waar ze met recht trots op mogen zijn nog eens waarderend toe.
Hierna nam Joop weer het woord. Hij kondigde de personen aan die speciaal naar Oirschot waren
gekomen voor de reünie.
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Als eerste Kolonel Ludy de Vos, directeur van het VI. De kolonel was voor de eerste keer aanwezig op
onze reünie en kende vele van de aanwezigen al persoonlijk vanuit zijn contacten met hen in het VI
ontmoetingscentrum in Doorn. Als leuke verrassing had de kolonel zijn vrouw meegebracht. Haar vader
was ook Indiëveteraan geweest. Het was voor haar een stukje herkenning. Als tweede Regiment en
Bataljonscommandant luitenant kolonel Ralf Goossens van het 42 Pantserinfanteriebataljon
Limburgse Jagers. Hij werd vergezeld door zijn bataljons adjudant Johan van der Voort. 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. Verder was aanwezig generaal bd
Leen Noordzij als vertegenwoordiger en voorzitter van de VOMI. Hij had Indiëveteraan Vic Brouns en
echtgenote meegenomen. “ Zij wonen bij mij in de buurt”, vertelde de generaal “en met de auto is het
een kleine moeite voor mij.” Ook compagniescommandant der Jagers kapitein Maarten van der Ven
gaf acte de pressante. Hij werd vergezeld door zijn compagnies sergeant majoor der Jagers Thijs van
Mierlo. Het zijn de 2 vertegenwoordigers van Charlie Tijger compagnie Luchtmobiele Brigade 11
Infanteriebataljon AASLT uit Schaarsbergen, een mond vol, wij noemen hen de jonge Tijgers. Als
compagniesembleem dragen zij dezelfde Tijger als de Tijgerbrigade in voormalig Nederlands Indië. Als
laatste militaire vertegenwoordigers waren aanwezig adjudant Pascal Jonker als afgevaardigde
veteranenzaken in Schaarsbergen samen met korporaal der eerste klasse Mara Kelder. Mara is al vele
jaren behulpzaam bij o.a. de 7december herdenkingen in Schaarsbergen. Pascal heeft de taken
overgenomen van adjudant Paul Boes. Hij is met pensioen.
Als eerste sprak kolonel Ludy de Vos. Hij drukte de veteranen nogmaals op het hart om zich vooral niet
te laten imponeren door de huidige kritieken die worden geuit naar de veteranen, maar trots te zijn op
hun taak en hun verhaal te vertellen. Vervolgens sprak overste Goossens over de weinige verschillen in
de uitzendingen van onze oude veteranen en de huidige missies die worden uitgevoerd. Daarna sprak
kapitein Maartvan der Ven. Ook hij sprak zijn waardering uit over de Indiëveteranen.. Als laatste sprak
generaal bd Leen Noordzij. Hij sprak zijn bewondering uit dat ondanks wegvallen van vele oude
veteranen, de grote opkomst en het vele werk dat door de commissie wordt gedaan t.b.v. de veteranen.

Allen hielden het kort. Dat was op verzoek van Joop. Hij weet uit ervaring dat de sprekers de
toehoorders graag laten merken hoe dat zij de Indiëveteranen waarderen. En dat liep nogal eens uit!
Na het bedanken van de sprekers werden zij door Marianne beloond met een mooi toepasselijk DE
cadeau.
Als 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.
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“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. Zij horen er net zo bij als onze veteranen.”
Als speciale dank kregen de weduwen van Marianne een boeket zoete ruikers aangeboden.

Mw Joke Doensen (5RS), Mw. Annie van Engelen-Peeks (Stoottroepen en MP),
Mw.Riek van Erp(21AAT), Nelly Janssen (5RS),
Mw.Annie Rutten (2-6RI), Mw. Ria van Vliet (413 BI) en Mw.Frida Zoontjens( 5RS)
En natuurlijk was er ook een dankbaar welkom voor alle begeleiders, in welke relatie dan ook, die het de
vele sobats mogelijk hebben gemaakt deze dag aanwezig te kunnen zijn. Geweldig dat zij dat doen, dank
u wel. Een speciaal welkom was er voor veteraan Jan Hystek uit Australië. Hij is speciaal voor de reünie
naar Nederland gekomen. Zijn nichtje Irene Reemer begeleide hem de gehele dag.
Als extra speciale gast was aanwezig Laura van Schalm. De dag voor de reünie was zij teruggekomen uit
Lourdes. Niet zomaar, nee, per motor! Laura is afgevaardigde van het Vfonds. Het Vfonds steunt o.a.
deze reünie door giften van de postcode loterij. I.v.m. de viering van 75jaar bevrijding heeft het Vfonds
een extra bijdrage geschonken voor deze reünie. Zonder deze bijdrage was het de commissie niet
mogelijk geweest om de reünie zo’n succes te laten worden.
Onder de aanwezigen waren ook de eerder al genoemde medewerksters van het NIMH. Esther Swinkels
en Mirjam Vriend. Dit jaar één auteur, Jan van Boeijen was helaas verhinderd, maar Sanne Biesheuvel,
dochter van een 32e HUPVA veteraan, wilde maar wat graag weer iedereen inlichten over haar
binnenkort te verschijnen boek ("Oorlog aan de overkant"). Een boek over haar vader, die drie jaar op
Java diende.
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De mannen van Keep them Rolling: Raymund van Riel, Cor Vogels, Wil van de Kamp, Mathijs Ton Jansen,
Harold Vervoort, werden in het zonnetje gezet door middel van een applaus van de bezoekers.

Uiteraard werden de mannen van de re-enactmentgroep Het vergeten Leger o.l.v. Bart Oostvogels niet
vergeten. Ook zij kregen een waarderend applaus van de aanwezigen. Later op de dag zouden zij nog
veel applaus ontvangen. Ze hebben heel wat sjouwwerk verricht.
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De commissieleden werden door Joop bedankt. Hij benadrukte dat al deze medewerkers dit werk
geheel op vrijwillige en onbaatzuchtige basis doen. Het is voor de commissie een genoegen en een eer
om met elkaar te mogen samenwerken voor u, veteraan.
Na dit dankwoord vertelde Joop dat er mensen rondliepen die een extra grote medaille om hadden.
Waren zij deelnemers geweest aan de NK hardlopen of voetbal kampioen? Droegen zij daarom die
kanjers van medailles? Nee, de medailles waren bij binnenkomst door voorzitter Marianne uitgereikt
aan de oudste aanwezige veteranen. De mannen droegen hun onderscheiding trots en parmantig! Als
oudste veteraan:

de nieuwkomer en gelijk de oudste veteraan: de heer Mees de Roo, KNIL, 100 jaar! (27-04-1919),
Eervol van de eerste plaats verstoten naar nummer twee: Jan Schrauwen, 4-6RI, 96 jaar (4-4-1923)
en als derde, sinds lange tijd dit keer weer aanwezig: de heer Jan Delissen, 2-6RI, 95 jaar (2-12-1923)
Lisa (bijna 7 jaar) en Joost (5 jaar) van Coolwijk zijn, als de 2 jongste, kind aan huis!
Na een respectvol applaus voor deze krasse knarren, vertelde Joop de aanwezigen dat 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. Een woord van
medeleven werd uitgesproken m.b.t. het overlijden van hun leidster Loes. Zij overleed enkele weken
voor de reünie en ondanks dat werd door de groep besloten om juist bij ons hun danskunst toch te
komen vertonen. Er volgden nog enkele mededelingen. Tijdens de herdenking september 2018 in
Roermond is een krans gelegd namens de TijgerBrigade en Javaveteranen. De nu ook weer aanwezige
heer Jo van de Heuvel (2-6RI) had deze eervolle taak op zich genomen. Op de dag van de reünie werd
een krans gelegd namens de TijgerBrigade en Javaveteranen op het ereveld Candi in Indonesië.
Na het aanhoren van de toespraken en mededelingen werd het hoogtijd voor een pauze waarin een
hapje, drankje genuttigd werd en een plasje gedaan kon worden. Daar werd snel nog gretig gebruik van
gemaakt want na deze korte pauze werd het tijd voor de plechtige herdenking en die wil je niet missen,
dat beleef je intens. Vanwege de mobiliteit der troepen werd de herdenking, zo als de laatste jaren de
gewoonte is geworden, in de zaal gehouden. Maar eerst gingen de veteranen op zoek naar makkers,
liepen speurend door de zaal, meegebrachte foto’s werden bekeken en vergeleken, adressen, verhalen
en ervaringen werden uitgewisseld. Naast de deuntjes van het orgeltje van Renee werd het een gezellig
geroezemoes in de zaal.
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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 van Raaij (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 Vic Brouns (46RI) gevraagd naar voren te komen en een kaars aan te steken voor de gesneuvelden in Indië van
overige aanwezige onderdelen. Tenslotte werd mevr. Annie Rutten als meest recente weduwe
(Mathijssen 2-6RI) gevraagd naar voren te komen om een kaars aan te steken voor de overledenen van
het afgelopen jaar.

Na deze emotionele momenten werden de kaarsenaanstekers bedankt en mochten weer naar hun
plaats terugkeren.
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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 weer bereid gevonden deze
eervolle taak op zich te nemen. Sobat 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’ indien er vanuit de zaal geen present werd
geroepen door makker van het genoemde onderdeel. Het waren echt kippenvelmomenten als dat wel
gebeurde.

Nadat alle onderdelen waren opgenoemd besloot de heer Ben Roelofs zijn taak met het opnoemen van
alle overledenen van het afgelopen jaar. Daarna werden de heren bedankt door Joop en keerden zij
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 ‘ZOLANG NOG
REUNIES BESTAAN’ voor te dragen. Met passie en veel gevoel deed hij deze voordracht uitstekend. Het
was een mooi besluit van deze uitstekend uitgevoerde plechtige herdenking. De re-enactmentgroep
kreeg het commando ‘afdeling geeft acht’ en ‘breng eregroet’. Joop vroeg de aanwezigen te gaan
staan, indien mogelijk, voor 1 minuut stilte. Onze man (Frank) van de knoppen draaide precies op tijd
daarna het 1e couplet van het Wilhelmus dat uit volle borst door vele aanwezigen werd meegezongen.

Hiermee kwam een einde aan het plechtige gedeelte van de dag. Alle dames en heren werden bedankt
voor hun medewerking en het gewone reüniegebeuren kon aanvangen. Een extra speciale dank van de
commissie gaat uit naar deze voor onze reünie zo prachtige aanvullende bijdrage leverende reenactmentgroep. Ook het aanwezige, geüniformeerde kader bedankt voor hun medewerking.
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Nu was het moment aangebroken dat het feestelijk gebeuren kon aanvangen. En feest werd het! Er was
ruimte voor de prachtig geklede danseressen van Budoyo Mekar Sari. Hun eerste dans, Tari Golek
(klassieke Javaanse 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.

Na dit optreden gaf ceremoniemeester Joop nog even aan dat in de zaal lotenverkopers Marijke,
Jacqueline, Frank en zijn vrouw Rina 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. Maar
voor de grote loterij met vele tientallen enorme en kostbare prijzen waren wel loten te koop. De
verkoop van de loten is een bittere noodzaak vertelde Joop. Vorig jaar werden alle boekjes moeizaam
maar uiteindelijk verkocht. Ditmaal gingen al de boekjes grif van de hand. Jammer genoeg waren er zelfs
loten te weinig. Excuses daarvoor. Nu volgde de aangekondigde ruimte in het drukke programma om
weer de benen te strekken, sigaretje buiten te roken en praatjes te maken.
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Tussentijds werkte het bedienend personeel zich een slag in de rondte om de tafels in het restaurant
spic en span te maken voor de maaltijd. Want dat was een verandering. Vorig jaar werd de maaltijd
gebruikt in de feestzaal. Ook gezellig, maar de commissie vond nu het gebruik van het restaurant een
mooie verandering. Nadat die klus geklaard was kreeg de ceremoniemeester een seintje : de
deelnemers kunnen aan tafel! Terwijl de orgelman bleef draaien schalde de ceremoniemeester het
commando ‘naar de eetzaal’ over het in de zon badende terras waar de auto’s stonden van de groep
‘Keep them Roling’ en door de ontvangsthal waar zoveel te zien was dat je tijd te kort kwam om alles te
bekijken. Toen de bezoekers allen een plaatsje hadden ingenomen deelde Marianne samen met Marijke
het jaarlijks terugkerend presentje voor alle dames uit. Het zijn weer presentjes die altijd zeer
gewaardeerd worden. Maar het was nog maar het begin van het cadeautjes festival. Tijdens de maaltijd
werd het stil. Marianne zegt dan altijd: als de katjes jagen mauwen ze niet! En zo ook tijdens deze
maaltijd.

Tijdens het wachten op het toetje werd de hulp van de jongens van de re-enactmentgroep ingeroepen.
Verbaasde blikken vanuit de zaal. Wat gaat er nu gebeuren? Dat werd al snel duidelijk toen rammelend
de grote karren met de zware bananendozen werden binnengereden en de ceremoniemeester riep de
bananen maar uit te delen. Eenmaal van de karren werden de dozen geopend en werden de daarin
ingezamelde goodies in de V-fondstasjes door de re-enacters snel uitgedeeld. De sportschool was niet
meer nodig na het uitdelen van de zware tasjes.
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Omdat het bezoekersaantal groter was dan waarop de commissie gerekend had werd om medewerking
gevraagd aan de aanwezigen per echtpaar maar één tas te nemen zodat we niemand hoefden teleur te
stellen. Iedereen werkte spontaan en sportief daaraan mee. Na afloop waren nog een aantal tassen
over en daarmee hebben we al enkele veteranen, die helaas niet op de reünie aanwezig konden zijn,
tijdens een bezoekje blij gemaakt. Na de maaltijd werden de tafels afgeruimd door het PARESTO
personeel. De aanwezigen werd gevraagd door de zelfde uitgang het restaurant te verlaten richting
feestzaal. Dat ging snel en kundig. Hoewel…….verrassing op verrassing wachtte hen daar.

Het werd voor sommige veteranen lastig om alle cadeautjes in ontvangst te nemen. Eerst een koeltas
van ERU kaas met daarin enkele bakjes smeerkaas. Vervolgens snoepjes van Napoleon en daarna een
pot heerlijke Limburgse Appelstroop van Canisius. En of het nog niet genoeg was kreeg iedereen bij de
laatste stop nog enkele flesjes heerlijke KETEL1 jenever! De tassen waren overvol. Het was een stoet
met lachende gezichten die zo de eetzaal uitkwam en de grote zaal weer binnenkwam.
En het was nog niet het einde van de cadeaus. In de zaal werd gevraagd aan de veteranen en de
weduwen om hun boekbon, welke ook in hun envelop zat omhoog te steken. Daarop ontvingen zij het
mooie kostbare fotoboek ‘de bevrijding’. Dit was een speciaal geschenk m.b.t. de viering 75jaar
bevrijding. De aanschaf van het boek was mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van het Vfonds.

Alle overige bezoekers ontvingen de DVD ‘Na de bevrijding’. Ook de aankoop van dit bijzondere cadeau
werd mogelijk gemaakt door de speciale financiële bijdrage van het Vfonds. Wat ook gezegd mag
worden is dat het personeel van Paresto zo behulpzaam was, dat ook zij samen met de vrijwilligers
meehielpen de boeken en DVD’s uit te delen. Petje af!
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Vervolgens gingen de drankjes weer rond en kwamen de gracieuze danseressen weer in actie. Zij deden
eerst de Tari Merak Gandrung (Pauwendans) en vervolgens de Tari Zamrud Kathulistiwa. Dat betrof
Indonesië met zijn duizenden eilanden, culturen, tradities en talen en de vorming van een eenheid.
Eenheid in verscheidenheid. Het was een dans vol temperament en werkte aanstekelijk op de
aanwezigen. Want vele aanwezigen werden door de danseressen tijdens de dans op de vloer
uitgenodigd en mochten samen met alle danseressen van Stichting Javaanse Danskunst Budoyo Mekar
Sari hun al dan niet stramme spieren komen los maken. Het werd een grandioos gebeuren. Zelfs de
100jarige veteraan Mees de Roo wilde de dansvloer opstormen maar kon gelukkig nog op tijd gestopt
worden. Na deze opwindende dans werden de danseressen bedankt door Marianne en kregen ze allen
een leuk boeket.

Veel van de aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om met de danseressen op de foto te
gaan. De danseressen vonden het prima en het was voor hen een genoegen met de aanwezige
veteranen en bezoekers te poseren voor de fotografen, want iedereen heeft tegenwoordig wel een
telefoon waar een fototoestel in zit of filmapparatuur. De moderne techniek gaat razendsnel. Zo ook bij
onze brigadefotograaf Bob. Hij heeft ruim 900 foto’s gemaakt.
Na de danseressen werden alle medewerkers bedankt door voorzitter Marianne. Voor ieder van hen
had zij een toepasselijk cadeautje.

De orgelman René, De PARESTO medewerkers die hun uiterste best hadden gedaan om de bezoekers
niet te laten uitdrogen en verhongeren.
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Vliegende Keep, Frank en zijn vrouw Rina die samen enthousiast veel werk hebben verricht, de gehele
re-enactmentgroep die we eigenlijk bij de ‘familie’ hebben ingedeeld, de LBJ -chauffeurs van de busjes
die extra veilig de weg hebben gezocht, zij allen kregen een toepasselijk cadeau. Ook de jongens van
‘Keep them Roling’ werden niet vergeten. Speciale dank ging uit naar de lieve behulpzame dames van
PARESTO. Ook zij werden door Marianne beloond. Niemand ging met lege handen naar huis.
En toen barstte het prijzenfestival helemaal los. Marianne had speciaal haar hooggehakte pumps
verwisseld voor een makkelijke schoentjes. Er moest gelopen worden en niet zo weinig ook. Eerst
kwamen de “jonge aanwezigen”aan de beurt. Voorzitter Marianne had bij de directie van de musical
‘Soldaat van Oranje’ alweer een speciale extra 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 ‘jonge’ begeleiders troffen in hun
envelop een gratis speciaal lot aan voor deze prachtige prijs. De winnaars waren er heel verguld mee.

Huub Aerts, Jan Duijf, Tiny van der Meer, alle drie veteranenzonen!
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!
En dan was het heus tijd voor het moment suprême: de grote veteranenloterij of te wel de Douwe
Egbertsloterij. Alle veteranen (en veteranenweduwen) hadden in hun envelop een gratis DE lot. Er
stonden vele tientallen prijzen voor hen gereed. Voor de trekking een aanvang nam, werd weer even
verteld dat alle inzenders van DE-punten vanuit alle delen van Nederland vermeld stonden op het grote
bord bij de prijzen. Een spontaan en hartelijk applaus klonk hierna op vanuit de zaal!
De spanning was ondertussen te snijden. Wat niemand wist ,en wij wel, er was een DE-prijs voor iedere
veteraan!
Het eerste lootje werd gevolgd door tientallen andere DE-lootjes. De SENSEO koffie- of theeapparaten,
waterkokerpaketten, isoleerkannen en nog meer variaties van pakketen met DE-artikelen gingen aan de
lopende band van de prijzentafels naar de veteranen.
Je kon als veteraan (of weduwe) maar één prijs winnen per lot. Joop en Marianne hebben wat heen en
weer gereden naar de Blokker. Zelfs nog de dag voor de reünie. Daar zagen zij ons uiteraard graag
komen. Blokker bedankt voor alle fijne hulp en de handige draagtassen die we bij de DE-prijzen konden
uitdelen!
Omdat we weten dat verleden ook al wat veteranen een DE-prijs hadden gewonnen adviseerde de
ceremoniemeester Joop om onderling prijzen te wisselen wanneer je een dubbele prijs won. Het werd
een leuke ruilhandel bij sommige tafels. Goed gedaan mannen!
20

Hebt u nog DE-punten in de keukenla liggen? Gunt u onze veteranen volgend keer weer zulke mooie
prijzen? Stuur uw DE punten weer naar Marianne, dan staan er volgend jaar zeker ook een flink aantal
van die mooie DE-prijzen voor deze gratis speciale veteranenloterij! Waar vind je zoiets: gratis prijzen
winnen en wat voor prijzen!

De volgende personen hebben hun DE-punten gedoneerd
voor de prijzen voor de speciale veteranenloterij!
Aarinksen, Kiki
Aarle van, Paula
Abbo, Marian
André
Anne Marie
Anoniemen
Appeldoorn, Ans
Baas, Thona
Barkhof, Dity
Bartholomeus, Mieke
Beck, Ina
Becking, Bernard
Bexkx, Grace
Beek van, Loes
Bergen van, Fam.Fons
Beumer, Wim
Billekens, M. (Veteraan)
Bloemendaal-Schuurman Mw
Boelsma, F.C.
Bols, Aly
Bontenbal, Piet (veteraan)2x

Boogaers, Hannie
Boumans, Christel
Bouwmans, Francien
Brakel van, Fam. A. (veteraan)
Brand C.M. en flatgenoten
Brandenhorst, Nel
Broek , v.d.Ans ( namens de familie
Willems uit Grave
Ter nagedachtenis aan Grad
Willems 4-7RI †11-12-2018
Broomans, Cil
Brouwershaven van, Dik
Bruijn de-Noothout, Ans
Bruin de Oorschot, Els
Buis, Gertrude
Cartier van Dissel, Tom
Chilla, Giovanni
Colenberg, Ruud
Corput v.d., Karin
Dalen van, Hanny
Degenkamp, José en Dave
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Delahaye-Derksen, Bep
Deuling, Riet en Frans
Dijk van, Albert
Dijkman, Herbert
Dongen van, Marjon
Drijver, Eva
Dudok, fam. C. (veteraan)
Ebert, Nel
Eerden van , Ellen
Eijpen, J.P.
Eikhout, Anton en Willy
Eland, Riana en Freek
Elleswijk van, Joke
Elsenaar, Familie
Elskamp van den, Aart
Endt v.d., Willem
Engelen-Peek, A
Es van, Lenie
Es van, Marinella
Ewald-Visser, Henny
Flim, Wim

Frederikze, Helen Jane
Frerichs, Manon
Gasille, Jaap
Gerlach, G (veteraan)
Gerritse, Alie
Geusebroek, Chris
Gijsbertsen-van Dijk, J.A.
Gleijm, An ( weduwe veteraan)
Goeij de, Grethe
Goldschmitz, Agnes
Graaf de, Lilianne
Graaff v.d., Karla
Guiljam, Annet
Haan de, Aart
Habing, Henk
Hakkens, Sjef en Riek
Hampsink, Rieks
Harpe, Tanja
Hartelman, Jannie
Hasselt van, Louise
Heistek, Barend
Hendriks, Jolanda
Hendriks, Myrna
Hokke, Han en Riet
Holsappel, Erica ( Petrakerk)
Homoet van, Bart
Hoogervorst, Willem
Hoogstra, fam. D.
Huising, Willy
Hunting, Wim en Diana
Jansen, Jessica
Jansen, Marleen
Hansen-Duursma, Netty
Jasper, Arnold
Jongenelen, Peter
Joosten, Marieke & zus
Jupijn, Marjolein
Kate-Booij ten, M.J.
Kamp, Antoinette
Kate ten, Henny
Kerskes Jac ( vet) en Olree Hannie
Keulen van, Marlene
Kolen, Ineke
Kolk, Bep
Kommers, Piet en Clazien
Koot, Joke
Kramer, Popko
Kreke van de, Els
Krombrink, Tineke
Kuijk van, Anne Marie
Laak, v.d. Wim (vet)
Lácks-Spijkers, A
LaLuna uitvaart

Langeveld, Jan (vet)
Larmit-Verhoeven Mw
Lee v.d., Anton
Lee v.d., Nel
Leeuwen van, Bouke
Lent van, Wil
Lieshout van, Mieke
Lievaart, Lia en dochter Annette
Kroes
Linden van der, Adriana
Lintsen, T
Lobeek, Els en Bert
Loos, Ilse
Luiks, Willy
Marcus, Frank en Ineke(2X)
Mark, Helena
Meer v.d. Tiny en Elly Peters
Meij van ter, Jan en Jolanda
Meijer, Marianne
Meijers, Nel
Minderman, fam. (vet) 2X
Molhoek, Emmy en Cock
Mulder, Harriet
Nobels, Harry & Jaap Breen
Oirsouw van, Hans (vet)
Ooijen, Dien
Orlemans, Henny (2x)
Pelt van, Ankie
Perfors, Dini
Peters, Frank en Wil
Peters, Hendrieke
Peters, Jan
Pickert, Bram en Ine
Pilkes, Cocky
Post, Teun
Poortvliet,
Pothoven, Louis( vet.)
Prins, Tini
Quirijns, nabestaanden vet.
Quist, Jeannette
Reeuwijk van, Arie en Cobi
Reina, Ilse
Rele ter, Ans
Rijn, J
Rijnten, Willy
Rossum van, Anita
Rossum, Marie en Joop
Ruitenberg, Nelly
Rutten, Loes (3X)
Ella Sanda, Walter
Schaaders, Ko(2X)
Schippers, Roos
Schouwstra, Henk en Klaasje

Schrauwen, Jan (veteraan)
Seijbel, Frans en Conny
Sikken, Astrid
Sloots-Boon, Freda
Smallegange, Karin
Sohier, Moira
Souhuwat, Frieda
Stakenburg, Joop en Pamela
Steenhuizen, Lotty en vrienden
Steijn, J.C.M.
Stoffer, Ineke
Stokman, Esmeralda
+ Ignacio, Tiny
Snel, Marco
Striewe, Andrea Fysiotherapie
Zuilen
Sunnen-van Ekeren, B
Takken, Ineke
Tamelen van, Sophie
Theuns, Helene
Toorens, Ernst (veteraan)
Valliant, Agnes “17, ’18 en ‘19
Valkier, J
Veeken van der Nelly,
Veen van der, Ina
Velde v.d.-Kooijman, J.J. (wed.Vet)
Velden v.d., M
Velzen van, Ingrid
Verbeek, Janneke
Verdonk, Betty
Verheuvel- Vlasblom, Greet 2x
Vetker, Monique
Vijver van de, Conny
Visser, Ferry
Vrede van de, Anneke
Vries de-van Arkel, Janneke
Vroegh, Jolanda Elite Sportcentre
(2X)
Wadman, Henk
Wassink-van Noord, Hidda
Weers van, J.E. Mw.
Westeinde v.h., Ans
Wijck van-Wolf, Matty
Wijze de, A
Winsen van, Elma
Wirtz, Annemiek
Wit de, Martha
Wit de, Olaf
Wolf, Peter
Zaat, Paula en Han
Zeegers, Astrid
Zwart, E.C. Mw.

Alle donateurs 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! Helaas was het niet mogelijk om meer foto’s van de verloting te maken
aangezien zelfs de fotograaf ook heeft geholpen de vele prijzen van de DE-loterij als de grote loterij bij
de winnaars te brengen.
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Na deze enerverende loterij ging de ‘gewone loterij’ van start. Een ieder had in zijn of haar envelop een
gratis ‘gewoon’ lot gevonden. De zogenaamde groene met wit veld. Dus iedereen kon winnen. En dat
gebeurde ook. Op de gratis loten zijn ook een flink aantal prijzen gevallen. De grote voorraad mooie en
kostbare prijzen (sommige met een winkelwaarde van meer dan € 150,-) ging met de regelmaat van een
elektronische klok van de prijzentafel naar de winnaars. Al die prijzen werden door de winnaars met
vreugdekreten ontvangen. En het was mooi voor de bezoekers, de prijzen werden razend snel bij de
winnaars aan tafel gebracht dank zij de medewerking van enkele ambulante hulpen. ( hulpen, dank u
nog wel) Maar ook andere prijzen brachten de winnaars in verrukking.
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. Je zult het maar moeten meeslepen naar huis terwijl je ook nog
een goodiebag hebt te dragen van ongeveer 8kilo! En ook nog een koeltas met kaasproducten van ERUkaas, en je chocoladerepen terwijl het buiten warm was (20graden). Je plantjes, vlaggetjes en placemat.
Ja, de veteranen van JAVA weten wat het betekent als je naar de reünie gaat van 2-6RI TijgerBrigade en
Java. Je komt afgeladen thuis met een enorme schat aan beleving, herinneringen, ontmoetingen en
cadeaus. Dat is de familiereünie. Een fantastische dag. Om nooit te vergeten.
Hartverwarmend was de lange rij bezoekers die langs de commissieleden liep om iedereen te bedanken
voor de fijne dag. Er zijn wat handjes geschud en kusjes gegeven en er waren zelfs al enkele veteranen
die zich meteen aanmelden voor volgend jaar. “Nee je hoeft geen inschrijfbrief meer te sturen, zet mij
maar zo op de lijst”. Toen de laatste bezoekers het pand verlieten werd het voor de commissie tijd om
alles weer op te ruimen wat mee naar huis moest. De fotopresentaties, de grote vlaggen, de
herdenktafel leeggeruimd, kaarsjes uitgeblazen, de administratie in kratten. Toch nog een heel werk na
zo’n vermoeiende dag.

En hoewel Theo niet aanwezig was, zijn we weer heerlijk gaan eten in een Grieks restaurant, dit keer in
Best. Het smaakte er niet minder om. Theo is de verbinding tussen ons en de donateur van dit etentje.
Altijd fijn om zo met zijn allen bij te komen na alle drukte. Heel hartelijk dank weer, neef van
Sinterklaas! Heel erg gewaardeerd!
We eindigen met een excuus aan u, mochten wij: Marijke, Joop, Jacqueline, Frank, Rina, 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.
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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 o.a. fotograaf Bob genomen foto’s op de reünie kunt u bekijken op:

https://photos.app.goo.gl/fgcdCCeZhMJASrEy7
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 we transfer die foto(‘s)toe.

Rest ons, het hele team, u weer van harte uit te nodigen voor de reünie 2020.
Wanneer en waar hoort u t.z.t. weer van ons via een nieuwsbrief. Tot dan!!
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Hoogvliet, 2 juli 2019, Beste sobats, beste allemaal,
Wat was het een geweldige reünie. Wat een feest. U hebt dit kunnen
lezen in de u nu toegezonden nieuwsbrief. Wat u niet wist, maar wij
wel, was dat Joop, mijn man, maar ook de ceremoniemeester tijdens
de reünie, eigenlijk rond de aanloop van de reünie in het ziekenhuis
had moeten liggen of zelfs al aan het revalideren zou zijn.
In februari jl. werd bij de jaarlijkse controle in het Erasmus MC bij Joop twee aneurysma’s
(verwijdingen) in de aorta ontdekt. De artsen gaven ons twee opties. Niets doen en afwachten wanneer het
mis zou gaan en dat betekende dan einde oefening. Of, om te voorkomen dat deze aneurysma’s zullen
scheuren er voor te kiezen om weer een risicovolle openhartoperatie te ondergaan met nu daaropvolgend
twee operatie via de lies. Het bericht kwam bij ons binnen als een mokerslag. Zeker omdat Joop zich
prima voelde na de operatie van 2016 en genoot van het leven zoals het was.
Erg lang hoefde hij niet over de juiste optie na te denken. Opereren. Het leven is nog zo fijn samen. Joop
gaf toen wel meteen te kennen dat hij dan die operaties wel pas na de reünie wilde ondergaan. Marianne,
sputterde meteen tegen. “Ik zeg de reünie af. Jij gaat voor alles, dus ook de veteranen.”Joop bleef
volharden in zijn standpunt. “We hebben in 2016 al 200 personen moeten teleurstellen toen de reünie niet
doorging. Deze reünie gaat door!”
“Laat eerst dit nieuws bezinken, praat er met elkaar en uw kinderen over. U krijgt binnenkort weer een
oproep van mij en dan bespreken we uw besluit en onze opties voor de operaties.” beslechtte de
cardioloog de impasse. Ik denk dat het best mogelijk is om de operatie in juni in te delen. Maar dan moet
u in de tussentijd er streng op letten dat u niet zwaar mag tillen, u doet het rustig aan en houdt de
bloeddruk in de gaten.” Wie uiteindelijk het laatste woord in deze impasse heeft gehad, heeft u kunnen
zien tijdens de reünie of in deze nieuwsbrief gelezen.
Op maandag 24 juni jl., heeft de eerste grote operatie plaatsgevonden. Elf en een half uur heeft deze
geduurd! Deze operatie is geslaagd, maar heeft een enorme aanslag gedaan op Joop zijn gestel.
Complicaties die overwonnen moeten worden. Aansterken en dan de volgende operatie ondergaan. Weer
aansterken en de laatste operatie. Aansterken en dan revalideren. Een lange weg nog te gaan!

Beste sobats, beste allemaal, ik vond dat u best mocht weten wat zich heeft afgespeeld voor, tijdens en na
de reünie. Alle aandacht en energie wordt nu gebruikt om door deze zware tijd heen te komen. Is
Marianne afgelopen tijd vergeten u te bellen met uw verjaardag? U begrijpt nu waarom. Wilt u Joop laten
weten dat ook u hem zo’n grote kanjer vindt als wij, hem beterschap wensen, een teuntje in de rug, een
bemoediging geven of een hart onder riem steken? Wilt u dit keer er voor Joop zijn zoals hij er voor u
was tijdens de afgelopen reünie? Stuur hem dan een kaartje of briefje.U kunt uw post naar ons huisadres
sturen. Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet. Marianne neemt alle post mee naar het ziekenhuis, leest het
aan Joop voor en zorgt ervoor dat als Joop weer thuis komt alle kaarten aan een wand hangen ter welkom
thuis van kanjer Joop.

Namens ons gehele team en gezin alvast heel erg bedankt. Marianne Pragt, voorzitter en echtgenote!

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.

Stroopfabriek Canisius Henssen bv
In Schinnen organiseert op dinsdag t/m vrijdag om 10.00uur of 14.00uur rondleidingen voor groepen van 15 tot
max. 40 personen. U wordt ontvangen met koffie of thee. Krijgt uitleg over het familiebedrijf, bekijkt een film
waarin u het productieproces kunt volgen, waarna, indien het productieproces dat toelaat, een bezichtiging van
de afvulafdeling, een bezoek aan het stroopmuseum. Bij het vertrek krijgt iedere bezoeker een pakket mee met 3
verschillende soorten stroop. Kinderen ontvangen een squeezer met appelstroop voor op de pannenkoek.
Vooraf reserveren is noodzakelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Miranda Wienk of Diana Wintjens.
Cansius Henssen bv, Nagelbeek 8, 6365 EK Schinnen. Tel: 046-4431212 of email info@canisiusstroop.nl
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Leden reünie- en nazorgcommissie 2-6 R.I. T-Brigade.
Voorzitter/secretaris,
Alsmede redactie en lay-out 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

reüniemedewerkers:
Bob Pragt, fotograaf
Frank van Hulst
Jacqueline Lennartz
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

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!

Almhof
ANBO
ASR
Blokker
Boek XL
Canisius
CD-hal Ruinen
Cerro Azul
Eru
Fortuin Wilhelminapepermunt
Fortune Coffee
Gall en Gall
Hail Europe, the Spa Collection
Hans Anders
Hero
Hyundai
Jumbo
Keesmakers
Ketel 1 Nolet Distilley
Kwekerij Lankhaar
Omroep MAX
Ministerie van Defensie
Napoleon
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Nolet Distillery Schiedam
Van Oordt Foodcompagnie
Punselie’s
Ringelberg autoverhuur
Soldaat van Oranje
Van Strien banketbakkerij
Veteraneninstituut
Veteranenplatform
Vfonds
de Visser Metaalrecycling Hoogvliet
Zilveren Kruis
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