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VAN DE VOORZITTER

Wanneer wij terugblikken naar het jaar dat achter
ons ligt, is mij vooral opgevallen dat dit een
onrustig jaar is gebleken.
Eén van onze voorgaande voorzitters schreef
vele jaren geleden: "De wereld zal nooit leren in
vrede met elkaar te leven".
Ook nu, meer dan tien jaar later, blijkt dat meer
dan ooit bewaarheid te zijn.
Is dit dan mijn kerstboodschap? Nee dat niet,
maar wij als veteranen, die een daadwerkelijke
oorlog hebben uitgevochten om de wereldvrede
te bewaren, kunnen door onze ervaringen in de

huidige onrustige tijd meer dan wie dan ook aan onze medemensen de
boodschap uitdragen alert te zijn en ons niet te laten leiden door
ondoordachte emoties.
En toch blijft, ondanks deze introductie, de blijde boodschap van Kerstmis
leven. Met onze familie bij elkaar te zijn, samen praten over verleden en
toekomst, genieten van de gezelligheid, de kerstmaaltijd, de kerstboom en
cadeautjes, blijft met name in deze periode iets heel bijzonders.
Helaas geldt dit niet voor een ieder van ons. Ook dit jaar gaan onze
gedachten weer uit naar hen die wij in het afgelopen jaar hebben verloren.
Mogen zij rusten in vrede en zij die hen liefhebben kracht krijgen de
aanstaande feestdagen door te komen.
Dit schrijvende, denk ik ook aan onze mede-veteranen die deze dagen op
een ziekbed moeten doorbrengen. Ook ik heb de laatste maanden te
kampen met gezondheidsproblemen en ziekenhuisopnamen. Ik ben zeer
dankbaar dat een deel van mijn taken worden waargenomen door onze
bestuursleden die zich met hart en ziel inzetten voor onze vereniging.
Ik dank mijn medebestuursleden, districtscommissarissen en alle leden die
zich op welke wijze dan ook in het afgelopen jaar weer hebben ingezet
voor onze vereniging als ook commandant en militairen van 12 Infbatlumbl
Regiment van Heutsz voor alles wat zij voor de V.O.K.S. hebben gedaan.
Ik wens u gezegende Kerstdagen, een goed einde van dit jaar en een
gelukkig en voorspoedig jaar 2015 in goede gezondheid toe.

C.P.G.J. Motshagen
Voorzitter VOKS
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Het bestuur van de

Vereniging van Oud Korea Strijders

wenst haar leden, donateurs en vrienden

Prettige Kerstdagen

en een

gelukkig en gezond 2015 toe
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KERST- en NIEUWJAARSWENSEN

Uw districtscommissarissen wensen alle leden, donateurs,
familieleden en relaties fijne Kerstdagen en een vooral gezond en
voorspoedig 2015 toe.

K. Piëst, J. van Stein, A.J. Leyenaar, C. Kortlever, W.A.J.K. Roza,
H. Mulder, A. Treffers, L.G. Ghelen en G.L. de Leeuw

Wij wensen alle VOKS vrienden en vriendinnen, donateurs en
overige lezers van de VOX-VOKS in binnen- en buitenland alsmede
hun gezinsleden en in het bijzonder onze zieken en invaliden
Prettige Kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 2015 in goede
gezondheid toe.

Leen Schreuders en familie
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IN MEMORIAM

Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat
in de periode september 2014 – december 2014,
bericht van overlijden van onderstaande leden
of donateurs is ontvangen:

H.L. van Tol, overleden te Zoetermeer
(Zuiderkruis, okt. 1950)

W. Snoeijs, 86 jaar, op 19 september 2014 te Rijen
(Zuiderkruis, okt. 1950)

M. ter Laak, 86 jaar, op 26 september 2014 te Oldenzaal
(Gen. Sturgis, aug. 1952)

J.A.G. van Luijtelaar, 84 jaar, op 1 oktober 2014 te Soest
(Gen. MacRae, juli 1951)

S. Knooren, 83 jaar, op 5 oktober te Weert

G.J.D. de Vos, 83 jaar, op 12 november 2014 te Nijmegen
(Dubois, sept. 1953)

E. van Pijkeren, 89 jaar, op 14 november 2014 te Ede
(La Marseille, mei 1954)

G.J. Tork, 88 jaar, op 19 november te Hengelo
(Blatchford, dec. 1953)

Th.W. van Schie, 91 jaar, op 27 november 2014 te Almere.
(gen. Sturgis, aug, 1952)

Voor zover wij het bericht van overlijden tijdig ontvingen, is tijdens de
afscheidsdienst een bloemstuk met lint gelegd van de VOKS.



VAN HET BESTUUR

Contributie 2015

Zoals gebruikelijk wordt in het decembernummer 
van ieder jaar aan u de oproep gedaan om de 
contributie voor het komende jaar te voldoen.

De betaling van de contributie voor het verenigingsjaar 2015 kunt u doen
door een bedrag van 14 over te maken op één van de volgende
rekeningnummers:

ING: NL82 INGB 0003 7183 97 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet
RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet

Graag met de vermelding: ‘contributie 2015’.

De leden en donateurs die buiten Europa wonen en geen Nederlandse
bank hebben, worden verzocht om alleen het rekeningnummer van de
Rabobank met BIC te gebruiken dat er zo uit ziet:

RABONL2U NL58RABO 0103 2098 24 V.O.K.S. te Nunspeet

Het adres van de RABO bank is Eperweg 22a, 8071 PA Nunspeet.

N.B.: WILT U AUB GEEN CHEQUE OPSTUREN (inwisselen kost meer
dan de contributie)

Brief achterstallige contributie
Op 8 november jongstleden ontvingen circa 80 leden en donateurs een
brief met de mededeling dat hun lidmaatschap is beëindigd. De reden
hiervoor was dat hun VOKS-contributie 2014 nog steeds niet was
ontvangen.
Op de opzeggingen zijn meerdere reacties binnengekomen. Een aantal
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leden had inderdaad niet betaald of was er wel betaald, maar was dit niet
op de juiste rekening van de VOKS ontvangen.
Helaas bleek ook een aantal adressen door verhuizingen niet meer te
kloppen en waren enkele leden inmiddels overleden zonder dat de VOKS
hiervan op de hoogte was gebracht.
Daarom nogmaals het verzoek: geef bij verhuizingen tijdig uw nieuwe
adres door of laat dit een familielid doen. Laat uw familie weten dat bij uw
overlijden de VOKS ook daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Vicevoorzitter VOKS-bestuur
Het bestuur heeft in haar bestuursvergadering van 11 oktober 2014
besloten de heer P.P.G. Gommers te benoemen tot Vicevoorzitter van de
VOKS. Het bestuur dankt de heer Gommers voor de bereidheid deze
zware functie op zich te nemen.

Nieuwe Ambassadeur Zuid-Korea
Op 26 november 2014 heeft Z.M. Koning Willem
Alexander de geloofsbrieven van de nieuwe
ambassadeur van de Republiek Korea,
Z.E. Jong-hyun Choe, in Nederland ontvangen.
Het bestuur feliciteert de ambassadeur met zijn
benoeming en verheugt zich op de
kennismaking tijdens de receptie die op
11 december in het Crowne Plaza Hotel in Den
Haag wordt gehouden.

Overlijden VOKS-lid Evert van Pijkeren 
Met leedwezen heeft uw bestuur het bericht
ontvangen dat de heer E. van Pijkeren op de leeftijd van 89 jaar op
14 november 2014 te Ede is overleden. De heer Van Pijkeren heeft zich,
samen met de DC’s dhr. Leyenaar en dhr. Van Stein, jarenlang ingezet
voor de leden van district II en III. Het bestuur is hem daarvoor zeer
erkentelijk. Elders in deze VOX-VOKS treft u een in memoriam aan,
geschreven door onze geestelijk verzorger, Ds. ’t Hoen.

Oproep voor e-mailadressen
Uw bestuur verzoekt een ieder die een e-mailadres heeft, dit door te geven
aan onze secretaris. Indien u dit nog niet heeft gedaan, stuur dan vanuit
uw computer een mailtje naar rehmanrobin@gmail.com en noteer in uw
bericht tevens uw naam en postadres. Mocht u zelf geen email hebben,
maar één van uw kinderen/vrienden/kennissen waar u het meeste contact
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mee heeft wel, gebruik dan dat e-mailadres. Voor belangrijke berichten 
bent u dan veel sneller op de hoogte dan via de VOX-VOKS.

Oproep Wageningen 2015
Op 5 mei 2015 zal wederom het bevrijdingsdefilé in Wageningen
plaatsvinden. Wij als uw bestuur, vinden dat de VOKS vanzelfsprekend
‘acte de presente’ moet geven op deze jaarlijks historische dag!
Daarom richt uw bestuur wederom het verzoek tot u om u op te geven
voor het bevrijdingsdefilé op 5 mei 2015 in Wageningen.
U kunt zich opgeven om mee te lopen in het defilé of om als defilant op
een militair voertuig mee te rijden, maar u kunt zich ook opgeven voor een
tribuneplaats. De keuze is aan u.
Nogmaals wijzen wij u erop dat u recht heeft op VRIJ VERVOER dat geldig
is op 5 mei van uw woonplaats naar station ‘Ede-Wageningen’ en terug.
Zelfs als u, door lichamelijke gebreken, niet alleen kunt reizen, dan kunt u
zich laten vergezellen door een begeleider die dezelfde rechten heeft,
v.w.b. vrij vervoer, als u.

Tot uiterlijk 30 januari 2015 kunt u zich opgeven.

Geef daarbij duidelijk aan of u (één mogelijkheid aangeven):

- Mee wilt lopen in het defilé

- Wilt meerijden op een militair voertuig

- Een plaats op de tribune wilt

Dat kan telefonisch, per post of per e-mail bij de vicevoorzitter:
De heer P.P.G. Gommers, telefoon 0341-254231
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet,
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl

Jaarvergadering 2015
In deze VOX-VOKS treft u de agenda voor de jaarvergadering van de
VOKS aan die op 30 januari 2015 in Schaarsbergen wordt gehouden.

Subsidie V-fonds
Van het V-fonds is een toezegging gekomen om in aanmerking te komen
voor subsidie. Er is al een bedrag binnengekomen over het jaar 2010. De
aanvraag over de jaren 2012, 2013 en 2014 is door uw bestuur al
ingediend.

9



Dodenherdenking Pusan
Uw bestuur ontving van het Ministerie van Veteranenzaken van Zuid-Korea
het verzoek om deel te nemen aan de dodenherdenking Pusan. Alle leden
die ons een e-mailadres hebben doorgegeven, zijn hiervan op de hoogte
gesteld. Op 11-11-2014 om 11.00 uur (bij ons is dit omgerekend om 18.00
uur) was het zover en werd een minuut lang gesalueerd richting Pusan.

Koning bij herdenking Regiment Van Heutsz
Z.M. Koning Willem-Alexander is uitgenodigd om volgend jaar bij de
herdenking van het Regiment van Heutsz aanwezig te zijn. Alles wordt
afgestemd op de agenda van de koning. De herdenking is op 17 juni 2015.

Samenvoegen herdenkingen en Jaarvergadering
Gezien de hoge leeftijd en de daarbij horende reisproblemen beraadt uw
bestuur zich op de mogelijkheid herdenkingen en de Jaarvergadering
samen te voegen. In de Jaarvergadering 2015 wil uw bestuur met u over
dit onderwerp van gedachten wisselen.
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VAN DE DISTRICTEN

Hierbij treft u het overzicht aan van de districtcommissarissen.
Neemt u voor vragen, suggesties en/of problemen in uw district contact op
met uw DC.

District I Noord Nederland
K. Piëst
Pr. Margrietstraat 4, 8331 ET Steenwijk
Tel 0521-511066 e-mail: karelpiest@hetnet.nl

District II Noord-Gelderland en III Zuid-Gelderland
Noord Gelderland
J. van Stein
Com.v. Ramshorstlaan 21, 3863 AZ Nijkerk, tel 033-2462426

Zuid Gelderland
A.J. Leyenaar
Groenendaal 348, 6715 BJ Ede, tel. 0318-633661

District IV. Utrecht en District V. Noord Holland
C. Kortlever
Alpen Rondweg 18, 1186 CZ Amstelveen,
Tel. 020-6410872 e-mail: cko2730@hotmail.com

District VI. Zuid Holland
W.A.J.K. Roza
Heemraadstraat 9, 3131 VG Vlaardingen
Tel.: 010-4340970 e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

District VII. West Brabant/Zeeland
H. Mulder
Joh. De Witstraat 139, 3135 RH Vlaardingen
Tel. 06-57220869 e-mail: mulder.h1@hotmail.com

District VIII. Oost-Brabant
A. Treffers
Kruiskampsingel 217, 5224 KH Den Bosch
Tel. 073-6235189 e-mail: arie.treffers@outlook.com

District IX. Limburg
L.G. Ghelen
Ellecuylgaard 42, 6227 EA Maastricht
Tel. 043-3615621 e-mail: gilbert.ghelen@hotmail.com

District Den Helder
G.L. de Leeuw
Wierbalg 2307, 1788 VE Julianadorp
Tel. 0223-646839 e-mail: gea.deleeuw@kpnplanet.nl
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DISTRICT I NOORD NEDERLAND

Reünie
De jaarlijkse reünie van District I, Noord Nederland wordt volgend jaar
gehouden op:

Wij hopen u vanaf 10.00 uur te mogen begroeten. Koffie en cake staan
weer klaar en u krijgt twee consumptiebonnen /munten aangeboden.
Tijdens het bijpraten vindt de lotenverkoop weer plaats. Er is, eveneens als
vanouds, om ongeveer 13.00 uur een rijstmaaltijd, daarna de trekking van
de verloting en rond 16.00 uur nemen we weer afscheid van elkaar.

(N.B: Indien u een cadeautje t.b.v. de verloting wilt meebrengen, dan zal dit
zeer op prijs worden gesteld).

De kosten voor deze reünie bedragen 10,00 per persoon.
U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag vóór 20 maart per bank over te
maken op ING bank rekeningnummer: NL56 INGB 0000740868 t.n.v. K.
Piëst te Steenwijk, inzake VOKS-reünie 16-3-2015

De kazerne is gelegen aan de Balkenweg 3, te Assen en is bereikbaar via
de A28, afslag 33 of buslijn vanaf NS station te Assen.
De leden en Donateurs van District I, die de reünie van april 2014 bezocht
hebben, krijgen een persoonlijke uitnodiging.
De leden die niet gereageerd /of bedankt hebben voor de reünie van april
2014, kunnen zich voor 16 maart 2015 alsnog opgeven.
Voor verdere inlichting kunt u zich wenden tot K. Piëst, tel. 0521 511066
of 06-51854359
Bij voorbaat dank,

Namens het bestuur van District I
D.C. K. Piëst
Oostercluft 278
8332DM Steenwijk

Donderdag 16 april 2015
Manschappenkantine ‘De Brammert’

Gebouw 9
J.W.F. Kazerne

Balkenweg 3, 9405 CC te Assen
vanaf 10.00 uur
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Contactpersonen reünie district I toegevoegd:

J. Krikke
telefoon: 0592357140
e-mail: jaapvanale@veteranen.nl

H. Touwen
telefoon: 0521342371
e-mail: a.touwen@hetnet.nl

DISTRICT II en III

Echtpaar van Wakeren 60 jaar getrouwd
(tekst: ds. t Hoen)

Albert en Dirkje van Wakeren vertelden mij tijdens de reünie in de
Harskamp dat zij binnenkort 60 jaar getrouwd waren. Met hun familie
gingen zij dat vieren, maar verder geen toestanden. Eenvoudig en gezellig
uit eten gaan, was hun bedoeling.
Wat schetst mijn verbazing: een prachtige foto van het diamanten
bruidspaar met de burgemeester stond in het huis aan huis blad ‘Ede
Stad’.
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Vrijdag 5 december heb ik Albert en Dirkje thuis bezocht en hen verrast
met een bos bloemen, een wenskaart, ondertekend door onze voorzitter
Kees Motshagen, met de daarbij behorende cadeaubonnen.
Albert en Dirkje vertelden hoe zij op hun trouwdag ’s morgens werden
overvallen, eerst door de lokale TV, vervolgens door burgemeester en oud-
defensie staatsecretaris Cees van der Knaap met als laatste de
journalisten. Voor het bruidspaar was er geen ontkomen aan. Voor heel
even waren zij bekende Edenaren. Buitenshuis werden zij de dagen daarna
gefeliciteerd door bekenden en onbekenden.
Natuurlijk vertelden zij over hun leven; toen zij jong waren en later de fijne
tijd als gezin op de luchtmachtbasis Blomberg in Duitsland. Ouder worden
komt met zorgen, maar ook met vertrouwen in elkaar en de mensen
waarvan je houdt.
Voor hen werd 5 december, de dag van Sinterklaas 2014, een dag met
blijde verassingen namens onze Korea veteranen vereniging.
Zij zijn trotse ouders van vier kinderen met hun partners en de
kleinkinderen die de hele trouwdag aanwezig waren. Wij wensen het
diamanten bruidspaar nog vele jaren van gelukkig samen zijn toe.
Ds. P. ‘t Hoen

DISTRICT VI ZUID-HOLLAND

Nationale Taptoe Rotterdam
Op 25 september was er 60ste editie van de nationale taptoe in Ahoy te
Rotterdam. Zoals gebruikelijk werd er die dag voor de veteranen een dag
vullend programma georganiseerd. Om 10.00 uur waren wij onder genot
van een kop koffie en een plak cake welkom in de Ahoy.
Door diverse sprekers werden de veteranen verwelkomd. Ook speciaal
Lt Gen T. Meines die op die dag 93 jaar is geworden!
Spontaan werd door de aanwezige veteranen het ‘Lang zal ze leven
gezongen’! Waar uiteraard de generaal het woord nam en eindigde met de
woorden: “ik hou van jullie”.
Na de nasi maaltijd werden wij gedirigeerd naar de plaatsen op de tribune.
Groot was de verrassing toen de generaal T.A. Middendorp de Lt. Gen.
Meines naar voren riep en hem een brief van de Koning voorlas waar
instond dat vanaf heden de Luitenant-generaal titulair T. Meines is
benoemd tot Luitenant generaal effectief. Dit werd bekrachtig door het
spelen van het Wilhelmus. Waarna de Nationale taptoe voor de veteranen
aanvang nam die in het teken stond van 200 jaar Koninkrijk.
Om 17.30 uur eindigde de taptoe. Het was weer fantastisch!
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Streetparade
Op 26 oktober waren diverse veteranen van de VOKS, COM, VOMI en de
Bond van Wapenbroeders uitgenodigd door de Burgemeester van
Rotterdam om vanaf het bordes de streetparade af te nemen
Om 14.00 uur werden wij verwacht in de burgerzaal van het stadhuis.
Onder genot van een drankje verwelkomde burgemeester Ing. Ahmed
Aboutaleb de aanwezigen en benadrukte dat de streetparade is
uitgegroeid is tot een gewaardeerd programmapunt op de Rotterdamse
culturele agenda. Ook Generaal b.d. Van Baal benadrukte nog eens de
verbondenheid van de taptoe met Rotterdam. Waarna wij met z’n allen
naar het bordes togen om de diverse muziekkorpsen voorbij te zien
trekken. Het weer werkte ook mee dus al met al was het weer een mooie
middag.
W. Roza

DISTRICT VIII OOST-BRABANT

Adres doorgeven
Wij vragen nogmaals alle leden om bij verhuizingen en/of opname in een
verpleeghuis dit door te geven aan het secretariaat van de VOKS.
Het komt te vaak voor dat een lid pas na een lange speurtocht kan worden
gevonden, omdat deze inmiddels in een verzorgingstehuis is opgenomen.
DC district VIII
Arie Treffers.

DISTRICT IX LIMBURG

Reünie afdeling Limburg
De reünie afdeling Limburg, die zou worden gehouden in september 2014
in de Van Horne Kazerne te Weert, is helaas niet doorgegaan. Er hadden
zich te weinig leden uit district Limburg aangemeld. Er hadden zich slechts
11 leden ingeschreven. Diegenen die zich hadden aangemeld zijn er
schriftelijk van op de hoogte gesteld dat de reünie niet doorging en
hebben het vooruitbetaalde bedrag teruggekregen. De aangemelde
deelnemers waren zeer teleurgesteld met het niet door laten gaan van de
reünie. In overleg met het VOKS-bestuur en met ondersteuning van
bestuurslid Leo Schreuders jr., zullen we in 2015 toch proberen de reünie
weer te laten doorgaan.
Gilbert Ghelen.



ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015

UITNODIGING

tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING V.O.K.S. 2015

gevolgd door een herdenking aan hen, die als lid
van het Nederlands Detachement Verenigde Naties

om het leven zijn gekomen.

Deze vergadering wordt gehouden op
vrijdag 30 januari 2015

in de
Oranje Kazerne te Schaarsbergen

Clement van Maasdijklaan
Aanvang 11.00 uur

• Om misverstanden te voorkomen wordt er op gewezen dat deze
vergadering alleen toegankelijk is voor leden tenzij de gezondheid van
het deelnemend lid zodanig is dat hij niet meer alleen kan reizen.

• Voor deze vergadering kunnen ook dit jaar geen gratis NS-
vervoerbewijzen worden verstrekt.

• Wanneer u per trein komt kunt u tegen betaling gebruik maken van
bus 9 (Schaarsbergen), die 11 minuten vóór en 19 minuten ná het hele
uur van het busstation in de richting Schaarsbergen vertrekt.
Uitstappen aan de Clement van Maasdijklaan. De reistijd bedraagt ca.
30 minuten. Vanaf de Clement van Maasdijklaan kunt u ook met Bus 9
(Velper Ziekenhuis) terug naar Arnhem CS, vertrek 6 minuten vóór en 23
minuten ná het hele uur. De reistijd bedraagt circa 30 minuten.

• Zowel diegenen die per bus als per auto komen dienen bij de aan het
eind van de Clement van Maasdijk gelegen ingang van de Oranje
Kazerne hun veteranenpas of paspoort te tonen.

Tenue
VOKS-tenue of een tenue passend bij de 's middags te houden
herdenking.



Programma
10.30-11.00 uur - Ontvangst met koffie en gebak in FLY-INN

gelegen naast het plein waar ons monument staat.

11.00-12.30 uur - Algemene Ledenvergadering in de FLY-INN

12.45-13.45 uur - Lunch in de FLY- INN bestaat uit een rijstmaaltijd die
U wordt aangeboden.

14.00 uur - Aantreden bij het Korea monument op het
exercitieterrein van het kazernecomplex Groot
Heidekamp

14.15 uur - ‘Geeft acht’, de ‘Battle-flag’, het VOKS-vaandel en de
Geus stellen zich op bij de monumenten

14.25-14.45 uur - Toespraak door de voorzitter
- signaal ‘Taptoe’ gevolgd door een minuut stilte
- signaal ‘Voorwaarts’
- kranslegging door voorzitter VOKS en

vertegenwoordiger Regiment Van Heutsz
- ‘Geeft acht’, uittreden van de ‘Battle-flag’, het

VOKS-vaandel en de ‘Geus’

15.00 uur - Na afloop plechtigheid verzamelen in de FLY-INN
- Bij binnenkomst worden de penningen voor gratis

consumpties uitgereikt
- gelegenheid tot bezoek Korea- en KNIL-Museum

16.00 uur - Sluiting en vertrek

N.B.: Als u deel wilt nemen aan de Algemene Ledenvergadering
wordt u verzocht zich vóór 15 januari 2015 aan te melden bij
de penningmeester i.v.m. de inkoop van de rijstmaaltijd.



Agenda Algemene Ledenvergadering
1. Luiden bel
2. Opening door de voorzitter
3. Dodenappel van de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden
4. Voorlezen telegram aan Z.M. de Koning
5. Vaststellen agenda
6. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 25 oktober 2013

opgenomen in de VOX-VOKS van december 2013
7. Jaarverslag van 1 oktober 2013-31 december 2014. Dit verslag wordt

ter vergadering uitgereikt.
8. Beantwoorden eventuele vragen over dit jaarverslag
9. Eventueel nagekomen stukken
10. Jaarverslag penningmeester
11. Beantwoorden eventuele vragen over dit financieel verslag
12. Verslag Commissie van Onderzoek (Kascommissie)
13. Goedkeuring gevoerde financieel beleid door de vergadering
14. Decharge penningmeester en overige bestuursleden VOKS
15. Bestuursverkiezing

Uw voorzitter, de heer C.P.G.J. Motshagen, is aftredend wegens
aflopen van zijn termijn. Hij heeft zich voor een nieuwe termijn van vier
jaar als voorzitter beschikbaar gesteld.
- Tegenkandidaten voor de functie van voorzitter kunnen worden

voorgedragen door vóór 15 januari 2015 een schriftelijk voorstel
hiertoe ter kennis te brengen aan het secretariaat van de VOKS.

16. Lopende zaken 2015 en plannen voor 2016
17. Behandeling van de door de leden ingediende vragen en voorstellen.

U wordt verzocht deze vóór medio januari 2015 bij het
VOKS-secretariaat in te dienen

18. Sluiting



Routebeschrijving naar Oranjekazerne te Schaarsbergen
Vanaf Utrecht
- A12 volgen richting Oberhausen
- Afslag Arnhem-Noord
- Bij verkeerslichten linksaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderlo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne

2e weg links, rechts het dienstkringgebouw.

Vanaf Nijmegen
- A 50 volgen tot afslag A12
- A12 volgen richting Oberhausen
- Afslag Arnhem-Noord
- Bij verkeerslichten rechtsaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderlo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne

2e weg links, rechts het dienstkringgebouw.

Vanaf Apeldoorn
- A 50 volgen tot afslag Schaarsbergen
- Bovenaan linksaf de Koningsweg in
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne

2e weg links, rechts het dienstkringgebouw

Vanaf Zevenaar
- A12 volgen tot afslag Apeldoorn/Zwolle
- Direct afslag Arnhem-Noord
- bij verkeerslichten rechtsaf
- Parallelstraat volgen tot afslag Hoenderlo
- U rijdt op de Koningsweg
- Na 2 km linksaf Clement van Maasdijklaan, door hoofdpoort Oranje-kazerne

2e weg links, rechts het dienstkringgebouw.

Openbaar vervoer
Wanneer u per trein komt kunt u tegen betaling gebruik maken van
bus 9 (Schaarsbergen), die 11 minuten vóór en 19 minuten ná het hele uur van het
busstation in de richting Schaarsbergen vertrekt. Uitstappen aan de Clement van
Maasdijklaan. De reistijd bedraagt ca. 30 minuten. Vanaf de Clement van
Maasdijklaan kunt u ook met Bus 9 (Velper Ziekenhuis) terug naar Arnhem CS,
vertrek 6 minuten vóór en 23 minuten ná het hele uur.

Noot: vanaf laatste deel Koningsweg is de route bewijzerd met het bordje "Reünie" 
Attentie: op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden.

17
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HOENGSONG HERDENKING OP 12 FEBRUARI 2015

Op donderdag 12 februari 2015 wordt, zoals sinds jaren gebruikelijk, in de
Engelbrecht van Nassau kazerne, gelegen aan de Commandobaan te
Roosendaal, de "Hoengsong" herdenking gehouden.
Deze wordt gehouden bij het monument ter nagedachtenis van LKol. den
Ouden, Commandant van het eerste Nederlandse Detachement Verenigde
Naties, een commando, afkomstig van het Garde Regiment Grenadiers en
Jagers. Hij sneuvelde op 12 februari 1951 in Hoengsong, tezamen met 15
van zijn mannen onder wie dominee Tiemens.
VOKS-leden die deel uitgemaakt hebben van het 1e NDVN Detachement
alsmede de in District VII (Zeeland, West- en Oost-Brabant) wonende
leden en hun partners worden hierbij uitgenodigd deze plechtigheid bij te
wonen.

Naast bovengenoemde leden zijn ook familieleden van in Korea
gesneuvelden welkom. Ook de ambassadeur van de Republiek Korea en
een aantal autoriteiten zijn uitgenodigd.

Voor hen die per trein komen staat tussen 09.30 uur en 10.30 uur bij het
station Roosendaal een militair busje gereed om u naar de kazerne te
brengen.

Hoengsong herdenking 2014: er was toen ook al veel belangstelling
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Zij die per auto komen: neem vanaf de snelweg A58 Breda-Roosendaal de
afslag 23 (Roosendaal Oost); vandaar is de route naar de kazerne
aangegeven met bordjes KCT.
De auto's dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaats van de even
buiten de kazerne gelegen Zuid West hallen. Alleen diegenen die zodanig
slecht ter been zijn dat zij geen 150 meter kunnen lopen kunnen binnen de
kazerne parkeren mits zij dit bij de aanmelding vermelden.

De ontvangst is tussen 09.30 uur en 10.30 uur in de benedenverdieping
van het kantinegebouw waar ook de reünie wordt gehouden. De
plechtigheid vangt aan om 10.50 uur na afloop waarvan naar de kantine
wordt teruggekeerd.
Rond 13.30 uur wordt daar ook de lunch geserveerd waarna er nog tot
16.00 uur de gelegenheid is nog wat na te praten.
Vanaf 15.00 uur staat een pendelbus gereed om u naar het station te
brengen.

Aan deze herdenking/reünie zijn, behoudens consumpties, geen kosten
verbonden. Wanneer u voornemens bent aanwezig te zijn, en hopelijk zijn
er dat velen, dan wordt u, in verband met de controle bij binnenkomst en
sterkte opgave voor de lunch, verzocht zich vóór 20 januari liefst
schriftelijk per post of per e-mail op te geven bij:

DC Dhr. H. Mulder,
Johan de Wittstraat 39
3135 RH Vlaardingen
Email: mulder.h1@hotmail.com

SVP hierbij vermelden of u per NS, dan wel per auto komt.
Ook al heeft u zich opgegeven en staat u op de presentielijst dan dient u
conform de voor het KCT geldende strenge veiligheidsmaatregelen bij
binnenkomst uw veteranenpas en, indien gevraagd, ook uw identiteitskaart
te tonen.
Tenue: VOKS tenue met modelonderscheidingen c.q burgertenue.

Voor vragen kunt U terecht bij uw DC.
Wij hopen op een nog betere opkomst dan vorig jaar!
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HERDENKINGEN EN BIJEENKOMSTEN 2015

VOKS Reünie en herdenking Schaarsbergen 30 januari 2015
Op 30 januari 2015 vind de VOKS-reünie en herdenking plaats in
Schaarsbergen. In deze VOX-VOKS treft u uitgebreide informatie over deze
vergadering aan.

Hoensong herdenking Roosendaal 12 februari 2015
Op donderdag 12 februari 2015 zal de Hoensong herdenking in
Roosendaal plaatsvinden. (Zie bericht elders in dit blad)

Nat. Herdenking 4 mei 2015
De Nationale Herdenking 4/5 mei bestaat uit 2 delen: de
Herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en de bijeenkomst
met kransleggingen bij het monument op de Dam.
Indien u de herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk wilt bijwonen dan moet u
een aanvraag hiertoe indienen bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nieuwe
Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam (website:www.4en5mei.nl) waarin u
vermeldt:

- naam en voorletters
- geboortedatum
- volledig adres
- telefoonnummer
- reden van uw aanvraag (veteraan Korea oorlog 1950-1953)
- de naam van de organisatie waarvan u deel uitmaakt. In uw geval

Vereniging Oud Korea Strijders.

Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd, krijgt u begin februari 2015 een
uitnodiging met antwoordkaart waarmee u maximaal twee kaarten kunt
aanvragen. Deze antwoordkaarten worden door het Comité in volgorde
van binnenkomst afgehandeld en toegewezen voor zover de beschikbare
ruimte dit toelaat, dus direct op de brief van het Comité reageren! De
VOKS heeft daar geen bemoeienis mee!

Nationale Indië Herdenking Roermond 5 september 2015
Deze herdenking zal plaatsvinden op zaterdag 5 september 2015.
Tijdens de vorige herdenking in 2014 werd ook aandacht besteed aan
Nederlandse militairen die in Korea zijn gesneuveld.

Veteranendag: zaterdag 27 juni 2015
Aangezien bericht werd ontvangen dat begin maart 2015 alle formulieren
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die betrekking hebben op deelname aan de Veteranendag 2015 ingediend
moeten zijn bij het Veteranen Platform worden de dezerzijds ontvangen
richtlijnen reeds nu in deze VOX-VOKS opgenomen.

1. Het Defilé
Deelname aan het Defilé is uitsluitend bedoeld voor de veteranen en
niet voor de partner of begeleider. Deze kunnen het defilé volgen
langs de route of op het Malieveld via het grote videoscherm.

2. Historische voertuigen meerijdend in defilé.
Deze zijn uitsluitend bedoeld voor veteranen die slecht ter been zijn.
Gezien het zeer beperkte aantal plaatsen (maximaal 200) zijn wij er
als vereniging verantwoordelijk voor dat de u toegewezen plaatsen
ook daadwerkelijk worden bezet door hiervoor in aanmerking
komende veteranen. Om misbruik te voorkomen zullen de
instapkaarten op naam worden gesteld.
De namen van de Koreaveteranen op de historische voertuigen
moeten door ons doorgegeven worden aan het VP.
Dus: tijdig het in deze VOX-VOKS opgenomen formulier opsturen
naar het secretariaat van de VOKS Koninginnelaan 196, 7315 ED
Apeldoorn.

3. Ridderzaal
Voor de ceremonie in de Ridderzaal worden leden van het Algemeen
Bestuur van het Veteranen Platform uitgenodigd.
Wat de VOKS betreft kunnen twee of drie door het bestuur aan te
wijzen vertegenwoordigers worden opgegeven.

4. Medaille-uitreiking
Uitreiking van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties zal ook dit
jaar weer een belangrijk onderdeel vormen tijdens de Veteranendag.
Ook dit jaar zal deze uitreiking plaats vinden op het Binnenhof.
Hieraan kunnen twee - door het bestuur aan te wijzen leden -
deelnemen.

5. Tribune
Het aantal plaatsen op de tribunes is maximaal 2000. Deze plaatsen
zijn bestemd voor veteranen (dus niet hun partner of begeleider) die
niet in staat zijn om deel te nemen aan het defilé en dus niet voor
veteranen die niet mee willen lopen in het Defilé.
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Het is evenmin de bedoeling dat de partner of begeleider van de
veteraan die deelneemt aan het Defilé op tribunes plaatsneemt. De
partner of begeleider kan het Defilé volgen langs de route of op het
Malieveld via het grote videoscherm.

6. Bezoekers/Toeschouwers
Indien men als bezoeker/toeschouwer de Nederlandse
Veteranendag wil meemaken is geen toegangsbewijs nodig. Het
Malieveld en alle activiteiten die daar plaatsvinden zijn namelijk vrij
toegankelijk. Ter plaatse zijn er diverse verkooppunten voor
consumptiebonnen.

7. Vrijvervoer
Veteranen die als bezoeker/toeschouwer de Nederlandse
Veteranendag willen bijwonen hebben geen recht op een
vrijvervoerbewijs en het heeft dus geen zin een
aanmeldingsformulier in te sturen.
U kunt hiervoor wel de tweejaarlijks gratis door het Veteranen
Instituut te verstrekken vrijvervoer treinkaartjes gebruiken.

8. Checkpoint
In het maartnummer van Checkpoint zal een aanmeldingsformulier
worden opgenomen. Dit is bestemd voor veteranen die geen lid van
een veteranenvereniging zijn.
VOKS leden dienen dus gebruik te maken van het in dit VOX-
VOKS nummer opgenomen aanmeldingsformulier dat uiterlijk
eind februari aan uw voorzitter teruggezonden moet zijn.
( Inschrijfformulier: Zie laatste bladzijde van deze VOKS-VOX )
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WIJ GEDENKEN EVERT VAN PIJKEREN

Op 14 november is Evert van Pijkeren, 1924 - 2014, thuis in Ede
overleden. De laatste tijd ging het allemaal wat minder maar Evert bleef
wel geïnteresseerd in wat er om hem heen gebeurde. Zo was hij samen
met zijn echtgenote Riet op de reünie van de districten II en III op
donderdag 23 oktober op het Inf. Schietkamp Harskamp. Samen met de
andere bestuursleden werd het weer een gezellig samenzijn. De vele
cadeaus die door middel van de loterij werden uitgedeeld door o.a. Riet,
maakten bijna iedereen blij. Onderling merkten wij op, dat het aantal
aanwezigen echt minder was dan de vorige jaren door de afmeldingen en
het wegvallen van VOKS leden. Het kijken naar foto’s via een beamer op
het grote scherm leverde verrassende reacties op. Sommigen zagen
zichzelf terug op foto’s van herdenkingen en de recente Korea
tentoonstelling in Rotterdam.

Bij het ouder worden beseffen wij dat wij mensen van de dag zijn. Maar als
iemand zoals Evert overlijdt, dan komt dat als een verassing en worden wij
overvallen door de mededeling dat hij was gestorven.

Evert en Riet van Pijkeren tijdens de reünie 23 oktober 2014
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Voorafgaande aan de afscheidsdienst in de aula van het crematorium
Slingerbos in Ede, heb ik met Riet en dochter Petra en schoonzoon Frank
de eervolle en waardige plechtigheid mogen voorbereiden. Door hun
verhalen kwam vooral naar voren de vele jaren die Evert heeft gewerkt op
het infanterie schietkamp Harskamp, met als resultaat dat in het oefendorp
Harskamp de straat ‘Van Pijkeren’ naar Evert vernoemd is. Evert was
verantwoordelijk voor de veiligheid op en rondom de schietbanen en de
beruchte gevechtsbaan. Zelf heb ik ook op het schietkamp gewerkt en
weet hoe nauw het luistert om ongelukken te voorkomen.

De aula was bijna vol met mensen die afscheid kwamen nemen van Evert.
Op zoveel aanwezigen had de familie niet gerekend. Bijzonder was, dat
vier leden van de VOKS vereniging bij het begin en einde van de
plechtigheid een erewacht bij de baar van Evert verzorgden. Het waren:
J.H. van Rijswijk, D.A. Hendriks, T. Hazeleger en VOKS-bestuurslid Paul
Gommers.
Mede door de gedachtenis die Paul Gommers uitsprak, werd Evert als
Korea veteraan geëerd. Op deze wijze stonden wij stil bij de oorlog in
Korea. Even later, na de plechtigheid, sprak Paul met een paar
aanwezigen. Zij vertelden dat zij nog nooit van de Korea oorlog hadden
gehoord en door het eerbetoon totaal verrast waren.
Naast onze vicevoorzitter heeft dochter Petra herinneringen uitgesproken.
Wij hebben tijdens het luisteren naar muziek, zoals ‘I have a dream’ en
muziek van Lili Marleen, foto’s van Evert van zijn tijd in Korea en diensttijd
daarna kunnen bekijken op een groot scherm. Vele bijzondere en leuke
foto’s waren er van zijn gezin op vakantie.

Als voorganger mocht ik hardop nadenken over de tekst die voor op de
rouwkaart stond:

Waarom zou ik uit je hart zijn,
Nu ik uit het oog ben?

Ik wacht alleen maar op je,
ergens vlakbij, net om de hoek.

Alles is goed, ik hou van jou,
en die liefde laat ik jullie allemaal na.
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Wat mogen wij bij ‘net om de hoek’ denken? In mijn gedachten probeerde
ik met alle aanwezigen ‘net om de hoek’ te gaan om te ontdekken waar wij
dan uit zouden komen. Wij zouden ergens in de hemel zijn, waar wij elkaar
opnieuw ontmoeten. De hemel zoals men ook kan uitleggen als een
nieuwe tijd en een nieuwe ruimte. Dan is het leven van hier en nu niet
afgedaan, maar mag het verder gaan. Wel dichter bij onze menselijke
oorsprong en dichter bij onze schepper, dichter bij God. De liefde
waarmee wij God, elkaar en onszelf liefhebben, de kernboodschap van de
Bijbel, zal zonder de aardse belemmeringen verder kunnen opbloeien.
Daarom hebben wij over de liefde nagedacht zoals beschreven staat in
Paulus’ eerste brief aan de gemeente in de Griekse stad Korinthië,
hoofdstuk 13. Deze apostel heeft het gedicht over de liefde toen
opgeschreven dat in zijn tijd algemeen bekend was. Het was een tophit,
waarover Paulus geschreven heeft maar vooral gericht op de hemel en
voor ons, ‘net om de hoek’. Paulus schrijft veel over Jezus die God en de
mensen liefhad, nog steeds liefheeft en blijft liefhebben tot in eeuwigheid.

Evert speelde accordeon en met deze muziek namen wij afscheid van
Evert met een militaire groet.
Wij wensen Riet, haar dochter Petra met haar man Frank en de
kleinkinderen Rosanna en Joost veel sterkte toe en mogen zij steun
ervaren van de vele mensen om hen heen die hen lief zijn.
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STAATSBEZOEK AAN ZUID-KOREA

Van de Adjudant Generaal Van Zijne Majesteit de Koning,
Generaal-majoor J.A. van der Louw, ontving de redactie volgend
bericht:

Het Staatsbezoek naar/in Korea is uitstekend verlopen. In het bijzonder
was er veel aandacht voor het Nederlandse VN-detachement dat in de
Korea-oorlog zo dapper heeft gevochten. Zowel Zijne Majesteit als de
Koreaanse President Park hebben in hun toespraken uitgebreid stilgestaan
bij en veel lovende woorden gebruikt over de uitstekende
krijgsverrichtingen van de Nederlandse militairen.

De toespraken van de Koning en President Park zijn terug te vinden/horen
op het Internet, maar voor degenen die daar geen toegang toe hebben,
hierbij de specifieke woorden van de Koning:
“5.300 Nederlandse militairen, onder wie vele jonge vrijwilligers, namen
onder VN-vlag actief deel aan de strijd voor Uw vrijheid. Van hen kwamen
124 manschappen om. Veel Korea-veteranen leven nog iedere dag met de
herinnering aan die oorlog. Zestig jaar na dato hebben zij de beelden nog
scherp op hun netvlies. De diepgevoelde kameraadschap – ook met
Koreaanse strijdmakkers – was en is voor hen een belangrijke bron van
kracht.”

Bijzonder was ook de aandacht voor de Koreaanse vrijwilligers die in het
verband van het NLVNdet meevochten. Drie van hen (de heren Kwak, Sim
en Choi) waren aanwezig en hebben meegelopen in het Cortège van
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(Foto: NOS – NPO)

Koning en Koningin tijdens de plechtigheid op de Koreaanse Nationale
Begraafplaats. Onmiddellijk na deze plechtigheid hebben de drie
gesproken met de Koning en Koningin (zie foto vorige pagina).

De heer Kwak was bovendien aanwezig bij het Staatsbanket dat President
Park op de eerste avond van het Staatsbezoek aan Koning en Koningin
aanbood. Een bijzondere eer voor hem persoonlijk, maar via hem werden
ook de andere Koreaanse militairen die in Nederlandse dienst waren,
“gezien” als ook uiteraard het gehele NLVNdet (de woorden in de
toespraken getuigen daarvan).

Naar mijn overtuiging zijn de uitstekende militaire verrichtingen van het
NLVNdet uit de Korea-oorlog op een gepaste en persoonlijke wijze tijdens
het Staatsbezoek belicht. De aandacht van de media (zowel Koreaans als
Nederlands) voor de daden van de Nederlandse militairen als ook de
bijzondere band met de “Katusha’s” was groot en respectvol. In een van
de tv-programma’s stond de heer Kwak zelf centraal en kon hij zijn
persoonlijke verhaal doen. Een zeer ontroerend verslag!
Ik dank u hartelijk voor uw bijdrage namens uw collega-Veteranen van het
NLVNdet (de VOKS) aan een succesvol Staatsbezoek aan Zuid-Korea. Ik
wens u en uw collega-Veteranen het allerbeste voor de toekomst en in het
bijzonder een goede gezondheid.
Met vriendelijke groet,

J.A. (Hans) van der Louw
Generaal-majoor der Fuseliers
Chef Militaire Huis tevens Adjudant Generaal
Van Zijne Majesteit de Koning
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TERUG UIT ZUID-KOREA

Zondagavond 16 november laat keerden we van Zuid-Korea terug op
Schiphol en nu zijn we bezig onze jet-lag en onze indrukken te verwerken.
Het werd een buitengewone ervaring en iets daarvan wil ik in dit verslag
zien samen te vatten. Nou ja, iets . . . . we hebben ook zoveel beleefd.

Zaterdag 8 nov.: Martin bracht ons naar Schiphol en vandaar vlogen we
met de KLM naar Frankfurt. Daar een wachttijd van 4 uur en 30 minuten -
die omvloog - en toen met Asiana Air naar Korea. Comfortabele
zitplaatsen, prima maaltijden, maar wel een hele zit zo' n vlucht van ruim
10 uur.

Op zondag 9 nov. werden we opgewacht op Incheon-Seoul Airport door
een comité van ontvangst. We kregen een informatiepakket uitgereikt en
een zgn.'tag' omgehangen, een plastic kaart met onze naam, het land dat
we vertegenwoordigden en de aanduiding Korean War Veteran.
Ook werden er foto's gemaakt van iedere arriverende deelnemer aan het
re-visit-programma. Vervolgens met een luxe bus naar het Grand
Ambassador Hotel Seoul waar we een prima kamer met badkamer kregen.

Seoul Incheon International Airport
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In dit hotel konden we in het Kings restaurant ontbijten, lunchen en
dineren in buffetvorm. Het was vaak moeilijk om een keus te maken uit de
vele oosterse- en westerse gerechten..
Op maandag 10 nov. was er in het hotel een presentatie over de
geschiedenis en de cultuur van Korea, terwijl er ook gelegenheid was om
kennis te maken met de 'hanbok', de Koreaanse dracht. Ook hier weer
veel fotomomenten. Na de lunch in drie bussen (wij zaten steeds in bus
2 met een vaste gids, Cathy Lee) naar het National Cemetery in Seoul
waar circa 40.000 gesneuvelde Koreaanse militairen begraven zijn. Na een
korte plechtigheid en een groepsfoto met de bussen naar het station om
vervolgens met de KXT (hoge snelheidstrein) naar Busan (het vroegere
Pusan), een zuidelijk gelegen havenstad, vervoerd te worden. Duur van de
rit ongeveer 2 uur en 30 minuten, opnieuw in de bussen naar het Novotel
Ambassador Hotel. We hadden een prachtige kamer met uitzicht op zee.
Ook in dit hotel weer een prima restaurant.
Op dinsdag 11 nov. een vroeg ontbijt en daarna naar het United Nations
Memorial Cemetery Korea waar nu nog circa 2200 gesneuvelde militairen
liggen, onder wie 122 Nederlanders.

Toen ik in 1954 bij een herdenking op deze begraafplaats was lagen er
veel meer omgekomen militairen, maar een aantal landen heeft de
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lichamen laten overbrengen naar het eigen land. Na een ontvangst met
koffie en versnaperingen en even tijd voor een korte wandeling over het
schitterend aangelegde kerkhof -natuurlijk ook naar de Nederlandse
graven - was er een onthulling van een monument bij de 961 Turkse
graven. Bij die onthulling, in tegenwoordigheid van de Koreaanse Minister
of Patriots and Veterans Affairs, de Turkse ambassadeur, twee Turkse
generaals met toegevoegde officieren, alsmede enkele militaire attaché's
kregen de 14 Turkse deelnemers een ere-plaats. Na een aantal toespraken
en het Turkse volkslied werd het monument onthuld. Daarna naar een
ander gedeelte voor de herdenking waar dit gehele programma om
draaide, de Turn Toward Busan-herdenking. Ook hier weer toespraken in
het Koreaans en in het Engels, muziek van een militaire band en
(prachtige) zang door een meisjeskoor. Om precies 11.00 uur een minuut
stilte en het Koreaanse volkslied, waarna iedere afgevaardigde een bloem
ging leggen bij het monument. Na deze herdenking werden we naar het
vandaag te openen Peace Museum gebracht. We werden daar door de
vele aanwezigen met applaus ontvangen.

United Nations Peace Memorial Hall
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Tijdens de openingsceremonie opnieuw toespraken en muziek. Op een
gegeven moment marcheerden militairen naar onze plaatsen en werd ieder
van ons een 'Thank You Shawl' om de schouders gehangen.
Hierna in het museum een feestelijke lunch, ook hier weer speeches en
zang door een meisjeskoor. Aan het slot ging iedere delegatie op de foto
met de minister, wij dus ook. Toen we weer in de bussen zaten, dachten
we naar ons hotel te gaan, maar nee. Men had voor ons een boottocht
georganiseerd door de haven van Busan op een luxe catamaran. Ook hier

weer hapjes en drankjes en mooi
zonnig weer.
Dit was een indrukwekkende dag.

Woensdag 12 nov. in de morgenuren
met de trein terug naar Seoul. Na
aankomst naar het ‘Top Cloud
Restaurant’, op de 33e verdieping
van een van de vele wolkenkrabbers.
Opnieuw een lunch en gelegenheid
om foto's te maken van het uitzicht
over de stad. In de namiddag met
gids Cathy naar een winkelgebied in
Seoul, erg toeristisch. Bovendien
was het koud geworden en kozen wij
er voor om een hot chocolate te
drinken in een French Bakery-shop,
alvorens terug te gaan naar het hotel.
Donderdag 13 nov., de laatste dag
van het officiële programma. Na het
ontbijt in de bussen naar de DMZ, de
gedemilitariseerde zone tussen
Noord- en Zuid Korea bij
Panmunjeon. Daar werden we
rondgeleid door een Amerikaanse

militair die een toelichting gaf bij een aantal plekken. Zo kwamen we ook
bij de barak waar op 27 juli 1953 de wapenstilstand werd gesloten door de
strijdende partijen. Wij stonden naar het grote gebouw op Noord Koreaans
gebied te kijken naar een groep toeristen en zij keken naar ons. Niemand
zwaaide, alleen maar kijken. Zuid Koreaanse militairen staan daar constant
Noord Koreaanse militairen in de gaten te houden en omgekeerd, heel
bizar. Vervolgens terug naar Seoul om ons daar te kleden voor het slot-
banquet in het Shilla Hotel (waar een week geleden Willem Alexander en
Maxima logeerden). Wij werden naar tafel 3 geleid en daar maakten we

Jongo Tower met boven in het
‘Top Cloud’ restaurant
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kennis met de andere tafelgenoten, een oudere Koreaanse heer met zijn
echtgenote, de Tsjechische ambassadeur, mevrouw Marjo Crompvoets
van de Nederlandse ambassade en twee Koreaanse cadetten, een
vrouwelijke cadet Kim die naast Miep zat en een mannelijke cadet Park die
naast mij plaats nam. Gelukkig spraken onze disgenoten goed Engels
zodat conversatie mogelijk was. Tijdens het feestelijke banquet opnieuw
toespraken, optreden van een Koreaanse zang- en dansgroep, de
uitreiking van onderscheidingen aan enkele veteranen (niet aan mij, ik had
die medaille al eerder ontvangen) en veel foto-momenten, ook weer met
de minister. Heel leuk was de ontmoeting met twee Koreaanse veteranen
die tijdens de oorlog bij het Nederlandse bataljon ingedeeld waren. Beiden
droegen nog met trots de baret met het embleem van het Regiment Van
Heutsz en vertelden dat zij een week geleden aan het koninklijke paar
voorgesteld waren. En toen, na een lange dag, terug naar het hotel.
Vrijdag 14 nov. en zaterdag 15 nov. De meeste deelnemers vertrokken
naar het land van herkomst, wij en enkele anderen hadden twee dagen
bijgeboekt voor eigen rekening. Nu we toch in Seoul waren zou het
jammer zijn om deze stad niet wat uitgebreider - en nu in eigen tempo - te
gaan bezoeken. Afscheid in de hal van het hotel van de groep met wie we
toch een warme band hadden gekregen tijdens de afgelopen dagen. Niet
minder dan 17 nationaliteiten waren vertegenwoordigd. En met sommigen
hadden we vaak aan tafel gezeten en gesprekken gevoerd.
En toen . . . . moesten we het verder zelf gaan doen. Dank zij de
voorbereiding van Miep wisten we wat we in ieder geval wilden bezoeken.
En Seoul beschikt over een prima metronet wat ook voor buitenlanders
goed toegankelijk is.

Twee dagen zwierven we van hot naar her, o.a. naar de koninklijke
paleizen (Korea was tot 1910 een koninkrijk tot het door Japan
geannexeerd werd), alsmede andere highlights. En dan kan je het zomaar
treffen dat er op een pleintje een Koreaanse dansgroep in kleurige
gewaden en aparte muziek een voorstelling geeft. En tussendoor even
uitblazen voor een kopje koffie en een broodje, coffeshops genoeg.
Zondag 16 nov. Afrekenen bij de receptie en met de shuttlebus naar
Incheon-Seoul Airport voor de vlucht met Asiana Air (een prima
maatschappij) naar Londen en vandaar met British Airways naar Schiphol
waar Martin ons opwachtte. Een onvergetelijke en unieke reis was ten
einde. En een compliment voor de Koreanen die alles - maar dan ook alles
tot in de perfectie geregeld hadden.
C. Kortlever
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C.J. Kortlever en echtgenote
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HISTORISCHE VERZAMELING REGIMENT VAN HEUTSZ

De collectie van de Historische Verzameling Regiment Van Heutsz geeft
een overzicht van:

 De KNIL-periode (1832 – 1950);
 Het Nederlands Detachement Verenigde Naties

(Korea, 1950-1954);
 De activiteiten van het Regiment Van Heutsz in de Koude Oorlog

(1950 – 1991);
 Recente missies Balkan, Irak, Afghanistan (1995-heden).

Adres:
Oranjekazerne
Schaarsbergen,
gebouw 31
Clement van
Maasdijklaan 5
6816 TW Arnhem

Telefoon:
(026) 353 27 72

Twee consequente werkers van Heutsz/Korea museum
Ferrie Titalepta en Wim Kramer zijn elke donderdag in het Korea museum
te vinden. Een ware toestroom van materiaal wordt door hen gesorteerd,
gedocumenteerd en opgeslagen.
Op de foto’s op de volgende pagina kunt u zien wat er zoal door hun
handen gaat.

Openingstijden en toegang:
Donderdags (niet op feestdagen). Wegens omstandigheden kan de
traditiekamer toch gesloten zijn. Belt u daarom van tevoren.
De toegang is gratis, legitimatie is verplicht.



37



OPSPORING VERZOCHT

In deze rubriek kunnen VOKS-leden een oproep doen om via de leden
informatie in te winnen over de VOKS, over Korea, familieleden,
vrienden of bekenden.

Dominicus Hubertus Joha
Ik ben op zoek naar informatie over mijn opa, Domenicus Hubertus Joha,
geboren op 11-08-1919 en vroeger wonend in Valkenburg, een oud Korea
veteraan die in 1950/1951 in Korea heeft meegevochten. Ik heb helaas niet
veel informatie over mijn opa uit die tijd en weet alleen via een oud-

krantenartikel (zie foto) dat
hij op 1 oktober 1951 terug
zou zijn gekomen vanuit
Korea.

Waar en wanneer hij 
vertrokken is en welke 
rang hij had is ons 
onbekend. Kunt u mij 
vertellen of het mogelijk is 
aan meer informatie
te komen over mijn
opa's verblijf in Korea en
of er misschien zelfs foto's
van mijn opa bestaan uit
die tijd? Het zou fijn zijn
om meer over mijn opa te
weten te kunnen komen,

aangezien mijn opa en oma al in 1952 gescheiden zijn en er tot zijn
overlijden in 1966 geen enkel contact meer is geweest tussen mijn opa en
zijn kinderen, waardoor we alleen maar vier foto's en verder heel weinig
informatie over hem hebben.

Met vriendelijke groet,

Sigrid Joha
e-mail: sigridjoha@hotmail.com

(De redactie VOX-VOKS) heeft inmiddels volgend bericht verstuurd:)
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Geachte mevrouw Joha,
De informatie die wij momenteel hebben, is dat uw opa op 26 oktober
1950 met de 'Zuiderkruis' naar Korea vertrok.
Hij behoorde toe aan het Regiment Aan- en Afvoer troepen (AAT), dat
overigens op 20 oktober 2000 werd opgeheven.
Het legernummer van uw Opa was 19.08.11.009, wellicht dat u via
Defensie nog wat informatie kunt achterhalen.

Informatie over Korea
Beste VOKS,
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Kor Suk, en 40 jaar.
In 1974 ben ik in Seoul geboren, en in 1976 geadopteerd bij Nederlandse
ouders. Mijn Nederlandse vader is een ras echte Leeuwarder, en mijn
moeder een Fries. De naam Suk komt van mijn vaders kant, en heeft niks
met Korea te maken. De naam komt echter wel veel in Korea voor.
In 2005 ben ik naar Zuid korea terug gegaan, om mijn roots te zien.
Daarbij heb ik ook de DMZ bezocht. Bij de DMZ kwam ik er achter dat er
ook Nederlanders mee hebben gevochten.
Sinds die tijd ben ik al op zoek naar meer informatie omtrent Nederlanders
die hebben meegevochten en info over de oorlog zelf.
Via facebook kreeg ik het regiment van Heutsz door, en op jullie website
zie ik ook dat daar een monument staat.
Het is erg lastig om over de oorlog en de Nederlanders info te vinden.
Althans in Nederland. Is het mogelijk om info van jullie te krijgen?
Of dat jullie mij in contact kunnen brengen met oud strijders?
Mijn huidige beroep is rechercheur bij de politie in Flevoland, en daarnaast
ben ik fotograaf. Mijn grote wens is om zelf een boekwerk te maken, met
foto's van Nederlandse deelname, om zo meer bekendheid te geven aan
de oorlog.
Maar goed, dat is een wens en ik weet nog niet hoe ik dit moet doen, en of
het er ooit van gaat komen. Ik zou het in ieder geval waarderen als jullie mij
in contact kunnen brengen met betrokken mensen, of anders meer info
omtrent de Nederlandse deelname.
Ik hoop dat jullie aan mij vraag kunnen voldoen.
Met vriendelijike groeten,

Kor Suk
e-mail: kor@fotosuk.nl

39



Onderscheidingen Ulchi, Chungmu en Wharang
Tijdens de Koreaanse oorlog zijn diverse leden van het Bat. NDVN door de
Koreaanse autoriteiten onderscheiden met een Koreaanse onderscheiding.
Deze onderscheidingen n.l.: Ulchi, Chungmu en Wharang zijn aan de
achterkant voorzien van een nummer. Ik wil graag te weten komen welke
nummers het hier betreft.
Iedereen die onderscheiden is met de Ulchi, Chungmu en de Wharang met
of zonder ster wordt verzocht het op de achterkant staande nummer en
evt. een foto te mailen naar onze donateur
Bij voorbaat dank,
H.J. Huisman
Dintel 26
5172 CA Kaatsheuvel.
Telefoon: 0416-282599 emailadres: dtl26@home.nl
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VETERANENDAG IN TILBURG

De redactie kreeg van onze inmiddels bekende schrijver-veteraan
Elie van Schilt onderstaand humoristisch verhaal dat we u zeker niet
willen onthouden.

Veteranendag in Oisterwijk. Tilburg heeft een fusie met Goirle, Oisterwijk
en weet ik veel, dat is toch lekker goedkoop.
Ik meende eerst niet te gaan, maar ik werd speciaal uitgenodigd, kreeg
een parkeerplaats onder het Theater, dus ik ben toch maar even gaan
kijken.
Die parkeerplaats was heel moeilijk, maar ik dacht "dit is het". Een grote
traliedeur en die ging open toen ik er voor stond "dacht ik" Maar er stond
nog een auto en die had een deurknopje, maar dat wist ik toen nog niet.
Goed er was plaats genoeg, zet mijn auto weg, pak een lift, maar die
stopte niet in het theater, maar in een hal met appartementen, maar ik
keek naar buiten, ik loop een trapje af en ik stond voor de ingang van het
theater en kon naar binnen. Naamplaatje, programma en twee
consumptiebonnen.
Nou ik heb daar even rond gehuppeld, maar het was voor mij allemaal
unknown. Er was een kale kop koffie, de koek of gebak was schijnbaar te
duur, het was ook geen leuke plaats, gewoon de ingang van het theater. Er
waren ook geen plaatsen genoeg. Want toen ik dacht: "Ook zonder mij
draait dat hier wel" en ik ging vertrekken, was meteen mijn plaats weer
bezet.
De consumptiebonnen heb ik op tafel gegooid en toen terug naar de
garage. Dat was best moeilijk, de deur waar ik uitgekomen was zat op slot.
Ik ben toen naar die traliedeur gelopen. maar die was ook dicht, maar
nadat ik even gewacht had kwam er een auto en de traliedeur ging open.
Ik ben gewoon via de afrit de kelder in gelopen.
Maar achter mijn auto stond een auto dwars geparkeerd, ik kon geen kant
op.
Toen vertelde mij een dame dat dit de garage was van de appartementen
en niet van het theater en ik stond op de plaats van de auto die dwars
achter mij stond.
Dat vak had een nummer en dat zou moeten kloppen met het nummer van
het appartement.
Ik met de lift omhoog, het nummer opgezocht, 3x op de bel, maar er
kwam niemand. Gelukkig zijn Brabanders nieuwsgierig, er komt een man
naar mij toe, die hoorde van mij wat er aan de hand was en ik had geluk,
hij wist van wie de auto was. Ik ben met hem, met de lift, met de trap naar
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buiten, in een restaurant werkte de eigenaar van de auto en. die was er
gelukkig.
Weer terug, trapje, lift en ja wel hij zet de auto weg en ik kon rijden, maar
dat ging zo maar niet. Ze vroegen: " Hoe kom je hier eigenlijk binnen? Dat
was dus omdat er nog een auto in wilde die wel een knopje had. Want om
er uit te komen moest er weer op een knopje gedrukt worden. Einde na 20
minuten avontuur. Dus ik ga nooit meer naar een veteranendag.
Ik moet er niet aan denken als er geen nieuwsgierige, toch behulpzame
Brabander was geweest, dan had ik er misschien gestaan tot sint juttemis.
Buiten ging mijn telefoon, mijn neef met zijn vriendin. Babbeltje, rondje
Brabant gemaakt, De Valk in Gils, later de stad Parijs in Hulten, lekker
zitten schransen, rond 8 uur thuis.
Dat was dus mijn veteranendag.
Ik hoop dat jullie een betere dag hebben gehad, het was stralend weer en
ik dacht: "Wat ga ik met dit weer in een theater doen?" Nee, terrasweer
was het, maar het laatste stuk was toch zo.
"Het was een mooie middag "

Groetjes
Elie van Schilt



LEZINGEN IN MUSEUM BRONBEEK

‘Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945/1950’ –
In de tentoonstelling ‘Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945/1950’ belicht
Museum Bronbeek de periode, waarin op gewelddadige wijze een eind
kwam aan de Nederlandse koloniale overheersing van Nederlands-Indië.
In augustus 1945 riepen de Indonesische leiders de onafhankelijke
Republiek Indonesia uit. Nederland erkende deze onafhankelijkheid niet en
raakte daardoor - direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog in
Zuidoost Azië – verwikkeld in een nieuw gewelddadig conflict. In 1950 was
de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië beslecht en werd het
Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) ontbonden. De tentoonstelling
‘Oorlog!’ zet zeventig jaar na dato de dekolonisatieperiode vanaf 1945 in
een historisch en internationaal perspectief en wil het complexe verhaal en
de positie van het KNIL daarin verduidelijken. De expositie is
samengesteld rond objecten uit de collectie van Museum Bronbeek en
bruiklenen uit het Rijksmuseum en mogelijk uit Indonesische collecties.
Daarbij geeft een chronologische weergave van feiten de bezoeker
overzicht en brengen
persoonlijke verhalen
de beurtenissen van
toen dichterbij.
De periode 1945-
1950 was er een van
aanhoudend geweld
tussen partijen die
intern verdeeld
waren en met de
internationale opinie
te maken kregen. De
expositie belicht de
idealen van beide
kanten. Ze vertelt
wie er aan de
touwtjes trokken en
maakt duidelijk hoe
de strijdkrachten
waren
georganiseerd.

Medicijnkist, gebruikt door luitenant Spier,
commandant van de ‘Speciale Troepen Groep
Spier’, een groep geworven Indonesische
vrijwilligers, die zuiveringsacties uitvoerde in West-
Java en de kist inzette als middel om in contact te
komen met de lokale bevolking. Voor het
uitschakelen van de ‘Soebangse benden’ kreeg
Spier de Militaire Willemsorde

(Collectie Museum Bronbeek).
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Workshop genealogisch onderzoek KNIL-militairen
Museum Bronbeek organiseert op woensdag 22 april 2015 van 13.30 tot
15.30 uur een workshop rond genealogisch onderzoek naar militairen die
dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) o.l.v. Ingrid
Koolhoven, oud-medewerker Nationaal Archief.

Wie genealogisch onderzoek doet naar zijn voorouders kan te maken 
krijgen met KNIL-militairen. Voor specifieke informatie daarover kan men
uitstekend terecht in het Nationaal Archief (N.A.) in Den Haag.
Ingrid Koolhoven biedt in haar voordracht overzicht en inzicht aan mensen
die voor onderzoek naar KNIL-militairen het N.A. willen raadplegen. Zelf
was zij langdurig werkzaam bij dit archief als medewerker Dienstverlening
en Onderzoek. Zij vertelt onder meer welke bronnen over de diverse
categorieën KNIL-militairen in het N.A. aanwezig zijn en hoe je daarin je
weg het beste kunt vinden voor een maximale opbrengst. Verder gaat zij in
op vragen naar welke gegevens men in het N.A. kan vinden, welke
beperkingen er zijn op grond van privacy-wetgeving en wat men online
kan vinden op de website van het N.A. (www.gahetna.nl).
Na haar voordracht geeft zij haar toehoorders ruim gelegenheid eigen
vragen in te brengen. Voor deelname aan de workshop geldt het
entreetarief van Museum Bronbeek. Reserveren is noodzakelijk via
nb.ravensbergen@mindef.nl

De tentoonstelling laat ook zien hoe een generatie Nederlandse 
oorlogsvrijwilligers en dienstplichtige militairen, die meende de orde en 
rust in Indië te gaan herstellen en bedreigde burgers te gaan beschermen, 
in een ‘vechtmissie’ terecht kwamen om de politieke en bestuurlijke
verhoudingen van voor WO II te herstellen. Een conflict dat ook de
kenmerken van een burgeroorlog had, waarin Indische KNIL- en
Republikeinse militairen soms hun eigen familieleden bevochten. De
Nederlandse politici onderkenden de kracht van de nationalistische
beweging niet en waren verdeeld over de toekomst van het oude
Nederlands-Indië. Hoe kijken Nederlandse en Indonesische veteranen nu
op de strijd van toen terug?
Voor bezoekers is er een gratis informatieve tentoonstellingskrant. Deze
voorziet behalve in historische achtergronden ook in praktische hulp. Zo
vindt degeen die specifieke details zoekt over zijn eigen familie (In welk
regiment zat mijn (groot)vader, waar was dat gelegerd, welke taken had
het, e.d.) in deze krant adressen waar hij terecht kan. Gedurende het jaar
2015 wordt het onderwerp dekolonisatie verder uitgediept in een
activiteitenprogramma, zowel op de locatie Bronbeek als bij partners
elders.
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Overige informatie

ü Looptijd expositie: 19 februari 2015 t/m 3 januari 2016
ü Openingstijden: dagelijks behalve maandag 10.00 - 17.00 uur
ü Adres: Museum Bronbeek, Velperweg 147 6824 MB Arnhem
ü Gratis toegang: Vrienden van Bronbeek, Veteranenpas,

Defensiepas, Reservistenpas, Museumkaart
ü Verdere informatie: Niek Ravensbergen, (026) 376 35 55 /

nb.ravensbergen@mindef.nl

Determinatie foto’s Nederlands-Indië
Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdag 14 maart 2015 van
12.00 tot 17.00 uur de fotodeterminatiemiddag ‘Mijn opa was een…’.
Iedereen kan na afspraak bij een team van experts terecht met vragen over
(familie)foto’s, die men zelf meebrengt en die betrekking hebben op het
voormalige Nederlands-Indië.

Veel Nederlanders hebben familieleden en kennissen die in Nederlands- 
Indië hebben gewoond. Bovendien is in bijna elke familie wel iemand 
geweest die in de jaren 1945-‘50 als (dienstplichtig of vrijwillig) militair naar 
Indië is gezonden. Als bij het opruimen van de zolder foto’s en
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documenten worden gevonden, waarop oom of (groot)vader in Indië staat
afgebeeld, al dan niet in uniform, is de betekenis van die spullen vaak niet
direct duidelijk. Maar met hulp van specialisten kan dit materiaal wel veel
gaan vertellen. Om mensen gelegenheid te geven een antwoord op hun
vragen naar aanleiding van hun foto’s te vinden, organiseert museum
Bronbeek deze middag. Wie wil kan zo’n consult combineren met een
bezoek aan de tentoonstelling ‘Oorlog!’ en zich daar een beeld vormen van
wat er precies in Indië gebeurde in de periode 1945-‘50.
De experts analyseren de foto’s aan de hand van kleding en uniformen,
wapens, voer- en vaartuigen en gebouwen. Behalve foto’s zijn ook
documenten, onderscheidingen en (delen van) uniformen welkom om te
laten bekijken. Daarnaast krijgen mensen tips en informatie om nader
advies en informatie te vinden in bijvoorbeeld het Nationaal Archief, het
Nederlands Instituut Militaire Historie.
De fotodag wordt gehouden in museum Bronbeek. Voor deelname geldt
het toegangstarief van het museum (www.bronbeek.nl ). Reserveren is
noodzakelijk; belangstellenden kunnen zich opgeven via
nb.ravensbergen@mindef.nl.

‘Oorlogsplekken Nederlands-Indië/Indonesië 1942-1949’
In zijn lezing ‘Oorlogsplekken Nederlands-Indië/ Indonesië 1942’neemt

Hans van den Akker op 19 april 2015 in
Museum Bronbeek zijn toehoorders
mee in een reis door het moderne
Indonesië langs de sporen van het
oorlogsverleden van 2 oorlogen in de
jaren 1940. De lezing begint om 14.00
uur
Aan de orde komen
interneringskampen, slagvelden,
begraafplaatsen, musea, monumenten
en andere plekken van herinnering. Hij
schetst historische achtergronden en
biedt reistips, die ooggetuigen,
kinderen en kleinkinderen en
geïnteresseerden inzicht geeft in de
Tweede Wereldoorlog in Nederlands-
Indië en de dekolonisatie-oorlog

daarna. De lezing wordt georganiseerd i.s.m. de Volksuniversiteit Arnhem.
De toegangsprijs (incl. museumentree) bedraagt 14,50,- Inschrijving is
noodzakelijk via (026) 4422363 of www.volksuniversiteit.nl/arnhem
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AANMELDING VETERANENDAG ZATERDAG 27 JUNI 2015

 Ridderzaal - Voor de ceremonie in de Ridderzaal kunt u zich niet
opgeven. Uitnodiging hiervoor is uitsluitend mogelijk op voordracht van
de bij het Veteranen Platform aangesloten organisaties.

 Vrij vervoerbewijs - Indien u deelnemer bent aan het defilé of een
tribuneplaats voor minder validen heeft aangevraagd ontvangt u
automatisch uw aangevraagde vrij vervoerbewij(s)zen via uw eigen
veteranenvereniging.

 Toegangsbewijzen Tribune - Deze worden uiterlijk eind mei aan de
deelnemers toegezonden door het Veteranen Platform, dan wel door
de aangesloten organisaties.

 Instapkaart voertuigen - Deze worden uiterlijk eind mei aan de
deelnemers toegezonden door het Veteranen Platform, dan wel door
de aangesloten organisaties. De plaatsen op de voertuigen zijn alleen
voor veteranen en niet voor partner of begeleider.

 Bezoekers/Toeschouwers - Indien u als bezoeker/toeschouwer de
Nederlandse Veteranendag wilt meemaken, heeft u geen
toegangsbewijs nodig. Het Malieveld en alle activiteiten die daar
gehouden worden, zijn namelijk vrij toegankelijk. Ter plaatse kunt u op
diverse punten consumptiebonnen verkrijgen.

 Vrij vervoer Bezoekers/Toeschouwers. Bent u voornemens om de
Nederlandse Veteranendag als bezoeker/toeschouwer bij te
wonen, dan kunt u hiervoor de twee jaarlijks gratis door het
Veteraneninstituut te verstrekken treinkaartjes gebruiken. U kunt
deze aanvragen (als u dat nog niet heeft gedaan) via het
Veteraneninstituut, telefoonnummer 0343-474150.

 Minder validen vervoer - vanaf het Centraal Station in Den Haag is
voorzien in vervoer voor minder validen en rolstoelgebruikers van en
naar het Malieveld, naar de tribunes en naar de Ridderzaal.

 NS-voorzieningen - De NS staat garant voor een goede regeling voor
rolstoelgebruikers en minder validen. U kunt daartoe contact opnemen
met het Bureau Assistentieverlening van de Nederlandse Spoorwegen
via telefoonnummer 030 - 235 78 22.

 Veteranentenue - Dit is het tenue dat uw vereniging voorschrijft. In
principe bestaat het veteranentenue uit een grijze broek/rok met
donkerblauw of zwart colbert en een wit overhemd. Indien u dit niet heeft
Is een gewoon net burgerkostuum ook toegestaan.
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Aanmeldingsformulier Eigen Organisaties
Nederlandse Veteranendag – Zaterdag 27 juni 2015

Naam: ______________________________________________

Adres:______________________________________________

Postcode: _________ Woonplaats: ____________________

Telefoon: _______________ Email: ___________________

Naam Veteranenorganisatie:
Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS)

1. Neemt u deel aan het defilé:
(uitsluitend bestemd voor de veteraan, niet voor de
partner/begeleider)
Lopend in een veteranendetachement ja / nee *

OF: (dus slechts één keuze mogelijk)

Meerijdend op militair historisch voertuig ja / nee *
(uitsluitend voor veteranen die slecht ter been zijn)

2. Meereizende partner/begeleider ja / nee *

3. Aantal gewenste zitplaatsen bij defileerpunt
voor mindervaliden __ (max 2)
(alleen indien niet wordt deelgenomen aan defilé
en niet rolstoelgebonden)

Rolstoelplaats gewenst ja / nee *

4. Aantal benodigde vrij vervoerbewijzen __ (max 2)

(* doorhalen wat niet gewenst is)

LET OP:
Retouradres aanmeldingsformulier sturen naar de
voorzitter VOKS, Koninginnelaan 196, 7315 ED Apeldoorn

Aanmeldingsformulier dient vóór 1 maart 2015 te zijn ontvangen!
Het aantal plaatsen is helaas niet onbeperkt. Indien nodig zal
toekenning plaatsvinden op datum van ontvangst van aanmelding.
Te laat ontvangen formulieren kunnen helaas niet meer in behandeling
worden genomen!


