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Van de redactie:  

  

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. 

Na alle ontberingen die wij als “de ijsbloemen-op-de-ruitengeneratie”  

natuurlijk een peulenschilletje vonden vergeleken met de winters die wij 

vroeger hebben meegemaakt, kunnen we zeggen dat we nu echt aan de 

lente zijn begonnen. Weg kou, weg vervelende gladheid, weg met het 

verplichte binnen zitten. We kunnen er weer op uit. Genieten van de 

ontluikende natuur en aangename temperaturen.  

Met een gezellige reünie die weer voor de deur staat en daarna een, naar ik 

hoop, lange mooie warme zomer.  

Voor u ligt het boekje van april 2010. De redactie wenst u weer veel 

leesplezier. 
                                                                                          De redactie 

                                                                                          Marianne Lankhuizen 

                                                                                          Redactionele ondersteuning:  

                                                                                          Joop Pragt. 

 

Nieuwe kopij voor het volgende boekje. 

Beste Sobats. 

Het archief voor het boekje Sepatoe Roesak is helaas leeg.   

Het wordt daardoor moeilijk om in december een nieuw boekje te maken zonder al 

uw prachtige verhalen, wetenswaardigheden, documenten, foto’s en informatie. 

Ik zamel alles in, sorteer, registreer en orden het graag weer tot een volgende 

Sepatoe Roesak. Dus beste sobats, klim in de pen, open de pc, het maakt niet uit 

hoe, maar schrijf, schrijf, schrijf en verstuur! 

 

Marianne Lankhuizen, 

Tijmweg 85, 

3193 GH Hoogvliet 

 

. 
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Mededelingen van het bestuur 
Van de voorzitter:  

Geen mededelingen ontvangen. 

 
Van de penningmeesters: 

Donaties gedaan na het decembernummer zijn: 

Sobat J. Wijers uit Breda         €  50,- 

Sobat H. Uijl uit Oosterbeek    €  40,- 
Sobat L. Boonen uit Maaseijk (B) € 100,- 

Sobat A. Conijn uit Australie   $ 150,-  ( € ?) 
                                                                       De 2e penningmeester Ine van Gils.  

Van de secretaris. 

Natuurlijk wil ik de gulle gevers voor de donaties aan de kas 2-6 R.I. heel 

hartelijk bedanken. Uiteraard komt het geld weer volledig ten goede aan 

alle 2-6RI sobats.  
                                                                                     

Financieel overzicht kas 2-6 RI. 
Ondanks dat er twee penningmeesters zijn, is er sinds de vergadering van  

9 december 2009 nog steeds geen openheid en inzicht gegeven in de 

financiële toestand van de kas 2-6 R.I. Terwijl het secretariaat toch 

herhaaldelijk en nadrukkelijk om deze gegevens aan de rest van het bestuur 
heeft gevraagd. Helaas blijven de beide penningmeesters volharden in hun 
zwijgen. Wellicht is het tijdens de reünie of in het decembernummer van 

de Sepatoe Roesak wel mogelijk om u over de financiële toestand van de 

kas 2-6 RI  in te lichten.  

 

Begrotingsvergadering 24 februari 2010. 

Buiten het secretariaat om werd een begrotingvergadering belegd door  

de 1
e
 en 2

e
 penningmeester. Deze vergadering werd noodzakelijk geacht 

omdat het financiële overzicht na de bestuursvergadering van 9 december nog 

steeds ontransparant was en is. 

Helaas kon het secretariaat bij deze vergadering niet aanwezig zijn. Het 

secretariaat heeft meerdere verzoeken gedaan tot verplaatsing van de 
vergadering naar een andere datum. Ondanks dat er door het secretariaat 
meerdere alternatieve datums werd aangegeven is hierop door de 

penningmeesters niet gereageerd en werd vergaderd zonder aanwezigheid 

van het secretariaat. Het secretariaat heeft hier bezwaar tegen gemaakt. 

Helaas, tijdens deze begrotingsvergadering zijn voorstellen aangevoerd die 

al werden uitgevoerd zonder te zijn goedgekeurd tijdens een algemene 

bestuursvergadering. De beperkende voorstellen hadden o.a. voor het 

functioneren van het secretariaat nadelige gevolgen. 
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Feestdagen 2009 

Het secretariaat wil iedereen bedanken die tijdens de feestdagen kerst en 

nieuwjaarswensen per post naar het secretariaat van 2-6 R.I. of persoonlijk 

gericht aan de secretaris hebben gestuurd. Het is helaas onmogelijk om 

echt iedereen persoonlijk daarvoor te bedanken. Daarom maar via deze 

weg: “Lieve mensen, allemaal weer heel hartelijk bedankt!”  

                                                                                           

Bus reünie: 

Tijdens de algemene bestuursvergadering van 9 december 2009 is besloten 

om geen bus meer voor de reünie te reserveren. Dit vanwege het geringe 

aantal deelnemers dat verleden jaar nog gebruik maakte van het taxibusje. 
De kosten zijn te hoog om alleen twee personen te vervoeren. Ik hoop dat deze 
trouwe bezoekers van de reünie en herdenkingen een andere manier weten 

te vinden om naar de reünie te komen. De bedoeling was dat er nog contact 
met u zou worden opgenomen. Misschien is er in de omgeving Maastricht een 
sobat met vervoer die genegen is om samen met u naar de reünie te komen. 

Indien nodig wil het secretariaat daar graag in bemiddelen.  
                                                                                           

Prijzen loterij reünie. 

In de notulen van de algemene bestuursvergadering op 9 december 2009 

wordt door het secretariaat gevraagd om voor de reünie-loterij enkele 

mooie prijzen te mogen kopen. Door de voorzitter werd bevestigend 

gereageerd. Hierna is het secretariaat overgegaan tot aanschaf van enkele 

kleine prijzen. Tevens is het secretariaat met een veteraan-vriendelijk 

witgoed gigant in onderhandeling gegaan. Deze gigant stelde tegen een 

enorm sterk gereduceerde prijs ( €175,-)  een groot formaat  flatscreen tv 

als hoofdprijs beschikbaar. Dit met een, waar dan ook in Nederland, 

thuisbezorging- en installatieservice.  

Helaas. Tijdens de begrotingsvergadering van 24 februari, waarbij het 

secretariaat niet aanwezig kon zijn, bleek ineens te zijn besloten dat  

Ine van Gils de loterijprijzen ging inkopen. De drie kleinere prijzen, al 

aangeschaft door Marianne, zijn uit het voorstelbudget voor de prijzen 

loterij betaald. Over eventueel door het secretariaat andere aangeschafte 

prijzen wordt niets vermeld. De hoofdprijs wordt dan ook als een niet door 

het juiste bestuurslid aangekochte prijs beschouwd. Door deze maatregel 

zat de secretaresse privé wel met een kostenpost  van €175,- .  

Vanzelfsprekend zijn de door u enthousiast ingezamelde en 

aangeleverde prijsjes natuurlijk ook weer van harte welkom. De 

opbrengst van de loterij komt als vanouds weer ten goede aan de kas  

sobats van 2-6 R.I. U dus. 
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Minder open dagen bij defensie. 

Door bezuinigingen bij defensie is besloten om het aantal open dagen bij 

defensie terug te brengen naar twee krijgsmachtsdelen. Het gevolg hiervan 

is dat elk jaar een van de krijgsmachtdelen zich niet door middel van een 

eigen open dag zal manifesteren bij de Nederlandse bevolking. Door de 

koninklijken landmacht worden dientengevolge in 2011 geen 

landmachtdagen gehouden.  

                                                                                     
Landmachtdagen 2010 
De landmachtdagen zullen dit jaar worden gehouden op 28,29 en 30 mei. 

Vrijdag is bedoeld voor bepaalde doelgroepen zoals media, scholieren, 

reservisten met hunwerkgever en de lokale bevolking. De organisatie 

verwacht de vrijdag 10.000 en op de andere dagen 45.000 bezoekers.  

De zondag is voor veteranen die vanaf 1963 zijn ingezet in multinationaal 

verband “buiten Europa”.  

Gezien de aantallen bezoekers is in overleg met de organisatie besloten om 

de evenementen voor de postactieve medewerkers te plannen op  

vrijdag 28 en zaterdag 29 mei. Door deze planning is er voor oudere en 

mindervalide postactieve medewerkers de mogelijkheid om op de wat 

rustigere vrijdag de huidige landmacht te kunnen bekijken.  

Noteer deze datum dus vast in uw agenda.  

 

Stichting  Nationaal Indië - Monument 1945-1962 
De jaarlijkse herdenking  bij het nationaal Indië- monument in het 

herdenkingspark Hattum te Roermond, zal op zaterdag 4 september 2010 

en daarna jaarlijks op de 1e zaterdag van de maand september worden 

gehouden. 
De redenen voor het verlaten van de bekende 7 september hebben deels te maken 

met de toenemende verkeersdrukte, beschikbaarheid autoriteiten, voldoende 
militaire ondersteuning en capaciteit van het openbaar vervoer op 

werkdagen. 

  

Navraag bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en bij de 

gemeente Roermond hebben niet geleid tot bezwaren tegen de voornoemde 

datum. Wij hopen u 4 september 2010 wederom te mogen verwelkomen.  

  

Met vriendelijke groeten,  
namens het bestuur van de Stichting Nationaal Indië-Monument 1945-1962 

mr.P.G.M. Limpens,  voorzitter.  
 

-4- 

 



Bezoeken sobats en gratis treinkaartjes. 

De laatste maanden heeft Marianne samen met haar Joop enkele sobats 

thuis bezocht. Dit omdat sommige sobats wegens ziekte of mindere 

mobiliteit niet meer naar de reünie kunnen komen. Maar ook bij enkele 

heugelijke gebeurtenissen kwamen wij even op bezoek. Dit in de geest 
zoals de oprichters van de reüniecommissie in het verleden voor ogen hadden.  

Aangezien wij van “boven de rivieren” meestal naar het zuiden van het 

land moeten reizen is dat een tamelijk prijzige bezigheid. De vraag is 

daarom ook: “ Willen de sobats die zelf geen gebruik maken van de 2 

gratis treinkaartjes vrij reizen van de NS en die via het veteraneninstituut 

kunnen worden aangevraagd, deze toch aanvragen bij het 

veteraneninstituut en dan naar het secretariaat sturen?” Dan kunnen er nog 

meer bezoeken worden gebracht bij de sobats die ook graag weer even 

contact hebben met iemand van 2-6RI en daardoor het gevoel krijgen er 

dan weer een beetje bij te horen. 
Vrijvervoerskaarten voor 2010 zijn nog aan te vragen bij het Veteraneninstituut.  

Let op: het telefoonnummer is gewijzigd in: 0343-474150  

 

Sobat Dejong uit Maastricht, hartelijk dank voor het sturen van de  
2 treinkaartjes. Momenteel is het secretariaat druk met o.a. de voorbereidingen van 

de reünie, maar daarna trekken Marianne en Joop de reiskleding weer aan. 

 

EMAILGROEP 2-6 RI 
Sjar Buys:                                                            j.letjens@home.nl  

J( Jan ) .A.van Erp__________ _    ________erp00411@planet.nl 

A. (Ad)  van Hooijdonk                         advanhooijdonk@telfort.nl 

H. ( Huib )Kers                                             huibertkers@telenet.be  

Marianne Lankhuizen                                 m.lankhuizen@chello.nl 

A.(Antoon) Mathijssen ___        a.mathijssen@onsneteindhoven.nl 

J.( Jo)  Princen  _________ _                    j.princen1@hotmail.com 

A. Guus Schouten                                    a.mschouten26@planet.nl  

H.Uijl                                                               h.uijl1@kpnplanet.nl  

J.(  Jan) Verdonschot                                j.verdonschot@onsnet.nu  

W (Wim) .J.J. Veldman,                    wjj.veldman11@kpnplanet.nl 

M.( Men)  van de Wetering                 avdwet@onsneteindhoven.nl 

B.( Bart )Poorte                                                        bpoorte@live.nl                                                     

W ( Wietse) .Westerhof                               wmwesterhof@home.nl 
G. ( Gerrit)  de Groot via email dochter                    anjaducati@planet.nl 
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Ik verwelkom Gerrit de Groot bij de e-mailgroep. Anja de Groot zal voor haar 

vader, G. de Groot, de mailtjes in ontvangst nemen tot sobat de Groot voldoende 

kennis heeft vergaard dat hij zelf gaat deelnemen aan de e-mailgroep. Hulde voor 

Anja en haar vader, sobat G. de Groot. ! Het is moedig om op deze leeftijd nog 

actief met de computer te gaan werken. Maar denk erom, het is en blijft een 

toverdoos!  

                                                               

Wijziging telefoonnummer 

Misschien hebt u in de Checkpoint of het blad Sobat al kunnen lezen dat 

het telefoonnummer van het veteraneninstituut is gewijzigd. Het nieuwe 

nummer is: 0343-474150. Wellicht is het een goed idee om dit nummer in 

de telefoonklapper te noteren.  

 

Zesde Nederlandse Veteranendag in Den Haag. 

Dit jaar vindt de nationale veteranendag plaats op zaterdag 26 juni. 

Belangrijkst onderdeel blijft het nationaal defilé voor de prins van Oranje, 

maar ook op het Malieveld pakt de organisatie dit jaar flink uit. Na het 

traditionele openingsoptreden van Tante Lien volgen de optredens van 

onder anderen Karin Bloemen, DJ Isis en niemand minder dan Ilse 

deLange.  

 

                                                                                                           Marianne Lankhuizen 

     

 

Dinsdagmorgenconferentie: Sobats Antoon Mathijsen, Chrisje Kessels en Cees Smulders 
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ZO MAAR WAT HERINNERINGEN 

Herinneringen gaan pas leven als je ze met een ander kunt delen. Echt 

succes wordt 't als je op een Vomi-bijeenkomst iets ophaalt waarop een 

andere sobat verheugd reageert en uitroept : "daar was ik zelf bij en dat 

was ik helemaal vergeten "!! 

Zo vertelde iemand dat hij zo blij was met het eten in Easthampsted en dat 

hij altijd ( voor de tweede keer ) weer aansloot. Achter in de rij. 

Persoonlijk herinner ik mij heel sterk de muzikale ballades van Freddy 

Moerland op Malakka. Hij speelde prachtig gitaar en zong daarbij 

Ambonese liederen. Het paste zo helemaal in het plaatje van de 

tropenavond. Fred was een hele lieve, zachte, vooral bescheiden man en 

zijn karakter klonk door in zijn stem en de keuze van de muziek. En dan 

was er ook Jo Spruijt. Zingend bij zijn gitaar, gezeten op de trapjes van de 

Japanse barak. Met een achtergrondkoor van miljoenen tsjilpende insecten 

en het geruis van de branding vlak voor ons, bracht hij ons in alle 

heimwee-toestanden met het gevoelige nummer "mama ". Ook zong hij 

tweestemmig met Pietje Renting. Hun beider laatste optreden was bij de 

eerste 4e-compie-reünie in 1988. Jo vertelde me bij die gelegenheid, dat 

we in Semarang nog een afscheidsrevue hebben opgevoerd en waarvoor ik 

de teksten zou hebben geschreven !!!! Blinde vlek. 

Wel herinner ik mij de periode in het N.I.S.-gebouw en we gingen dansen 

in de Tijgerclub ( voorheen Pegagesclub ). Ik mocht er dansen met 

Sjaantje Witterland ( ze woonde op Pendrikan 83 )  en dat was dan ook het 

enige wat me werd toegestaan. Ze is later toch getrouwd met een sobat van 

de M.P. en woont in Nederland. Op een van die balavonden moet het 

mopje geboren zijn van de sobat die een Indisch meisje ging vragen en als 

antwoord kreeg :"Neem mijn zusterrr maarrr meneerrr, ik ben nog nat van 

anderrre man "!! 

En dan was er die bar op de Bodjong met de wonderlijke naam "au chien 

qui fumes ". De eigenaar was een Fransman die nog in de eerste 

Wereldoorlog had gevochten. Hij exploiteerde zijn café al jaren, maar 

sukkelde nog steeds met de Nederlandse taal. Boven de toog was er een 

hemel van prachtig Javaans houtsnijwerk en als we hem daarmee 

complimenteerden door het versierselen te noemen, trachtte hij dat na te 

zeggen en stotterde "verschier, verstier,vrier, vrierre.... tot hij explodeerde 

met een "cést ornement nom de Dieu ". 

Herinnering aan Charly Lobbezoo, de 3 inch-mortiercommandant die 

tweemaal met zijn jeep op een landmijn reed. Voertuig in beide gevallen 

 
 

-7- 

 

 

total loss, de wielen hingen in de boom en Charly had geen schrammetje. 

En onze dikke kpl. Frans Luijks die op een patrouille, welke onder vuur 

kwam, begon te gillen dat hij geraakt was en het bloed over zijn billen 

voelde lopen.... De kogel bleek dwars door zijn veldfles te zijn gegaan en 

de warme thee deed de rest. Ik moet ook nog ergens een fotootje hebben 

uit Kuala Lumpur. Giel Hendrikx en ik, samen in een betjak. We waren op 

bezoek bij het hospitaal. Giel voor sgt.maj. de Haas en ik voor 

Chrisje Kessels. Chris had oogletsel opgelopen en is daar later ook voor 

afgekeurd. 

Wij zijn altijd bevriend gebleven en tot de dag van vandaag, bellen we 

elkaar nog iedere week een keer op. 

  

Zoal getiteld "zo maar wat herinneringen ". Uiteraard begrijp ik ook wel 

dat er bij het lezen hiervan, alleen een aha-erlebnis op kan borrelen bij 

sobats van mijn eigen compagnie. Maar als ons aller Marianne om 

"vulling" vraagt voor de Tijger, dan klim je toch in de pen !!! 

Ze doet toch al zo veel voor onze club. Daarbij komt nog, als nu sobats van 

de vier andere compagnieën nu ook hun ervaringen aan haar  

toevertrouwen, wordt het toch nog een 2-6 gebeuren. 

                                                 
                                                                Ingezonden door sobat Ad van Hooijdonk 

 

 

Mopje:  

Lenie was zestien toen zij haar moeder vroeg hoe de kinderen ter wereld 

kwamen. Dat werd tijd. “Kom maar nooit in de buurt van de ooievaar, 

want dat is gevaarlijk!”en dat was alles. 

Op zekere dag zat Gerrit te vissen. Lenie vroeg aan hem waar die dobber 

voor was. “Dat zal ik je voordoen en dan vergeet je het nooit”. Gerrit aan 

het dobberen en ze lag maar naar boven te staren. Daar vloog een ooievaar 

over. “Gelukkig”, dacht zij, “Hij heeft mij niet gezien”. Ze ging rechtop 

zitten na het dobberen en sprak: “Als dat dobberen is, wat zullen de vissen 

het dan fijn vinden”. Maar Gerrit grijnsde wat want hij zei niet dat er een 

snoer met een haakje aan zat. Na de winter werd het jurkje van Lenie strak. 

Haar moeder vroeg: “ Hoe komt dat?” “Ja, nu je dat vraagt, toen Gerrit aan 

het dobberen was, vloog er toch nog een ooievaar over. U had toch gelijk.” 

  
                                                                                                         Ingezonden  Bart Poorte 
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Liedjes gezongen in de oorlog.  
Op de hoek van de straat  

Staat een N.S.B.-er. 

’t Is geen mens, 

’t Is geen dier 

Maar een Farizeeër. 

Met volk en vaderland  

In de hand 

Verkoopt hij zijn vaderland  

Voor zes of zeven centen. 

Pak hem beet 

Sla hem dood 

Leg hem in een kissie. 

Gooi er dan wat water bij 

Dan zwemt die als een vissie.  

 
Nederland een argeloze staat, 

Gevallen door verraad 

En de Engelsen kwamen weer te laat 

Hitler was een grote ploert 

Die op kleine landjes loert 

Nederland is gevallen door verraad.  

 

 

Persiflage:                                      Originele tekst.  

Koen is ziek                                    Poes is ziek  

Reumatiek                                       reumatiek 

Ligt in ledikantje                             Dat zei dokter Jantje 

Poepke broek op bezoek                 Stop hem gauw voor de kou 

Met een bloemenmandje                 Lekker in zijn mandje 

Hartgerink ook zo’n held                Geef hem dan als het kan 

Kwam eens even kijken                  Drinken maar geen eten 

Hoe het met zijn kameraar              Poes is ziek  

Koen is gesteld                                heeft reumatiek 

Paul is weg                                      Poesje jij wordt beter 

Wat een pech 

Kan hem niet genezen 

Ik hoop dat het de  

Laatste keer zal zijn 

Dat hij ziek mag wezen.  
ingezonden Bart Poorte  

 

-9- 
 

 

Oproep.  

 

Karin van Hoek – Eenbergen is op zoek naar personen die haar vader 

gekend hebben.  

Theodorus Franciscus Maria van Eenbergen, Gemert N.B.,  Haag A83 

Geboren 15-08-1920 en overleden op 08-02-1980 te Gemert 

Registratienummer 20.08.15.000 

Karin was 17 jaar toen haar vader overleed. Nu zij volwassen is heeft zij 

nog zoveel te vragen. Zij probeert een overzicht te krijgen van het leven 

van haar vader. Over de tijd in Indië sprak hij niet zo veel. Hij kon wel 

spreken met een vrouw, die ginds in het Jappenkamp heeft gezeten. Zij 

begrepen elkaar natuurlijk veel beter als iemand die er niet is geweest.  

Haar ouders zijn ook wel eens op een reünie geweest en daarvan heeft zij 

nog een uitnodiging uit 1980. Dat is ook het jaar dat haar vader overleden 

is.  

  
Indien u sobat van Eenbergen heeft gekend, kunt u contact met Karin 

opnemen:  

Karin van Hoek – van Eenbergen, Molenstraat 13, 5421 KD  GEMERT 

Tel: 0492 – 366051 

e-mail: karinvhoek@kpnmail.nl 
 

 
 

Sobat van Eenbergen 
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Moeilijk.  

 

Iedereen heeft wel eens van die dagen 

Dat het even niet meer gaat. 

Dat een plotseling gebeuren 

de dagen verkleuren laat.  

 

Geen oog meer 

Voor de mooie dingen 

’t lijkt wel kouder, soms wel kil, 

In zo’n nare periode  

Staat de tijd een beetje stil.  

 

En dan ineens, zolang verwacht 

Straalt de nieuwe morgen. 

Daar is de tijd dat je weer lacht 

Oprecht en zonder zorgen.  
 
                                                            Uit de tijger december 2000. 
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Uit het boek kerels van de daad  door Willem v.d. Poll. 

In Morib beach was ik enkele dagen de gast van II-6 R.I. Het kamp is 

gelegen aan het strand van de straat van Malakka, nabij het punt waar de 

geallieerden juist een enorme landsactie wilden uitvoeren, op het ogenblik 

waarop de Japanners capituleerden. Het bleek minder kostbaar om de 

landing toch voort te zetten in plaats van terug te keren. Een eenvoudig 

gedenkteken herinnert nog aan deze overbodige geworden invasie van 

duizenden voertuigen en tienduizenden mannen. Een enkel stenen gebouw 

en een aantal houten barakken dienden onzen mannen hier tot verblijf, 

nadat ze alles grondig gereinigd en zo goed mogelijk weer bewoonbaar 

gemaakt hadden. Zoals in al onze kampen, treft de bezoeker ook hier de 

grote orde en zindelijkheid, vooral in de tropen een onvoorwaardelijke eis 

voor de instandhouding van de gezondheid. Vlak aan zee is in een 

tentenkamp de kaderschool ondergebracht. De dienst is zwaar en de 

mannen, die hier hun opleiding hebben ontvangen, hebben hun kapitein-

commandant de veelzeggende erebijnaam van “de Tijger”gegeven. De 

Tijger is een oude rot, onvermoeibaar als de jongste van zijn pupillen en 

even fel als zijn jonge luitenant, een oud commandoman uit Australië, die 

via de Grote Oost met de geallieerden zijn weg, dwars door de Jappen, 

naar Malakka vocht. Beiden zijn even hoffelijke en charmante gastheren 

als goede soldaten. – Dankbaar aanvaard ik hun aanbod om hun tent als de 

mijne te beschouwen. – ’s Morgens voor en ’s avonds na de dienst duiken 

we met alle jongens in de zee, die bij vloed onze tent nog net niet bereiken 

kan. Moe van het gesjouw en kruipen door de rimboe, liggen we tot lang 

na zonsondergang aan het strand en luisteren naar de verhalen van de jonge 

luitenant of denken aan huis, waar nu diezelfde zon zal opgaan. Als we ten 

slotte onder de klamboe op ons veldbedje kruipen, kan ik een lofzang op 

het kampeerleven niet bedwingen, waarmee ik de zwakste plek van onze 

luitenant schijn te hebben getroffen. Hij komt er zelfs van overeind en 

tussen zijn klamboe zie ik zijn ogen flonkeren. “Kijk eens hier, waarde 

heer, een jaar of wat geleden dacht ik er misschien net zo over als u en 

voor een paar dagen lijkt dat allemaal wel aardig. Maar ik ben nu in mijn 

derde kampeerjaar! En een ding wil ik u nog zeggen: als ik straks thuis 

kom en iemand heeft het hart in zijn lijf om in mijn bijzijn zelfs het woord 

“kamperen” uit te spreken, dan behandel ik hem als…….als………de 

eerste de beste “jap”. Men zij dus gewaarschuwd. Een paar dagen later 

kreeg ik het bericht dat ik II-6 RI moest verlaten. 
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Bezoek aan familie Westerhof in Hoensbroek,  

Aangezien Wietze en zijn vrouw Mientje Westerhof niet meer naar de reünie 

kunnen komen, is Marianne met haar Joop bij familie Westerhof op bezoek 

geweest, onder de mom van “u kunt niet meer naar ons komen, dan komen wij 

toch gewoon naar u”. Tijdens het nuttigen van een lekker kopje koffie is er heel 

wat gesproken over de sobats en 2-6RI. Er werden natuurlijk ook nieuwtjes 

uitgewisseld. Foto's werden bekeken, de kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen kwamen ook ter spraken. Ook werd het computeren met de  

neuwe laptop gedemonstreerd. Geweldig knap hoor.!!!!!! 

Wij hebben samen enorm genoten van de gezellige visite  bij familie Westerhof..  
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Herinneringen en geschiedenis van 2-6RI veilig stellen  

 

Ik heb u al meerdere keren gewezen op de belangrijkheid van documenten, 

foto’s, dagboeken, onderscheidingen en al het materiaal dat verwijst naar 

2-6RI en de Tijgerbrigade. Mocht u denken dat u tussen uw verzameling 

aanvullende informatie voor de website heeft, dan zou ik deze graag van u 

willen ontvangen. Ik zal dan de gegevens opslaan en verwerken op de 

website en terugzenden of eventueel er zorg voor dragen dat uw spulletjes 

bij het museum Limburgse Jagers of een archief terecht komen. Denk er 

aan dat in die schoenendoos op zolder de meest waardevolle historische 

gegevens van 2-6RI zitten. Uw verhaal en uw bewaarde herinneringen. 

Laat ze niet eindigen op een vuilnisbelt. Neem contact op met Marianne 

Lankhuizen van het secretariaat!  

 

Sobats kunnen op alle dinsdagen vanaf 10.00 uur onder telefoonnummer 

0495-462940 ook contact opnemen met de afdeling Historische 

Verzameling Regiment Limburgse Jagers over zaken die men wil schenken 

of sturen aan de Historische Verzameling Regiment Limburgse Jagers, 

Postbus 976, 6000 AZ Weert.  

Ook kan men documenten, foto’s en dergelijke meenemen naar uw reünie 

waar een vertegenwoordiger van de Limburgse jagers deze zaken graag in 

ontvangst neemt. In dat geval verzoeken we de documenten enz. in een 

envelop met uw naam en adres te doen in verband met de registratie.  

 _______________________Nico Vroom LBJ. & Marianne Lankhuizen  

Op ziekenbezoek bij sobat Jan Wijers. 

Sobat Jan Wijers uit Breda heeft een zware rugoperatie moeten ondergaan 

en natuurlijk ga je dan op ziekenbezoek. Wij, Marianne en haar Joop, 

werden door de patiënt zelf onthaald aan de deur. Een goed teken. Met een 

bos bloemen voor het echtpaar namens de mannen van 2-6RI, want ook de 

wederhelft van een patiënt heeft het niet altijd even gemakkelijk. Wij 

werden ontvangen met koffie met door mevrouw Wijers zelfgemaakte 

koekjes. Alleen daarom zou Joop weer zo bij familie Wijers op bezoek 

gaan. Het was fijn om te zien dat de operatie goed gelukt is en meneer 

Wijers weer zonder pijn beter uit de voeten kan. Wellicht is het, na eerdere 

afzeggingen voor de reünie, nu mogelijk om weer eens samen met de 

sobats in Breda herinneringen op te halen. Mocht dat toch niet lukken, dan 

komt Joop wel weer de koektrommel leeg eten! 
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Vraag maar raak! 
Onlangs vroeg sobat Menno van de Wetering tijdens een telefoongesprek: 

“Marianne, hoe lang doe jij dit werk al voor ons?” 

Zoekende naar leuke stukjes voor dit boekje kwam ik ineens het stukje tegen dat 

ons zeer gewaardeerd ere-lid en voormalig penningmeester/ bestuurslid, Gerrit van 

Gils in de Sepatoe Roesak van december 2002 schreef: 

“Ik kwam Marianne Lankhuizen tijdens de reünie 19 september 2002 in de zaal 

tegen. Tussen neus en lippen door vroeg ik haar of zij ons kon helpen om het 

secretariaat voor ons te runnen. Na een week heb ik haar weer benaderd. En na 

wat uitleg heeft ze er in toegestemd om secretaresse te worden, waar ik zeer 

gelukkig mee ben. Jonge mensen hebben weer andere ideeën dan wij en het zal 

best lukken. Daar ben ik van overtuigd. Zij kan, nadat de laatste van ons is 

vertrokken, de reüniecommissie ontbinden en de zaken afhandelen zoals dat 

destijds door ons is bepaald. 

Wij moeten zuinig op haar zijn en alles in het werk stellen dat zij het naar haar zin 

heeft bij zo’n stel oude oorlogsveteranen”. 
 

Zo Men van de Wetering, hier is het antwoord op je vraag! 

 

Tot op de dag van vandaag heb ik het enorm naar mijn zin bij dat stel oude 

oorlogsveteranen. Ik hoop dit werk nog jaren met dezelfde bezielende inzet voor u 

allen te mogen doen.  
                                                                                                             Marianne. 
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Bezoek aan sobat Bart Poorte in Rijssen. 

Omdat sobat Bart Poorte kampioen brekebeen is en weer eens in de kreukels zat, 
zijn Marianne en haar Joop maar eens polshoogte gaan nemen bij deze sobat.  Ook hier 
werden zij heel hartelijk ontvangen door sobat Bart Poorte en zijn vrouw. De met 

zorg klaargemaakte boterhammen met kaas en ham smaakten heerlijk. Er is in heel 

wat uurtjes veel afgekletst. De eigenteelt komkommers werden bewonderd, de 

zangkunst van de kanaries afgeluisterd en ook foto's en documenten bekeken.  

Verscheidene documenten staan nu op de website. Na nog kennis te hebben 

gemaakt met de kleinzoon, die best wel groot was, werd het weer tijd voor de 

terugreis. Sobat Bart Poorte liet ons niet eerder Rijssen uit gaan voordat wij het in 

aanbouw zijnde communicatiecentrum hadden gezien. Als volleerd gids loodste 

hij ons naar de bouwplaats waar hij trots en deskundig tekst en uitleg gaf over het 

bouwwerk.  

 

 

 

 

 

 

Jubilea 
Op woensdag 11 mei 2010 hoopt sobat Jo Princen samen met zijn vrouw te 

vieren dat zij 6o jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Dit jubileum wordt 

samen met de kinderen gevierd. 

Maar een gelukswens per kaart, email of telefoon is natuurlijk altijd leuk om te 

ontvangen. 

J. Princen, Archipelstraat 89 (obg) 6524 LM Nijmegen.  

Tel 024-3781954 
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Henny en Alie van Oosterhout 60 jaar getrouwd. 
(zie sepatoe Roesak dec. 2009) 

 
Op 13 januari 2010 zijn Joop en Marianne namens 2-6 R.I. alsnog in Beek  

op bezoek geweest bij het 60-jarig bruidspaar Henny en Alie van Oosterhout. 

 

Trots werden de namens 2-6RI  geschonken bloemen door Henny en Alie in ontvangst 

genomen. 

Hieronder een e-mailreactie van Marianne, de dochter van Henny en Alie, die 

toevallig tijdens het bezoek aanwezig was.  

“Ik vond het heel fijn om jou en Joop te ontmoeten. Zoveel en zo vaak over je 

gehoord en wetende dat jij voor mijn ouders en met name voor mijn vader een 

heel belangrijk plaats in zijn leven inneemt was het voor mij ongelooflijk mooi om 

jullie te ontmoeten. Ik weet dat mijn ouders genoten hebben en het zeer waarderen 

dat jullie al die moeite hebben gedaan om met deze barre weersomstandigheden 

helemaal de reis van Rotterdam naar het zuiden te ondernemen. Ook ik was daar 

diep van onder de indruk. Nadat ik met onze honden gelopen had, heb ik nog 

gebeld of jullie een kop soep wilden komen eten, maar jullie waren helaas net weg. 

Maar nogmaals, het voelde heel goed om elkaar te ontmoeten en ik denk dat we 

nog heel lang hadden kunnen zitten praten.” 
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   Mededelingen. 

 

 
 

Op 20 oktober 2010 zal Marianne aan haar Joop het ja-woord geven. 

Vanaf dan is het secretariaat gevestigd op het nieuwe adres: 

Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet. Tel: 0104382758 

Al gaat Marianne dan als mevrouw Pragt door het leven, voor de sobats van 2-6RI 

blijft zij gewoon “jullie Marianne” 
 
Een woord van dank voor de heer Gerrit van Gils.  

Ook dit jaar is hij, ondanks zijn visuele handicap, weer bij de kazerne de reünie 

wezen bespreken. De heer van Aalten heeft hem hierheen vergezeld.  

 
De redactie en secretaris bedanken Frans Leijten voor zijn bijdrage aan dit 

boekje. Toos Leijten, de vrouw van Frans, is onlangs overleden. Namens het 

bestuur en vele anderen is medeleven betuigd aan Frans en zijn dochter.  

Wij hopen Frans weer in ons midden te mogen begroeten op de reünie van  

6 mei 2010.  

 
Hartelijk dank  aan alle sobats die aan sobat Gerrit de Groot tijdens zijn opname 

in het ziekenhuis op welke wijze dan ook een blijk van medeleven hebben 

getoond. Alle reacties hebben hem heel goed gedaan. Via dochter Anja de Groot 

onderhield het secretariaat met grote regelmaat contact over het verloop van 

herstel van onze sobat. Sobat de Groot is nu weer fijn thuis in zijn eigen huis.  

 

Menno v.d. Wetering is weer hersteld van zijn rugblessure maar we stellen hem 

nog niet op in het eerste elftal! Sobat van Erp is weer herstellende van de operatie 

aan zijn hand. We mogen dus weer zeggen dat hij bij de hand is.  

Wat betreft de ziekenhuisopname van Cees Smulders is geen nadere informatie 

meer gekomen dan dat het wat beter ging met de “Klamboe”. Of hij nog in het 

ziekenhuis verblijft of al weer thuis is, is bij de redactie niet bekend.  

Wij hopen toch hem op de reünie te mogen begroeten.  
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Dagboekaantekeningen van sobat Johan Cats.   
23 Mrt., Patrouille,de dagen worden gevuld met het nemen en geven van lessen. 

24 Mrt., Wacht, Lessen in het kaart lezen. Verder de dag vullen met corveeën, aan 

de demarcatielijn is alles rustig. 

25 Mrt., Vandaag is het een bijzondere dag n.l. tekening van het wetsontwerp 

"Lingetjatie". 

 

1april 1947.,Patrouille. Duet Wates  Geen bijzonderheden. 

2 Apr., We gaan pionieren in een volkstuintje voor de bevolking. 

3 en 4  Apr.,Wacht, Soldaat Jan Rooij terwijl op het kampement. 

5 en 6 Apr.,Pasen, mis opdragen in de kantine, 

7 Apr.,Patrouille: _arakil. 

8 Apr tot en met 15 Apr. Wacht, lessen corveedienst, geweervechten, zou het dan 

toch nog eens een keer man tegen man gaan,sport, pelotonsdienst,  inspecties, etc. 

allemaal dingen dat de man dacht moet dat nou zo nodig, maar toch zat er meer 

achter mompelde het kader. We mochten niet lui worden en bij de tijd blijven. 

 

16 Apr. Patrouille, hoogtepunt 192, Koendoepanie,¬Kadaworn, Cigorgi, 

Kadawoen, Wates, Duet,~weer hoogtepunt 192.¬Persilan. De bevolking keert nu 

echt terug op de sawa’s en de omringende kampongs. Zij brengen veel vruchten en 

groenten naar de pasar in Semarang. De bevolking is daar echt gelukkig mee. 

17 tot en met 20 Apr.Wacht lessen etc. 

 

21 Apr.Patrouille naar Marlijan, Wiringmoroh, Hpt. 47, Hpt 139, Desel via 

Kalitjot terug naar het kamp, daarna op wacht. Het vervelende van deze patrouilles 

is dat je niet weet of je vriend of vijand tegen komt. 

22 Apr. Wacht. 

23 Apr. Training in nieuwe exercitie, ‘s Nachts uit bed voor een enorme stortbui. 

24 en 25 Apr., Patrouille naar het oude vliegveld, Hpt 125, Klampisan, 

Wringermook, Marlijan, Persilan. Gezelschap “De regenboog” in Persilan, leuke 

avond. 

26 Apr., Exercitie trainingvoetbal. Oprichting voetbal club 4~6 R.I. 

27 28 29 Apr., Wacht, Sport, en exercitie. 

 

30 Apr. Verjaardag van Prinses Juliana. ‘s Morgens om 9.00 uur parade: 

Vliegtuigen, M.P., Tanks, Pantserwagens van de huzaren van Boreel, 

afweergeschut, Artillerie,Infanterie,verbinding, Mijnen opsporingsdienst, Marine, 

Rode kruis etc. Na de parade grote voetbalwedstrijd Semarang elftal tegen een 

Soerabaja’s elftal, uitslag 3- 3. 

Patrouille van 12.00 uur tot 16.00 uur 4 man en Cdt vanaf Persilan per auto naar 

Pandjangan 9209, via Mandjaran G.Kibo G.iung, Bingasari  naar Demangan 9312, 

terug per auto. We kregen een flesje bier en twintig sigaretten ter gelegenheid van 

de verjaardag van de Prinses. ‘s Middags extra fijne erwtensoep, dat was lang 

geleden. Waar je een Nederlandse soldaat in de tropen al niet blij mee kunt maken. 

1, 2, 3, 4 mei 1947. Wacht en rust etc. 
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5 mei. Bevrijdingsdag, rustige dag, Naar Semarang, foto's gemaakt bij studio 

“King”.Bezoek aan de club van zes. Generaal Kruls bezoekt Semarang en  

6 R.I..De generaal cirkelt boven het kamp van ons met een B 25 er. 

 

6 en 7 mei. Inspectie van de goederen Patrouille naar K0endoepanie Kadawan¬ 

Simonco, Kerkhof Tjabutas –Kadawoen  Koendipanie terug naar het kamp alles is 

rustig. In het binnenland werden gevechten geleverd tussen de Isboela en Larker 

Rijat. Dat zijn onderlinge twisten tussen Indonesische groepen. 

8 tot en met 19 mei, de dagen worden gevuld met wacht patrouilles, sport, 

exercitie.  We krijgen ook nog enkele injecties en de toneelgroep heeft alle tijd om 

te repeteren. 

 

20 mei, Tijdelijk compies sergeant majoor, vind dat wel leuk zowat overal toezicht 

op houden, zoals bij het uitreiken van de maaltijden met het nodige trammelant er 

om heen, meestal ging het om te weinig krijgen. 

21 mei.  Exercitie van de staf, als cie. Sergeant-majoor kreeg ik nu eens de 

gelegenheid om de mensen die niet bij de velddienst hun Moek deden eens op te 

trommelen ook eens hun hemdje nat te maken met exercitie, dat vonden ze 

helemaal niet leuk dat Cats dat deed. 

 

22 mei.  Brug bouwen bij Narlejan, waarom dit vroegen wij ons af? 

23 en 24 mei.  Brug bouwen. Hout halen en kappen in Koen¬doepanie 

25 mei.  Pinksteren. Gezellige avond met de onderofficieren.Van over de 

demarcatielijn worden hevige ontploffingen gehoord. Men dacht aan het opblazen 

van bruggen en wegen ‘s Nachts in alarmstelling. 

26 mei.  Opvoering van ons toneelstuk 'Vergeef ons onze schulden” 

27 mei, Ernstig ongeluk bij stoottroepen, bij het leggen van mijnen werden een 

Majoor, een tweede Luitenant en een Vaandrig gedood. 

28 mei, 29 30, 31 mei, Brug bouwen, Wacht en Rustdagen. 

 

1 en 2 Juni, Wacht en plaatsen van een tent voor koelies voor de kok. 

3 en 4 Juni, Vrijaf. . Band in kamp  I'Les Gamius". 

 

5 Juni, Sold. B.van Dongen klaar maken voor vertrek naar Holland.(afgekeurd). 

6 tot 12 Juni, Normale diensten als patrouille en wacht. 

13 juni,  Rapport over de vermiste soldaat de Lepper 2-¬6 R.I. Lijken verminkt 

gevonden. Hij en zijn vriend die bij ons tolk was zijn vermoord. De tolk heet 

Jacobs. 

14 Juni, Toneel uitvoering geven in de H.B.S .te Semarang het was voor de 

Djempol jongens een succes. 

 

14 Juni, Toneel uitvoering geven in de H.B.S .te Semarang het was voor de 

Djempol jongens een succes. 

 

-20- 



15 tot 19 Juni. Wacht en besprekingen, Ik denkt dat er iets in de lucht zit. Het is 

mij maar te geheimzinnig allemaal. 

 

20 Juni, Wacht. Ik wordt overgeplaatst naar het 2e Peloton. 

21 Juni Wacht. 

22 Juni Patrouille lopen. 

23 Juni Rustdag,werd stilletjes nodig. 

24 Juni,Patrouille, onze spionnen ontdekken veel vij¬andelijke activiteiten in de 

gedemilitariseerde zone   Spoorwegen worden opgebroken en stellingen gebouwd. 

25 Juni, Naar hoofdarts voor bespreking graf Jeanne Stuart. Wij Bergenaren 

pleiten er voor dat ze wordt overgebracht naar het militairen erebegraafplaats. Hij 

ziet geen mogelijkheid daarvoor op het militairen kerkhof aan het Tiemaplein. 

Alles wordt gerapporteerd en vastgelegd, dat het toch onze wil is. 

 

26 Juni 1947, Het wordt spannender,we mogen niet meer met verlof. 

27 28 en 29 Juni, Geconsieerd, er hangt schijnbaar iets in de lucht, wat ik al langer 

dacht. 

30 Juni, Controle op munitie en wapens, we krijgen twee dagen voorraad.        1 

Juli, Sportdag ondersteuningscie.   4e cie .... 0 5. 

 

2 Juli geen bijzonderheden wel actieve patrouilles. 

3 Juli,Voetbal,4e Cie. tegen le Cie. uitslag 3 0. 

4 Juli, Bioscoop in het kamp, film De slag om Arnhem. Bericht dat Paul is 

vertrokken als dienstplichtige naar Indië. 

5 en 6 Juli, Geen bijzonderheden ,jongens lopen patrouille.Naar dokter, weer 

goedgekeurd voor alle diensten. 

7 Juli, Bericht dat Paul vertrokken is met de Nieuw¬ Holland naar Indië. Nu met 3 

broers in dienst. 

8 Juli, Broer Anton bevordert tot sold. eerste klas. 

9 Juli, Laatste dag als managermeester. 

10 Juli, Weer bij de actieve troepen. 

11 Juli, 4e cie 2 6 R.I. Kampioen voetbal van het bataljon. 

12 Juli, Verlof naar Semarang,naar de Bioscoop .Hapyword. 

13 Juli, Patrouille,Koendoepanie. Kadawon Seneks Poe ting en terug alles rustig 

langs de lijn. 

14 Juli,15 Juli en 16 Juli,Sportdagen en wacht. Naar dr.van Haren. Hu Aspec.. 

17 Juli, In het kamp blijven! 

18 Juli. De toestand is kritiek. Alle militairen geconsigneerd. Kapitein naar 

Semarang voor bespreking. 

19 Juli, Invullen van de demobilisatiepapieren. Toestand blijft ernstig,We plaatsen 

boobytraps en mijnen. Met mijn sectie op wacht. Aan de auto’s wordt gesleuteld 

en gepoetst. 

20 Juli, Patrouille uitwerken                                      Uit aantekeningen sobat Johan Cats.                                                                               

21 

                                                                       

    Overleden 

 
Sobat H.H. Straat uit Almere 

Geboren 10 september 1922 en overleden 26 september 2009 

 

Sobat G.M. Duijf uit Sittard 

Geboren op 28 juli 1922  en overleden op 8 februari 2010 

 

Sobat C. Eversen uit Brunssum 

Geboren 2 november 1919 en overleden op 13 maart 2010 

 

Sobat P.M. Linssen uit Heythuysen. 

Geboren op 23 november 1924 en overleden op 20 maart 2010 

 

Dat deze sobats moge rusten in vrede 

 

 

Wij wensen familie, vrienden en kennissen van onze overleden sobats 

sterkte met de verwerking van het verlies. 

Tijdens de reünie zullen wij de ons ontvallen sobats samen met de 

gesneuvelden herdenken. 

  

Hartelijk dank aan Menno v.d. Wetering die met het vaandel, namens  

2-6RI begrafenissen en crematies heeft bijgewoond.  

Dank aan iedereen die naast sobat Menno v.d. Wetering ook plechtigheden 

betreffende sobats heeft bijgewoond.  
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2-6R.I. respect tot het einde en daarna. 



Bestuursperikelen: 

Het secretariaat zal u wat bestuurszaken uit de doeken doen.  

Om de reünie door te laten gaan en u het boekje twee maal per jaar te kunnen 

blijven toesturen, heeft de secretaris Marianne Lankhuizen enkele ingrijpende 

maatregelen moeten nemen.  

 

Het boekje wat nu voor u ligt, is geheel ingevuld en verzorgd door Marianne.  

De andere bestuursleden hebben hierbij geen enkele inbreng gehad. Op de dag van 

eindopmaak, 1 april, had Marianne een bestuursvergadering gepland.  

De uitnodiging daarvoor werd op 8 maart toegezonden aan de bestuursleden met 

het verzoek agendapunten, opgave donaties, financiële jaarverslagen en 

voorstellen begroting toe te zenden. Op 10 maart werd weer dringend om de 

stukken gevraagd. Ten einde raad verzoekt Marianne op 19 maart nogmaals om 

voor vergadering en het boekje agendapunten, opgave donatie financiële 

jaarverslagen en voorstellen begrotingen op te sturen. Er kwam geen antwoord.  

Door Marianne werd een agenda met 24 te bespreken onderwerpen betreffende het 

houden van de reünie opgemaakt. Deze agenda werd op 22 maart 2010 aan de 

overige bestuurleden toegezonden.  

De voorzitter, Jan Verdonschot, liet weten wegens persoonlijke grieven niet te 

komen. 

De 2
e
 penningmeester, Ine Luycks –van Gils, kon niet komen en liet weten het 

helemaal gehad te hebben.  

De 1
e
 penningmeester, Wim Veldman, heeft helemaal niets van zich laten horen.  

Dus u begrijpt wel dat de vergadering die gepland was op 1 april, nee geen grap,  

snel afgelopen was.  

Hieruit zou men de conclusie kunnen trekken dat de afwezige bestuursleden niet 

zo betrokken zijn met het voortzetten van de reünie van 2-6RI. 

 

Natuurlijk moet de reünie doorgaan en dit boekje moet ook weer geschreven 

worden. Zoals u ziet, is het Marianne toch gelukt.  

Een probleem is dat Marianne tot op vandaag van haar eigen spaargeld alle 

uitgave moet doen om de reünie te regelen en tot een goed einde te brengen.  

Dit ten gevolge van de beperkende maatregelen die penningmeesters nodig vonden 

bij het beheren van de kas. 

Het schijnt dat er een flink bedrag in kas is. De secretaris weet het niet. Heeft wel 

herhaaldelijk en dringend om informatie gevraagd betreffende jaarbalansen, 

budgetten en rekeningoverzichten. Maar helaas, tot op heden geen enkel antwoord 

daarop, zodat de cijfers in dit boekje niet vermeld kunnen worden. 

Op dit moment staat Marianne er helemaal alleen voor. Zowel de organisatie voor 

de reünie, het boekje en alle andere taken betreffende het bestuurlijk handelen.   

Het secretariaat, Marianne Lankhuizen dus, is van mening dat u tijdens de reünie 

in de gelegenheid moet worden gesteld te zeggen wat er moet gaan gebeuren. 

Zowel met het geld als met het voortgaan van de reünies en het bezetten van de 

bestuursfuncties. 
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Haar voorstel is:  

Marianne voorzitter en secretaris. 

Joop Pragt, (N.N.G.-veteraan en a.s. echtgenoot), penningmeester en redactie 

SepatoeRoesak. 

Dit tot andere capabele personen zich beschikbaar stellen om het bestuur te 

versterken. Denk hier a.u.b. over na.  

Marianne vindt dit een verdrietig stukje maar haar liefde voor de sobats van 2-6RI 

dwingt haar er toe deze beslissingen te nemen. 

Graag zou zij hierop reacties willen horen van u. Dat kan zowel per brief als per e-

mail. Ook op het inschrijfformulier kunt u uw ideeën kwijt. Gebruik daarvoor de 

blanco achterzijde. 

Dit boekje staat ook op de website  

Zodra de notulen klaar zijn, zal Marianne deze met de notulen van de eerdere 

vergaderingen op de website plaatsen zodat u weet wat er gaande is. Let op de 

website. 

Tijdens de reünie heeft u de gelegenheid alle correspondentie die de laatste 

maanden tussen de bestuurleden is gevoerd in te zien. 

Marianne vindt het onbegrijpelijk dat er door het constateren en wijzen op 

gemaakte fouten van het bestuur een zodanige wrijving moet ontstaan met het 

secretariaat dat het een goed functioneren van een bestuur, wat juist de sobats ten 

goede komt, in gevaar brengt. 

Het langs elkaar heen communiceren is niet in het belang van de sobats 2-6RI en 

het zal de samenkomsten zeer zeker schaden.  

Ondanks deze droevige zaken hopen wij u allen toch weer te zien op de reünie op 

donderdag 6 mei. Wij doen in ieder geval ons uiterste best het voor u weer een 

prachtige en oergezellige dag te maken. 

Voor de mensen die niet in de gelegenheid zijn om de reünie te bezoeken, het 

secretariaat is van plan die in de toekomst te bezoeken.  

Wij gaan er voor. U ook? 

Graag tot ziens Marianne.!  

 

                   
 

 
-24- 



Uitnodiging en programma voor reünie donderdag 6 mei  2010  
 

De reüniecommissie nodigt u uit tot het bijwonen van reünie 

in de Trip van Zoudtlandkazerne, De Lareyweg 95, 4818 BA te Breda.  

 

Programma: 

Datum :                         Donderdag 6 mei 2010 

Aankomst: tussen 10.00 en 11.00 uur 

Openingswoord 11.00 uur 

Dodenherdenking 12.00- 12.30 uur 

Borrelen en praatjes: 12.30 – 14.15 uur  

Optreden  DEWI 13.00 -13.15 uur 

Rijsttafel ( uitgebreid) 14.15 uur   

Optreden dansgroep DEWI 15.00 – 15.15uur 

Loterij.  15.15 uur 

Einde reünie 16.30 uur 

  

   

 Administratiekosten secretariaat       

 Alleen ter plaatse te voldoen! 

€ 5,-    per persoon, dit is inclusief      

           de uitgebreide rijsttafel  

   
     

Let op: 

De administratiebijdrage kunt u bij aankomst in de hal betalen.  

Alleen dan ontvangt u daarvoor een envelop met daarin  

3 consumptiebonnen en 1 gratis lot voor een extra loterij.  

 

Dit keer zijn bij binnenkomst al loten voor de gewone loterij te koop. 

De kosten zijn € 2,50 per bundel van 5 loten.  

en een uitzonderlijke aanbieding van € 5,- per twee bundels.        

                                                                                                Op = op! 
 

Natuurlijk zijn de door u ijverige verzamelde of gemaakte prijsjes weer van 

harte welkom. Uw jaarlijkse inbreng blijkt voor velen een teken van 

betrokkenheid te zijn. We hopen dan dat ook de loterij weer een gezellig 

programmapunt zal worden.  
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Herdenking. 

In overleg met ons erelid Gerrit van Gils is besloten om de plechtige 

dodenherdenking dit jaar en ook volgende jaren in de zaal te houden. Dit vanwege 

de steeds meer verminderde mobiliteit van de sobats. U kunt dus voortaan rustig 

op uw plaatsen blijven.  

Zoals u wel zult weten wordt, indien mogelijk, gelijktijdig met onze herdenking,  

een krans namens 2-6RI gelegd op de erebegraafplaats Candi te Semarang.   

Ondanks dat er nu geen kranslegging in Breda is, heeft het secretariaat hier toch 

een stijlvolle invulling voor gevonden. 

 

Speciaal optreden: 

Tijdens een veteranenmiddag kwam het secretariaat met Dewi in gesprek.  

Dewi is een danseres. Samen met nog 2 danseressen, of alleen, treedt zij met grote 

regelmaat op tijdens speciale avonden, middagen voor o.a. Indonesische 

gezelschappen en bijeenkomsten.  

Na een fijn contact is overeengekomen dat DEWI voor een speciale prijs op onze 

reünie wel een optreden wil verzorgen. 

Tijdens de algemene bestuursvergadering van 9 december 2009 is besloten dat het 

secretariaat aan DEWI kon vertellen dat wij haar graag willen zien optreden op de 

2-6RI reünie op 6 mei.  

U krijgt van DEWI ook de gelegenheid om met haar (ook zonder haar!) op de foto 

te gaan. 

 

Let op: 
Denkt u er weer aan om een legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort 

bij u te hebben. Het is mogelijk dat er door de wacht bij toegang tot de 

kazerne naar gevraagd wordt.  
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Inschrijf f o r m u l i e r 

Retourneren aan:  

Secretariaat reüniecommissie 2-6RI,  

Mevr. Marianne Lankhuizen,  

p.a. Schakelpad 12,  

3192 JH Hoogvliet.  

 
 

Ondergetekende:         

Naam_____________________________________________________________ 

 

Adres_____________________________________________________________ 

 

Postcode en  woonplaats   ___________________________________________ 

 

Wil met/ zonder echtg / partner / begeleid(st) er  aan deze dag deelnemen*) 

 

Naam echtgenote /  partner  /   begeleid(st) er /   
 

_____________________________________________________________ 

 

Totaal aantal personen: __________________ 

 

 

Hij  / Zij  staat/ staan  op volgend dieet : *) 
______________________________________ 

 

*) Doorhalen wat niet van toepassing is 
               

Datum________________Handtekening:___________________________ 

 

Eventuele opmerkingen ___________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Als u aan de reünie wilt deelnemen, dan moet u het formulier invullen en 

opsturen naar het hierboven vermeldde adres. De eerste aanmeldingen zijn 

al binnen!!!!!!! 
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