


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 
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SECRETARIAAT
Correspondentie richten aan V.O.K.S., Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert  
Tel.: 06-51903177 Website: www.vox-voks.nl  E-mail: voks1951@gmail.com 

BETALINGEN     RABO: NL58 RABO 0103 2098 24 t.n.v. V.O.K.S. te Nunspeet 

KOPIJ  
Kopij voor nr. 4 van december 2018 kan worden ingediend:  
per post:   redactie VOX-VOKS, Standaardmolen 88, 6003 CK Weert 
per email:  voks1951@gmail.com. Graag vóór 22 november 2018    

DAGELIJKS BESTUUR  
Voorzitter:  P.P.G. Gommers, telefoon 0341-254231 

Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet 
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl 

Vice-voorzitter en L.C. Schreuders jr., telefoon 06-51903177 
Secretaris Standaardmolen 88, 6003 CK  Weert 

e-mail: voks1951@gmail.com 

Ledensecretaris: R. Rehmann
Waterhoenlaan 56, 3704 GZ Zeist  
e-mail: rehmannrobin@outlook.com 

Penningmeester (tijdelijk): P.P.G. Gommers, telefoon 0341-254231 
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ Nunspeet 
e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl 

Algemeen Adjunct: F. Titalepta, telefoon 026-4427417  
Churchillplein 18, 6883 EW Velp 
e-mail: f.titalepta@upcmail.nl  

Marine vertegenwoordiger:  W.F. Kramer, tel. 026-3763628 of 06-15148185 
Velperweg 147, KTOMM Bronbeek,  
6824 MB  Arnhem,  
e-mail: wfkramerveteranen@outlook.com 

Geestelijk verzorger: Ds. P. ’t Hoen, telefoon 0318-634514 
Rubensstraat 41, 6717 VD  Ede 
e-mail: peterthoen@telfort.nl 

VOX-V.O.K.S.

42e jaargang                                                        Nr. 3 – september 2018  
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VAN DE VOORZITTER

Wat gebeurde er veel in de periode juni tot september 
van dit jaar! 
Allereerst het nieuws dat stoffelijke resten van 50 
Amerikaanse soldaten die in Noord-Korea tijdens de 
oorlog zijn vermist, door dit land aan de Verenigde 
Staten werden overgedragen. Nu is dit aantal wel een 
druppel op de gloeiende plaat, want er liggen daar 
nog steeds duizenden op plekken die niemand kent. 
Daaronder echter ook de vijf vermiste Nederlandse 
militairen van het NDVN. Dit was voldoende reden om 

namens onze vereniging een brief aan Minister-President M. Rutte te 
sturen met het verzoek om aandacht te besteden aan het eventueel vinden 
van deze vijf mannen. En de reactie daarop kwam snel, heel erg snel. 
Elders in deze VOX-VOKS leest u er meer over.  
Eind juli is het commando over het 12 bataljon overgedragen aan de 
nieuwe commandant de Lkol G. Dolmans. Wij hopen net zo’n goed 
contact met hem te hebben als met zijn voorganger’ 
Dan het bezoek van 16 Zuid-Koreaanse studenten aan Nederland. Deze 
groep werd aangevuld met 16 Nederlandse studenten en z`e bezochten 
met hun begeleiding, uw voorzitter en secretaris en enkele VOKS-leden 
diverse Korea-gerelateerde locaties in Nederland. Het werd een bijzonder 
avontuur en de deelnemers vonden het geweldig! 
Dit zgn. ‘Youth Camp’ werd voor het eerst buiten Zuid-Korea gehouden en 
we vroegen ons af waarom voor dit eerste Youth Camp uitgerekend 
Nederland was gekozen. Als antwoord kregen wij van het Zuid-Koreaanse 
Ministerie van Veteranen Zaken (MVPA) dat de banden met Nederland zo 
sterk zijn en de VOKS zo goed georganiseerd is, dat het MPVA het 
vanzelfsprekend vond om ons land voor dit eerste Youth Camp uit te 
kiezen. 
Wij zijn hier trots op en dat mag u ook zijn. Want zonder uw inzet voor de 
VOKS, aandacht voor uw medestrijders, deelname aan reünies en 
herdenkingen en het bijwonen van de onvermijdelijke afscheidsdiensten 
van uw overleden medeveteranen zou onze band nooit zo sterk zijn 
geworden als die nu is. 

P.P.G. Gommers 
Voorzitter VOKS 
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EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 

Dankzij de inzet van deze mensen heeft onze vereniging de kans 
gekregen om zich een positie te verwerven in onze samenleving. 
De VOKS is zeer erkentelijk voor hun inzet om op te komen voor onze 
vereniging en hun loyaliteit ten aanzien van de Oud Korea Strijders. 
Wij zijn deze bijzondere mensen erkentelijk voor datgene dat zij voor 
ons hebben gedaan en bereikt. 

EREVOORZITTER VOKS 
C.P.G.J. Motshagen  (overleden 2018) 
L.C. Schreuders  (overleden 2017) 

ERELID VOKS 
H. Mulder 
F. Titalepta 

J.A. Bor (overleden 1995) 
A.A. Herweijer    (overleden 2014) 
H. de Jong   (overleden 2015) 
A. Rietdijk  (overleden 2013) 
JW. Scholten  (overleden 2010) 
M. Smits  (overleden 2016) 

LID VAN VERDIENSTE VOKS 
H.J. Bogaars
C.J. Graaf van Limburg Stirum 
Ch. Mark 

A.J. Leyenaar  (overleden 2018) 
W. Meinen  (overleden 2014) 
K. Piëst (overleden 2018)  
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IN MEMORIAM 

Het bestuur van de VOKS maakt bekend  
dat in de periode juni - september 2018  
bericht van overlijden is ontvangen van: 

Dhr. J.F. Vissenberg, 89 jaar, op 16 juli 2018 te  Rotterdam 
(Landmacht, 27-05-52 Vliegtuig) 

Op 16 juli overleed op 89-jarige leeftijd dhr. J.F. Vissenberg (Jan). 
Het afscheid van dhr. Vissenberg heeft plaatsgehad op 18 juli in het 
crematorium Schollevaar te Capelle a/d IJssel. Een kleine delegatie van de 
VOKS en de Bond van Wapenbroeders waren bij het afscheid aanwezig.  
De bloemstukken van de VOKS en B&W  werden door de familie zeer op 
prijs gesteld. 
De DC VI W. Roza. 

Dhr. A.C. de Klerck, 91 jaar, op 2 augustus 2018 te Breda 
(Landmacht, 03-01-53  ss Waterman) 

Dhr. W.G. Vincent, 87 jaar, op 11 augustus 2018 te Heerlen 
(Landmacht, 11-11-51 Vliegtuig) 

Dhr. J.J. Smit, 82 jaar, op 17 augustus 2018 te Hilversum 
(Marine, Hr.Ms. van Zijll) 

Dhr. G. van Wijngaarden, 86 jaar, op 24 augustus 2018 te Groot-Ammers 
(Marine, Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau) 

Dhr. L. van Gemeren, 93 jaar, op 31 augustus 2018 te Stramproy 
(Landmacht, 26-10-50  SS Zuiderkruis) 
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Dankwoord: 

24 juli 2018, Steenwijk 

Op 5 juni overleed mijn man, adjudant b.d. K. Piëst. 
De afscheidsdienst vond plaats op dinsdag 12 juni te Steenwijk.  
Het was zijn wens om ook aandacht te schenken aan zijn militaire 
achtergrond tijdens zijn uitvaartdienst. 
Via de huidige DC Noord 1 werden dan ook al snel de voorbereidingen 
hiervoor opgestart. 
Met elkaar, niemand hierin uitgezonderd, hebben wij ervoor gezorgd dat 
die wens van Karel in vervulling is gegaan. 
Het heeft mij goed gedaan om te zien dat vanuit vele en diverse 
geledingen, waarmee Karel in zijn leven contact heeft gehad, aandacht is 
geschonken aan zijn uitvaart. 
Ik heb dat als een duidelijk laatste eerbetoon ervaren en zal dat koesteren, 
samen met familie, vrienden en naaste kennissen. Ik spreek grote 
waardering uit over de aanwezigheid van de erewacht rondom de kist en 
tijdens de teraardebestelling; zij hebben hierdoor op mij en eenieder grote 
indruk achtergelaten. 
De herinneringen hieraan zullen mij steun geven voor de toekomst. 
Ik wil eenieder bedanken voor hun medeleven, bloemen, aanwezigheid en 
de lieve ondersteunende woorden aan mij gericht. 

Riet Piëst – Siti Komara 
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VAN HET BESTUUR 

Rectificatie 
Op pagina 23 van de VOX-VOKS van juni jl. werd in de toespraak van de 
voorzitter verteld dat vele bestuursleden van de VOKS zich met hart en ziel 
voor de vereniging hadden ingezet. Daarbij werden de namen genoemd 
van de bestuursleden die inmiddels waren overleden. Abusievelijk werd 
ook de heer R. Meijer uit Weert hierbij genoemd. Welnu, de heer Meijer 
heeft laten weten dat hij wél bestuurslid is geweest, maar nog steeds 
springlevend is. 
Het secretariaat heeft een excuusbrief aan de heer Meijer gestuurd met de 
mededeling dat dit in de VOX-VOKS van september wordt gerectificeerd. 

Penningmeester VOKS 
Onze penningmeester, de heer P. Wijnands, heeft besloten zijn 
bestuursfunctie te beëindigen. 
Wij betreuren zijn besluit, maar zijn hem erg dankbaar voor de 
voortreffelijke wijze waarop hij deze taak heeft uitgevoerd. 
Onze voorzitter P. Gommers, in het verleden ook penningmeester van de 
VOKS, heeft aangeboden deze functie tijdelijk te vervullen, totdat op de 
Jaarvergadering door de leden een nieuwe penningmeester kan worden 
benoemd. 

Militaire Willemsorde Majoor De Ruiter 
''Uw moed was imponerend", zei koning Willem-Alexander vrijdag op het 
Binnenhof in Den Haag tegen majoor-vlieger Roy de Ruiter.  
Deze kreeg daar de Militaire Willemsorde opgespeld, de hoogste 
dapperheidsonderscheiding van het koninkrijk. 
Het is voor het eerst dat een vlieger van een helikopter deze 
onderscheiding krijgt. De Ruiter kreeg die voor zijn optreden als Apache-
vlieger in Afghanistan tussen 2007 en 2009. Het is ook erkenning voor de 
hele helikoptergemeenschap en het squadron van De Ruiter, aldus 
minister Ank Bijleveld van Defensie. 
De Ruiter (37) werkt tegenwoordig als instructeur-helikoptervlieger bij de 
politie in Oman. Hij verliet de luchtmacht in 2013, hij is daar nu reservist. 
De Ruiter diende tussen 2004 en 2009 zes keer in Afghanistan, waar hij 
vooral de taak had grondtroepen te beschermen. 
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Brief aan de Minister-President over vermiste NDVN-militairen 
Het bestuur van de VOKS stuurde op 30 juli 2018 een brief aan Premier  
M. Rutte met het dringende verzoek te bewerkstelling dat er bij de 
eerstvolgende besprekingen op regerings- dan wel op diplomatiek niveau, 
kan worden bewerkstelligd dat ook de overblijfselen van vijf Nederlandse 
militairen in Noord-Korea worden vrijgegeven. Dit n.a.v. het overdragen 
van de stoffelijke resten van Amerikaanse militairen door de leider van 
Noord-Korea aan de Verenigde Staten. 
Een kopie van de brief werd ook bezorgd bij de Amerikaanse 
Ambassadeur in Nederland, de Leden van de Tweede Kamer en de 
Nederlandse ambassadeur in Zuid-Korea. 
Inmiddels heeft er op het Ministerie van Algemene Zaken met uw voorzitter 
en secretaris een gesprek over dit onderwerp plaatsgevonden. U treft 
elders in deze VOX-VOKS een verslag hiervan aan. 

Nieuwe militair Attaché in Brussel 
Kolonel Sun-Ku Lee, de militair attachée van de republiek Korea is 
inmiddels weer vertrokken naar Zuid-Korea voor een nieuwe post. 
Zij opvolger is kolonel Mr. Yong Sun Kim, een kolonel van de landmacht 
van Zuid-Korea.  

Felicitaties 
Op 19 juni 2018 vierden onze districtscommissaris Kees Kortlever en 
echtgenote het heuglijke feit dat zij 60 jaar getrouwd waren.  
Het bestuur bracht de felicitaties over. 

Op 8 juli 2018 waren Oud Korea Strijder de heer Akkermans en echtgenote 
65 jaar getrouwd. 
Namens de VOKS ontvingen zij een bloemstuk, een kaart van het bestuur 
en een kaart van onze DC William Roza. 

Nieuwe commandant regiment Van Heutsz 
Op 13 juli 2018 vond de commando overdacht plaats van de commandant 
van 12 Infanterie Bataljon Regiment Van Heutsz. 
Oud-commandant luitenant-kolonel P. Janssen droeg zijn functie over aan 
luitenant-kolonel G. Dolmans. 
Namens de VOKS woonde onze voorzitter P. Gommers de overdracht bij. 
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Luitenant-kolonel P. Janssen (links) overhandigt het vaandel 
 aan luitenant-kolonel G. Dolmans.   Foto: Bronbeek 

Wij wensen de nieuwe commandant veel werkplezier in zijn nieuwe functie 
en gaan ervan uit dat de prima samenwerking met het Regiment wordt 
gecontinueerd. 

Youth Camp Nederland 
In de periode 23-28 augustus, vond het zgn. ‘Youth Camp NL’ plaats. 
Zuid-Koreaanse studenten maakte met Nederlandse studenten een reis 
door Nederland naar diverse Korea-gerelateerde locaties. 
U treft elders in deze VOX-VOKS een verslag hiervan aan. 
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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  
Dhr. J. Krikke,  
Koekoekstraat 12, 9404 BL Assen     
Tel. 0592-357140     e-mail: jaapvanale@veteranen.nl 

District II Noord-Gelderland en III Zuid-Gelderland 
Dhr. P.P.G. Gommers (waarnemend DC) 
Alb. Neuhuyslaan 23, 8072 HJ  Nunspeet 
Tel.: 0341-254231    e-mail: ppg.gommers@kpnmail.nl 

District IV. Utrecht en District V. Noord-Holland en Den Helder 
C.J. 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 Wittstraat 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 
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DISTRICT II EN III NOORD- EN ZUID-GELDERLAND 

Uitnodiging Reünie 
Het bestuur van de districten II en III (Noord- en Zuid-Gelderland) van de 
VOKS heeft het genoegen leden en donateurs en hun partners van district 
II en III uit te nodigen voor de jaarlijkse reünie.  
Ook als u niet in dit district woont, bent u van harte welkom. 

De reünie zal worden gehouden op: 

Woensdag 17 oktober 2018 
Generaal Winkelmankazerne 

(voorheen Inf. Schietkamp Harskamp) 
Otterloseweg 5 

6712 ZG Harskamp 
tel. 0318-45111 

aankomst 10.00 uur 
einde       16.00 uur 

U wordt ontvangen met koffie en cake plus consumptiebonnen. 
We houden geen loterij. 
De rijstmaaltijd vindt plaats omstreeks 13.30 uur, gevolgd door een 
gezellig bijeenzijn tot het tijdstip zoals boven is aangegeven. 

Wij verzoeken u om u z.s.m. op te geven, uiterlijk vóór 10 oktober 2018. 
Geef daarbij duidelijk aan met hoeveel personen u aanwezig bent, u zelf 
ook meegerekend.  

U kunt zich aanmelden: 

per post:      VOKS, de heer P.P.G. Gommers,  
                    Albert Neuhuyslaan 23, 8072 HJ  Nunspeet 

per e-mail:   ppg.gommers@kpnmail.nl 

via het inschrijfformulier op de website van de VOKS:  
www.vox-voks.nl onder ‘Nieuws’ – Reünie District II en III 
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Het inschrijfgeld bedraagt  10.- per persoon. Dit bedrag graag vóór  
10 oktober 2018 overmaken op NL58 RABO 0103 2098 24 te Nunspeet 
onder vermelding van ‘Reünie District II en III’ 
De VOX-VOKS met deze uitnodiging graag meebrengen naar de reünie. 
Denk aan uw legitimatie bij binnenkomst in de kazerne! 

Namens de districten II en III 
Paul Gommers 

DISTRICT VI. ZUID-HOLLAND 

Verslag Yi Jun Church Leidschendam 
Op zondag 1 juli 2018 was er weer de jaarlijkse kerkdienst met de Korea 
Veteranen in de Yi Jun Church te Leidschendam. 
Een 20-tal Korea veteranen met begeleiders waren hierbij aanwezig, en 
ook een delegatie van het VOKS-bestuur. 
Pastor Y.M. Choi begon om 11.00 uur met de kerkdienst en zoals altijd 
met een zeer bevlogenheid. 
Om 12.15 uur was de dienst ten einde en werden de veteranen 
uitgenodigd om aan de maaltijd deel te nemen, die weer bijzonder goed 
smaakte. Na de maaltijd werden de veteranen verzocht om plaats te 
nemen voor het podium, waarna de beide volksliederen werden gespeeld 
en gezongen. 

En kregen wij een optreden van diverse solisten. Het zondagsschool 
kleuterklasje stal de show met hun optreden.  
De veteranen werden vervolgens verzocht om op het podium plaats te 
nemen, waar ze door de voorzitter VOKS werden voorgesteld aan de 
aanwezige Koreanen. 
De kinderen reikten daarna aan de veteranen een presentje uit. 
Al met al was het weer een bijzondere bijeenkomst. 
De DC VI W. Roza. 
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Foto: Algemeen Dagblad  © AFP

VERMISTE MILITAIREN NDVN 

Het was groot nieuws: de leider van Noord-Korea heeft begin augustus 
de stoffelijke resten van 50 vermiste Amerikaanse militairen uit de 
Korea-oorlog overgedragen, op de DMZ via het Rode Kruis, aan de 
Verenigde Staten. Op het NOS Journaal hebben we kunnen zien dat zij 
op Hawaï aankwamen. 

In april dit jaar verklaarden de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de 
Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in dat ze het conflict tussen hun 
beide landen willen beëindigen. 
Nu er sprake lijkt een dooi in de relatie tussen het Westen en Noord-Korea, 
zag het bestuur van de VOKS haar kans schoon en stuurde een brief aan 
premier Rutte met het dringende verzoek alles in het werk te stellen om de 
stoffelijke resten van in Noord-Korea vermiste Nederlandse militairen van 
het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) terug te halen  

Het gaat om de resten van vijf Nederlandse militairen. Drie zijn er vermist in 
de strijd: sergeant Cornelis van der Snepscheut en de soldaten Johannes 
Moonen en Johannes Knaap. Het gesneuvelde lichaam van soldaat Tijs 
Deegmulder bleef achter op het slagveld bij een aanval op 22 december 
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1951 op de zogeheten Silver Star Hill. En soldaat Franciscus Lamberti 
werd gevangengenomen door de Noord-Koreanen en is gestorven in 
gevangenschap. 

De VOKS hoopt met het verzoek aan de premier dat de vijf militairen 65 
jaar na dato een fatsoenlijke begrafenis kunnen krijgen bij hun omgekomen 
maten op de militaire begraafplaats in het Zuid-Koreaanse Busan. Pas dan 
kan ook hun familie op waardige wijze eindelijk afscheid nemen van hun 
dierbare. 
In de brief wordt Rutte opgeroepen om op politiek en diplomatiek niveau 
contact te zoeken met het regime in Pyongyang om de overschotten van 
de vijf vrij te geven. 
Het verzoek van de VOKS is ook gestuurd naar de ambassadeurs van de 
Verenigde Staten en die van Nederland in Zuid-Korea.  

Diverse kranten en televisiestations namen het verzoek van de VOKS 
direct over. Het werd dan ook groot nieuws en uw voorzitter en 
vicevoorzitter stonden voortdurend de media te woord.  
Op nieuwsberichten op radio en Tv werd dieper op de brief en het verzoek 
ingegaan en konden uw voorzitter en secretaris een toelichting geven. 
Premie Rutte reageerde direct op de inhoud van de brief. Hij liet weten 
heel veel begrip te hebben voor de wens van de Korea-veteranen en dat 
een van zijn adviseurs de briefschrijvers binnenkort zal uitnodigen voor een 
gesprek. Hij tekende daarbij wel aan dat het terughalen van de resten, 
waarschijnlijk niet eenvoudig te realiseren is. 

Op 29 augustus jl. vond met de voorzitter en vicevoorzitter VOKS, 
respectievelijk P.P.G. Gommers en L.C. Schreuders, met de heer D. van 
Weel, Raadsadviseur van het Ministerie van Algemene zaken, Buitenlandse 
Zaken en Defensie, een gesprek plaats. 
Bij dit gesprek was verder aanwezig kapitein-luitenant ter Zee P. Bekken, 
Stafofficier IMS Azië en Oceanië, Ressort Internationale Militaire Samen- 
werking, Defensiestaf Ministerie van Defensie

Tijdens dit onderhoud bleek dat het Ministerie niet had stilgezeten.  
Het traject om de vijf vermiste militairen van het NDVN, die tijdens de 
Korea-Oorlog van 1950-1953 zijn vermist c.q. achtergebleven in het gebied 
dat nu Noord-Korea is, op te sporen en te repatriëren, is z.s.m. opgestart 
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en opgesplitst in twee sporen: 

Spoor 1: onderzoek doen bij de stoffelijke resten van militairen die onlangs 
door Noord-Korea zijn overgedragen aan de Verenigde Staten. 
Het kan immers ook zijn dat onder de resten van de 50 Amerikaanse 
soldaten zich ook Nederlandse militairen bevinden. 
De uniformen van de Amerikanen en Nederlanders waren in de Korea 
oorlog van elkaar niet te onderscheiden en de Nederlanders waren bij de 
2nd Indian Head Division ondergebracht. 

Spoor 2: het repatriëren van de stoffelijk resten van de vijf vermiste NL-
militairen vanuit Noord-Korea naar Nederland resp. Zuid-Korea. 

De volgende acties zijn door het Ministerie van Algemene Zaken en 
Defensie genomen: 

1) Inschakelen van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke 
Landmacht (BIDKL) 

2) Contact opgenomen met Hawaï, waar de Amerikaanse stoffelijke 
resten nu zijn ondergebracht 

Ten aanzien van verzoeken richting Noord-Korea om de stoffelijk resten 
van de vijf vermiste NL-militairen vanuit Noord-Korea naar Nederland resp. 
Zuid-Korea te repatriëren, wordt vooralsnog pas op de plaats gemaakt 
totdat er meer zekerheid is of zich onder de inmiddels teruggegeven resten 
van de Amerikaanse militairen al dan niet Nederlanders bevinden. 
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KOREAN AMBASSADOR FOR PEACE MEDAL 

Van de heer J. Schoute, zoon van Korea veteraan Frans Schoute, 
ontving het VOKS-secretariaat het verzoek de Korean Ambassador for 
Peace Medal te mogen ontvangen voor zijn vader. 

Korea veteraan Schoute vertrok naar Korea op 03-04-53 met het MS 
Skaubryn. Vanwege gezondheidsredenen kan hij niet meer de VOKS-
bijeenkomsten bezoeken, waar o.a. door de ambassadeur van Zuid-Korea 
deze medaille wordt uitgereikt. 
Met medewerking van de Zuid-Koreaanse ambassade ontving de heer 
Schoute op 9 juli de medaille. Ook werd aan hem een exemplaar van het 
NDVN-herdenkingsboek van Francoise Appels overhandigd. 

Zijn zoon schreef ons dat zijn vader er erg trots op is. Zijn vader vertelde 
de medebewoners van het verzorgingstehuis waar hij woont, dat ze hem in 
het vervolg wel moesten salueren als hij zijn medaille om heeft. Hij leest 
regelmatig in het door de ambassade ontvangen herinneringsboek over 
Korea. 
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VERSLAG VETERANENDAG 2018 

Afgelopen zaterdag 30 juni 2018 was het weer zover, de 14e editie van 
de Nederlandse Veteranendag. Het was een zeer warme dag waar 
maar liefst 90.000 bezoekers op af zijn gekomen. Onder hen ook 12 
oud- Korea strijders met aanhang, waarvan er zeven hebben 

Deze zonnige dag begon voor eenieder vroeg en met oponthoud van 
treinen en bussen. Hierdoor zijn een aantal opgegeven veteranen helaas 
niet in staat geweest het Malieveld te bereiken. 

Vanaf 10:00 uur hebben de eerste Veteranen zich aangemeld en de 
opstap-, tribune- en maaltijdkaarten in ontvangst genomen.  
Al snel werd duidelijk dat er geen nummer op het bord op onze tafel stond 
en wij hierdoor niet wisten waar wij ons zouden moeten opstellen voor het 

Als detachementscommandant ben ik samen met mijn zoon aanwezig 

ons medegedeeld dat alle detachementen met minder dan 12 deelnemers 

kleinere groep er niet uit zou zien. Hier hebben wij onmiddellijk op 
gereageerd en aangegeven dat wij niet meelopen voor de show maar juist 
aandacht willen trekken voor onze gevallen kameraden. Ook al zou er nog 
maar één van ons mee kunnen lopen, des te groter de aandacht voor de 
‘vergeten’ Korea oorlog. 

Omdat er vanuit onze vereniging 10 personen zich hadden opgegeven 
zouden wij in dit geval worden samengevoegd met de Vereniging 
Veteranen Regiment van Heutsz. Omdat deze zich hadden teruggetrokken 
bleek dat de organisatie ons had willen toevoegen aan de individuele 
lopers. Hierop hebben wij het heft in eigen handen genomen en in overleg 
met de detachementscommandant van de 11e Luchtmobiele Brigade, 12e 
Infanteriebataljon Regiment ‘Van Heutsz’ afgesproken dat wij voor hen 
konden lopen. Weliswaar dan maar zonder bord met de naam van onze 
vereniging, maar gelukkig wel met het herkenbare prachtige VOKS-
vaandel! 
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zeven Korea veteranen en vaandeldrager sergeant-Majoor S (Stephan) de 
Vries de 2,5 km hebben afgelegd. Het viel ons meteen op hoeveel mensen 

doorlopend begroet en werd er respect getoond voor de inzet voor vrede 
en veiligheid door alle Korea strijders. Wij hebben veel bewondering voor 

daarmee extra zwaar. Petje af! 

Met dank aan het regiment Van Heutsz en in het bijzonder aan sergeant-
majoor De Vries. 

Tot slot heeft onze voorzitter Dhr. Paul Gommers op 4 juli een evaluatie 
verstuurd naar het Veteranen platform alsook het bestuur van de Stichting 
Nederlandse Veteranendag, het Veteranen Instituut, het Koninklijk Tehuis 
voor Oud-Militairen en Museum in Bronbeek en de Commandant van het 
Regiment van Heutsz. Hierin heeft hij namens ons zijn onvrede geuit en 
aangegeven dat wij volgend jaar inclusief bord met naam van onze 
vereniging, zelfstandig mee zullen lopen voor de Vereniging Veteranen 
Regiment van Heutsz of de 12e Infanteriebataljon Regiment ‘Van Heutsz’. 
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Met vriendelijke groet, 
Herman van der Leelie (Detachementscommandant) 
& Johnny van der Leelie (Zoon). 

Voor meer inlichtingen: T.: 075-6142846    Email: hvanderleelie@gmail.com 
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VERSLAG YI JUN HERDENKING IN DEN HAAG 

Op zondag 14 juli 2018 vond de jaarlijkse Yi Jun herdenking plaats in het 
Yi Jun Peace Museum, gevestigd in de Wagenstraat 124 in Den Haag.  

Yi Jun, destijds rechter in Korea, was een afgezant van de Koreaanse 
keizer die hem en twee andere Koreanen in 1907 naar de 2e Haagse 
Vredesconferentie stuurde.  
Zijn opdracht was om daar de benadrukken dat Korea nog steeds een 
zelfstandige natie was en om  te protesteren tegen de invasie van Japanse 
troepen. Maar de Koreaanse delegatie, die er niet minder dan twee 
maanden over had gedaan om Den Haag te bereiken, werd na bezwaar 
van Japan, niet tot de conferentie toegelaten.  
Op 14 juli 1907, dit jaar dus 111 jaar geleden, werd Yi Jun dood gevonden 
in zijn kamer in een eenvoudig hotel in de Wagenstraat te Den Haag.  

De doodsoorzaak is nimmer vastgesteld, mogelijk was zijn verdriet om die 
afwijzing de oorzaak van zijn overlijden. 
Japan heeft daarna de Koreaanse keizer tot aftreden gedwongen en in 
1910 werd Korea door Japan geannexeerd. 
Yi Jun werd in 1907 op de Haagse begraafplaats Nieuw Eik en Duinen 
begraven. In 1963 is zijn stoffelijk overschot opgegraven en herbegraven in 
het National Cemetery in Seoul.  
In 1977 werd een herdenkingsmonument op Nieuw Eik en Duinen 
opgericht; hetzelfde had al plaats gevonden in 1962 in Seoul. 
In 1991 werd de eerste Yi Jun herdenking in Den Haag georganiseerd in 
aanwezigheid van een groep van de Seoul Sangdong Church, waarvan Yi 
Jun lid was geweest, en ook van een delegatie van de Yi Jun Memorial 
Association in Korea. 

Inmiddels was het hotel in Den Haag aangekocht en daar werd in 1995 het 
Yi Jun Peace Museum gevestigd en waar jaarlijks een herdenking wordt 
gehouden. 
Dit jaar, precies 111 jaren na het overlijden van Yi Jun, werd de herdenking 
opnieuw georganiseerd. Onder de veelal Koreaanse aanwezigen, 
bevonden zich o.a. een Haagse wethouder en een VOKS-delegatie, 
bestaande uit voorzitter Paul Gommers en de DC's William Roza en Kees 
Kortlever, de laatste vergezeld van zijn echtgenote.  
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Speciale aandacht kreeg een Koreaanse man die op de fiets vanuit Korea 
naar Den Haag was gereden, een tocht van meer dan 3000 kilometers. 
Vervolgens werd een uitgebreid programma afgewerkt, zoals de groet aan 
de vlag, een minuut stilte en het zingen van het Koreaanse volkslied. 
Daarna was er een bloempresentatie door tal van Koreaanse autoriteiten, 
zoals de ambassadeur en een lid van het Internationaal Strafhof van de 
Verenigde Naties.  
Als enige niet-Koreaan viel de eer te beurt aan Paul Gommers om namens 
de VOKS aan deze bloemengroet deel te nemen. 

Daarna een aantal toespraken in het Koreaans door o.a. de voorzitter van 
de Yi Jun Stichting en de ambassadeur. De toespraken werden gevolgd 
door muziek op traditionele Koreaanse instrumenten, zang en dans, aan 
het eind waarvan door een dameskoor in klederdracht het ook voor ons 
bekende lied Arirang werd gezongen. 
Nadat het gehele programma was afgewerkt werden alle aanwezigen 
uitgenodigd voor een lunch in een nabijgelegen Chinees restaurant.  
Na genoten te hebben van de gevarieerde schotels en veel mineraalwater 
(want het was erg warm in Den Haag) was het tijd voor afscheid van onze 
gastheren en dames. 
C.J. Kortlever 
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VERSLAG YOUTH CAMP NL 

In de periode 23 t/m 28 augustus werd in Nederland het ‘Youth Camp 
NL’ gehouden. 16 Studenten uit Zuid-Korea, aangevuld met 16 
Nederlandse studenten, brachten samen zes dagen door in Nederland 
en bezochten allerlei locaties die Korea-gerelateerd waren.

Het was een heel gepuzzel voor uw voorzitter en secretaris. Vanuit Zuid-
Korea kwam het verzoek een programma te organiseren voor studenten 
uit Zuid-Korea en Nederland. 
Het idee is niet nieuw: Zuid-Korea organiseert al jarenlang het Youth 
Camp. Dit is een uitwisselingsprogramma waarbij kleinkinderen van Korea 
Veteranen, veelal studenten, uit 17 landen op uitnodiging van de 
Koreaanse regering het land bezoeken en samen met Zuid-Koreaanse 
studenten een programma volgen. 
Het doel van deze Youth Camps is de herinnering van de Koreaanse 
oorlog over te brengen van generatie op generatie, opdat men dit 
verschrikkelijke gebeuren nooit mag vergeten en vrijheid moet koesteren. 

Nu was het echter andersom: studenten uit Zuid-Korea gaan in de 
komende jaren de 17 landen bezoeken en samen met studenten uit het 
betreffende land een Youth Camp houden. 
Nederland is het eerste land waar dit plaatsvindt. De band die Zuid-Korea 
met ons land heeft en andersom en ook de uitstekende samenwerking met 
de VOKS heeft men daar doen besluiten de eerste keus op ons land te 
laten vallen. 
Ruim drie maanden zijn wij bezig geweest alles voor te bereiden. We 
kregen veel hulp van het Regiment Van Heutsz en de Koreaanse 
ambassade in Den Haag. De contacten liepen via het reisbureau van het 
Zuid-Koreaanse Ministerie van veteranenzaken (MPVA) en uw secretaris. 

Donderdag 23 augustus 
Aankomst ’s avonds op vliegveld Schiphol. De studenten werden daar 
opgewacht door de Nederlandse studenten, uw voorzitter en secretaris, 
de DC Noord-Holland en enkele Oud Korea Strijders. 
Van daaruit ging het naar het Hotel in Amsterdam waar de groepsleden 
aan elkaar werden voorgesteld en het programma werd besproken. 
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Vrijdag 24 augustus 
’s Morgens al vroeg uit de veren want er stond een intensief programma te 
wachten. Eerst naar de Ambassadeur van de Republiek Zuid-Korea, die de 
groep in Den Haag op de ambassade verwelkomde. 
Na het maken van een groepsfoto aldaar, vertrok de groep naar het 
plaatsje De Rijp in Noord-Holland. Er volgde een rondrit onder leiding van 
de heer Harmsen, voorzitter van de Stichting Jan Janszn. Weltevree. 
Vooral voor de Koreaanse studenten, waarvan de meesten voor het eerst 
in Nederland waren, vormden de molens de grootste trekpleister. 

Na de prima lunch, werd ’s middags een boottocht door de Rijp gemaakt. 
Al met al een zeer bijzondere dag. Wat is Nederland toch mooi! 

Zaterdag 25 augustus
Bezoek aan het Yi Jun Museum te Den Haag. De groep werd ontvangen 
door de heer Lee en de directeur van het museum, mevrouw Lee. 
Na een uitvoerige inleiding en een bezichtiging van het museum, was het 
tijd voor een echte Koreaanse lunch in een Koreaans restaurant. 
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De Nederlandse studenten moesten wel even wennen aan het knippen van 
vlees met een schaar. Ook het eten van vlees uit een slablad bracht de 
nodige hilariteit, maar al met al vond men het wel erg lekker. 
De lunch werd genuttigd in Scheveningen met vanzelfsprekend uitzicht op 
de pier. De lunch bestond uit een Scheveningse maaltijd: vis met friet. 
Na de lunch bezocht men de pier van Scheveningen en daarna vertrok de 
groep naar begraafplaats Nieuw Eykenduinen waar door een Nederlandse 
student samen met een Zuid-Koreaanse student een bloemstuk werd 
gelegd bij het monument van Yi Jun. 

Ook hier was een groepsfoto weer op z’n plaats, waarna de groep vertrok 
naar Den Haag om de binnenstad ‘onveilig’ te maken. 

Zondag 26 augustus 
Vertrek vanaf het hotel naar Soesterberg, waar het Nationaal Militair 
Museum werd bezocht. Voorafgaande aan het bezoek werd eerst nog op 
de grote parkeerplaats van het museum de ‘Flashmob’ geoefend. 
(Een flashmob is een groep mensen die plotseling op een openbare plek 
samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel uiteenvalt).



27 

Het bezoek aan het museum was zeer interessant. De groep kreeg als 
opdracht het gedeelte te vinden, waar de deelname van Nederlandse 
militairen aan de Korea-oorlog was ondergebracht.  

Het viel ons op, dat de collectie inmiddels behoorlijk is uitgebreid, zodat 
de opoffering van de Nederlandse soldaten in deze oorlog eindelijk in dit 
museum meer aandacht heeft gekregen. 

Na het museumbezoek vertrok de groep naar Amsterdam om daar op het 
plein voor het Rijksmuseum de ‘Flashmob’ uit te voeren. 
Het was daarbij prachtig weer en de muzikale dansuitvoering van de 
studenten kreeg de nodige aandacht van de diverse toeristen die daar 
rondliepen. 
De groep mocht zelf de rest van de dag in Amsterdam doorbrengen. Iets 
waar de studenten wel even aan toe waren. 
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Maandag 27 augustus 
Bezoek aan het Regiment Van Heutsz te Schaarsbergen. 
Het regiment onder initiatief van commandant Dolmans, kapitein 
Moerkerken, adjudant Brokken en de diverse medewerkers van het 
Koreamuseum, had een prachtig en uitvoerig programma georganiseerd. 
Bij aankomst werden de studenten in een militaire overal ‘gehesen’ en kon 
men een static show bewonderen en opdrachten in het bos bij de 
stormbaan uitvoeren. 

De regen was helaas wel even spelbreker op deze morgen, zodat het 
programma moest worden aangepast. 
Voorafgaande aan de lunch werd een bloemstuk gelegd bij het 
Koreamonument te Schaarsbergen en na het luiden van de bel een minuut 
stilte gehouden, gevolgd door een groepsfoto. 
Na de lunch werd een bezoek aan het Museum gebracht en konden de 
studenten praten met diverse Korea Veteranen die speciaal daarvoor naar 
het museum waren gekomen. 
Ook uit de gesprekken blijkt des te meer hoeveel respect men in Zuid-
Korea heeft voor de inzet van deze Nederlandse militairen destijds in 
Korea. 
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Dinsdag 28 augustus 
’s Morgens werd geoefend voor het programma dat tijdens de 
afscheidslunch zou plaatsvinden. In Korea noemt men zo’n lunch de 
‘Luncheon’ een traditie waarin speeches worden gehouden, muzikale 
uitvoeringen worden getoond en cadeaus ter afscheid worden 
uitgewisseld. 
Er waren vele gasten uitgenodigd. Daaronder vertegenwoordigers van de 
Koreaanse ambassade, het regiment Van Heutsz, het bestuur van de 
VOKS, de Stichting Weltevree uit de Rijp en het Zuid-Koreaanse ministerie 
MPVA. Ook meerdere Korea Strijders gaven acte de présence. 
Het was een prachtig programma dat de studenten lieten zien waarbij de 
film over hun belevenissen in de afgelopen dagen een hoogtepunt was. 

Met de nodige cadeaus werd de lunch afgesloten en werd er afscheid 
genomen zodat de groep uiteindelijk weer kon vertrekken naar Schiphol, 
waar ze werden uitgezwaaid. 
Het MPVA heeft inmiddels heeft laten weten het een geslaagd evenement 
te hebben gevonden en ons bedankt voor het mooie en interessante 
programma waarbij er veel vriendschappen voor het leven zijn gemaakt. 
Leo Schreuders 
Secretaris VOKS
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EXPOSITIES IN MUSEUM BRONBEEK 

Krijgsgevangenenkamp Changi door de ogen van tekenaar Henk
Brouwer 
Van 10 augustus 2018 t/m 6 januari 2019 wordt in Museum Bronbeek te 
Arnhem de tentoonstelling ‘Gevangen in beeld. Changi door de ogen van 
tekenaar Henk Brouwer 1942-1945’ gehouden.  
Centraal staat Changi, het grootste Japanse krijgsgevangenenkamp van 
Zuidoost-Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Henk Brouwer 
portretteerde er medegevangenen en maakte schetsen van het dagelijks 
leven. 
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In Changi in Singapore verbleven 50.000 geallieerde soldaten. Vooral 
Britten en Australiërs, maar ook enkele duizenden Nederlanders.  
In het begin waren de leefomstandigheden er relatief gunstig. Voor de 
meesten was Changi een doorvoerkamp op weg naar veel zwaardere 
kampen in Japan en de beruchte Birma-Siamspoorlijn.  
Maar ook in en rond Changi moest zware arbeid worden verricht. Zo 
werden Henk Brouwer en honderden anderen ingezet bij de aanleg van 
vliegveld Changi. Dwangarbeid, mishandelingen, honger en ziekten eisten 
steeds vaker hun tol. De gevangenen probeerden zich op allerlei manieren 
in leven te houden. 

Landstorm-soldaat en tekenaar Henk Brouwer deed dat door te tekenen. 
Hij maakte tientallen aquarellen, portretteerde zo'n driehonderd 
medegevangenen en maakte schetsen van het kampleven.  
Na de oorlog schreef hij uitgebreid over zijn oorlogservaringen. Dankzij de 
recente vondst van zijn bijzondere en veelzeggende werk krijgen we nu 
voor het eerst een beeld van de werkelijkheid van Changi, waar veel 
Nederlandse soldaten het leven lieten en anderen voor het leven werden 
getekend. 

Katjongs in Colditz 
Voor het eerst wordt een tentoonstelling gewijd aan de Nederlandse 
‘erewoordweigeraars’ in de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder hen die 
afkomstig waren uit Nederlands-Indië: de katjongs. Wie waren zij, hoe 
brachten zij hun dagen door, op welke manieren trachtten zij te 
ontsnappen, en wie lukte dat? 

14.400 Nederlandse beroepsmilitairen tekenden op 14 juli 1940 de 
‘Erewoordverklaring’ aan de Duitsers. Daarin beloofden zij de wapens niet 
meer op te nemen tegen de bezetter. Zij werden op vrije voeten gesteld. 

Duitsland. Opvallend was dat de meesten behoorden tot het kleinste 
militaire onderdeel op dat moment aanwezig in Nederland, het Koninklijk 
Nederlands Indisch Leger (KNIL). 36 Mannen - meer dan de helft van de 
68 niet-ondertekenaars - waren bovendien geboren in Nederlands-Indië. 
Het grootste gedeelte van de groep verbleef de rest van de oorlog 
achtereenvolgens in krijgsgevangenenkampen in het Duitse Soest, 
Juliusburg, Colditz, Stanislau en Neubrandenburg. 
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Over de spectaculaire ontsnappingspogingen uit Colditz - soms met 

tv-serie gemaakt. Die doen het voorkomen alsof die waagstukken vooral 
een Engelse aangelegenheid waren. In werkelijkheid hadden ook Fransen, 
Polen en Nederlanders daaraan hun deel, en de meeste Nederlanders 
behoorden tot het KNIL. 

De tentoonstelling werd in opdracht van Museum Bronbeek door Herman 
Keppy en Esther Wils samengesteld met veel foto's, illustraties, originele 
documenten, en voorwerpen uit de collecties van Museum Bronbeek, het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), en particuliere 
collecties, waaronder die van verzamelaar Johan van Hoppe en de familie 
Goedkoop. 

De expositie ‘Katjongs in Colditz, erewoordweigeraars en hun 
ontsnappingen 1940-'45’ is van 15 augustus t/m 31 december 2018 te 
bezoeken in Museum Bronbeek te Arnhem. 
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Krissendag in Museum Bronbeek 
Op zaterdag 24 november 2018 organiseert Museum Bronbeek een 
Krissendag. Wie graag meer wil weten over zijn eigen kris kan die 
voorleggen aan een team van krissenexperts. 

Een kris is een soms fraai versierde, asymmetrische dolk in een schede. 
Veel mensen hebben een kris in huis, meestal meegebracht uit Indonesië 
of het voormalige Nederlands-Indië. Iedereen mag op de Krissendag 
tussen 12.00 en 17.00 uur één of meer eigen ‘blanke wapens’ voorleggen 
aan kenners: krissen, maar ook pedangs, mandau’s, rentjongs, klewangs 
of andere dolken en zwaarden van Indonesische herkomst zijn welkom. De 
experts informeren de bezoeker over authenticiteit, ouderdom, herkomst 
en betekenis van de meegebrachte wapens. Op de Krissendag kunnen 
geen wapens worden verhandeld of getaxeerd. 

Een gesprek over een meegebrachte kris of ander blank wapen is 
kosteloos. Men wordt verzocht vooraf en uitsluitend per mail te reserveren 
via nb.ravensbergen@mindef.nl 
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Stichting OVW-ers Engeland - Schotland 1940-1962 
Secretariaat: Vierwoudstedenmeer 52 - 3446 JP Woerden 
tel 06-12211190 - e-mail: familievanvliet@telfort.nl 

Uitnodiging 

Op donderdag 25 oktober 2018 houdt de Stichting OVW-ers  
Engeland-Schotland haar jaarlijkse reünie.  
OVW-ers, die geen op naam gestelde uitnodiging hebben ontvangen, 
verzoeken wij gebruik te maken van de antwoordstrook bij deze 
uitnodiging. 

Het bestuur van bovengenoemde Stichting nodigt u hierbij uit voor de 
jaarlijkse reünie, welke zal worden gehouden op  

25 oktober 2018 
in de Kumpulan 

Landgoed Bronbeek 
Velperweg 147, 

6824 MB Arnhem

Ontvangst  10.00 tot 11.00 uur 
Aanvang  11.00 uur 
Maaltijd  13.00 uur 
Einde   15.00 uur 

De kosten voor deze reünie bedragen  10,00 per persoon, te voldoen bij 
inschrijving op bankrekeningnummer: NL65 INGB 0006 8360 89  
t.n.v. Penningmeester Stichting OVW-Reuniecommité Engeland/Schotland 
1940-1962 te Woerden. 

Deze uitnodiging is tevens uw toegangsbewijs  
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ANTWOORDSTROOK 

Ondergetekende, zal in totaal (inclusief zichzelf) met ….......…perso(o)n(en) 
aanwezig zijn op de Reünie van 25 oktober 2018 in de Kumpulan, 
Landgoed Bronbeek te Arnhem. 

De verschuldigde bijdrage van  10,00 per persoon is overgemaakt op 
bankrekeningnummer: 
NL65 INGB 0006 8360 89 

Naam en voorletters:  

…………………………………………..........................……………………… 

Registratienummer/nummer Veteranenpas :  

.…………………………….…………...........………..  

Naam en voorletters Partner/Begeleider:  

……………………….………………………................... 

Handtekening: 

PS: Deze antwoordstrook inzenden vóór donderdag 10 oktober 2018 aan:  
Secretaris OVW-ers 
C. van Vliet 
Vierwoudstedenmeer 52 
 3446 JP Woerden 

Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door:
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  Verkoop VOKS artikelen 

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 voorzitter 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 

VOKS schild op hout       € 20.-- 
Stropdas met Indian Head       € 11,-- 
VOKS vereniging badge       € 6,-- 
Stropdasschuif VN embleem / VOKS € 3,-- 
Stropdasklem  50 jaar Korea € 3,-- 
Ambassador of Peace stropdasschuif € 3,-- 
Ambassador of Peace reversspeld € 3.-- 
Reversspeld vlag Nederland / Korea € 3.-- 
Reverspeld VN embleem / VOKS € 3.-- 
Christanspeldjes € 3.-- 
Revers Draaginsigne gewonden  klein model € 3.-- 
DVD Little Angels Tour NL september 2010 
(de laatste dvd’s van dit spectaculaire optreden) 

€ 8.-- 

mailto:Museum.RvH@mindef.nl
mailto:ppg.gommers@kpnmail.nl
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