De VOX -VO.K.S. is een uitgave van de

VERENIGING VAN OUD KOREA STRIJDERS

door middel waarvan het bestuur de leden op de hoogte houdt van
gebeurtenissen en evenementen, die van belang kunnen zijn voor de leden
van de VO.K.S. De VOX - VO.K.S. verschijnt viermaal per jaar.

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING

De vereniging heeft ten doel:
- het behartigen van de belangen van de leden en van de
nabestaanden in de eerste graad van die Nederlanders, die direct
betrokken waren bij de oorlog in Korea;
- het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen onderling,
alsmede die met overeenkomstige verenigingen in het buitenland;
- het onderhouden van contacten met het Regiment van Heutsz en met
de 2 US Infantry Division (Indianhead).
-

ADVERTENTIES

Helpt uw V.O.K.S. door het plaatsen van een advertentie in de VOX en
stimuleer daarmede uw eigen omzet.
Advertentie van bladgrootte
€ 90,- per jaar
Advertentie van ½ bladgrootte
€ 55,- per jaar
Advertentie van ¼ bladgrootte
€ 30,- per jaar
Stuur ook uw advertentie naar de secretaris.

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt € 14,- per jaar.

ADRESVERANDERINGEN

Direct doorgeven aan de secretaris; alleen dán kunt u verzekerd zijn
van een regelmatige toezending van de VOX - VO.K.S.
WEBSITE
Meer informatie treft u aan op onze website: www.vox-voks.nl
Lay-out en eindredactie: L.C. Schreuders jr. te Weert
Druk: Goud PrintCenter te Alblasserdam

VOX-V.O.K.S.
39e jaargang
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SECRETARIAAT
Correspondentie richten aan V.O.K.S., Waterhoenlaan 56, 3704 GZ Zeist.
Tel.: 0341-254231 Website: www.vox-voks.nl Email: rehmanrobin@gmail.com
BETALINGEN ING: NL82 INGB 0003 7183 97 tnv V.O.K.S. te Nunspeet
RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 tnv V.O.K.S. te Nunspeet
KOPIJ
Kopij voor nr. 1 van maart 2016 kan worden ingediend:
per post: redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
per email: Lschreuders@gmail.com. Graag vóór 20 februari 2016
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VAN DE VOORZITTER
Het verenigingsjaar 2015 is voorbijgevlogen.
Reden om weer eens stil te staan bij wat dit jaar ons
heeft gebracht.
Er zijn dit jaar 36 strijdmakkers ons ontvallen.
Daarbij werd hun uitvaart vaak waardevol herdacht
door de aanwezigheid van een erewacht bestaande
uit Korea Veteranen en bestuursleden van de VOKS.
Gezien onze hoge leeftijd noopt hun overlijden tot
nadenken. Ook ik had dit jaar ernstige
gezondheidsproblemen en ook dit deed mij beseffen
dat we niet het eeuwige leven hebben.
Ik ben er dan ook dankbaar voor dat onze jongere
generatie er zorg voor draagt dat hetgeen we – nu
ruim 65 jaar geleden – in Zuid-Korea voor elkaar hebben gekregen, in de
publiciteit blijft.
Onze banden met Zuid-Korea zijn sterk. Enkele leden van de VOKS brachten
een bezoek aldaar en waren onder de indruk van het respect en de dankbaarheid van de Zuid-Koreaanse bevolking voor hun inzet.
Met de Samilschool hebben we, dankzij uw giften, de band kunnen
vasthouden zodat we ook de komende vijf jaar de aanmoedigingsprijzen voor
de beste studenten kunnen uitreiken.
Het bezoek van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander tijdens de herdenking
in Bronbeek vormde dit jaar een absoluut hoogtepunt. Net zoals de 70 jaar
herdenking van de Koreaanse bevrijding, die in augustus plaatsvond in de Yi
Jun Memorial Church in Leidschendam.
Dit jaar kwam er ook een nieuw boek over onze daden in Zuid-Korea uit: het
NDVN-herdenkingsboek, geschreven door de dochter van Koreaveteraan
Gerhard Appels. De inhoud van dit boek is dermate spectaculair en
indringend, dat we opnieuw van een bijzonder moment in 2015 kunnen
spreken. En niet te vergeten de vernieuwde website van de VOKS die in een
nieuw jasje is gestoken. Verder hebben we afscheid moeten nemen van de
Cdt Regiment Van Heutsz, Lt.kol Karel van Dreumel. Karel, hartelijk dank voor
je inzet en veel succes in je nieuwe uitdaging!
Ik dank mijn medebestuursleden, de DC’s en alle anderen die zich hebben
ingezet om de onderlinge band te versterken en ik wens u en uw familie
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2015 – december 2015,
bericht van overlijden van onderstaande
Oud Korea Strijders of donateurs is ontvangen:

J.M. Hendriks, 84 jaar, op 21 september 2015 te ’s Hertogenbosch
(oktober 1951, Gen. Langfitt)

Namens de VOKS was de DC Oost-Brabant aanwezig.
Drager van de MWO majoor M. Kroon was tevens aanwezig.
De heer Hendriks was een gewezen commando.
De familie was zeer blij, dat wij aanwezig waren. We kregen een
ereplaatsje in de kapel.
A. Treffers
P.A. Bouwman, 92 jaar, op 27 september 2015 te Sydney, Australië

(december 1952, Gen. Muir)

W. Dilg, 89 jaar, op 2 oktober 2015 te Schagen

(1950, HM Evertsen)

Op donderdag 8 oktober 2015, werd in het Crematorium te Schagen een
plechtigheid gehouden voorafgaand aan de crematie van de heer W. Dilg.
De plechtigheid werd bijgewoond door een delegatie van de VOKS
bestaande uit de heren. W.F. Kramer, G.L. de Leeuw, L. Puister en
C.J. Kortlever die een erewacht vormden naast de baar.
De heer Puister was een van de sprekers en in zijn toespraak herdacht hij
op persoonlijke wijze zijn oud-collega met wie hij op HM Evertsen onder
meer het geschut had bediend.
Op indrukwekkende wijze werd aan het einde van de ceremonie de ‘Last
Post’ geblazen door een hoornblazer van het Korps Mariniers.
Altijd een bijzonder moment. Ook deze keer stelde de familie de bijdrage
van de VOKS-leden zeer op prijs.
W. Kramer
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Via deze weg wil ik de Voks bedanken voor de mooie bloemen.
Ook voor de erewacht van de maten. Alles is perfect gegaan.
Het was heel indrukwekkend.
Mevrouw A. Dilg-Ras

S. Polak, 88 jaar, op 18 oktober 2015 te Tiel
(april 1953, Skaubryn)

A. Hartman, 82 jaar, op 30 oktober 2015 te Lelystad
(mei 1954, vliegtuig)

B. Th. Van der Horst, 86 jaar, op 30 oktober 2015 te Zaandam
(december 1952, Gen. Muir)

Op vrijdag 6 november 2015 mocht ik als DC Noord-Holland onze
vereniging vertegenwoordigen bij de plechtigheid voorafgaande aan de
crematie van de heer B. Th. van der Horst, die op 30 oktober 2015 is
overleden. Bij de bloemstukken was er ook een van de VOKS.
Er was veel belangstelling van familie, vrienden en buren.
De heer Van der Horst was tot aan zijn pensionering chauffeur op een
vrachtwagen in dienst van het Ministerie van Defensie.
De weduwe, haar zoon en schoondochter dankten voor de getoonde
belangstelling.
C.J. Kortlever

Wij bedanken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling,
mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij
mochten ontvangen na het overlijden van mijn geliefde echtgenoot, vader
en schoonvader Theo van der Horst.
Uw betrokkenheid heeft ons diep getroffen en is ons tot grote steun
geweest.
Erika, Michael en Milja
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M.J. van Blitterswijk, 86 jaar, op 18 november 2015 te Bergschenhoek
Namens mijn schoonmoeder en de kinderen, wil ik u bedanken voor de
mooie boeketten die toegestuurd zijn namens VOKS.
Petra van Blitterswijk

J. van Ee, 88 jaar, op 21 september 2015 te ’s Hertogenbosch
Het bestuur ontving tevens het bericht dat regimentsadjudant b.d.
J. van Ee van het regiment Van Heutsz op maandag 21 september, op
88- jarige leeftijd te ’s Hertogenbosch is overleden.
Namens de VOKS was DC A. Treffers van district Brabant-Oost bij de
uitvaartdienst aanwezig.
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VAN HET BESTUUR
Contributie 2016
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 2016 kunt u doen
door een bedrag van € 14 over te maken op één van de volgende
rekeningnummers:
ING:
RABO:

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

Graag met de vermelding: ‘contributie 2016’.

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)
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
9

mee heeft wel, gebruik dan dat e-mailadres. Voor belangrijke berichten
bent u dan veel sneller op de hoogte dan via de VOX-VOKS.
U kunt dit soort mutaties ook via het contactformulier op onze nieuwe
website doorgeven: www.vox-voks.nl/contact
Nieuwe website voor de VOKS
De website van de VOKS is vernieuwd. Het geheel is in een moderner jasje
gestoken, waarbij de veteranenkleuren zijn toegepast (donkerblauw en
grijs). Tevens past de kleur bij het logo van de vereniging.
Wilt u de website eens bekijken? www.vox-voks.nl (let op het
verbindingsstreepje tussen vox en voks)
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Jaarvergadering 2016
In deze VOX-VOKS treft u de agenda voor de jaarvergadering van de
VOKS aan die op 18 maart 2016 in Schaarsbergen wordt gehouden.
Samilfonds
Op de oproep van oud-voorzitter L.C. Schreuders voor het Samilfonds
hebben diverse leden gereageerd met een spontane donatie. Waarvoor
dank!
Duidelijk is dat er geen budget meer beschikbaar is voor de
studentenbeurzen van de Samilschool. Het past tevens niet meer in deze
tijd om deze VOKS-traditie in ere te houden omdat de leefomstandigheden
in Korea tegenwoordig zo optimaal zijn dat men zich moet afvragen of een
beurs nog wel nodig is.
Om de traditie tussen VOKS en Samilschool toch in stand te houden, heeft
het bestuur besloten om de aanmoedigingsprijzen voor de beste student
van de Commercial High School, de Middle School en de Technical School
in stand te houden. Waarmee de jarenlange band tussen de Samilschool
en de VOKS de komende jaren zal worden gecontinueerd!
Ontbreken Korea collectie in Nationaal Militair Museum
Vanuit diverse kanten komen meldingen binnen dat er in het Nationaal
Militair Museum te Soesterberg geen aandacht is besteed aan de rol van
de Nederlandse Koreastrijders/Van Heutsz tijdens de Korea-oorlog.
Dit heeft al geleid tot grote verontwaardiging bij leden van de VOKS die
aan dit museum een bezoek hebben gebracht.
Het bestuur is van mening dat de Koreaperiode in dit museum, gezien ook
de grote offers die zijn gebracht, niet mag ontbreken. Het bestuur heeft
besloten om samen met het Regiment Van Heutsz in 2016 hierop actie te
ondernemen.
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OPROEP WAGENINGEN 2016
Op 5 mei 2016 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 2016 in Wageningen. U kunt zich opgeven om
mee te lopen in het defilé of om als defilant op een militair voertuig mee te
rijden en ook kunt zich 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.
Vriendelijk doch dringend verzoek: wilt u, indien u uw vrij vervoer
bewijzen heeft ontvangen en deze niet gebruikt deze graag
opsturen/inleveren bij uw vice-voorzitter/penningmeester de heer
P. Gommers? Dit scheelt weer een hoop geld.
Tot uiterlijk 25 januari 2016 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
U kunt u zich alleen aanmelden:
• per post:
De heer P.P.G. Gommers, Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
• per e-mail:
bij de vicevoorzitter: ppg.gommers@kpnmail.nl
• per contactformulier:
op de website: www.vox-voks.nl/oproep-wageningen-2016

12

COMMANDO OVERDRACHT REGIMENT VAN HEUTSZ

Op vrijdag 16 oktober 2015 heeft
luitenant-kolonel Van Dreumel het
commando over 12 Infanteriebataljon
overgedragen aan luitenant-kolonel
Janssen. Dit gebeurde op Bronbeek in
Arnhem, het tehuis voor oud-militairen
waar het 12e bataljon een nauwe band
mee heeft.
Vele Oud Korea Veteranen waren
aanwezig, waaronder een delegatie van
het bestuur van de VOKS.
Ondanks zijn hoge leeftijd woonde ook
de kol.b.d. L.C. Schreuders,
ere-voorzitter van de VOKS, de
plechtigheid bij.

Onder de genodigden waren onder andere
generaal-majoor Van Uhm en RMWO majoor
Tuinman.
Het bestuur van de Vereniging Oud Korea
Strijders dankt luitenant-kolonel Van Dreumel
voor zijn enthousiaste inzet voor onze
vereniging. Wij wensen de luitenant-kolonel
Janssen het allerbeste toe in deze uitdaging en
hopen wederom op een prettige samenwerking.
LCS
Luitenant-kolonel Janssen
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VAN DE DISTRICTEN
Hierbij treft u het overzicht aan van de districtscommissarissen.
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 District I
De jaarlijkse reünie van District I zal in april 2016 weer zoals gewoonlijk
plaatsvinden in de J.W.F kazerne te Assen.
Aangezien de juiste datum nog niet bekend is, ontvangt u tijdig de oproep
per brief. Houdt u verder de website www.vox-voks.nl in de gaten. Onder
de nieuwsberichten wordt daar de oproep eveneens geplaatst.
Namens het bestuur van District I
D.C. Piëst
Oostercluft 278
8332 DM Steenwijk

DISTRICT II en III NOORD- EN ZUID NEDERLAND
Reünie Harskamp 22 oktober 2015
Bij aanvang van de reünie werden de 32 deelnemers door de heer
A. Leijenaar hartelijk welkom geheten en werd er een korte herdenking
gehouden voor de overleden kameraden. In het bijzonder werd herdacht
E. van Pijkeren, die in 2014 nog medeorganisator was van de jaarlijkse
reünie. Helaas zijn zeven personen die zich hadden aangemeld, zonder
opgave van verhindering, niet komen opdagen.
Het was weer als vanouds gezellig en de prijzentafel was weer goed
gevuld. Het door Francoise Appels geschreven boek N.D.V.N. 1950-1953,
lag ter inzage en een aantal deelnemers deden een bestelling. Dit boek
wordt u van harte aanbevolen.
Verder kreeg iedere aanwezige Korea-veteraan het boek ‘Korea 1159’
overhandigd.
Na de verloting was het tijd voor de maaltijd, waarna iedereen met een
voldaan gevoel weer huiswaarts keerde.
PG
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

UITNODIGING
tot het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING V.O.K.S. 2016
gevolgd door een herdenking van onze kameraden die
in de periode van 1950 – 1955 om het leven zijn gekomen.
Deze vergadering wordt gehouden op
vrijdag 18 maart 2016
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 naar Arnhem Centraal komt kunt, u tegen betaling
gebruik maken van bus 9 (Schaarsbergen), die 9 minuten vóór en 21
minuten ná het hele uur van het busstation vertrekt . Uitstappen aan de
Clement van Maasdijklaan (Halte ‘De Viersprong’) – reistijd 27 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 met groot model onderscheidingen of een tenue passend bij
de 's middags te houden herdenking.
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Programma
10.30-11.00 uur -

Ontvangst met koffie en cake in FLY-INN
gelegen naast het plein waar ons monument staat.

11.00-12.30 uur -

Algemene Ledenvergadering in de FLY-INN

12.30-13.30 uur -

Lunch in de FLY- INN bestaat uit een rijstmaaltijd die
u wordt aangeboden.

13.45 uur

-

Aantreden bij het Korea monument op het
exercitieterrein van het kazernecomplex Groot
Heidekamp

14.00 uur

-

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

14.10-14.45 uur 14.45 uur

16.00 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’

-

Na afloop plechtigheid verzamelen in de FLY-INN
Bij binnenkomst worden de penningen voor gratis
consumpties uitgereikt
gelegenheid tot bezoek Korea- en KNIL-Museum

-

Sluiting en vertrek

Als u deel wilt nemen aan de Algemene Ledenvergadering wordt u
verzocht zich vóór 8 maart 2016 aan te melden bij de penningmeester,
de heer P. Gommers. Dit is i.v.m. de inkoop van de rijstmaaltijd.
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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. 30 januari 2015 opgenomen
in de VOX-VOKS van maart 2015
7. Jaarverslag van 2015
8. Beantwoorden eventuele vragen over dit jaarverslag
9. Eventueel nagekomen stukken
10. Financieel verslag 2015
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
a. De heer P.P.G. Gommers is aftredend en stelt zich herkiesbaar
voor een nieuwe periode van 4 jaar als bestuurslid.
b. De heer W.F. Kramer heeft zich, als tijdelijk opvolger van de in
2015 overleden Marinevertegenwoordiger de heer H. de Jong,
beschikbaar gesteld als bestuurslid. Hij stelt zich definitief beschikbaar als marinevertegenwoordiger van de VOKS.
Het bestuur stelt voor beide heren te (her)benoemen als bestuurslid
voor een periode van vier jaar
Tegenkandidaten voor een van de functies als bestuurslid kunnen
worden voorgedragen door vóór 8 maart 2016 een schriftelijk voorstel
hiertoe ter kennis te brengen aan het secretariaat van de VOKS.
16. Lopende zaken 2016 en plannen voor 2017
17. Behandeling van de door de leden ingediende vragen en voorstellen.
U wordt verzocht deze vóór medio 1 maart 2016 bij het
VOKS-secretariaat in te dienen
18. Sluiting
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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
Schaarsbergen is vanaf het station per bus te bereiken, bus 9 richting
Schaarsbergen die 9 minuten vóór en 21 minuten ná het hele uur van het
busstation vertrekt. Uitstappen Clement van Maasdijklaan. De bustijd is zo'n 27
minuten.
Noot: vanaf laatste deel Koningsweg is de route bewijzerd met het bordje "Reünie"
Attentie: op de Koningsweg worden vaak snelheidscontroles gehouden.
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VLOOTBEZOEK KOREAANSE MARINE

Twee Zuid Koreaanse oorlogsbodems, de Kang Gam Chan en de Dae
Cheong, beiden deel uitmakend van de 2015 ROK Navy Cruise Training
Task Group, brachten van 31 oktober - 2 november 2015 een bezoek aan
Rotterdam. Het bezoek was ter gelegenheid van het 70-jarige jubileum van
de onafhankelijkheid van Zuid-Korea. Dit bezoek is ook onderdeel van een
opleidingsreis voor 140 marineofficieren in opleiding aan de ZuidKoreaanse marine academie.
Eind augustus vertrokken de schepen, met in totaal 630 man aan boord,
onder leiding van de Zuid-Koreaanse schout-bij-nacht Kim Jong Sam voor
een reis die de mannen en vrouwen langs 16 havens voert in 15 landen.
Dit was de eerste keer dat schepen van de Zuid Koreaanse vloot een
Nederlandse haven aandeden en dus een bijzondere gebeurtenis.
Ter gelegenheid van dit vlootbezoek werd op zondag 1 november 2015
van 18.30 - 20.00 uur een receptie gehouden aan boord van een der
schepen, gemeerd ter hoogte van de Cruise Terminal in de
Wilhelminahaven van Rotterdam.
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Op uitnodiging van de Ambassade van de Republiek Korea in Den Haag
werd deze receptie bijgewoond door vele gasten, onder wie de
bestuursleden van de V.O.K. S., de heren C. Motshagen, P. Gommers,
F. Titalepta en W. Kramer, enkele DC's, alsmede een aantal leden,
sommigen vergezeld van hun partners.
Bij aankomst op de kade werd van iedere genodigde een foto gemaakt
(later bleek waarvoor deze foto diende). Alvorens de valreep te betreden
passeerde iedere gast een dubbele erehaag van scheepspersoneel die de
groet bracht. Bij het betreden van het schip waar de receptie werd
gehouden volgde de begroeting door de bevelvoerend vlagofficier van het
smaldeel, de commandanten van beide schepen en de militaire attaché
van de republiek Korea.

Het dek waar de receptie werd gehouden was voor de gelegenheid
omgetoverd tot een ontvangstzaal met voldoende zitplaatsen aan ronde
tafels. Naast iedere genodigde nam een marine-cadet plaats en werden
hapjes en drankjes geserveerd. De aanwezige cadetten bleken de Engelse
taal redelijk goed machtig te zijn en daardoor vernam ik dat deze missie
plaatsvond aan het eind van hun vierjarige studie en dat zij binnenkort
bevorderd zouden worden tot luitenant-ter-zee derde klas.
Tijdens de cruise van de Training Task Group werden diverse havens
aangedaan. De schepen kwamen van Cherbourg en zouden op
2 november van Rotterdam naar Portsmouth varen.
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Zoals gebruikelijk werden meerdere toespraken gehouden door zowel de
smaldeelcommandant, de Koreaanse ambassadeur, onze voorzitter en
een der leden van de V.O.K.S. (wiens naam me helaas is ontschoten).
Nadat de volksliederen gespeeld werden was het tijd om te gaan genieten
van een uitgebreid buffet. Voor de samenstelling is een compliment aan de
scheepskoks zeker op zijn plaats.
Tijdens het buffet werden de genodigden aangenaam beziggehouden met
optredens van enkele opvarenden. Zo zagen we een alleszins vaardige
goochelaar en werden muzikale bijdragen geleverd door een ensemble
met trom en fluiten, een gelegenheidskoor van cadetten en een zangduo
bestaande uit een vrouwelijke marineofficier en een mannelijke matroos.
Na een geanimeerd samenzijn was het langzamerhand tijd om weer naar
huis te gaan en namen de genodigden afscheid van hun gastheren- en
dames (er waren 12 vrouwelijke cadetten). Maar voordat we afscheid
namen kreeg iedere genodigde een tas met geschenken, te weten een
boek over de Koreaanse oorlog, een stenen mok, een zijden doek en een

Soort standaard met de foto van de genodigde (die gemaakt was alvorens
aan boord te gaan) aangeboden door Admiraal Jung, Ho-sub, Chief of
Naval Operations of the Republic of Korea Navy. Verrassend was het feit
dat dit kennelijk gereed gemaakt was tijdens de duur van de receptie en
dat aan de achterzijde een speeldoos opgewonden kon worden
waardoor het welbekende lied ‘Arirang’ ten gehore gebracht werd.
C. Kortlever
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HERDENKING BIJ ‘DE MOLEN’ IN HOENGSONG
Tijdens een informele, maar stijlvolle ceremonie
zijn op zaterdag 10 oktober de in de Koreaoorlog gevallen Nederlandse militairen herdacht.
Bij het monument ‘De Molen’ in de Saemal
Interchange in Hoengsoeng waren kransen
gelegd, ondermeer namens het Ministerie van
Defensie en de ambassadeur van Nederland in
Korea.
Na de toespraken van de ambassadeur en de
Cdr Huijs nam de Koreaanse Koreaveteraan mr.
Kwak nog kort het woord.
Bij het monument is door alle aanwezigen een
minuut stilte in acht genomen.
In het korte toespraakje van mr. Kwak, maar ook in de gesprekken later
aan tafel tijdens de koffie, werd duidelijk hoezeer de Zuid-Koreanen de
Nederlandse bijdrage aan die oorlog nog altijd waarderen. Duidelijk kwam
ook naar voren hoe belangrijk gedenken en herdenken is.
Aan de herdenking nam ook een afvaardiging van de Nederlandse sporters
deel, die nu nog in Korea zijn wegens de Militaire Wereldspelen. Tijdens
deze gelegenheid waren de vier delen van de krijgsmacht
vertegenwoordigd.
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HOENGSONG HERDENKING OP 12 FEBRUARI 2016
Op vrijdag 12 februari 2016 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
Luitenant- kolonel 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 diegenen die per trein komen staat tussen 09.30 uur en 10.30 uur bij
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het station Roosendaal een militair busje gereed om u naar de kazerne te
brengen.
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
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 groot modelonderscheidingen c.q burgertenue.
Voor vragen kunt U terecht bij uw DC, de heer H. Mulder.
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HERDENKINGEN EN BIJEENKOMSTEN 2016
Hoensong herdenking Roosendaal 12 februari 2016
Op vrijdag 12 februari 2016 zal de Hoensong herdenking in Roosendaal
plaatsvinden. (Zie bericht elders in dit blad)
VOKS Reünie en herdenking Schaarsbergen 18 maart 2016
Op 18 maart 2016 vindt de VOKS-reünie en herdenking plaats in
Schaarsbergen. In deze VOX-VOKS treft u uitgebreide informatie over deze
vergadering aan.
Nat. Herdenking 4 mei 2016
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 2016 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 3 september 2016
Deze herdenking zal plaatsvinden op zaterdag 3 september 2016.
Tijdens de vorige herdenking in 2015 werd ook aandacht besteed aan
Nederlandse militairen die in Korea zijn gesneuveld.
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Veteranendag: zaterdag 25 juni 2016
Aangezien bericht werd ontvangen dat begin maart 2016 alle formulieren
die betrekking hebben op deelname aan de Veteranendag 2016 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 VOXVOKS nummer opgenomen aanmeldingsformulier dat uiterlijk
eind februari aan uw voorzitter teruggezonden moet zijn.
( Inschrijfformulier: Zie laatste bladzijde van deze VOKS-VOX )

28

EEN VETERAAN VERTELT: ‘DE VERGETEN OORLOG’
Op 27 november 2015 hield de Bond van Wapenbroeders, afdeling
Roermond en Venlo de laatste ‘een veteraan vertelt’ voor het lopende
jaar. Deze keer was Paul Gommers (vice voorzitter/penningmeester
van de VOKS) uitgenodigd, die een zeer boeiende lezing hield over de
periode dat het Nederlands Detachement Verenigde Naties
uitgezonden was naar Korea.
Met originele foto’s en filmmateriaal uit de
periode 1950-1954 werd een boeiende
voordracht gehouden. In die periode zijn zo’n
3500 veelal jonge Nederlandse mannen per
boot naar Korea vertrokken waarvan er 123
sneuvelden. Samen met de Amerikanen van de
2e US Div hebben zij diverse hevige gevechten
gevoerd in die jaren. Momenteel leven er nog
zo’n 350 Oud-Koreastrijders. In ons midden
hadden we een drietal Koreaveteranen, te
weten Ad Tromp (90 jaar), Wil Heijmans en Otto
Wiggers die gedurende de uiteenzetting regelmatig hun ervaringen uit die
tijd met ons deelden. Zowel deze Oud-Koreastrijders als ook de
aanwezigen hebben genoten van deze voordracht over de tijd dat
Nederland actief betrokken was bij de oorlog tussen Noord-Korea/China
en de geallieerden/Zuid-Korea. Een oorlog die nauwelijks gememoreerd
wordt in Nederland en derhalve ook wel de ‘vergeten oorlog’ genoemd
wordt. Er is door de dochter van een van de Oud Koreastrijders een fraai
boek gemaakt dat de belevenissen van Oud-Koreastrijders beschrijft.
Info hierover kunt u inwinnen via ndvngedenkboek@gmail.com of de
website van de VOKS (www.vox-voks.nl) onder het tabblad ‘Nieuws’
Om 21.15 uur werd de bijeenkomst afgesloten waarbij zowel de inleider als
ook de drie Koreaveteranen een bloemetje en een flesje kregen
aangeboden door de organisator van ‘een veteraan vertelt’, Hub
Aendekerk en het bijstandsteam.
Na afloop was er nog even tijd om onder het genot van een drankje na te
praten. Onze eerstkomende ‘een veteraan vertelt’ in 2016 is gepland voor
de laatste vrijdag van februari. We hopen u weer in groten getale te mogen
begroeten. U wordt tijdig op de hoogte gesteld wie er een lezing verzorgt.
U kunt ons programma inzien op: www.wapenbroederszuid.nl/roermond.
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BLOEMEN SALUUT WEST-FRIESE VETERANEN
De redactie van de VOX-VOKS ontving een bijzonder bericht over een
bloemsaluut van de West-Friese Veteranen.
Oud Korea Strijders Theo Driesen en Klaas Schuitemaker waren erbij.
Een groot aantal oudere en jongere oorlogsveteranen uit West-Friesland
heeft de gevallen kameraden herdacht. Dat gebeurde in juni 2015 aan
boord van een schip op het IJsselmeer. De veteranen werden in
Medemblik aan boord van een luxe cruiseschip op een meer dan
passende wijze onthaald.
De cruiseboot stak zaterdagmiddag achter het oude raadhuis even van
wal, waarna buitengaats symbolisch een krans in het water werd gelegd.
Dat was een taak voor de reddingsbrigade, zodat iedereen aan boord dat
goed kon zien. Aan boord van het schip wierpen de veteranen en hun
familieleden na de geblazen ’Last Post’ zelf witte bloemen in het water. Die
symboliek greep nogal wat aanwezigen aan.

De veteranen Theo Driessen uit Hoorn (links op de foto) en Klaas
Schuitemaker gooien bloemen in het IJsselmeer ter nagedachtenis aan
hun kameraden. Buitengaats werd een krans in het water gelegd. Aan
boord wierpen de veteranen en hun familieleden na de geblazen ‘Last
Post’ zelf ook witte bloemen in het water.
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BEZOEK AAN HILL 325 IN ZUID-KOREA
Op 28 augustus 2015 vloog ik samen met mijn dochter naar Seoul.
Het besluit om daar Heuvel 325 te vinden had ik een maand of twee eerder
genomen. De afgelopen jaren, na het overlijden van mijn vader op
18 februari 2012 heb ik veel gelezen over die tijd.
Koos Heijkoop was een van de vele jongens die zich na Indië gelijk
aanmeldde voor Korea.
Nadien heeft hij er weinig over gesproken. De geschiedenis leerde mij dat
bijna niemand de bijdrage van de VN uit die periode kent. Het is een vaag
verhaal voor de meeste mensen in mijn omgeving en dat Nederlanders
mee hebben gevochten is nog minder bekend.
Enfin, u allen als Korea-veteranen weten dit allang. Ik vond het nodig om
een eerbetoon aan mijn vaders inspanningen te brengen. En daarmee ook
aan allen die in Korea gevochten hebben.
Om die reden stond ik op 29 augustus op Koreaanse bodem, precies 64
jaar nadat mijn vader uit Korea weer naar huis vertrok.
Met hulp van de ambassade in Seoul ben ik er in geslaagd om Hill 325 te
beklimmen. Het was zeer bijzonder en ik probeer u hier een korte
weergave te geven van onze reis.
Het was mijn bedoeling om de reis in Pusan te starten en dan per trein via
Taegue, Taejon naar Wonju te gaan. Op die manier konden we de reis van
mijn vader volgen. Echter logistiek was het eenvoudiger op Seoul te
vliegen en hebben
we de tocht via
Wonju, Taegue naar
Pusan gemaakt.
In Seoul hebben we
op de ambassade
twee veteranen
ontmoet, waarbij
Katlyn als vertaler
optrad. Daarna zijn
we met veteraan
Kwak mee geweest
naar zijn huis en
hebben zijn vrouw
ontmoet. Het gesprek was handen en voetenwerk en een beetje Engels.
’s Avonds hebben wij met de heer Kwak en echtgenote in een Koreaans
restaurant heerlijk gegeten.
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De volgende dag zijn we vroeg met een busje van de ambassade naar
Wonju vertrokken. Katlyn, veteraan Kwak vergezelde ons.
In Wonju werd ons gezelschap opgewacht door een medewerker van de
gemeente, een fotograaf, een vertaler en een geschiedschrijver.
Deze auteur, dr. Kim, heeft boeken geschreven over de oorlog in het
gebied rondom Wonju. Zijn beide boeken heb ik als geschenk mee
gekregen. Hij had veel kaarten en oorspronkelijke foto’s mee genomen.
We hebben eerst het oorspronkelijke monument in Wonju bezocht.
Dat was ooit heel snel gebouwd (in 1956), maar bleek helaas op
privéterrein te staan. Om die reden is het moeilijk te bezoeken en is het
niet onderhouden. De gemeente Wonju en de ambassade hadden voor
alle monumenten kransen mee genomen.
Vervolgens zijn we naar
het station Manjong
gereden en konden
vandaar uit de heuvel zien
liggen.
Na een korte rit stopten we
bij een aantal huizen en
daar bleek een pad
omhoog te gaan op Hill
325.
Een inwoner vertelde ons
dat hij er als 11-jarig
jongetje de gevechten had gezien. Hij was zeer vereerd met onze komst
en bood ons drinken en eten aan. Het bleek dat hij de heuvel veel had
opgelopen en bij de gemeente had geijverd om te zorgen dat er op
sommige plekken bankjes kwamen en wat planken om de steile tocht
veiliger te maken.
Hij nam ons graag mee naar boven. De klim zelf was pittig, niet alleen
omdat het zeer steil was, maar ook dik 30 graden.
Boven op de heuvel stonden houten palen met een korte aanduiding van
de heuvel. Om ons heen kon je in de begroeiing kuilen zien; mogelijk
bominslagen? We hebben er ongeveer 35-30 minuten over gedaan om
boven te komen en de laatste 15 min heb ik de muziek de Bolero gespeeld
(via mijn telefoon). Dit was mijn vaders lievelingsnummer en de muziek
paste goed bij de tocht die wij naar boven maakten. Boven aangekomen is
een prachtig boeket bloemen gelegd. Zelf heb ik een klomp vastgemaakt
aan de houten palen. De andere helft van het klompenpaar heb ik mee
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naar huis genomen. Op deze manier heb
ik geprobeerd iedereen te herdenken en
bedanken voor de inspanningen op
Heuvel 325.
Wij zijn hierna nog naar Hoensong verder
gegaan en ook daar hebben we bij het
monument bloemen gelegd. Ik kon
merken dat de mensen van de gemeente
Wonju veel moeite wilden doen om ervoor
te zorgen dat wij zoveel mogelijk van de
omgeving konden zien.
Na een hartelijk afscheid zijn wij daarna
naar ons hotel in Wonju terug gekeerd.
Mijn dochter en ik zijn met de bus naar
Taegue afgereisd.
We hadden beiden alleen een rugzak bij
ons en aangezien het weer daar bijzonder
warm was (28-32 graden) konden we licht reizen qua kleding.
In Taegue hebben we naast het station een hotel gevonden. En in Pusan
hebben we een hotel bij het strand genomen. In Pusan ben ik ook naar de
haven gereisd, maar die is zo immens groot geworden, daar ben ik weer
snel weg gegaan. Uiteraard zij we naar de VN-begraafplaats geweest en
hebben de graven van de Nederlandse gesneuvelden bezocht. Het is een
indrukwekkende begraafplaats.
De reis heeft mij veel geleerd over de geschiedenis van het land.
We hebben prachtige paleizen bezocht, het Fort in Suwon, tempels en
mooie natuur. Seoul en de steden vonden wij beiden niet zo geweldig,
maar met de omvang van de bevolking en de beperkte ruimte ontstaat er
al gauw zoveel hoogbouw.
Het was goed reizen in Korea, het openbaar vervoer is prima. Wel lastig
dat er bijna geen Engels wordt gesproken, maar diegenen die dit wel
beheersen, zullen je direct helpen. Al met al een reden om nog een keer
naar Zuid-Korea te gaan en dan het platteland te bereiken.
Er is nog veel meer te vertellen over ons bezoek en ik heb heel veel foto’s.
Als er mensen zijn die het leuk vinden om daar meer over te horen, geef
me dan een belletje of mailtje. Dan kijken we wat er af te spreken is.
Pauline Heijkoop
info@paulineheijkoop.nl
0627249938
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HOOG BEZOEK AAN ORANJE KAZERNE SCHAARSBERGEN
12 Infanteriebataljon Van Heutsz kreeg op 2 november jl. hoog bezoek
van een Koreaanse delegatie.
Luitenant-kolonel Paul Janssen, Cdt van het regiment Van Heutsz, ontving
de Rear Admiral (schout-bijnacht) Kim Jong Sam,
ambassadeur mr. Jong hyun
Choe en nog 13 andere
Koreaanse gasten.
Zij brachten een eerbetoon aan
de Van Heutszers die in de
Korea-oorlog zijn gesneuveld
(1950-1954). Het bezoek aan de
Oranjekazerne bestond uit een
briefing, een bezoek aan het
museum en het leggen van een
krans bij het Koreamonument. De Koreaanse marine lag toen met een
jager en een bevoorradingsschip in de Rotterdamse haven, vanwege de
2015 Cruise Trainings Task Group.

(Foto's: Sld1 Van Starrenburg)
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UITREIKEN N.D.V.N. HERDENKINGSBOEK
Op donderdag 15 oktober 2015 heeft Françoise Appels haar boek
N.D.V.N. Het Nederlands Detachement Verenigde Naties in de
Koreaanse oorlog 1950- 1954 officieel uitgereikt in het Korea
museum, het van Heutzsmuseum, te Schaarsbergen.
Het was die dag 65 jaar geleden dat het detachement werd opgericht.
Zoals op de achterkant door Françoise op het boek geschreven staat,
heeft Nederland tussen 1950 en 1954 ruim 5000 VN-militairen naar de
oorlog in Korea uitgezonden.
Op die donderdag in oktober werden wij verrast met heerlijke hapjes en
genoeg drinken, door Françoise aangeboden, en kregen wij het historisch
werkstuk dat wij besteld hadden. Natuurlijk werd zij toegesproken en heeft
zij een aantal e-mails waarin anderen hun waardering schreven
voorgelezen. Zo kreeg deze presentatie toch nog een officieel tintje.

Er waren ook emotionele momenten omdat zij haar boek heeft
opgedragen aan haar vader Gerhard L. Appels.
Het is ons duidelijk dat het aantrekkelijk boek allereerst geschreven is voor
de Korea veteranen, hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
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Voor de laatsten is het zeker de moeite waard om meer bekend te raken
met deze oorlog waarin grootvaders en vaders hebben gestreden en
geleden. Met hun herinneringen kunnen onze Korea veteranen vandaag
aan de dag meer laten zien en(voor) lezen vanaf het begin tot aan het
einde het verloop van de strijd.
Daarbij lezen wij over de reizen van en naar het oorlogsgebied; het
afscheid nemen van huis en haard en de terugkeer met de gemengde
ervaringen van wel en niet welkom te zijn.
In dit historisch boek staan voor de insiders vele welbekende foto’s en
tekeningen, maar nog meer en onbekend materiaal geeft een dieper inzicht
in het verloop van de oorlogsjaren tot aan de wapenstilstand op
27 juli 1953.
Zoals bekend is deze wapenstilstand nog steeds van kracht en bestaan
Noord- en Zuid-Korea als onafscheidelijke vijanden tegenover elkaar en
kunnen een bedreiging worden voor de wereldvrede.
70 Jaar Verenigde Naties.
De troepen van de Verenigde Naties houden toezicht op het bestand. De
blauwhelmen van toen zijn decennia lang opgevolgd door nieuwkomers
die zijn gekomen en gegaan. De vriend van een nichtje van ons in de VS
heeft recentelijk als militair vanuit de VS dienst gedaan bij de
demarcatielijn. Onverwachts kan de gestaakte strijd dicht bij ons in de
familie komen.
Wij mogen Françoise hartelijk bedanken voor dit boek waar zij als
archeologe en dochter van haar vader met hart en ziel aan heeft gewerkt.
Het is onze wens dat velen haar werk inzien en lezen om te leren begrijpen
dat de wereld van toen, de wereld van nu is geworden, met de
uitgesproken hoop dat de wereld voor een derde wereldoorlog bewaard
wordt. Elke zinnige burger, militair en politicus weet dat deze oorlog zich
nooit mag voortzetten en herhalen. Dat het een les mag zijn voor een
volwassen wereldgemeenschap waarin de oudste Korea veteranen rond
de 90 jaar zijn en de Verenigde Naties op 24 oktober jongsleden haar
70 verjaardag heeft mogen herdenken. Het zijn de oudsten onder ons die
Françoise hebben bijgestaan en zo hun levensverhalen, soms heel
onverwachts en voor het eerst met ons wilden delen.
Peter ’t Hoen
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Reacties op het herdenkingsboek N.D.V.N.
Via Francoise Appels ontving uw bestuur diverse reacties van lezers van
het N.D.V.N. boek. Hieronder een samenvatting:
(Namen zijn bij de redactie bekend)
Geachte mevrouw Appels,
Ik was er bijzonder trots op als een van de eersten dit bijzondere boek
voor mijn 92e verjaardag te mogen ontvangen.
Ik vind de inhoud zeer boeiend, mede door de prachtige foto’s en
anekdotes. Ik heb veel boeken over Korea gelezen, maar dit is toch wel
erg bijzonder.
Kol. B.d. L.C. Schreuders

Geachte mevrouw Appels.
Gisteren het boek ontvangen. Hierbij wil ik u feliciteren met de presentatie
van dit boek. Het lijkt wel een mobiel museum.
In een woord FANTASTISCH.
met vriendelijke groeten
E.O. (schoonzoon Korea-veteraan)
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Geachte mevrouw Appels,
Uw boek in goede orde ontvangen.
Een uitzonderlijk boek, zowel qua lay-out als qua inhoud.
Kortom: het beste boek over Het N.D.V.N.
C.D.
Beste Francoise,
Geweldig, in één woord geweldig.
Wat een pracht boek. Eindelijk een boek waarin iedereen de waardering
krijgt die hij verdient. En dat is gewoon voor iedereen die zich vrijwillig voor
Korea heeft opgegeven. Of je nu van het 1e detachement bent of van ‘zeg
de 18e aanvulling’
Veel groeten
T. K. (veteraan 10 AD)
Beste Francoise,
Ik wil u hierbij mijn complimenten overbrengen, wat is het een prachtig
mooi boek geworden. Met veel plezier ben ik direct na ontvangst
begonnen met lezen. Ik zal het aanbevelen bij al mijn kameraden.
Door uw werk zal de Korea periode nooit meer vergeten worden voor een
ieder die het gelezen heeft.
Met vriendelijke groet,
P. van H.
Goede morgen Francoise,
Ik heb het boek globaal doorgewerkt, met plezier, moet ik zeggen.
Wat een werk heb je verzet en wat een prachtig document heb je
gecreëerd. Wat zou je vadertrots op je zijn geweest. Ik ben je vader niet
maar ik ben ook trots op je. Vrienden en kennissen van mij weten, door
mijn verhalen, wie je bent. De dochter van een oud Korea strijder die een
prachtig boek heeft gemaakt !
Liefs en groeten van J. G. B.(veteraan 14 AD)
Mevrouw,
Ik heb u boek nog niet helemaal gelezen maar de acties waar ik aan heb
meegedaan zijn zeer correct beschreven. Dit moet voor u een gigantisch
werk zijn geweest mijn dank hiervoor en mijn respect voor u werk.
Vriendelijke groet,
J.A. (veteraan 3 AD)
Dag Francoise,
38

Ik heb het boek vandaag ontvangen; het artikel in de Tubantia sprak mij
zeer aan en ik was erg benieuwd naar het boek. Het is nog mooier dan ik
had gehoopt. Fantastisch, daar ga ik heerlijk in grasduinen. Wat een mooi
beeld van de dagelijkse gang van zaken. Ik wist vanuit mijn militaire
opleiding e.e.a van deze oorlog. Nu het visueel is gemaakt gaat het veel
meer leven. Je vader zou – met recht – trots zijn geweest.
Groet,
B.V.(ex-militair)
Geachte mevrouw Appels,
Als voorzitter van het Veteraneninstituut kreeg ik onlangs een exemplaar in
handen van het boek dat u heeft samengesteld over het NDVN. Ik wil u
daar zeer mee complimenteren. Het boek ziet er prachtig verzorgd uit en
mag een aanwinst genoemd worden voor de geschiedschrijving over de
Nederlandse inzet in Korea.
Hoogachtend en met vriendelijke groet,
G.V. (Veteraneninstituut)
Hallo Francoise,
WOW!, ik ben echt onder de indruk van het boek, ik loop al heel wat jaren
mee, in de NL militaire geschiedenis, maar zelden zo een goed boek van
eigen bodem gezien, helemaal top!
Met vriendelijke groet,
K.T. (werkgroep: "Het vergeten leger", Nederlands Indië 1945/1950)
Ik feliciteer je met een geweldig mooi boek. Doorgaans is alles over de
Korea oorlog in zwart wit. Jouw boek brengt het in de 21ste eeuw en zal
zeker door de veteranen en geïnteresseerden op zijn waarde worden
geschat.
E.J. (Lkol der Grenadiers)
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BOEKBESPREKING ‘EEN FLES IN DE AARDE’
De redactie van de VOX-VOKS ontving van mevrouw Marianne
Oostendorp het volgende opmerkelijke bericht. Het boek ‘een fles in
de aarde’ willen wij graag onder de aandacht van de leden brengen.
“Enigszins in de war door de verschillende ‘Korea’-websites op internet,
hoop ik met uw vereniging de juiste personen te benaderen. Graag wil ik
uw aandacht vestigen op het recent verschenen boek 'Een fles in de
aarde’. Deze roman gaat over een militair gezin en is deels gebaseerd op
het leven van mijn vader, Korea-veteraan en oud-commando Theo
Oostendorp.”
Ter informatie:
“Te lang was Defensie een gesloten
bolwerk”, zei de Commandant der
Strijdkrachten generaal Tom
Middendorp op 11 februari in zijn
Machiavelli-lezing. De recent
verschenen roman ‘Een fles in de
aarde’ geeft een bijzonder inkijk in
dat bolwerk. Het boek schetst een
beeld van een militair gezin in een
tijd waarin alles kantelt.
Vredesmissies, dienstplicht,
frustraties over bezuinigingen, het
negatieve imago van de
krijgsmacht, maar ook de zorgen en
angsten van het ‘thuisfront’: het
komt allemaal voorbij.
‘Het werk van een militair vraagt
altijd offers van militair én gezin.
Met ‘Een fles in de aarde’, dat over
meerdere generaties gaat, is er nu
een boek dat het leed blootlegt dat voor veel buitenstanders verborgen
bleef.”
(Robert Stiphout, militair historicus en auteur van ‘De bloedigste oorlog’,
tijdens de presentatie van het boek in Wageningen)
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“Vandaag bent u getuige van een trendbreuk in de letteren. Jarenlang
werd de Nederlandse literatuur gedomineerd door verhalen en romans
over een gereformeerde jeugd (…), maar nu is er dan eindelijk een roman
over een militair gezin. Niet de Heer heeft hier het gezag, maar de
Majesteit. Ik ben daar blij mee, want ik kom zelf uit zo’n gezin (…). Toch
las ik er zelden over.”
(Lili de Ridder, schrijfcoach, tijdens de presentatie van het boek in
Wageningen)
Het verhaal:
‘Het is 1955. André Dolman, roemrucht officier bij de Landmacht en
getrouwd met Frea, wordt vader van een tweeling. Maar wat het begin van
een onbezorgd naoorlogs bestaan had moeten zijn, raakt overschaduwd
door iets dat onbenoembaar lijkt. Het neemt André en zijn gezin langzaam
maar zeker in een wurggreep, waaraan ieder van hen op zijn eigen manier
probeert te ontsnappen. Frea, die moet toezien hoe haar man steeds meer
zijn eigen weg gaat. André, die de grip op zijn leven dreigt te verliezen.
Hun creatieve zoon Martin, die beter tekenleraar had kunnen worden dan
beroepsmilitair. Zijn tweelingzus Monica, die haar vader en alles wat
militair is, vereert. En nakomer Koen, die bij zijn grootmoeder opgroeit en
niets wil weten van het leger maar daar toch in verzeild raakt.
Een fles in de aarde is een roman over eenzaamheid en machteloosheid.
Over hoe oorlog en militaire missies altijd iets achterlaten, als een teek die
zich ongemerkt vastbijt in de huid. Over een vrouw die de geschiedenis
van een door vredesmissies verscheurde familie probeert te doorgronden.
Maar bovenal is het een schets van een militair
gezin in een tijd waarin alles kantelt.
Marianne Oostendorp is geboren in Roosendaal.
Vanaf 1976 werkte ze als journalist in
Wageningen, Amersfoort, Amsterdam en
Roosendaal. Tussendoor woonde ze een half
jaar in Suriname, van waaruit ze artikelen
schreef als freelancer. In 1990 zei ze de
journalistiek vaarwel en begon als redacteur bij
het Shell Technology Centre Amsterdam. Daar
heeft ze tot 2010 gewerkt.
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LEZINGEN IN MUSEUM BRONBEEK

Spoorwegen in Nederlands-Indië’ – lezing 28 februari 2016
Op zondagmiddag 28 februari 2016 vertelt Gerard de Graaf in Museum
Bronbeek vanaf 14.00 uur over de mijnen en mijnspoorwegen in
Nederlands-Indië.
In voormalig Nederlands-Indië is in 1846 een begin gemaakt met de
winning van steenkool. Daar was een politieke reden voor. Indië was
vooral een exporterend land, import was verwaarloosbaar.
Omwille van de stabiliteit hadden schepen op hun reis naar Indië toch
lading nodig. Daarvoor nam men vaak goedkope steenkool uit Engeland.
De marine in Indië gebruikte die steenkool op haar pas in bedrijf genomen
stoombootjes. Echter, de vriend van vandaag kan de vijand van morgen
zijn. Daarom besloot het Gouvernement zelf steenkool te gaan winnen.
Met de opening van de kolenmijn ‘Oranje-Nassau’ in 1849 was ook de
eerste spoorweg in Indië een feit. Met de toegenomen behoefte aan
steenkool ontstonden er mijnen en mijnspoorwegen op Borneo en
Sumatra. Tijdens de oorlog kwamen er mijnspoorwegen bij op Celebes en
naar de kolenvelden van Bajah op West-Java.
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In zijn voordracht gaat Gerard de Graaf in op wat er ooit allemaal geweest
is, maar ook op wat er nu nog te zien is van dat mijnverleden. Hij bezocht
sinds 2005 alle vroegere mijnlocaties. In 2014 trok hij te voet door de
jungle naar de aan de Pakan Baroespoorweg gelegen kolenmijnen Sapar
en Karoe.
De lezing wordt georganiseerd i.s.m. de Volksuniversiteit Arnhem. De
toegangsprijs (incl. museumentree) bedraagt € 15,- . Inschrijving is
noodzakelijk via www.volksuniversiteitarnhem.nl.
‘Dromen van vrijheid. Kind zijn in een kamp’
Expositie 5 februari t/m 5 mei 2016
De tentoonstelling Dromen van vrijheid. Kind zijn in een kamp in Museum
Bronbeek is samengesteld naar aanleiding van het jeugdboek Dromen van
Vrijheid (Truus Huizenga & Lieke van Duin, 2015). Te zien zijn voorwerpen
die een beeld geven van het leven van een kind in de Japanse
interneringskampen in Nederlands-Indië in 1942-1945.
Nederlands-Indië werd tussen 1942 en 1945 bezet door Japan.
Veel (Indo-) Europese mannen werden krijgsgevangen gemaakt, hun
vrouwen en kinderen opgesloten in kampen. Truus Huizenga zat van haar
9e tot en met 11e jaar gevangen in drie Japanse interneringskampen.
Het boek Dromen van Vrijheid is gebaseerd op haar jeugdherinneringen.
Hoe was het om kind te zijn in een kamp? De tentoonstelling Dromen van
vrijheid. Kind zijn in een kamp
geeft een beeld van het leven
tijdens de internering door
kinderogen.
De expositie is samengesteld
door Museum Bronbeek en het
Indisch Herinneringscentrum.
Deze expositie laat voorwerpen
zien uit de collectie van Museum
Bronbeek, aangevuld met
persoonlijke spullen van Truus:
knuffels, poppen, spelletjes,
receptenboeken, geïmproviseerde
kleding, tekeningen, dagboeken
en geborduurd textiel. De
objecten van Truus waren eerder
te zien in het Museum. Ter
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gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt er ook een lesbrief bij het
boek.
Determinatiemiddag foto’s uit Nederlands-Indië
Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdag 12 maart 2016 de
foto-determinatiemiddag ‘Mijn opa was een…’.
Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een team van experts terecht met
vragen over (familie)foto’s, die men zelf meebrengt en die betrekking
hebben op Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(KNIL).
Veel Nederlanders hebben familieleden die destijds in het voormalige
Nederlands-Indië woonden, werkten of er als militair gediend hebben. In
een nalatenschap of bij het opruimen van de zolder of kast vinden zij soms
foto’s en documenten waarop hun familieleden in Indië staan afgebeeld.
Het belang en de betekenis van die spullen is vaak niet duidelijk. Maar met
hulp van specialisten kan dit materiaal veel vertellen over het leven van
deze familieleden.
Om mensen gelegenheid te geven een antwoord op hun vragen te vinden
organiseert museum Bronbeek deze middag. 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.
Indien gewenst kan men advies en informatie krijgen over nader
(genealogisch) onderzoek.
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.
Zeereizen naar Indië
Op zondagmiddag 3 april 2016 om 14.00 uur zal dr. Nico Guns in zijn
lezing in Museum Bronbeek het reizen over zee naar Indië met tal van
illustraties tot leven wekken.
Vanaf 1595 ontstonden diverse compagnieën voor de handel op OostIndië ontstonden. Geleidelijk aan groeide ook de behoefte aan regelmatige
passageverbindingen tussen Nederland en de Oost voor het overbrengen
van de diverse ambtsdienaren, planters en geestelijken.
Het gebruik van zeilschepen garandeerde geenszins regelmaat in vertreken aankomsttijd. Met alle ongemakken van dien. Pas vanaf omstreeks
1870 kwamen de eerste geregelde lijnverbindingen met Nederlands-Indië
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tot stand dankzij de stoomschepen van de Stoomvaart Maatschappij
‘Nederland’ uit Amsterdam en de Rotterdamsche Lloyd uit de Maasstad.
Deze rederijen bouwden - voor die tijd - grote en luxe zeekastelen om de
Indië-gangers zo comfortabel mogelijk te vervoeren naar de tropen.
Tijdens de heen- of terugreis was er volop vermaak en verwennerij op
culinair en artistiek gebied. De scheepsinterieurs waren een lust voor het
oog.
Beroemd zijn de Indrapoera, de Sibajak en de Willem Ruys van de
Rotterdamsche Lloyd; de Marnix van Sint Aldegonde, de Johan van
Oldenbarnevelt en de Oranje van de Stoomvaart Maatschappij
‘Nederland’.

Ms. Willem Ruys
De glorietijd van de luxe zeereizen tussen Nederland en haar oosterse
koloniale rijk kwam na de Tweede Wereldoorlog snel ten einde.
De Indonesische onafhankelijkheid betekende de nekslag voor de
zogenoemde Indische Lijnen. Ook het opkomende vliegverkeer was een
geduchte concurrent.
De lezing Zeereizen naar Indië wordt georganiseerd i.s.m. de
Volksuniversiteit Arnhem. De toegangsprijs (incl. museumentree) bedraagt
€ 15,- . Inschrijving is noodzakelijk via www.volksuniversiteitarnhem.nl.
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AANMELDING VETERANENDAG ZATERDAG 25 JUNI 2016
•

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 0343474150.

•

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.

47

Aanmeldingsformulier Eigen Organisaties
Nederlandse Veteranendag – Zaterdag 25 juni 2016
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
(uitsluitend voor veteranen die slecht ter been zijn)

ja / nee *

2. Meereizende partner/begeleider

ja / nee *

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

__ (max 2)

Rolstoelplaats gewenst

ja / nee *

4. Aantal benodigde vrij vervoerbewijzen

__ (max 2)

(* doorhalen wat niet gewenst is)

LET OP:
Retouradres aanmeldingsformulier sturen naar de
Vice-voorzitter VOKS, Alb. Neuhhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
Aanmeldingsformulier dient vóór 1 maart 2016 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!

Verkoop VOKS artikelen
VOKS schild op hout
Stropdas met Indian Head
VOKS vereniging badge
Stropdasschuif VN embleem / VOKS
Stropdasklem 50 jaar Korea
Ambassador of Peace stropdasschuif
Ambassador of Peace reversspeld
Reversspeld vlag Nederland / Korea
Reverspeld VN embleem / VOKS
Christanspeldjes
Revers Draaginsigne gewonden klein model
DVD Little Angels Tour NL september 2010
(de laatste dvd’s van dit spectaculaire optreden)

€ 20.-€ 11,-€ 6,-€ 3,-€ 3,-€ 3,-€ 3.-€ 3.-€ 3.-€ 3.-€ 3.-€ 8.--

Als artikelen uitverkocht zijn, worden er geen nieuwe meer
aangeschaft.
Kopen of bestellen
Deze artikelen zijn te koop in het Regiment van Heutsz
Museum, Oranjekazerne te Schaarsbergen, dat elke donderdag
van 10.00 tot 16.00 uur geopend is.
Contactgegevens: Telefoon: 026-3533752 (donderdag)
Email: Museum.RvH@mindef.nl
U kunt ze ook bestellen bij de penningmeester van de V.O.K.S.:
Dhr. P.G.Gommers, Albert Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl - telefonisch: 0341-254231.
Verzendkosten
Als u een bestelling heeft gedaan wordt er contact met u
opgenomen om aan te geven hoe hoog de verzendkosten zijn.
Zodra de betaling binnen is worden de bestelde artikelen naar
u verstuurd. Bij verzending komen er portokosten bij

