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VAN DE VOORZITTER

Hoera… onze militairen krijgen per 1 januari 2015
een loonsverhoging van 0,8 procent!
In eerste instantie zouden we daarover moeten
juichen van vreugde, want eindelijk komt er schot
in de zaak. Of juist weer niet?
Wie er in ieder geval niet scoort is zowel de
Minister van Defensie als het voltallige kabinet.
Want als je zou denken dat het hierbij om een
echte loonsverhoging gaat, dan kunnen onze
militairen dit beperken tot een droom.
Jarenlang zijn de salarissen van militairen
bevroren in het kader der bezuinigingen. Het

betreft hier dan ook een eerste verhoging na vier jaar van 0.8% terwijl de
totale inflatie over deze jaren is toegenomen tot 8,32%.
De overheid heeft echter geen budget vrij gemaakt voor deze verhoging
van 0,8%. Waar komt dit geld dan vandaan? Wel, het antwoord is even
duidelijk als tegelijkertijd ongeloofwaardig: onze mensen betalen deze
verhoging uit eigen pot, want het bedrag is beschikbaar gekomen door de
premie op de pensioenen van de militairen te verlagen. Met andere
woorden: nu wel iets meer salaris, maar straks iets minder pensioen!
In de onderhandelingen met de vakbonden wordt dan ook treffend
gezegd: “De 0,8 procent is dus een sigaar uit eigen doos die eerder wordt
opgerookt dan oorspronkelijk was bedoeld”.
Hoe zit het dan met de echte loonsverhoging, dus extra geld dat de
overheid zou kunnen vrijmaken? Wel hierover konden de bonden het met
de minister niet eens worden. Nu is werken voor Defensie niet alleen maar
kommer en kwel. Nee, het is een pracht job die velen met enthousiasme,
vaderlandsliefde en soms met inzet van eigen leven uitoefenen.
Toen echter de Korea Strijders, nadat zij zich in Korea hadden ingezet voor
de wereldvrede, terugkwamen naar Nederland was er niet veel begrip van
het Nederlandse volk en de Overheid. En werden onze mensen in het
begin in de steek gelaten. Laten we hopen dat zich dat niet zal herhalen.
Geef onze mensen in actieve dienst datgene waar ze voor werken en
beloon ze nu eens met een echte verhoging van hun inkomen. Ook zij
hebben daar recht op!

C.P.G.J. Motshagen
Voorzitter VOKS



4

IN MEMORIAM

Het bestuur van de VOKS maakt bekend dat
in de periode december 2014 – maart 2015,
bericht van overlijden van onderstaande leden
of donateurs is ontvangen:

Nagekomen:
Luitenant-generaal A.A. Herweijer
Op 7 september 2014 overleed ons erelid, Luitenant-generaal
A.A. Herweijer. De heer Herweijer was tot aan zijn overlijden erelid van de
Vereniging Oud Korea Strijders.
Dit dankzij zijn jarenlange inzet voor de veteranen in Nederland en de
leden van de VOKS in het bijzonder.
Tijdens de jaarvergadering op vrijdag 30 januari jl. werd ook ter
nagedachtenis aan dit overlijden 1 minuut stilte in acht genomen.

J.A. van der Hoeven, 83 jaar, op 7 december 2014 te Delft
(Waterman, jan. 1953)

G.C. Schimmel, 88 jaar, in januari 2015 te Roosendaal
(gen. MacRae, febr. 1952)

L. van Deenen, 91 jaar, in januari 2015 te Arnhem
(La Marseille, febr. 1954)

J.M. den Hartog, 90 jaar, op 2 januari 2015 te Zeewolde
(Zuiderkruis, okt. 1950)

C.J. Blom, 87 jaar, op 10 februari 2015 te Utrecht
(La Marseille, mei 1954)
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A.S. Muskita, 88 jaar, op 11 februari 2015 te Bussum
(Roy Eltinge, mei 1952)

Op 11 december ontving de heer Muskita uit handen van de Koreaanse
Ambassadeur in Hotel Crowne Plaza te Den Haag de ‘Ambassador for
Peace’ medaille. Hoe trots hij toen was blijkt uit de foto die deel uitmaakte
van de kaart waarop zijn overlijden, slechts twee maanden daarna, werd
bekend gemaakt. Des te bijzonder dat hij de medaille-uitreiking nog heeft
mogen meemaken! Wij wensen de familie heel veel sterkte.
LS

H. de Jong, 86 jaar, op 20 februari 2015 te Amsterdam
(Evertsen, jan. 1949)

Harm was al snel na de oprichting van de Vereniging Oud Korea Strijders
lid van het bestuur en als Marine Vertegenwoordiger het langst zittende
bestuurslid van onze vereniging. Op 25 oktober 2013 werd Harm benoemd
tot erelid van de VOKS. Wij zijn hem met zijn tomeloze energie, positieve
inbreng en als mens met het VOKS-hart op de juiste plaats, bijzonder
dankbaar voor al datgene dat hij voor de vereniging heeft gedaan en zullen
hem missen.
Kees Motshagen, voorzitter VOKS

J.P. Bergefurth, 89 jaar, op 27 februari 2015 te Arnhem
(Zuiderkruis, okt. 1950)

C. van der Tas, 92 jaar, op 3 maart 2015 te Tilburg
(Evertsen)

J.A. van Weelden, 87 jaar, op 9 maart 2015 te Heerlen
(Evertsen, 1950)

J.G. Groenewold, 82 jaar, op 9 maart 2015 te Heerlen
(Van Galen, maart 1951)

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

Op 20 februari 2015 overleed ons
bestuurslid Harm de Jong.
Harm was al een tijd ernstig ziek.
Tijdens de VOKS-bijeenkomst op
11 december 2014 in hotel Crowne
Plaza vertelde Harm al dat “het einde
nabij” was.
Op de dag dat hij overleed, had ik hem
’s morgens nog even aan de telefoon.
Toen ik belde zat hij in bed een krantje
te lezen en hij klonk heel opgewekt.
Alsof hij er vrede mee had.

Ik kende Harm via mijn vader, oud-
voorzitter Leen Schreuders. Mijn vader
had het wel eens vaker over die

Marineman die altijd present was en een tomeloze energie had.
Aan de telefoon zei Harm tegen mij: “die vader van jou, die was de enige
die mij een beetje rustig kon houden”.
Ook vertelde hij er meteen achter aan dat hij er continu mee bezig was
geweest om de Marine in de VOKS te krijgen en te houden.
Hij zei erg dankbaar te zijn voor de inzet van het Regiment Van Heutsz,
“zonder dit regiment was het nooit gelukt meer aandacht voor de rol van
de Marine in Korea te krijgen”, vertelde hij.

In het bestuur had Harm het nog wel eens aan de stok met bestuurslid
Fred Rosdorff. Fred was voor de Landmacht en Harm voor de Marine.
Fred is enkele jaren geleden al overleden. Ik zei tegen Harm dat als hij
Fred nu in de hemel zou tegenkomen, dat ze maar eens samen in de
hemelbar een pilsje moesten gaan drinken. Waarop Harm moest lachen!
En zo hebben we afscheid genomen. Enkele uren later was Harm er niet
meer….

Op 27 februari 2015 woonde ik samen met mijn vader de afscheidsdienst
van Harm bij. De aula van het crematorium zat vol, waaronder ook
meerdere Oud Korea Strijders van Landmacht en Marine in het
veteranenuniform. Aan weerszijden van de kist stonden vier strijdmakkers
van Harm in uniform, als eerbetoon.
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Het was een bijzondere dienst met mooie, vaak ook emotionele, verhalen
over het leven van Harm, voorzien van treffende foto’s.
De voorzitter VOKS, Kees Motshagen, vertelde het volgende verhaal:

“Harm de Jong, hij is niet meer.
Iedereen kende Harm ook binnen de vereniging Oud Korea Strijders.
Waarom? Harm was bijna vanaf de oprichting van de VOKS lid van het
bestuur. Een zeer sociaal iemand met het hart op de tong. Kritisch, eerlijk
en betrouwbaar, stond voor zijn taak als marine vertegenwoordiger en was
altijd bereid aanwezig te zijn bij vergaderingen, reünies en ook bij
begrafenissen dan wel crematies. Hij probeerde altijd een erewacht te
regelen maar de laatste tijd was hij teleurgesteld als hij niemand kon
bereiken en hij als enige aanwezig was.
Hij regelde o.a. ook dat er streamers aan de Koreavlag werden bevestigd
en dat het museum werd uitgebreid met een marine afdeling. Hij was het
niet mee eens met de plaats waar zijn verzameling werd weggestopt in het
museum. Hij regelde voor zijn marine mensen dat zij de onderscheidingen
kregen waar ze recht op hadden. Tijdens bestuursvergaderingen had hij
altijd wel aanmerkingen op het beleid met name dat hij voelde dat de
marine in de vergetelheid werd geduwd. Ik kan wel zeggen dat hij daar
gelijk in had. Voor zijn inzet voor de vereniging en voor de veteranen in het
bijzonder ontving hij het erelidschap.
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In 1950 was hij als schepeling op Hr Ms. Evertsen aanwezig in Bandoeng
toen zij opdracht kregen van Commandant Zeemacht op te stomen naar
Korea om deel te nemen aan de oorlog aldaar. Zij zouden deelnemen aan
de landing bij Incheon. Echter door een noodlottig ongeval met een
rotspunt belandden zij in het dok in Hongkong. Na herstel konden zij de
oorlogstaak hervatten. De bevolking van Zuid Korea is en blijft Harm
dankbaar voor zijn inzet tegen de communistische agressor.
Een groot monument in Korea is daarvan het bewijs.
Harm wij zullen je node missen.
Ik wens de nabestaande familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies”.

Op 25 oktober 2013 werd Harm
benoemd tot erelid van de
VOKS. Wat was hij trots!
En terecht!
De foto is er een bewijs van.
Als eerbetoon aan een prachtig
persoon, met het hart op de
juiste plek, altijd het beste willen
met de VOKS, nemen we
afscheid met de tekst die op
zijn oorkonde van het
erelidmaatschap staat:

“Ruim 35 jaar stond de heer De Jong namens het bestuur van de VOKS en
de Oud Korea Strijders als Marine vertegenwoordiger paraat.
Zijn onuitputtelijke inzet tijdens vergaderingen en herdenkingen, alsmede
zijn aanwezigheid en troostende woorden bij afscheidsdiensten van
strijdmakkers, zowel van Landmacht als Marine, was en is een voorbeeld
voor velen”

L. Schreuders jr.
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KOREAN WAR VETERANS DAY DEN HAAG

Op uitnodiging van de Ambassade van de Republiek Korea werden de
Oud Korea Strijders uitgenodigd om op 11 december in het Crowne Plaza
Hotel in Den Haag de Korean War Veterans Day bij te wonen.
Ruim 135 leden/partners/begeleiders hadden van deze uitnodiging gebruik
gemaakt. Bij binnenkomst werden de aanwezigen aan de ingang van de
prachtige zaaL begroet door vertegenwoordigers van de Koreaanse
ambassade, waaronder de nieuwe ambassadeur, Z.E. Jong-hyun Choe en
de militair attaché van de Republiek Korea Kapitein ter Zee HAN-Soong,
en de Commandant van het Regiment Van Heutsz, de luitenant-kolonel
Van Dreumel.
Terwijl een ieder aan een van de tafels ging zitten werd er prachtige
muziek gespeeld en door een zangeres Koreaanse liederen gezongen.
Na het spelen van het Koreaanse volkslied begroette Z.E. Jong-hyun Choe
de aanwezigen met een toespraak:

“It is my great honour to attend this
meaningful annual event to give a well
deserved recognition to the Korean War
veterans who saved my country more
than 60 years ago. Since I recently
arrived in The Hague, this is my first time
to join you.
When the Korean War broke out in 1950,
as we all recall, the Dutch Government
sent a combat unit and several naval
vessels to the Korean peninsula to join
the multinational forces to repel a
communist attack against the Republic
of Korea. So many brave soldiers
volunteered to serve in the Dutch United
Nations Detachment (NDVN). One of the operations the Dutch soldiers
joined was the Operation Roundup of February, 1951. And during this
operation, in Hoengsong, Colonel Den Ouden, commander of the Dutch
Detachment, and some other soldiers sacrificed their lives in a fierce battle
against the enemy.

Dear Veterans, the blood you shed 64 years ago was never in vain. The
seeds of hope were planted in the fertile land of Korea by you. That seed
has blossomed to make possible such dynamic and remarkable growth of
my country in the last six decades. So, we Koreans, owe our eternal
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gratitude to you, the heroes of the Korean War. What you have done for us
and your names have been engraved in our hearts. The Korean
Government will continue to make its best efforts so that you will be
remembered forever not only in Korea but also in the Netherlands.
On a final note, I would like to reiterate my deepest congratulations on
President Motshagen having been awarded a prestigious medal by His
Majesty King Willem Alexander last month.
Thank you”.

Vervolgens kreeg C. Motshagen, voorzitter VOKS, het woord waarin hij de
ambassadeur verwelkomde in Nederland en hartelijk dankte voor de
uitnodiging.

Nadat de aanwezigen aansluitend genoten van de uitstekende lunch ging
de ambassadeur over tot het uitreiken van de ‘Korea Ambassador for
Peace Medal’ aan 22 VOKS-leden die deze eervolle onderscheiding nog
niet eerder hadden ontvangen.
Tegen 14.30 uur nam een ieder afscheid en kon men terugzien op een zeer
geslaagde middag.

Op de volgende pagina een foto impressie van deze dag.



11



12

VAN HET BESTUUR

Contributie 2015 (herinnering)

Nog niet alle leden of donateurs hebben hun contributie
voor 2015 voldaan. Vandaar nogmaals deze herhaalde
oproep. Mocht u al hebben betaald, dan is deze oproep
natuurlijk niet meer voor u bestemd. Mocht u niet meer
weten of u hebt betaald, neem dan even contact op met
de heer Gommers, penningmeester van de VOKS.

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.

WILT U AUB GEEN CHEQUE OPSTUREN (inwisselen kost meer dan de
contributie)

Herdenking en Reünie Schaarsbergen
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 17 juni 2015.
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De uitnodiging treft u elders in deze VOX-VOKS aan.
Youth Peace Camp 2015
Van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Korea
ontvingen wij de oproep voor het 2015 Youth Peace Camp voor
kleinkinderen van veteranen die studeren aan universiteiten en
hogescholen. Het eerste Camp is in juni 2015 en het tweede in juli 2015.
Uitgebreide informatie over dit Youth Camp treft u in deze VOX-VOKS aan.

Uitnodiging voor familie van gesneuvelde Korea Strijders
Van het ministerie van ‘Patriots and Veterans Affairs’ van de Republiek
Korea ontvingen wij het bericht dat nabestaanden van Korea Strijders die
gevallen zijn in Korea en zijn begraven op het UN Cemetary aldaar, worden
uitgenodigd om deel te nemen aan een bezoek aan Korea.
Uitgebreide informatie alsmede de wijze van aanmelden treft u elders in
deze VOX-VOKS aan.

Oorkonde behorende bij de ‘Korean Ambassador for Peace Medal’
Inmiddels hebben vele Oud Korea Strijders de ‘Ambassador for Peace
Medal’ ontvangen. Wij hebben echter berichten ontvangen, dat eerder
uitgereikte medailles niet altijd voorzien is geweest van de bijbehorende
oorkonde.
Mocht u wel in het bezit zijn van de medaille, maar niet de oorkonde, wilt u
dit dan doorgeven aan bestuurslid L.C. Schreuders jr. die u als volgt kunt
bereiken:

Per post: Standaardmolen 88, 6003 CK Weert
Per email: Lschreuders@gmail.com
Per telefoon: 06-51903177

De oorkonde zal vervolgens door de ambassade worden gemaakt en per
post aan u worden toegezonden.

Bestuurswijziging
In verband met het overlijden van Marine Vertegenwoordiger H. de Jong,
heeft de heer W.J. Kramer zich als ad interim Marine Vertegenwoordiger
beschikbaar gesteld. Nadere adresgegevens van de heer Kramer treft u
aan op pagina 1 van deze VOX-VOKS. De voorzitter VOKS, de heer
C.P.G.J. Motshagen, is door de leden tijdens de Jaarvergadering opnieuw
benoemd voor een tweede termijn.
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Certificaat van Verdienste
De heer H.J. Bogaars heeft tijdens de jaarvergadering uit handen van de
voorzitter VOKS, de heer C. Motshagen, en de erevoorzitter VOKS, de
heer L.C. Schreuders, het Certificaat van Verdienste ontvangen.
De tekst op het certificaat luidt als volgt: ‘De heer H.J. Bogaars ontvangt
dit certificaat voor zijn jarenlange inzet voor het behoud van het erfgoed
van de Oud Korea Strijders door de instandhouding van de Korea-
collectie, toegevoegd aan de Historische Verzameling van het Regiment
Van Heutsz’

Samilschool

Van de Consul van de Nederlandse ambassade te Zuid-Korea, de heer
Paul Chung, ontving uw bestuur onderstaand bericht:
“Op 11 februari 2015 was ik aanwezig bij de jaarlijkse uitreiking van de
Samil Awards in Suwon. Ook dit jaar werden drie leerlingen van de Samil
High School in het zonnetje gezet door drie verschillende uitreikingen
waarvan twee uitgegeven door de VOKS en één door de Nederlandse
ambassade te Seoul. Het was een grote eer om namens u en de VOKS en
vanzelfsprekend ook de ambassade de uitreikingen te mogen
overhandigen in mijn hoedanigheid als Consul van de Nederlandse
ambassade. De uitreikingsceremonie werd door meerdere
hoogwaardigheidsbekleders, onder wie een parlementariër van de
Koreaanse overheid en een generaal van defensie, bijgewoond die allen of
een speciale band hadden met de school of af waren gestudeerd van deze
school. De leerlingen die de uitreiking kregen overhandigd waren allen
zeer trots dat zij uitgekozen waren en mij werd verzekerd dat Nederland te
allen tijde in hun hart zouden blijven bestaan. Het zou mij een waar
genoegen zijn om volgend jaar weer deel te mogen nemen aan deze mooie
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en belangrijke uitreiking. Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben
naar aanleiding van mijn e-mail, hoor ik dat graag van u.
Met vriendelijke groet,

Paul Chung
Nederlandse Ambassade, Seoel”

In eerdere berichten heeft u kunnen lezen hoe belangrijk onze vereniging
voor het Samilfonds is. Dit fonds was op initiatief van de oud voorzitter
VOKS, wijlen Generaal-majoor N. Tack, en erevoorzitter L.C. Schreuders,
ingesteld om kinderen van Koreaanse Oud Korea Strijders van een
studiebeurs te voorzien. Tevens ontvingen de beste twee studenten van
de Samilschool jaarlijks een aanmoedigingsprijs uit handen van de
Nederlandse Ambassadeur. Het fonds is inmiddels leeg waardoor deze
jarenlange traditie niet meer in stand kan worden gehouden.
U ontvangt binnenkort een brief met daarin een door uw voorzitter en
vicevoorzitter L.C. Schreuders ondertekend verzoek alsnog een bijdrage
aan dit fonds te doen om de intensieve en jarenlange band met dit fonds
en de aanmoedigingsprijs met de Samilschool in stand te kunnen houden.

Nieuwe Nederlandse Ambassadeur in Korea
Van de Nederlandse Ambassade in Korea ontving het bestuur volgend
bericht:
Geachte heer Motshagen,
Op 12 februari heb ik mijn geloofsbrieven overhandigd aan de president
van Zuid Korea, mevrouw Park, Geun-hye. Ik heb in het gesprek dat ik met

de president had, genoemd dat het op de dag af
64 jaar geleden was dat kolonel Den Ouden
sneuvelde. Zij dankte, mede namens de Koreaanse
bevolking, nadrukkelijk Nederland en de veteranen
voor de inzet tijdens de Koreaanse oorlog. Zij
verzocht mij om aandacht te blijven besteden aan
de veteranen. Ik heb toegezegd dat te zullen doen.
Volgende week woensdag ontvang ik dan ook de
Koreaanse veteranen thuis voor een lunch en eind
maart bezoek ik Hoengseong en Busan.
Hartelijke groeten en ik hoop ook de Nederlandse
veteranen in Korea te mogen ontmoeten !

Lody Embrechts
Ambassador of the Netherlands
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VERSLAG LEDENVERGADERING 30 januari 2015

Verslag van de ledenvergadering van de Vereniging Oud Korea Strijders
(VOKS) gehouden op vrijdag 30 januari 2015 in de Oranjekazerne te
Schaarsbergen

Aanwezig:
Dhr. C.P.G.J. Motshagen Voorzitter
Dhr. R. Rehmann Secretaris
Dhr. F. Titalepta Adjunct
Dhr. Ds. P. ‘t Hoen Geestelijk verzorger
Dhr. P.P.G. Gommers Penningmeester
Dhr. L.C. Schreuders jr. Eindredacteur VOX-VOKS, Notulist

Aantal overig aanwezige leden: 18

Aantal aanwezige donateurs: 2

Afwezig m.k.
Dhr. H. de Jong Marine Vertegenwoordiger VOKS

1. LUIDEN VOKS-BEL
De voorzitter opent de vergadering met de VOKS-bel. Hij deelt mee
dat het luiden van de VOKS-bel normaal gesproken door Marine-
Vertegenwoordiger Harm de Jong wordt gedaan, maar dat deze door
ernstige ziekte niet aanwezig kan zijn.

2. OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom, met in
het bijzonder ere-voorzitter L. Schreuders en erelid F. Titalepta.

3. DODENAPPEL VAN OVERLEDEN LEDEN EN DONATEURS
De voorzitter verzoekt de aanwezigen te gaan staan en een moment
stilte te bewaren na het voorlezen door de heer R. Rehmann van de
namen van de 47 overleden leden, onder wie ook ons erelid
Luitenant-generaal Herweijer, en donateurs van onze vereniging in het
afgelopen verenigingsjaar. In aansluiting daarop wordt 1 minuut stilte
in acht genomen. De namen van de overledenen zijn:
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4. TELEGRAM AAN Z.M. DE KONING
Evenals voorgaande jaren is via het bataljon een telegram gestuurd
aan Z.M. de Koning met de volgende tekst: “Majesteit, Op 30 januari
2015 komen het bestuur en de leden van de Vereniging Oud Korea
Strijders (VOKS), bijeen ter gelegenheid van de algemene
ledenvergadering en de jaarlijkse ‘kleine herdenking’ van de
gevallenen en vermisten van het Nederlands Detachement Verenigde
Naties in Korea en de bemanningen van Zijner Majesteit schepen in de
Koreaanse wateren in de periode 1950-1954. Middels deze brief
betuigen het bestuur van de VOKS en haar leden aan Zijne Majesteit
hun gevoelens van diepe eerbied en aanhankelijkheid.”

Van de Chef van het Militaire Huis van de Koning, Generaal-majoor
J.A. van der Louw, kwam volgend antwoord binnen:

Dhr. A.A. Herweijer
Dhr. D.B.W. v. Ardenne
Dhr. F.W. Bleyi
Dhr. P.G. den Boer
Dhr. A.C. de Borst
Dhr. L. van Deenen
Dhr. R. van Dusschoten
Dhr. G.J. Geenjaar
Dhr. C.P. Groenendijk
Dhr. P.G.L. Hanssen
Dhr. J.M. den Hartog
Dhr. A.J. Hendriks
Dhr. J.A. v.d. Hoeven
Dhr. S. van Huissteden
Dhr. W.F. Jans de Haan
Dhr. J. Jansen Venneboer
Dhr. H.J. Knooren
Dhr. J.H.A. Koch
Dhr. M.H. ter Laak
Dhr. C.M. Langenberg
Dhr. J.A.G. Luytelaar
Dhr. R. v.d. Meiden
Dhr. W.G. Meinen
Dhr. D. Moerman

Dhr. J.A.L. Mulder
Dhr. J.J. Parson
Dhr. H.W. Peters
Dhr. E. van Pijkeren
Dhr. L.J.M. v. Riel
Dhr. J. Ringersma
Dhr. Th.W. v. Schie
Dhr. G.C. Schimmel
Dhr. C. Schukelaar
Dhr. W.A. Snoeys
Dhr. J. Spaans
Dhr. H.L. v. Tol
Dhr. G.J. Tork
Dhr. A. v.d. Valk
Dhr. P.A. v.d. Velden
Dhr. P.W. v.d. Vorst
Dhr. G.J.D. de Vos
Dhr. J. de Vries
Dhr. A.J. de Wilde
Dhr. B.A. Wynstok
Dhr. J. Yzerman
Dhr. J.C. Deering
Dhr. J.van Duurling
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“Zijne Majesteit de Koning heeft mij verzocht u, het bestuur en de
leden van de Vereniging Oud Korea Strijders, op 30 januari 2015
bijeen ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering en de
jaarlijkse herdenking, zijn oprechte dank over te brengen voor Uw
vriendelijke bericht en de gevoelens van verbondenheid met hem
zoals daarin tot uitdrukking gebracht.
Namens de Koning wens ik U allen een waardige herdenking toe”.

5. VASTSTELLEN AGENDA
In het decembernummer 2014 van de VOX-VOKS was de agenda van
deze ledenvergadering opgenomen.
Er wordt gevraagd of er leden zijn die op deze agenda aanmerkingen
of aanvullingen hebben. Er zijn geen aanvullingen.

6. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 25-10-2013
Dit verslag was opgenomen in het decembernummer 2013 van de
VOX-VOKS. Aangezien er geen opmerkingen over dit verslag zijn,
wordt het verslag aangenomen.

7. JAARVERSLAG 1 OKTOBER 2012– 30 SEPTEMBER 2013
Het jaarverslag wordt ter vergadering uitgereikt:

Oktober-december 2013
- Voorzitter en penningmeester op bezoek bij de heer Meinen te

Rotterdam voor overdracht naar penningmeester van zoveel
mogelijk V.O.K.S. artikelen.

- Kleine V.O.K.S ca. 40 deelnemers incl. 90-jarige erevoorzitter
L.C. Schreuders

- Onderwijsprogramma gestart door Koreaanse ambassade in
samenwerking met de Hamel Foundation Gemeente Gorinchem.

- Voorzitter en penningmeester wonen een meeting in Doorn bij over
nieuwe aanpak subsidie aanvraag bij V-fonds

- Bestuursvergadering V.O.K.S. Oranje Kazerne Schaarsbergen
- Veteranendag Korea in Plaza hotel Den Haag. Met 120 aanwezigen

een zeer geslaagde bijeenkomst.

Januari-maart 2014
- 200 jaar Koninkrijk op ‘Plein 1813’ in den Haag met aansluitend

receptie in Hilton Hotel waarbij de Koning aanwezig was.
- Jaarlijkse herdenking bij het monument van Lt. Kol den Ouden te

Roosendaal met aansluitend reünie van de Districten Zeeland en
West- en Oost-Brabant.
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- Beëdiging militairen Regiment van Heutsz te Bronbeek Arnhem, in
bijzijn van enkele V.O.K.S veteranen.

- Bestuursvergadering V.O.K.S. ten huize van de secretaris te Zeist.
- Voorzitter deelgenomen aan lunch met het Koningspaar en de

President van Zuid-Korea Miss Park op het Paleis Noordeinde in
den Haag.

- Voorzitter deelgenomen aan vergadering Veteranen Platform
Echohome te Ermelo.

April-juni 2014
- Reünie district Zuid-Holland met de nieuwe district commissaris de

heer W. Roza.
- Voorzitter deelgenomen aan vergadering Veteranen Platform

Echohome te Ermelo.
- Afscheid IGK T Van Ede te Zwaluwenberg in Hilversum en

aantreden van nieuwe IGK B. Hoitink in aanwezigheid van enkele
V.O.K.S. leden.

- Nederlandse Veteranendag in Den Haag

Juli-september 2014
- Voorzitter informatie gesprek met nieuwe Nederlandse

Ambassadeur in Zuid- Korea de heer Lody Embrecht
- Afscheid van Koreaanse Ambassadeur Lee in Wassenaar
- Voorzitter naar herdenking en kranslegging te Roermond.
- Vergadering Veteranen Platform te Oirschot
- Herdenking Ds Timens in Apeldoorn onder aanwezigheid enkele

V.O.K.S. veteranen.
- Voorzitter geeft info over V.O.K.S – Korea verhoudingen aan

Gen. J. v.d. Louw i.v.m. staatsbezoek Koningspaar aan Z-Korea.

Oktober-december 2014
- Beëdiging militairen Reg. van Heutsz te Bronbeek Arnhem onder

aanwezigheid van enkele V.O.K.S. veteranen.
- Herdenking Du Moulin Kazerne Soesterberg samen met enkele

V.O.K.S.veteranen.
- Bestuursvergadering V.O.K.S. te Schaarsbergen.
- Voorzitter naar Paleis Noordeinde voor vervolggesprek i.v.m.

Staatsbezoek Koningspaar.
- Op uitnodiging van Koreaanse Ambassadeur in België voorzitter

V.O.K.S. naar receptie in Brussel.
- Ter viering internationale veteranendag te Pusan heeft de DC

Kortlever deelgenomen aan de herdenking te Pusan.
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- Het bestuur en de DC’s van de V.O.K.S. hebben in het Crowne
Plaza Hotel in den Haag kennis gemaakt met de nieuwe
Ambassadeur, Z.E. Jong Hyun Choe.

- Op uitnodiging van de Koreaanse Ambassadeur i.v.m. de
Koreaanse Veteranendag hebben veel leden van de V.O.K.S. met
hun begeleiders in het Crowne Plaza Hotel daarvan gebruik
gemaakt. De ambassadeur heeft aldaar aan een groot aantal
aanwezige leden de 'Ambassador for Peace Medal' uitgereikt.

- Voorzitter en penningmeester hebben de eindejaarsbijeenkomst
van het Veteranen Platform bezocht. O.K .S. en de DC H. Mulder
waren hierbij eveneens aanwezig.

- Op uitnodiging van de Carnegie Foundation Vz B. Bot was de
V.O.K.S. aanwezig bij de onthulling van een Haechi in het
Vredespaleis in den Haag. De Haechi is geschonken door het
Koreaanse volk.

Algemeen
Grote waardering voor het optreden van de heren Titalepta en
Bogaars voor onderhoud en up-to-date houden van de Korea
collectie van de Historische verzameling (Museum) in Schaarsbergen,
elke donderdag van het jaar samen met medewerkers Regiment van
Heutsz.

Ter aanvulling op het jaarverslag meldt de voorzitter dat, conform een
eerder besluit, het verenigingsjaar voortaan samenvalt met het
kalenderjaar.
Verder memoreert de voorzitter het feit dat inmiddels drie 'kinderen'
van oud Korea Strijders, de heren Gommers, Rehmann en
Schreuders, een zetel in het VOKS-bestuur hebben.

8. BEANTWOORDING VRAGEN OVER JAARVERSLAG
Er worden door de leden geen aanvullende vragen over dit jaarverslag
gesteld. Dit wordt daarom goedgekeurd.

9. NAGEKOMEN STUKKEN EN BERICHTEN
Er zijn geen verdere stukken binnengekomen. De voorzitter meldt dat
later tijdens de vergadering nog enkele aanvullingen worden gedaan.

10. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
De penningmeester doet verslag over de financiën van het afgelopen
verenigingsjaar. Met gebruik van een overheadprojector laat hij zien
hoe het bestuur de financiën heeft beheerd. Hij meldt dat deze
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financiën eenmalig op vijf kwartalen zijn gebaseerd, omdat het
verenigingsjaar is samengevallen met het kalenderjaar. Aangezien het
aantal leden van de vereniging door overlijden blijft afnemen, staat de
begroting onder druk. Gelukkig is er een extra bedrag van 4.000
binnengekomen, wat stortingen betreft van district II en III.
Verder is er een subsidie ter hoogte van 2.286,- van het Vfonds
ontvangen voor de Koreareis van 2010.
Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven was dit jaar dankzij de
bijdragen van de districten positief waardoor er geen aanvulling vanuit
de spaarrekening nodig was. Echter, met de normale tekorten die de
komende tijd zullen ontstaan, is de spaarrekening binnen vijf jaar leeg.
De penningmeester blijft zich inzetten voor aanvragen van subsidies
en is hierover in overleg met het 'Gemeenschappelijk Overleg van
Verenigingen' (GORK).
Het potje van het Samilfonds is leeg, op een bedragje van 304,- na.
De heer Schreuders jr. zal op termijn een brief opstellen om deze naar
de leden te sturen met het verzoek voor een vrijwillige bijdrage om het
Samilfonds aan te vullen.

De aanwezigen belonen de financiële aanvulling van District II en III
met een groot applaus.

11. BEANTWOORDEN VRAGEN FINANCIEEL VERSLAG
Er zijn geen vragen over het verslag.

12. VERSLAG KASCOMMISSIE
De kascommissie, bestaande uit de heren Kortlever en Piëst, doet
verslag van de controle. Vastgesteld is dat het lopende jaar de
ontvangen en uitgaven deugdelijk door bewijzen zijn gedekt.

13. GOEDKEURING GEVOERDE FINANCIËLE BELEID
Namens de kascommissie concludeert de heer Kortlever dat de
boekhouding in orde is en complimenteert hij het werk van de
penningmeester. De penningmeester ontvangt een pluim alsmede van
de aanwezigen een applaus voor de verzorging van de begroting en
diens gastvrijheid tijdens het onderzoek. De voorzitter bedankt de
leden van de kascommissie voor hun werkzaamheden.
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14. VERLENEN DECHARGE BESTUUR, BENOEMING
KASCOMMISSIE

BESLUIT: De ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur
voor het financiële beleid van het verenigingsjaar 2014.

De leden voor de kascommissie (Dhr. Kortlever en K. Piëst)
blijven aan voor nog een termijn.

15. BESTUURSVERKIEZING
De heer C. Motshagen is vanwege het aflopen van de reguliere termijn
aftredend als voorzitter. Hij stelt zich ter beschikking voor een nieuwe
termijn. Aangezien zich geen tegenkandidaten beschikbaar hebben
gesteld gaan de leden bij acclamatie akkoord met de nieuwe
benoeming van de heer Motshagen.

BESLUIT: De heer C.P.G.J. Motshagen wordt door de Algemene
Ledenvergadering herbenoemd in de functie als voorzitter VOKS voor
een periode van vier jaren, conform het vastgestelde in de Statuten
van de VOKS.

De heer Harm de Jong heeft vanwege zijn ernstige ziekte zijn zetel als
Marinevertegenwoordiger beschikbaar gesteld.
Het bestuur en aanwezigen spreken hun dank uit voor het vele werk
dat de heer De Jong voor de vereniging heeft gedaan.
De heer W. Kramer stelt zich als ad interim Marinevertegenwoordiger
beschikbaar.

16. LOPENDE ZAKEN VOOR 2015/2016
Hoensong herdenking Roosendaal
Op 12 februari 2015 zal de Hoensong herdenking in Roosendaal
plaatsvinden. De heer Mulder meldt dat er zich reeds 35 leden
hebben aangemeld. In beantwoording op een gestelde vraag deelt hij
mee dat deze herdenking ook open staat voor VOKS-leden uit andere
districten.
Dodenherdenking 4 mei Amsterdam
Gemeld wordt dat de VOKS geen medewerking meer kan verlenen
aan het erecouloir. Dit vanwege de hoge leeftijd van onze leden.
In het decembernummer van onze VOX-VOKS is de informatie
hierover opgenomen.
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Defilé Wageningen 5 mei
De informatie over het defilé van Wageningen was opgenomen in het
decembernummer van de VOX-VOKS
Herdenking en reünie Schaarsbergen
17 juni 2015 vind de grote herdenking weer plaats, gecombineerd met
het 65-jarig bestaan van het Regiment Van Heutsz.
Hierover zal een bericht in de VOX-VOKS worden geplaatst.
Nationale Veteranendag Den Haag
Hierover is reeds in het decembernummer van onze VOX-VOKS de
informatie opgenomen.
Algemene Ledenvergadering 2016
De ledenvergadering/jaarvergadering 2016 zal plaatsvinden in de
maand juni.
Er wordt gevraagd waar deze vergadering plaatsvindt omdat er
sprake zou zijn van een verhuizing van het regiment Van Heutsz.
Geantwoord wordt dat dit nog niet duidelijk is. Als suggestie wordt
o.a. Bronbeek genoemd, waar ook plaats zou kunnen zijn voor het
VOKS-monument. Dit zal nader worden bestudeerd.

17. INGEDIENDE VRAGEN EN VOORSTELLEN
Dhr Leeuw, DC Den Helder, vraagt of het lint dat aan een bloemstuk
van een overleden wordt toegevoegd iets langer kan worden
gemaakt. Het bestuur antwoordt dat er inmiddels nieuwe linten zijn
besteld die uit twee delen bestaan. Het verzoek is om dit aan de
bloemist door te geven zodat het lint nu wel goed bij het bloemstuk
past.
Dhr. Piëst, DC district I vraagt om waardering voor collega’s die
tijdens zijn ziekte hebben geholpen om zijn taken als DC waar te
nemen. Hierop volgt als dank een spontaan applaus.
Korean Peace medal
Gemeld wordt dat er veteranen zijn die wel eerder een 'Ambassador
for Peace Medal' hebben ontvangen, echter zonder bijbehorende
oorkonde. In de VOX-VOKS zal hiervoor een oproep worden gedaan.
Verhoging contributie
Door een van de leden wordt voorgesteld de contributie te verhogen.
De voorzitter antwoordt dat dit al eens eerder aan de orde is geweest
en dat toen besloten is dit niet te doen. Het onderwerp zal een
volgende keer op de agenda worden gezet. Verder meldt de voorzitter
dat een vrijwillige extra donatie aan de vereniging altijd welkom is.
Veteranenloket
De voorzitter vraagt bijzondere aandacht voor het veteranenloket
waar veel informatie kan worden gelezen en gevraagd over zorg voor



24

en ondersteuning van veteranen. Het loket is o.a. bereikbaar via
www.veteranenloket.nl en telefoonnummer 088 3340000.

18. INGELAST AGENDAPUNT: CERTIFICAAT VAN VERDIENSTE
De voorzitter last een extra feestelijk agendapunt in. Hij meldt dat de
heer H.J. Bogaars zich jarenlang vrijwillig heeft ingezet voor
ondersteuning en behoud van de Korea-collectie van de Historische
Verzameling van het Regiment Van Heutsz. De heer Bogaars ontvangt
onder luid applaus een door voorzitter C.P.G.J. Motshagen en ere-
voorzitter L.C. Schreuders ondertekende oorkonde met de tekst:

'Dit Certificaat van Verdienste is uitgereikt aan de heer H.J. Bogaars
voor zijn jarenlange inzet voor het behoud van het erfgoed van de Oud
Korea Strijders door de instandhouding van de Korea-collectie,
toegevoegd aan de Historische Verzameling van het Regiment Van
Heutsz'

19. SLUITING
De voorzitter nodigt de leden en donateurs uit voor de kranslegging
en herdenking en dankt een ieder voor hun aanwezigheid.

Aansluitend begaf men zich naar het plein voor het stafgebouw van

De heer Bogaars (links) ontvangt uit handen van de heren Schreuders (2e

van links) en Motshagen (rechts) onder toeziend oog van de heer
Gommers (3e van links) het Certificaat van Verdienste.
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12 Infbat. waar men plaats kon nemen in de daar opgezette tent. Hier
stond ook een deel van de BCie, de ‘Wonju’- compagnie opgesteld
evenals het VOKS vaandel en de Vlaggewacht.
Nadat een ieder welkom was geheten door paradecommandant kapitein
De Winter, marcheerden de voorzitter VOKS, dhr. Motshagen, begeleid
door de Cdt van het Regiment Van Heutsz, de luitenant-kolonel Van
Dreumel de appelplaats op. Nadat de troepen gemeld waren en
vervolgens ‘op de plaats rust’ waren gecommandeerd nam de voorzitter
C. Motshagen plaats achter de daar opgestelde lessenaar voor zijn
toespraak die als volgt luidde:

“Militairen van het Regiment van Heutsz,
veteranen, dames en heren.
Wij zijn blij te mogen verwelkomen onze
erevoorzitter de Kol. b.d. Leen Schreuders.
Welkom u allen bij deze herdenking van
omgekomen kameraden tijdens de bloedige
strijd in Korea in de 50-er jaren. Ik ben er
trots op u dat het erbarmelijke weer van
vandaag heeft getrotseerd. Velen van onze
veteranen zijn geveld door de griepepidemie,
anderen zijn niet meer in staat te reizen i.v.m.
hoge leeftijd.
Ook herdenken wij de omgekomen militairen

tijdens de talrijke missies in deze respectloze roerige wereld. Tijdens de
ALV deze morgen hebben wij plechtig afscheid genomen van 47 leden van
de Vereniging Oud Korea Strijders die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
De situatie in Korea is langzaam aan het veranderen. Het ziet er naar uit dat
er een voorzichtige poging wordt gedaan tot toenadering tussen Noord- en
Zuid Korea en men vraagt zich af of een samengaan voor beide naties
voordelig is
Een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse zaken van Zuid-
Korea noemde bij een toespraak dat een gezamenlijk Korea oneindig veel
mogelijkheden biedt. Wij en niet alleen wij maar de hele wereld vindt dat
het nu na 70 jaar wapenstilstand maar eens moet gebeuren en dat we
moeten streven naar een nucleair loos wapentijdperk.
Gesterkt door de steun van het Regiment van Heutsz zullen wij onze doden
blijven gedenken.
Hartelijk dank voor Uw betrokkenheid.
Ik dank U”
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Vervolgens hield luitenant-kolonel Van Dreumel, de CDT van het Regiment
Van Heutsz, een indrukwekkende toespraak:

“Kolonel Schreuders, mijnheer
Motshagen, Koreaveteranen, bestuur en
leden van de VOKS, Wonju’s, dames en
heren,
Welkom bij deze jaarlijkse
herdenkingsbijeenkomst, die bij ons in de
volksmond de ‘Kleine VOKS’ heet.
Dit jaar staan we in het bijzonder stil bij
het 65-jarig bestaan van het Regiment
Van Heutsz. Op 1 juli 1950 werd bij
Koninklijk Besluit (nr 27) het Regiment
Van Heutsz opgericht en op 27 juli van
dat jaar hief HMdK het KNIL op. Het
regiment kreeg de opdracht de traditie van het KNIL voort te zetten. Er
moest bijna tegelijkertijd een registratief thuis gevonden worden voor het
kersverse Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea. De keuze
viel, achteraf gezien niet zo verrassend, op het Regiment Van Heutsz, zodat
ons vaandel ook boven het NDVN wapperde. Geen onlogische keuze zoals
gezegd. Velen van u hadden hun vuurdoop al in voormalig Nederlands
Indië gehad en brachten een overdaad aan gevechtservaring mee naar
Korea. U heeft in de eerste periode in Korea dan ook vriend en vijand
verbaasd met uw kennis, kunde, gevechtsbereidheid, verbetenheid,
felheid, doorzettingsvermogen en niet te vergeten de moed waarmee u de
vijand tegemoet trad. Een fanatieke vijand die toch vooral gekenmerkt moet
worden met veel, heel veel, soms onvoorstelbaar veel inzet. Dat u
onverschrokken kwaliteit hebt geleverd is niet onopgemerkt gebleven. De
Distinguished Unit Citation, de Presidential Unit Citation en de Taeguk met
Gouden Ster komen echt niet uit de lucht vallen. Het vervult ons tot op de
dag van vandaag met grote trots. Het opschrift Korea 1950-1954 op ons
vaandel is meer dan een ceremonieel borduurseltje. Het staat voor de
inzet, de offers en de geschiedenis (het verhaal) van het NDVN in Korea.
Uw verhaal, dat wij nog lang, heel lang, met eer en trots, zullen vertellen.
Ook als u dat zelf eenvoudigweg niet meer kunt.
De offers van uw bloed maakten van het piepjonge Regiment Van Heutsz
op slag een volwassen Regiment. Voor deze offers, gevallenen en al die
maten die in welke vorm dan ook beschadigd terugkeerden uit den
vreemde, staan we vandaag opnieuw stil. Wij noemen dit de ‘Kleine VOKS’
om aan te geven dat het anders is dan de Korea herdenking en reünie (de
‘Grote VOKS’) in onze traditieweek (dit jaar op 17 juni en ik beloof u dat dat
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een bijzondere bijeenkomst wordt). De ‘Kleine VOKS’ is een herdenking
‘onder ons’. U herdenkt samen, zonder al te veel pottenkijkers van buiten,
met alleen de steun van onze/jullie Wonju’s, uw vrienden en strijdmakkers
die niet of niet ongeschonden terugkeerden op vaderlandse bodem.
U weet nog of ze landmacht of marine waren. U kent ze bij naam, ziet ze
nog zó voor u, u weet nog wat ze zeiden, wat ze deden, welke streken ze
uithaalden. U heeft met ze gevochten, gelachen, gehuild misschien.
U heeft hun laatste dagen, uren, minuten meegemaakt. Misschien heeft u
die minuten wel honderd keer opnieuw meegemaakt. Deze Kleine VOKS is
zo bijzonder, omdat u en alleen u kunt begrijpen en de diepte van het offer
echt kunt peilen. Wij zien krijgsverrichtingen, helden en verhalen. Voor u is
het geen verhaal, maar keiharde realiteit. De realiteit, die maar geen
geschiedenis wil worden. Dit is uw herdenking, samen, uw stilte met
mensen, die het echt begrijpen, uw moment waar anderen alleen
respectvol voor kunnen buigen en er het zwijgen toe doen.”

Vervolgens was het tijd voor de kranslegging.
De eerste krans werd namens de VOKS gelegd door de heer Motshagen
(voorzitter VOKS) en de heer Kramer.
Daarna volgde namens het regiment Van Heutsz de luitenant-kolonel Van
Dreumel.

En toen was het tijd voor een speciaal ingelast moment. Tot grote
verwondering van voorzitter Motshagen kwam een groot aantal mensen de
paradeplaats op, wat bij nader inzien familie van hem bleek te zijn.
Nadat de familie Motshagen, waaronder ook de echtgenote van de
voorzitter, plaats had genomen, kwam de volgende gast het terrein op
lopen, nl de ambassadeur van de Republiek Korea, Z.E. Jong-hyun Choe.
Deze nam plaats naast de echtgenote van onze voorzitter die steeds meer
verbaasd ging kijken.
Vervolgens vroeg kapitein De Winter aandacht voor de heer Cziesso,
wethouder van de gemeente Apeldoorn, de woonplaats van onze
voorzitter.
De heer Cziesso richtte het woord tot de heer Motshagen en noemde een
aantal functies op die onze voorzitter tot op heden had vervuld, zoals o.a.:

1979 – 1991 Mede oprichter/bestuurslid Philips home computer club
1991 – 2001 Mede oprichter secretaris van de Vereniging

Gepensioneerden Philips Apeldoorn (VGPA)
1999 – 2007 Secretaris werkgroep welzijn St. Hubertus parochie en tot

op heden vervoer parochianen boven 75 jaar naar de kerk
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2003 Oprichten en onthullen monument voor Ds Herbert
Timens, gesneuveld 12 febr. 1951 in Hoengsong Korea

2006 Oprichting Apeldoornse Veteranendag in samenwerking
met de gemeente Apeldoorn

2001 - 2010 Penningmeester Vereniging Oud Korea Strijders (V.O.K.S.)
2010 – 2011 Voorzitter tevens secretaris en penningmeester V.O.K.S.
2010 tot heden Lid Veteranen Platform
2011 – 2012 Voorzitter en secretaris V.O.K.S.
2013 –heden Voorzitter V.O.K.S. tevens 2de Vicevoorzitter International

Federation Korean War Veterans Association (IFKWVA)

Vervolgens werd de heer Motshagen naar voren geroepen, waarna hij
onder toeziend oog van alle aanwezigen werd benoemd tot Ridder in de
orde van Oranje Nassau en de bijbehorende versierselen kreeg opgespeld.

Na deze bijzondere gebeurtenis en het blazen van het signaal
“voorwaarts” meldde de parade-commandant de aangetreden troepen af
waarna de Koreaanse ambassadeur, de voorzitter VOKS, en overste Van
Dreumel de paradeplaats verlieten.
Na het uittreden van de vlaggewacht werden de VOKS-leden bedankt voor
hun aanwezigheid waarna dezen zich na het brengen van een groet bij de
kransen naar de ‘Fly-inn’ begaven om gelegenheid te krijgen de voorzitter
VOKS te feliciteren met diens onderscheiding.
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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

Overnachting, uitsluitend voor veteranen
Voor hen die van veraf komen en op de kazerne zouden willen
overnachten, bestaat de mogelijkheid daartoe.
Zowel de nacht van de 15e op de 16e april als ook van de 16e op de 17e
april. De kosten zijn 10,00 p.p. per overnachting. De kamers zijn op de
begane grond, dus traplopen is niet noodzakelijk.

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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's Morgens kan tussen 06.00 en 08.00 uur gebruik gemaakt worden van
het ontbijt. Men kan ook, uiteraard voor eigen kosten, van het avondeten
gebruik maken.
Zij die hiervan gebruik willen maken moeten dit tijdig kenbaar maken bij
dhr J. Krikke, (zie onderstaande contactgegevens).

Denk wel aan legitimatiebewijs voor het melden aan de poort!

Bij voorbaat dank,

Namens het bestuur van District I
D.C. K. Piëst
Pr. Margrietstraat 4
8331 ET Steenwijk
telefoon 0521 511066

Contactpersonen toegevoegd:
J. Krikke
telefoon: 0592 357140
e-mail: jaapvanale@veteranen.nl

H. Touwen
telefoon: 0521 342371
e-mail: a.touwen@hetnet.nl

DISTRICT VI ZUID-HOLLAND

Yi Jun Memorial Church zondag 5 juli 2015
Ook dit jaar organiseert de Koreaanse gemeenschap Nederland voor de
Korea veteranen een speciale dienst in de Koreaanse kerk te
Leidschendam als dank aan de veteranen.

Yi Jun Memorial Church

zondag 5 juli 2015.
11:00 – 14.00 uur

Prinsenhof 8

Leidschendam
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Het programma ziet er, zoals gewoonlijk, weer indrukwekkend uit:

 s ’morgens herdenkingsdienst
 buffet met een Koreaanse maaltijd,
 demonstratie van een vechtsport
 zang en instrumentale muziek

Kosten nog moeite worden door de Koreaanse gemeenschap gespaard
om hun dankbaarheid aan u als veteraan te tonen.
Wilt u deze bijzondere dag meemaken, meldt u zich dan per post of per
e-mail vóór 1 juni 2015 aan bij uw DC:

W.A.J.K. Roza
Heemraadstraat 9, 3131 VG Vlaardingen
e-mail: w.roza3@kpnplanet.nl

U ontvangt dan op tijd de uitnodiging.
W. Roza District VI
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HOENGSONG HERDENKING ROOSENDAAL

Evenals voorgaande jaren, werd ook dit jaar tijdens een bijeenkomst
op 12 februari 2015 in de Engelbrecht van Nassau Kazerne te
Roosendaal, de bakermat van het Korps Commando Troepen, het
gevecht bij Hoengsong herdacht.
Bij een vijandelijke aanval op de avond van 12 februari 1951, nu 64
jaar geleden, sneuvelden daar in het gevecht de commandant van het
Nederlandse Detachement Verenigde Naties, Luitenant-kolonel
Den Ouden, alsmede 17 van zijn mannen terwijl er vele tientallen
gewond raakten. Soldaat 1 C.M. Zouteling overleed een dag later aan
zijn verwondingen.

Nadat de plaatsvervangend Cdt. luitenant-kolonel Meers van het korps
Commandotroepen alle aanwezigen welkom had geheten begaf men zich
naar buiten.

Nadat allen een plekje hadden ingenomen, kwamen de speciaal
genodigden naar buiten, waaronder de voorzitter VOKS, De Koreaanse
Militair Attaché kapitein ter zee Han-Soong, de Cdt Regiment Van Heutsz,
luitenant-kolonel Van Dreumel, en burgemeester Niederer van Roosendaal,
vergezeld van de gast van de burgemeester, mej. Safae Allali, alsmede
wethouder Bons van de gemeente Halderberge.
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Daarna kwam de Koreaanse Ambassadeur Z.E. Jong-hyun Choe de
appelplaats op en hield als eerste een toespraak, waarin hij dank
overbracht van de regering van de Republiek Korea aan de mannen die er
in de jaren vijftig voor zorgden dat de bevolking in vrijheid en welstand kan
leven en in het bijzonder aandacht had voor diegenen die tijdens deze
oorlog zijn gesneuveld.

Vervolgens hield de Voorzitter van de VOKS, Dhr. Motshagen, de volgende
toespraak: ·“Overste Meers, Excellence Jong Hyun Choe Embassador of
the Republic of Korea, genodigden, Veteranen, Dames en Heren,
De dochter van Overste den Ouden is helaas door familieomstandigheden
verhinderd, maar zij zal er volgend jaar zeker weer bij zijn.
De jaarlijkse herdenking hier bij het monument van de Overste den Ouden
gesneuveld op 12 februari 1951 als Cdt van het Ned Detachement der
Verenigde Naties laat zien dat de nu aanwezige veteranen in aantal weer
zijn afgenomen. In deze roerige en min of meer explosieve wereld
veranderen situaties in rap tempo. Ik las de column van Prof. Smalhout in
de telegraaf afgelopen zaterdag, het afbreken van kerken en het toenemen
van moskeeën in ons land, winkelketens die failliet dreigen te gaan,
werkeloosheid die met rassé schreden omhoog gaat en nog maar niet te
spreken over de op gang zijnde koude oorlog tussen oost en west.
Een puntje om deze negatieve veranderspiraal om te zetten naar een
positieve verandering is dat een voorzichtige toenadering is om tot een
vreedzame oplossing te komen tussen Noord- en Zuid Korea.
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Laten wij hopen dat alle problemen van deze tijd met gezond verstand en
zonder bloedvergieten zullen worden opgelost en dat wij volgend jaar weer
bijeen komen om de herdenking te kunnen houden hier op het terrein van
het Korps Commando Troepen.
Wij van de VOKS danken u, overste, voor de gastvrijheid.
Ik dank u allen”.

Na de ‘Last Post’ en een moment van stilte werden kransen gelegd door
de Ambassadeur en de militair Attaché van de Republiek Korea, de
Voorzitter VOKS, overste Meers, Dhr. Niederer, burgemeester van
Roosendaal, samen met mej. Safae Allali, en de wethouder van
Halderberge, dhr. Bons. De overste Van Dreumel legde een krans namens
het Regiment Van Heutsz.

Men begaf zich na de plechtigheid naar de officiersmess voor een gratis
drankje. Later werd een smakelijke Indische maaltijd voor iedereen keurig
opgeschept en afgesloten met een lekker toetje.
Zoals gebruikelijk werd er een groepsfoto gemaakt, die aan dit artikel is
toegevoegd.
Hierna was er gelegenheid om bij te praten en herinneringen op te halen.
Mede dankzij de medewerking van het Korps Commando Troepen en de
staf kon de VOKS weer terugzien op een indrukwekkende herdenking.
LCS
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RICHTLIJNEN HERDENKING/REÜNIE 17 juni 2015

Uw bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende:
In overleg met 12 Infblmbl van Heutsz is overeengekomen dat de jaarlijkse
VOKS reünie dit jaar zal plaatsvinden op:

Woensdag 17 juni 2015
ontvangst 08.30- 09.00 uur in de Fly-Inn

(niet later komen)
Oranjekazerne

Clement van Maasdijklaan
Schaarsbergen

1. Plaats
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de herdenking en reünie
op een andere locatie gehouden. Indien u met de auto komt, dan
komt u naar de Oranjekazerne, van waaruit u per bus naar deze
herdenkingslocatie wordt gebracht. U kunt uw auto parkeren op de
Oranjekazerne op de voor u aangewezen parkeerplaats. Aan het eind
van de dag wordt u teruggebracht naar het station c.q. naar de
Oranjekazerne waar uw auto staat geparkeerd.

Komt u met de trein, dan staan vanaf station Arnhem tussen
08.15 – 09.00 uur bussen klaar om u rechtstreeks naar de
herdenkingslocatie te brengen.

2. Inschrijving en betaling
Indien u deze dag wilt bijwonen dan wordt u verzocht uiterlijk 15 mei
het bij deze VOX-V.O.K.S. ingesloten deelname- en vrijvervoer
aanvraagformulier te hebben ingevuld en verstuurd per post of per
e-mail aan penningmeester:

P.P.G. Gommers,
Alb. Neuhuyslaan 23
8072 HJ Nunspeet
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl
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Verder wordt u verzocht eveneens vóór 15 mei onderstaande
toegangsprijs over te maken op:

RABO Bankrekening NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v V.O.K.S. te
Nunspeet onder vermelding ‘Herdenking en Reünie 17 juni’

- VOKS Leden/donateurs 10 p.p.
- partners en begeleiders 12,50 p.p

U dient vooraf te betalen anders kunt u niet deelnemen aan deze
bijzondere dag.
De deelname is uitsluitend voor u en uw partner/begeleider

3. NS vervoer
Voor maximaal twee personen per inschrijving wordt gratis
NS-vervoer ter beschikking gesteld aan hen die de toegangsprijs
betaald hebben en vóór 15 mei het bij deze VOX-V.O.K.S. ingesloten
deelname- en vrijvervoer aanvraagformulier hebben ingevuld en
ingezonden.

Bij NS station Arnhem staan vlak bij de achteruitgang van het station
vanaf 08.30 uur tot 09.15 uur bussen gereed om u gratis naar de
herdenkingslocatie te brengen. Probeer zodanig tijdig op het station
Arnhem te arriveren dat u 09.15 uur in de bus kunt stappen.
Mocht u te laat zijn dan kunt u niet meer deelnemen aan de
herdenking.

4. Vervoer
Komt u met eigen vervoer, zie dan de routebeschrijving op een van de
andere bladzijden. Het laatste deel van de route naar de ingang is
bewijzerd.

5. Tenue
- actief dienende militairen en militairen b.d. die daartoe gerechtigd

zijn bij voorkeur dagelijkse tenue met model-onderscheidingen;
- overigen: VOKS tenue of kleding passend bij een

dodenherdenking en model onderscheidingen.

6. Binnenkomst
Bij binnenkomst in de kazerne kunnen aan zowel de dames als de
heren gevraagd worden de veteranenpas, cq uw identiteitskaart (die
iedereen immers heeft) of paspoort te tonen. Verder de aanwijzingen
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van de verkeersregelaars opvolgen. Via de aangegeven route begeeft
u zich naar de Fly-Inn waar o.a. de controle op de betalingen
plaatsvindt. Bij de aankomstregistratie wordt gecontroleerd of u
betaald heeft en ontvangt u per persoon een aantal penningen, te
gebruiken pas na de dodenherdenking als de bar opengaat en tijdens
de receptie van de ambassadeur. Bij binnenkomst wordt u een kop
koffie met cake aangeboden.

7. Telefoon
In noodgevallen kan men u bereiken via telefoon 06-23668941

8. De Dodenherdenking
Om 09.45 uur zal de regelingsofficier u verzoeken uw plaatsen op de
tribune in te nemen. U wordt beleefd maar dringend verzocht hieraan
direct gehoor te geven.
Indien u de herdenking niet kunt of wilt bijwonen en in de reünieruimte
wilt blijven, wordt u verzocht zich te onthouden van luidruchtige
gesprekken, die de herdenkingsplechtigheid zouden kunnen
verstoren. Voor invaliden in een rolstoel wordt een apart vak
gereserveerd.
Vriendelijk verzoek tijdens de herdenkingsplechtigheid, die toch
voornamelijk gehouden wordt ter nagedachtenis van uw gevallen
kameraden, STILTE TE BEWAREN. Heen en weer lopen en het voeren
van gesprekken getuigt van weinig respect voor de gevallenen en is
elk jaar weer een bron van ergernis voor hen, die zich wél bewust zijn
van de waarde van deze herdenking.
Nadat tegen het einde van de plechtigheid de Korea ‘Battle-flag’ en
de ‘Geus’ hun plaatsen bij de monumenten hebben ingenomen begint
het Defilé langs de monumenten, dat geopend wordt door de
Ambassadeur en uw voorzitter. U wordt verzocht aan dit Defilé deel te
nemen, waarbij er dan tevens gelegenheid is desgewenst bloemen te
leggen.

9. De Receptie
Evenals voorgaande jaren is er een receptie en maaltijd. Ook hier zal
de Ambassadeur van de Republiek Korea aanwezig zijn

10. De consumpties
U ontvangt bij binnenkomst een beperkt aantal bonnen voor
consumpties; koffie is de gehele dag gratis te verkrijgen.
Mocht u bij vertrek nog bonnen over hebben, dan verzoeken wij u
deze in te leveren.
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11. De maaltijden
de uitgebreide rijstmaaltijd wordt vanaf uitsluitend 11.30 tot 13.00 uur
geserveerd. Mocht u een dieet volgen wilt u dat tijdig doorgeven aan
onze penningmeester.

12. Einde bijeenkomst
Vijf minuten voor sluitingstijd van de bar (15.00 uur) wordt de sluiting
aangekondigd.
De eerste bussen naar het station en de Oranjekazerne vertrekken om
15.00 uur, de laatste om 16.00 uur. Reünisten die dan nog aanwezig
zijn, worden dringend verzocht dan ook te vertrekken teneinde het
personeel in de gelegenheid te stellen hun opruimingswerkzaam-
heden aan te vangen.

Globaal programma

08.30 – 09.00 uur Ontvangst in de Fly-Inn (alleen voor diegenen die per
auto komen)

09.00 uur Verplaatsing naar de herdenkingslocatie

09.45 uur Plaatsnemen op de tribunes

10.00 uur Aanvang herdenking

11.30 uur Receptie en gezamenlijke lunch

12.45 uur Plaatsnemen op de tribune voor het dodenappel

13.00 – 14.00 uur Speciaal NDVN dodenappel

14.00 uur Vervolg receptie

15.00 – 16.00 uur Bussen vertrekken naar de Oranjekazerne en station.
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KOREAREIS VOOR NABESTAANDEN

Van het ministerie van ‘Patriots and Veterans Affairs’ van de
Republiek Korea ontvingen wij volgend bericht:

Uitnodiging voor deelname aan het programma voor nabestaanden van
diegenen die begraven zijn op het UN Cemetery in Busan, Zuid-Korea.

1. Doel
Doel van dit programma is om nabestaanden van Korea Strijders die
zich hebben opgeofferd om de vrijheid van Korea te verdedigen tijdens
de Koreaanse oorlog en liggen begraven op het kerkhof van de VN in
Korea, uit te nodigen.
Met deze uitnodiging wil Zuid-Korea haar dankbaarheid uitspreken aan
familieleden en de nabestaanden bedanken voor het offer en de
bijdrage van gevallen veteranen.

2. Opzet
- Deelnemende familieleden van gesneuvelde Korea Strijders zullen

worden uitgekozen door het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse
zaken op aanbeveling van de Koreaanse ambassade in Nederland.

- Prioriteit wordt gegeven aan echtgenoten/partners en kinderen van
gevallen veteranen die tot nu toe nog niet op uitnodiging van de
Koreaanse regering in Korea zijn geweest.
Als er geen echtgenoten/partners of kinderen meer zijn om te worden
uitgenodigd, gaat de prioriteit naar broers, zusters, kleinkinderen en
nabestaanden.

- Diverse activiteiten worden opgenomen in het programma waaronder
aanwezigheid bij de UN-day ceremonie, bezoek aan de VN-
begraafplaats, het oorlogsmonument, de gedemilitariseerde Zone en
het opdoen van indrukken van de Koreaanse traditionele cultuur

3. Aantal deelnemers
Er zullen 30 nabestaanden uit zeven landen worden uitgenodigd,
waaronder twee uit Nederland.

4. Datum
Van maandag 19 t/m zondag 25 oktober 2015.
(zes overnachtingen, zeven dagen)
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5. Programma (onder voorbehoud)
Dag 1: Aankomst en registratie
Dag 2: Bezoek aan de Nationale Begraafplaats en het
Oorlogsmonument
Dag 3: Bezoek aan de gedemilitariseerde zone
Dag 4: Reis naar Busam
Dag 5: Bezoek aan het United Nations Memorial Cemetery
Dag 6: Excursie naar Seoul en afscheidsdiner
Dag 7: Vertrek naar Nederland

6. Vergoedingen
- Een familielid: volledige vergoeding van

vliegtuigtickets/accommodaties/ maaltijden/vervoer.
- Een begeleidend familielid: volledige vergoeding van

accommodatie/transport/maaltijd. Vliegtickets zijn voor eigen
rekening.

* Alle deelnemers dienen zelf te zorgen voor een reisverzekering met
volledige dekking voor de dagen van verblijf van Korea.

7. Aanmelding
Neem daarvoor z.s.m. contact op met de heer P. Gommers, bestuurslid
VOKS. U kunt hem bereiken:

Per email: ppg.gommers@kpnmail.nl
Per telefoon: De heer P. Gommers 0341-254231

De inschrijving sluit officieel 30 april 2015.

8. PR activiteit
Wij zouden er erg dankbaar voor zijn als een ieder die een bijzondere
herinnering aan de Koreaanse Oorlog heeft, ons zou willen mailen naar
potapig@korea.kr.

Ministry of Patriots and Veterans Affairs
Republic of Korea
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YOUTH PEACE CAMP 2015 VOOR KLEINKINDEREN

Oproep voor het Youth Peace Camp 22 – 29 juni 2015
Van 22 t/m 28 juni 2015 (Camp I) en van 23 t/m 29 juli 2015 (Camp 2) vindt
wederom voor kleinkinderen van Korea Veteranen het Youth Peace Camp
in Zuid-Korea plaats.

In aanmerking te komen zij die:
- kleinkinderen zijn van Oud Korea Strijders;
- minimaal een Hbo-opleiding volgen;
- voor het bijwonen van dit Youth Camp een aanbeveling krijgen

van de directeur, decaan of docent van hun opleidingsinstituut;
- nog niet eerder op uitnodiging van de Koreaanse overheid Korea

hebben bezocht;
- geen strafblad hebben;
- redelijk kunnen communiceren in het Engels
- een scriptie/essay over Korea, de Koreaanse oorlog of over de

Oud Korea Strijders kunnen maken of hebben gemaakt.

Programma:
Voor zowel Camp I als Camp II is het programma als volgt:
Dag 1: aankomst
Dag 2: Openingsceremonie en bezoek aan de Nationale Begraafplaats
Dag 3: Excursie en bezoek aan het Oorlogsmonument
Dag 4: Korean War Herdenking en officieel diner met veteranen
Dag 5: Excursie naar Seoul
Dag 6: Sluitingsceremonie en afscheidsfeest
Dag 7: Vertrek

Aantal deelnemers
In totaal 200 deelnemers (100 per elke periode) uit 21 VN-geallieerde
landen die met militaire troepen en medische steun de Koreaanse oorlog
ondersteunden.

Kosten:
Van de vliegtickets (toeristenklasse) wordt door de Koreaanse regering
50% van de heen-en terugreis vergoed. De officiële kosten tijdens uw
verblijf van Korea zijn volledig gedekt door de Koreaanse regering -
inclusief accommodatie en maaltijden (6 nachten & 7 dagen)



45

Aanmelding
Per email: ppg.gommers@kpnmail.nl
Per telefoon: De heer P. Gommers 0341-254231
De inschrijving sluit officieel 27 maart 2015. (Omdat deze VOX-VOKS net
enkele dagen hierna op uw deurmat ligt, kunt u eventueel via de VOKS
verzoeken alsnog in aanmerking te willen komen)
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OPSPORING VERZOCHT

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

Geachte VOKS-leden,

Op verzoek van mijn vader - Frans Janssen uit Venlo, lid van uw
Vereniging van Oud Korea strijders - stuur ik u twee foto's van een
krantenartikel uit het Dagblad voor Noord-Limburg, dat hij al decennia in
zijn fotoalbum bewaart. Hij is op zoek naar een betere afdruk van
bijgevoegde foto, of de originele foto, waar hij zelf op staat.
De foto is in zijn herinnering genomen in 1953 of 1954, en het betrof een
voetbalwedstrijd tegen een Turks militair elftal. Hij weet niet meer waar
deze wedstrijd zich heeft afgespeeld.

Het Nederlands elftal bestond voornamelijk uit Limburgers, daarom dat de
foto indertijd in het Dagblad voor Noord-Limburg werd afgedrukt.
Zoals het onderschrift luidt, is de foto ingestuurd door een militair, en is
deze niet genomen door een persfotograaf. In het archief van opvolger
Dagblad De Limburger is deze foto ook niet te vinden.

Misschien is een oproep in uw blad succesvol in het vinden van een
duidelijkere afdruk, of weet u anderszins waar de originele foto zich kan
bevinden.

Met vriendelijke groet,

Peter en Frans Janssen
Molenbossen 17
5923 AA Venlo
telefoon: 077-3824589
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STICHTING VETERANEN OOST-NEDERLAND

Er was eens....
Zo beginnen de meeste sprookjes, maar
sprookjes worden zelden werkelijkheid. Er zijn
echter uitzonderingen en het navolgende is er
een van. Cor Keijzer, Unifil-veteraan en zeer
betrokken bij alles wat met veteranen te maken
heeft, besloot op Veteranendag 2012 de stoute
schoenen aan te trekken en klampte in zijn
gemeente Doetinchem wethouder Peter Drempt
aan voor een luisterend oor. Cor gaf zijn

ongenoegen weer over het feit dat Doetinchem en directe omgeving nog
geen accommodatie voor veteranen had. Het resultaat van een gesprek
met wethouder Peter Drempt was de oprichting van de Stichting
Veteranen Oost-Nederland in december 2012. De gemeente had op dat
moment een pand aan de Terborgseweg 79, waar geen bestemming op
rustte en wilde dit wel aan de stichting verhuren.
Het sprookje kreeg haar vervolg op 7 januari 2013 met de overdracht van
de sleutel, waarna op 20 april 2013 de officiële feestelijke opening werd
verricht door de toenmalige burgemeester Herman Kaiser (nu
burgemeester van Arnhem), onder de belangstelling van circa 150
personen.
Echter, een sprookje in vervulling
zien gaan, en je realiseren dat er
een bestuur moet komen,
vrijwilligers moeten worden
aangetrokken en dat er veel werk
verzet moet worden om dit pand
geschikt te maken als
accommodatie voor veteranen, is
een grote stap.
Daarom werd er besloten om dat
jaar, 26 oktober 2013, een open
dag te organiseren op een groot
terrein vlak bij het
ontmoetingscentrum (4.500 m2). Organisatorisch een enorme klus welke
resulteerde, in samenwerking met de Gemeente Doetinchem, particuliere
organisaties en Defensie, in een groot succes.
Daaraan voorafgaand was de eerste veteranendag in de nieuwe
accommodatie ook boven verwachting. Allen die hierbij betrokken zijn
geweest verdienen hierbij een groot compliment.
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Aansluiting zoeken bij andere organisaties was een must en werd het VOC
(Samenwerkende Veteranen Ontmoetingscentra) benaderd om onder het
predicaat VOC te mogen handelen. Dit is op 11 oktober 2013 bekrachtigd.
Ook beschikt de stichting inmiddels over 2 gekwalificeerde nuldelijns-
ondersteuners.
De accommodatie is drie dagen per week open en er worden verschillende
activiteiten verzorgd. Er worden onder andere wandelsessies
georganiseerd, lezingen gehouden, bingoavonden gepland.
Tevens zijn er bijeenkomsten van de NUV en hebben we regelmatig een
gezellige buitenlandse maaltijd, zoals een Libanese maaltijd of de
zogenaamde “blauwe hap”. Tevens hebben we de (voormalige ) IGK
Lt-Gen. A.G. van Ede en Maj. M. Kroon in ons ontmoetingscentrum mogen
ontvangen.
Al met al is er een solide en gezonde basis ontstaan, waarop het bestuur
verder kan bouwen. Intussen is de accommodatie, beter bekend als
Spoorzicht, een welkom ontmoetingscentrum geworden, waar onder het
genot van een vers kopje koffie of thee, bijgepraat kan worden. De
accommodatie bestaat onder meer uit een bar en huiskamer,
vergaderkamer, museum en een ruimte met oud legermaterieel zoals
kleding etc. Veel hiervan is ingebracht door oud-militairen via de

“Plunjebaal” actie.
Voor de Gemeente
Doetinchem en omliggende
gemeenten zijn we een
gelijkwaardige
gesprekspartner geworden
en is alle mogelijke
samenwerking toegezegd.
Voor een stichting blijft
echter het een noodzaak,
om constant bezig te zijn
met het genereren van
inkomsten om een gezonde
financiële huishouding te

creëren. Door zelfwerkzaamheid, onder andere door verkoop militairia,
inzameling van oud-ijzer en –papier worden er wat stuivers bij elkaar
geschraapt. Donoren, gemeenten, sponsoren en gulle gevers blijven
echter een bittere noodzaak. Het doel is ten slotte om voor veel veteranen,
dit sprookje ook een happy end te geven.
Benieuwd? U bent van harte welkom in ons veteranen
ontmoetingscentrum voor een bak koffie.
Meer info hierover vind u op www.stichtingveteranenoostnederland.nl
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DIALEZING EN RONDEIDING OVER BRONBEEK

De bijna tweehonderdjarige geschiedenis van het Arnhemse landgoed
Bronbeek staat deze zomer centraal in de dia lezingen met rondleiding
‘Landgoed Bronbeek: een koninklijk geschenk voor veteranen’ op:

8 juli en 5 augustus 2015.

Het landgoed Bronbeek wordt al 152 jaar bewoond door oud-militairen.
De geschiedenis gaat nog verder terug. De rentenier Hermen Steygerwalt
legde omstreeks 1820 een ‘buitengoed’ aan ter grootte van ruim 8 hectare
bij een natuurlijke bron en beek in de Veluwezoom bij Velp en noemde het
‘Bronbeek’. Het eenvoudige buitenhuis werd later herbouwd en enkele
keren uitgebreid en verfraaid. De laatste keer gebeurde dit in opdracht van
koning Willem III, die het goed vijf jaar bezat, maar het weinig gebruikte.
In 1859 schonk hij zijn landgoed aan de Staat der Nederlanden. Hij stelde
daarbij als voorwaarde dat de Staat er een tehuis zou bouwen voor

militairen die gediend hadden
in het Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger (KNIL). Het
‘Koloniaal Militair
Invalidenhuis Bronbeek’ werd
ontworpen door de befaamde
architect Willem Nicolaas
Rose en ging open op
19 februari 1863. De
tehuisbewoners hielden
sindsdien bijna een eeuw lang
een gemengd agrarisch bedrijf

op het landgoed in stand. Daarnaast onderhielden zij in hun tehuis een
collectie militaire en volkenkundige voorwerpen uit Nederlands-Indië. In
1960 is het terrein getransformeerd in een park, met behoud van de
historische structuur en gebouwen.
Nog steeds wonen er oud-militairen in het tehuis op het landgoed, maar
nu van alle delen van de Nederlandse krijgsmacht.

De presentatie duurt van 14.00 tot 16.30 uur en bestaat uit twee delen.
Een rondleiding over het landgoed voert langs bijzondere bomen, de bron
en de beek met zijn watervalletjes, beelden en de alom bekende
‘plantenkalender’; ook de architectuur van de monumentale gebouwen en
de gedenktekens voor de slachtoffers van de Japanse bezetting van
Nederlands-Indië worden belicht.
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Aansluitend brengt Niek Ravensbergen, sinds achttien jaar werkzaam op
Bronbeek, in een lezing met veel dia’s het gebruik van het landgoed in de
loop van bijna twee eeuwen in beeld. De activiteit is onder meer
interessant voor mensen met interesse in de Nederlandse koloniale
geschiedenis en belangstelling voor groen erfgoed. Deelname met
museum-entreebewijs (Museumkaart, Veteranenpas en Donateurspas)
gratis.

Reserveren is gewenst:
telefoon: (026) 376 35 55 of e-mail: nb.ravensbergen@mindef.nl.

WIST U DAT DE OUDSTE NEDERLANDER……

De oudste mannelijke inwoner van Nederland is op dit ogenblik 107 jaar!
Het is de Zeeuw F.A. van Cleemputte (Floor).
Op zich al niet gewoon maar waarom dat extra interessant is:
Deze Floor Cleemputte is gelijk onze oudste Korea-broeder want hij heeft
al direct na het uitbreken van de Korea oorlog gediend op H.M. Evertsen
en een bijdrage geleverd door o.a. een Marine bombardement op Wonsan.
Ook werd door de Evertsen veel vuursteun gegeven naar onze troepen op
het land.
De Marine was al snel in Korea. Juli 1950 ging de H.M. Evertsen al vanuit
Indië, Surabaya, naar Sasebo in Japan.
In Korea heeft de Evertsen zware averij opgelopen. Ze waren op een rif
gelopen en hadden 45 lekkages. De als 16-jarige bij de Marine begonnen
Floor had het inmiddels geschopt tot Majoor-Konstabel en had met een
enorme ploeg mannen de handen vol om de zaak drijvende te houden.
Maart 1951 kwam de Evertsen terug in Holland.
Onze Korea-man werd voor zijn goede werk nog bevorderd tot Luitenant
ter Zee 2e klasse. Toch leuk dat de oudste man van Nederland een Oud
Korea Strijder is!
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