
          
 

 

 Voor alle veteranen die gediend hebben op JAVA  
wordt dit jaar in Oirschot op  

zaterdag 25 mei 2019 
een reünie gehouden in de  

Generaal-Majoor de Ruijter van Steveninck kazerne Oirschot  

 
Deze reünie wordt georganiseerd door de 

reünie- en nazorgcommissie 2-6R.I., T-Brigade. 
Veteranen van alle onderdelen die deel hebben uitgemaakt van 

alle brigades die op Java zijn gelegerd geweest zijn bij ons deze 

dag heel erg welkom. 
Let op: óók veteranenweduwen zijn van harte uitgenodigd.  

 
                           Het programma op die dag is als volgt: 

10.00 uur              
 
11.30 uur – 12.00 uur     
12.00 uur – 12.15 uur                                                
12.15 uur – 12.35 uur     
 
        
12.35 uur – 13.25 uur 
 
13.25 uur                                     
13.45 uur                                        
 
 
14.35 uur 
14.40 uur  

16.00 uur   
 
17.00 uur 
 

Zaal open, ontvangst met koffie en cake,  
tijd voor rondwandelen, ontmoetingen en praatjes.  
Welkomstwoord en toespraken 
Korte plaspauze en kelen smeren 
Plechtige herdenking gevallenen in Nederlands –Indië  en 
overleden sobats in het afgelopen jaar, voordracht,  
1 minuut stilte.  
Borreltijd en praatjes maken, bezoeken stands 75jaar 
vrijheid in hal, bezichtigen monument en verkoop loten  
Optreden artiesten. 
Opstellen voor het maken van brigade-foto. 
Verplaatsen naar de uitgebreide rijsttafel.  
Bediening aan tafel. 
Einde maaltijd.  
Plasje, drankje en in de benen, optreden artiesten. 

Verloting prijzen grote loterij en gratis DE-loterij.  
met daarbij en erna borrel of koffietijd. 
Einde reünie. (natuurlijk kunt u met eigen- of speciaal 
vervoer ook eerder weg)                                                                                       

Leden van de Nederlands Indië Re-enactmentgroep  

“Het Vergeten Leger”, zullen de gehele dag demonstraties geven. 
 
Hebt u interesse om deze reünie bij te wonen?  
Wilt u meer informatie over dit initiatief? 
Neem dan contact op met:         Marianne Pragt-Lankhuizen 
                                              Voorzitter/secretaris reünie & nazorgcommissie 
                                              2-6RI- T-brigade 
                                              Telefoon: 010-4382758 
                                              Mobiel:    06-25278220 
                                              E-mail :   marianne.lankhuizen@gmail.com 
                                                         www.sepatoeroesak.nl  

http://www.sepatoeroesak.nl/


 

 
Hoogvliet, maart 2019 
 

Beste 2-6 R.I. sobats, beste sobats van alle andere onderdelen en brigades 
die op Java gelegerd zijn geweest. Beste veteranenweduwen. 

Hier is speciaal voor u de nieuwsbrief met uitnodiging, programma en 

inschrijfformulier voor onze reünie op: 

 

      Zaterdag 25 mei 2019 
op de  

Generaal Majoor de Ruijter van Steveninck kazerne  
te Oirschot. 

  
Deze dag staat o.a. in het teken van  

 
 
Evenals voorgaande jaren zal onze commissie deze dag weer als gastheer 

optreden voor alle onderdelen die op Java gelegerd zijn geweest. Gezien 
het grote succes van vorige keren verwachten wij dit keer zeker weer ca. 175 
tot 200 deelnemers op deze reünie. Er is een aantal sobats overleden, maar 

er hebben zich ook weer nieuwe oude Java-veteranen bij ons aangesloten.  
 
Zoals u weet, of heeft kunnen lezen in de Checkpoint, worden steeds meer 

reüniecommissies opgeheven wegens gevorderde leeftijd.  
Onze reünie- en nazorgcommissie 2-6R.I. –T- Brigade is een jonge actieve 

groep mensen, Joop, Theo, Bob,  Jan, Frank,  en Marijke, onder de energieke 
leiding van de bij velen al goed bekende voorzitter/secretaris Marianne 
Pragt-Lankhuizen (59), die al vele jaren de taak op zich heeft genomen de 

contacten tussen Indië- veteranen te onderhouden en die zelfs probeert uit te 
breiden. Het organiseren van deze reünie op 25 mei is daar weer een 
voorbeeld van. 

 
De bedoeling van deze reünie is dat u, sobats, naast uw eigen bekende 

sobats ook weer andere sobats van Java-onderdelen en brigades ontmoet. Al 
deze sobats hebben in het zelfde gebied gezeten onder dezelfde 
omstandigheden als u en zijn dezelfde problemen tegengekomen! U bent zelfs 

met hen op gezamenlijke acties geweest of u heeft hen, de Baroetjes, als uw 
opvolgers wegwijs gemaakt. 

 
Tijdens de reünies van voorgaande jaren bleek dat de herkenning tussen de 
verschillende onderdelen groot was en dat vele gezamenlijke belevenissen 

werden opgehaald. Uit de vele gesprekken die de commissie afgelopen jaar 
met sobats voerde bleek dat de behoefte nog steeds heel groot is om ook dit 

jaar weer een dergelijke reünie te houden.  
 
Doordat defensie en het Veteranen Instituut achter dit project staan, kan 

Marianne met hun instemming en toestemming door blijven gaan. Daarom is 
deze brief gericht aan alle sobats van alle Java onderdelen en brigades.  
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Naast deze reünie blijven wij weer het hele jaar door onze doelstellingen voor 
alle onderdelen uitvoeren. Het boekje Sepatoe Roesak, de thuisbezoeken, de 
nazorg, het telefonisch contact. De reünie wordt samen gehouden met alle 
onderdelen ook gediend hebbende op Java. Meer deelnemers, dus meer 
contacten, maar bovenal: hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

 
Wij zien deze reünie met andere onderdelen van Java als een verjaardag- of 

trouwfeest. Iedereen komt daar met hetzelfde doel. Iedereen zoekt een 
plaatsje in de zaal, eventueel bij eigen maatjes, maar maakt een praatje met 
iedereen. Bij de herdenking in Roermond blijkt ook ieder jaar weer dat vele 

veteranen voor een en hetzelfde doel bijeenkomen. Maar tijdens deze dag ook 
toch zijn eigen maatjes opzoekt en weer weet te vinden. 
 

Onze commissie fungeert als gastheer:  u bent allen bij ons te gast  
In deze sfeer hopen wij onze reünie ook dit jaar weer te houden. Zo kunnen 

nieuwe contacten worden gelegd, misschien kan zelfs nog met makkers van 
toen worden gesproken. Herinneringen aan gezamenlijke acties opgehaald, 
plaatsen en kampongs weer in gedachten bezocht en het ophalen van 

voorvallen en belevenissen. Kortom een fijne dag voor alle aanwezigen van 
die Java onderdelen. Zodoende ontvangt u nu deze nieuwsbrief waarin wij 
proberen u warm te maken voor een prima verzorgde en verrassend gezellige 

reünie zoals u dat van ons gewend bent! 
 

De traditionele plechtige herdenking wordt net als voorgaande jaren 
binnen uitgevoerd. Ieder aanwezig onderdeel wordt apart genoemd. Dus niet 
per naam van de gesneuvelden, maar per te noemen onderdeel. Dit en het 

present roepen zal weer op respectvolle wijze door enkele aanwezige sobats 
zelf worden gedaan. De bij ons bekend gemaakte overleden sobats van 

het afgelopen jaar worden wel met naam genoemd. 
Dit jaar zal er een speciaal amusement zijn m.b.t. de viering 75jaar vrijheid, 
maar ook de schitterende, bekende, dansgroep Budoyo Mekar Sari treedt 

tijdens deze reünie met vele danseressen op. Orgelman René Walter wil ook 
weer present zijn met vrolijke deuntjes.  
 

De traditionele jaarlijkse grote loterij zal zeker niet ontbreken. Vergeet niet 
een paar losse euro’s mee te brengen om loten te kopen. (Bankbiljetten 

meebrengen mag natuurlijk ook!) De opbrengst komt ten goede aan de 
kas! Het organiseren van de loterij (waarvoor weer veel prijzen zijn ingekocht) 
is niet alleen een stukje amusement maar ook pure noodzaak. 

Er is een gratis DE-verloting voor de veteranen. Iedere veteraan en 
veteranenweduwe krijgt bij binnenkomst in de envelop een gratis lot en 

dingt bij de trekking mee naar de daarvoor uitgekozen fantastische prijzen!   
 
De aanloop naar de reünie kost geld. Veel geld. Alle kosten worden betaald 

uit de loterij en donaties die voornamelijk de sobats hebben gedaan. U 
begrijpt dat donaties broodnodig zijn voor, naast het organiseren van de 
reünie,  het voortzetten van de doelstellingen en activiteiten van de reünie- 

en nazorgcommissie 2-6R.I. T- Brigade en andere Java onderdelen. De 
vrijwillige donaties zijn onze enige inkomsten.  

Wij heffen geen contributie of lidmaatschapsgeld. 
Wij verheugen ons erop vrijwillige bijdragen te mogen ontvangen op: 
Rekening . NL61 ABNA  0972138021 t.n.v.  

reünie- en nazorgcommissie 2-6RI, T-Brigade  o.v.v. donatie of gift. 
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                           Inschrijven. 
Voor de sobats die naar de reünie komen is hier een 
dagprogramma en inschrijfformulier bij ingesloten. Vult 

u alstublieft dit formulier met blokletters volledig in. 
Het is voor ons, maar ook voor u zelf, heel belangrijk i.v.m. 

de ontvangst van u allen. Het invullen en opsturen van het  
formulier bevestigt uw deelname aan de reünie.  
 

Mocht u onverhoopt, na inschrijving, niet kunnen 
deelnemen aan deze dag, laat het ons weten. Dit voorkomt onnodig wachten 
met vervoer van het busje naar de kazerne en te veel bestelde maaltijden.  
 

   

 
                                Met de trein 

Er wordt geregeld dat er voor u, vanaf 
spoorwegstation BEST, busjes zullen rijden naar de 
kazerne (tussen 10.00uur en 11.30uur) en ook terug 

(vanaf 16.00 uur). 
Let op! Alleen bij station Best staan busjes voor u! 

Op het spoorwegstation wordt u met borden naar de 
opstapplaats voor het busje verwezen.                                   
 

 
Geeft u wel op het inschrijfformulier duidelijk aan of u met de trein 
komt of met eigen vervoer. 

Indien u denkt met de trein op een ander tijdstip aan te komen op 
spoorwegstation Best laat ons dat van te voren ook weten. Wij zullen dan 
proberen vervoer naar de kazerne voor u te regelen. U kunt eventueel zelf, 

maar dan wel op eigen kosten,  gebruikmaken van een taxi.  

   
                                Met de auto, eigen vervoer 

Voor gebruikers van navigatiesystemen zoals bv. Tom 
Tom volgt hier het in te voeren adres: 
Generaal Majoor de Ruijter van Steveninckkazerne, 

Eindhovensedijk 50, 5688 GN, Oischot   
Reizigers zonder TomTom rijden richting Eindhoven, 

Oirschot. Nabij de kazerne volgt u de wegbewijzering:    
‘reünie’. 
 

 
Parkeren eigen vervoer 
Er is voor de sobats die met eigen vervoer komen ruime parkeergelegenheid  

ook vlak bij de ingang van het (KEK)gebouw waar de reünie wordt gehouden.  
U mag overal gratis parkeren, echter wel in de vakken. Sobats eerst bij de 

deur afzetten en dan de auto elders op de parkeerplaats zetten is vanzelf 
sprekend ook mogelijk.  
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Aantal personen opgeven 
Het is belangrijk dat u op het inschrijfformulier vermeldt met hoeveel 
personen u naar onze reünie komt. (begeleiders zijn zeker ook welkom!) 

Dat is dan weer voor de gratis warme maaltijd die u in de middag zal 
kunnen gebruiken. Dan weet de kok in de keuken hoeveel boodschappen hij 
moet inslaan. 

                         
 

Echtgenotes, partners, begeleidende kinderen, kleinkinderen, buren, 
vrienden, kennissen,  zelfs uw thuishulp etc.   
Het is mogelijk dat u met één of meerdere begeleiders naar de reünie 

komt. Immers, niet iedere veteraan is nog zo mobiel dat hij zonder hulp kan 
reizen. Wij hebben daar begrip voor. Kinderen, kleinkinderen,buurman, 

vriend, vriendin, thuishulp, medebewoner e.d. die u, de veteraan, naar de 
reünie begeleiden zijn van harte welkom. Want zonder hun hulp zou u de 
reünie niet kunnen bezoeken. Ook voor hen is dit een fijne dag. Niet alleen 

de veteraan staat centraal, maar ook hun echtgenotes, partners etc.  
 

Dieet.  

Gebruikt u een bepaald dieet, dan moet u dit 
aangeven op het inschrijfformulier. (niet pas op de 

reünie zelf.)  Wij hebben wel een kok gevonden die 
kookt naar alle monden, maar diëten vragen van te 

voren speciale aandacht).  
 
De uitgebreide gratis rijstmaaltijd wordt aan tafel uitgeserveerd. U hoeft 

hiervoor zelf niet met een dienblad te lopen!   
Ook de gratis koffie, drankjes en hapjes worden eveneens de gehele dag bij 

u aan tafel geserveerd.   
Het is natuurlijk duidelijk, wij doen ons best voor u en proberen het u zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. 

 
De extra drankjes gedurende deze gehele dag zijn voor u gratis.  
Deze zijn dit jaar voor kosten van het secretariaat.   

Donaties en giften of het kopen van extra loten zijn/is  van harte welkom.  
 

 
                        Legitimeren  

U weet het: veiligheid boven alles! Zeker bij defensie is de 

beveiliging versterkt. Neemt u en uw eventuele 
partners/begeleiders daarom ook een identiteitsbewijs mee. 

De wacht aan de poort kan daar om vragen. 
 
 

Wachtwoord  
Bij binnenkomst in het (KEK)reüniegebouw moet u het nieuwe geheime 
wachtwoord: ‘Douwe Egberts’ niet vergeten. 

Om thuis te oefenen! Vraag: “Wachtwoord?”  
Uw ferme antwoord luidt dan: “Douwe Egberts!” 
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Betaling 

Bij binnenkomst ontvangt u, na betaling van € 20,-   
administratiekosten per persoon, in een envelop een 
gratis lootje voor de grote loterij.   

Plus:  alleen voor alle veteranen en weduwen, één gratis 
speciaal DE-lot voor de veteranenloterij. Deze  speciale 

loten zijn niet extra te koop.   
Deze administratiekosten per persoon zijn voor u de enige   

                            kosten op deze dag, behalve dan de loten voor de grote   

                            loterij. Waar vind je nog zoiets!  
 
 

    Loterij  
    Tijdens de reünie zijn loten voor de grote loterij te koop   

    voor slechts € 2,50 per bundel van 5 stuks.  
    De prachtige  prijzen zijn het winnen waard. Dus kopen die       
    loten! Het komt de kas ten goede. 

 
 

 
Rolstoel of rollator 
In de ontvangstruimte is gezorgd dat u 

met rolstoel of rollator goed uit de 
voeten kan.  

Ook het toilet is vlakbij.  
 

 

Wij hebben ons best gedaan om voor u een fijne dag te organiseren.  
Het geeft ons steeds weer een goed gevoel als wij ’s morgens veteranen 

in veteranenkostuum zien binnenkomen. Baret ferm op de stoere 
hoofden. Met trots dragen zij hun onderscheidingen die zij met recht 
hebben verdiend. Wij zijn dan blij en heel trots op u! 

 
Het is aan u om deze speciale dag verder in te vullen tot een geslaagde 
reünie. Wij zijn er op zaterdag 25 mei 2019 in Oirschot en hopen u allen 

persoonlijk te mogen begroeten in het KEK-gebouw van  
de General-Majoor de Ruijter van Steveninckkazerne.  

 
 
 

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door:  

het V-fonds  met de middelen uit de Nationale Postcode Loterij. 
Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte 
aanbevolen.  Wordt ook gratis  vriend van het V-fonds   
       https://www.vfonds.nl/word-vriend                                      
 

 
 

 
 
 
De  Commandant Landstrijdkrachten (CLAS)  
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Inschrijfformulier 

 
 

Vult u alstublieft alle onderstaande vragen met blokletters  in: 

  

# Uw achternaam:________________________voornaam:_______________ 

  

# Adres:________________________________________________________ 

  

# Postcode en woonplaats:__________________________________________ 

 

# Telefoon:______________________________________________________ 

# Waarschuwingsnummer:__________________________________________ 

# E-mailadres:____________________________________________________ 

 

Militair - registratienummer:_________________________________________ 

Vul hier uw onderdeel in:____________________________________________ 

  

U komt samen met: 

#Achternaam, voornaam en in welke relatie tot u:(bv. echtgenote, zoon, dochter,  enz).  

 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

!#Totaal aantal personen (inclusief u zelf)_____________________________ 

  

!  Hij /zij staat /staan op volgend dieet: *) 

(bv.zoutloos of…)____________________________ 
*)Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 ! # U komt per trein / eigen vervoer *) 
*)Doorhalen wat niet van toepassing is 

  

Datum ___________________ Handtekening __________________________ 

 

Eventuele opmerkingen____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

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

vóór 14 mei 2019 opsturen naar:   

 

Secretariaat reünie- en nazorgcommissie 2-6R.I.-T- Brigade en Java 

Marianne Pragt-Lankhuizen 

Schakelpad 12 

3192 JH Hoogvliet 

 
 

# = verplicht in te vullen. 
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