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                         Juni    2021 – 1 
 

 
 
 
Van de voorzitter. 
 
Na ruim een jaar van onzekerheid, een jaar in de greep van het coronavirus gaan we als alles mee zit 
geleidelijk weer naar “normaal” en kunnen we msschien onze verenigingsactiviteiten weer oppakken. 
Allereerst gaan mijn gedachten uit naar de leden die besmet zijn geraakt met het coronavirus en hieraan zijn 
overleden. Voor familie en vrienden blijft dit een heel gemis en wens hun sterkte.  Maar ook aan diegene die 
nog dagelijks last hebben van deze ziekte. Ik wens hun een algeheel herstel toe. 
 
Zoals u hebt vernomen in “Houwe Zo” zijn we in onze afdeling ook bezig met de verstrekking van de 
jubileumcoins. Op dit moment zijn er ongeveer 100 leden die nog geen exemplaar hebben ontvangen, maar er 
wordt aan gewerkt. Al met al een hele klus om iedereen persoonlijk deze coin te overhandigen. Gelukkig zijn 
er leden die ons hierbij behulpzaam zijn.  
 
Verder in deze nieuwsbrief de oproep voor verschillende bestuursfucties. Nu is het zo dat de termijnen van 
een aantal van ons aflopen. Het moet toch mogelijk zijn dat er in onze afdeling leden zijn die het stokje dan 
over willen nemen. Willen we met elkaar door gaan dan zullen er reacties moeten komen. 
Uw interresse kunt u kenbaar maken dor een berichtje aan onze secretaris Gerhard Bosma.  E: 
comutrecht@@gmail.com  of  M. 0652554379  Laat ons niet in de steek… 
 
Ik kijk weer uit naar de mogelijkheid om elkaar weer te ontmoeten tijdens de  reunie op 11 september. 
                                                                                                            
Aanmelding Reünie omgeven met sport en spel. 
Inschrijving 31e reunie omgeven met sport en spel Zaterdag 11 september te Doorn . legitimatie meenemen. 
 
Beste Sobats, 

Het bestuur van het COM is voornemens om op zaterdag 11 September de 31 e reünie omgeven met sport en 
spel te houden op het sportveld van de van Braam Houckgeestkazerne te Doorn. Uiteraard alleen als de 
coronamaatregelen dit toelaten. 

Er zullen de volgende onderdelen worden georganiseerd; 

Voor de ochtend senioren ( ouder  >50jr )vanaf 10.00 uur; 

1. Jeu de Boule Heren ( eigen competitie gemixt mag, dus vrouwen en mannen) 6 deelnemers per team, 
waarvan 3 per wedstrijd. 

2. Jeu de Boule Dames, individueel of per team (geen minimum aantal) 
3. Oriëntatieloop Heren, minimaal 2 deelnemers per team (mag ook gewandeld worden) 
4. Oriëntatieloop Dames, minimaal 2 deelnemers per team ( mag ook gewandeld worden) 
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5. Pistoolschieten, 4 deelnemers per team 

Voor de middag senioren (ouder >50 jr ) vanaf 13.15 uur 

1. Vervolg Jeu de Boule , ( eigen competitie, gemixt mag, dus vrouwen en mannen) 6 deelnemers per 
team, waarvan 3 per wedstrijd. 

2. Vervolg Jeu de Boule Dames, individueel of per team (geen minimum aantal) 
3. Handboogschieten, 3 deelnemers per team 

Omdat het Jeu de Boule een aparte competitie is geworden kunt u zich aanmelden voor 2 onderdelen. Bij 
teveel deelnemers zal er door de voorzitter van de afdeling Utrecht worden geloot wie er een plaats krijgt, 
hierover kan niet worden gediscussieerd. 

Inschrijving voor de sport en speldag tot en met 30 juni via het emailadres:  comutrecht@gmail.com onder 
volledige vermelding van ; 

 Naam en voorletters 
 Adres 
 Onderdeel waar u zich voor opgeeft (max 2) 
 Soort en Nr. legitimatiebewijs, dit moet hetzelfde zijn als datgene wat u laat zien bij de 

inschrijvingstent op de sportdag. Net als vorige keer heeft dit te maken met de toegang tot de 
kazerne. 

 Email-adres (voor het geval dit niet goed op de ledenlijst staat) 

Verdere bijzonderheden komen zsm via nieuwsbrief en/of website. 

Het volledige programmaboekje volgt uiterlijk in Juli en worden digitaal in een email verzonden. 

Uw dagcoordinator,      Gerhard Bosma       06 52554379 

Dagindeling onder voorbehoud : 

08:30 uur aanmelden coaches/scheidsrechters, inloop; 
09:30 uur opening Reünie omgeven met sport en spel; 
10:00 uur start sportonderdelen; 
12:00 uur einde sportonderdelen ochtend; 
11:30 uur start Lunch (sportveld); 
13:00 uur einde lunch; 
13:15 uur vervolg sportonderdelen; 
16:15 uur reünie gehalte opvoeren op het netwerkplein in en rondom de grote witte tent (type Aluhal) 
met (onder voorbehoud) muzikale omlijsting; 
16:30 uur einde wedstrijden; 
17:45 uur prijsuitreiking sportdag; 
18:00 uur start barbecue); 
20:00 uur einde Reünie COM omgeven met sport en spel. 

Voor hen die hun afdeling willen aanmoedigen, is dit dan ook een mooie gelegenheid om 
weer eens een bezoek te brengen aan de plaats, waar zij eens zijn begonnen aan hun diensttijd. Ook voor hen 
is een geldig legitimatie verplicht en moet u zich aanmelden. 
Voor de kosten van de barbecue  hoeft u het niet te laten, deze zijn 7 euro per persoon en kunt u betalen op 
rekeningnummer NL 86 INGB 0001078664 t.n.v. G. Goudkade Contact Oud en actief dienende Mariniers. 
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Vacatures: 
in 2021 is onze penningmeester Dick Zijlstra aftredend, we zoeken een kandidaat om deze functie op zich te 
nemen. Wilt u, alvorens te beslissen weten wat de functie inhoud, neem dan contact op met Dick Zijlstra. 
 
Ook is behoefte aan een entousiaste bestuurslid algemeen. Voorheen was de functie algemene 
ondersteuning/ webmaster samengevoegd.  Wij als bestuur COM-Utrecht willen de functies loskoppelen 
omdat de webmaster ook de nieuwsbrief verzorgd. 
Daarnaast is het ook goed dat er een nieuw bestuurslid bij komt. Nieuwe inbreng, nieuw inzichten en ideeen. 
In ons vorige nieuwsbrief is deze oproep ook geplaatst, maar heeft dit alsnog geen reactie opgeleverd. 
Ook in deze vervelende tijd gaan bestuurszaken gewoon door en is het zo dat ook huidige bestuursleden na 
jaren kunnen aftreden.  Ook kan er gedacht worden dat een ander de website van Utrecht gaat beheren of de 
nieuwsbrief gaat verzorgen voor ons met een vernieuwde blik. Ga deze uitdaging aan. De huidige webmaster 
zal je daarbij natuurlijk ondersteunen. 
 
Coin 355 jaar Korps Mariniers. 

Beste leden en donateurs. 

Er is al veel geschreven en gepraaid over de Coin ter gelegenheid 
van het 355 jarig bestaan van ons mooie Korps. 
Op diverse sociale media, maar ook bij monde, werd de vraag 
gesteld wanneer de leden van het COM deze Coin mogen 
ontvangen. Na de vele reacties tijdens de verdeling vanuit het 
CKM, waaruit blijkt dat er nogal wat Coins spontaan verdwenen in 
de post, heeft het COM besloten dit “by-safe-hand” te laten 
gebeuren. 

Voor de leden van COM Utrecht betekent dit het volgende: 
Op  korte termijn zal er, voor zover u hem nog niet heeft 
ontvangen, iemand bij u aan de deur komen om de Coin 
persoonlijk af te geven, of u vindt een envelop van het COM in uw 
brievenbus waarin o.a. de Coin zit samen met een brief van de 
huidige Korpscommandant. 

Oftewel: post voor een Marinier via een Marinier.  Veiliger en 
betrouwbaarder kan niet!  Maar geef ons even de tijd. 

 

 

 

Als mede bezorger van de Coins heb ik 
gemerkt dat velen niet een naam op 
de  voordeur hebben staan. Waarom 
dit is weet ik niet maar het soms lastig 
post bezorgen.  

Gert Krijger 

 
 
Vooruitblik. 
 
Algemene Leden Vergadering     Planning   2021    28 september    

Herdenking REMEMBRANCE SUNDAY   2021   14 november   
Herdenking Indië Monument                   2021   19 december  

Beide herdenkingen onder voorbehoud van doorgaan, kijk t.z.t. op de website Com-Utrecht of in de 
volgende nieuwsbrief. 

Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine. 
Binnen de Koninklijke marine werd in de afgelopen decennia in toenemende mate aandacht besteed aan de 
zorg voor de medewerkers. De aanzet werd gegeven door de missie van het Korps mariniers naar Cambodja in 
1990. In de loop der jaren werden achtereenvolgens het adaptatieprogramma, nazorggesprekken 
en  zorgplannen ontwikkeld. 
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De intensiteit van de missies nam in de loop der jaren echter steeds meer toe en door twee commandanten 
van eenheden van het Korps mariniers werd in 2007 nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de intensivering van 
de (gevechts) ervaringen in het toenmalige missiegebied. 

Dit was de aanzet om het Collegiaal Korps Netwerk (CKN) te ontwikkelen, dat in 2009 formeel werd opgericht. 
Vanaf dat moment werd bij eenheden van het Korps mariniers na intensieve (gevechts) incidenten, collegiale 
steun gegeven. Het CKN kreeg als slogan mee “Kracht door Kameraadschap”. 

Deze collegiale ondersteuning bleek een groot succes en werd in 2013 uitgebreid tot het Collegiaal Netwerk 
Koninklijke marine (CN KM). Inmiddels heeft dit netwerk 465 leden. 

Op 1 februari 2019 werd vervolgens het Post Actieven Netwerk Koninklijke Marine (PANKM) opgericht om ook 
aan de post actieve militairen, collegiale steun te kunnen verlenen als daar behoefte aan is. 

Doel 
Het post actieven netwerk biedt aan post actieve militairen van CZSK, zowel veteraan als niet-veteraan, op 
verzoek collegiale ondersteuning. Deze collegiale ondersteuning wordt geboden in de vorm van een collegiaal 
ondersteunend gesprek (COG) en als het gesprek daar aanleiding toe geeft, advies en/of bemiddeling. De 
collegiale ondersteuning is gericht op versterking van de veerkracht en het zelf herstellend vermogen en 
draagt daarmee bij aan het voortzettingsvermogen. 
 
Hoe 
De netwerker biedt in het collegiaal ondersteunende gesprek (COG) een luisterend oor en begrip, zonder 
oordeel. De bereidheid om te luisteren en het spreken van dezelfde taal vormt een belangrijke basis van het 
gesprek. Vaak is er ook sprake van dezelfde of gelijksoortige ervaringen. Dit alles draagt bij aan een sfeer van 
herkenning en vertrouwen. 
Als er naast een luisterend oor behoefte is aan advies, dan zal de netwerker dit naar beste vermogen geven. 
Als blijkt dat de situatie vraagt om specifieke deskundigheid of professionele zorg, dan zal de netwerker hierin 
ook proberen te voorzien door advies en/of bemiddeling. 
 
Contact 
Als je behoefte hebt aan advies/ondersteuning door een netwerker stuur dan een email 
naar: pankm2019@gmail.com. Vermeldt in de mail je naam en je contactgegevens, dan neemt de coördinator, 
Berend Timmermans,  zo spoedig mogelijk. contact met je op voor een gesprek. Hij zal je aan de hand van de 
door jou verstrekte informatie koppelen aan een netwerker die, gelet op je achtergrond, het beste bij je past. 
Netwerkers 

Geweldige bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor Fonds. 
De Postcode Loterij steunt met de loterijopbrengsten ieder jaar vele organisaties die werken aan een betere 
wereld. Fonds ontving afgelopen maand, als een van de goede doelen, een fantastische cheque van 10 miljoen 
euro van de Postcode Loterij ! Wij zijn de deelnemers erg dankbaar want hiermee kunnen er weer prachtige 
projecten gerealiseerd worden die jong en oud inspireren om actief bij te dragen aan een vreedzame 
samenleving.   

‘Roosevelt Four Freedoms Awards’ 
Elk jaar reiken de Roosevelt Foundation in Middelburg en de Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in New 
York de zogenoemde ‘Roosevelt Four Freedoms Awards’ uit. Deze zijn bedoeld voor mannen, vrouwen en 
organisaties die zich met grote toewijding inzetten voor de vier vrijheden van President Roosevelt. Tijdens de 
uitgestelde uitreiking op 31 maart sprak onder andere de koning de laureaten toe en konden jonge 
bewonderaars in gesprek met de winnaars tijdens een online meet-up.  

De winnaars van dit jaar waren de Filipijnse journalist Maria Ressa, presentator en wereldverbeteraar Sander 
de Kramer, Religions for Peace (Azza Karam) en de burgemeester van Palermo Leoluca Orlando. De 
International Four Freedoms Award ging naar de Verenigde Naties. De prijs werd aan de Verenigde Naties 

mailto:pankm2019@gmail.com
https://vfonds.us13.list-manage.com/track/click?u=e219fec81dbadca119e43c41f&id=277cc3c3dc&e=0f3f1928d8
https://www.fourfreedoms.nl/home.htm
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toegekend in het jaar waarin zij 75 jaar bestonden. Een symbolisch moment, omdat de oprichting en 
geschiedenis van de Verenigde Naties nauw zijn verweven met het leven van President Franklin Delano 
Roosevelt en zijn vrouw Eleanor. President Roosevelt wordt beschouwd als de belangrijkste architect van de 
Verenigde Naties. Eleanor Roosevelt was de eerste voorzitter van de VN-Commissie voor de Rechten van de 
Mens die toezag op de opstelling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Sinds hun 
oprichting zetten de Verenigde Naties zich met grote toewijding in voor internationale vrede en veiligheid, 
voor internationale samenwerking en voor de bevordering van het respect voor mensenrechten en 
fundamentele vrijheden. 

Inspirerende gesprekken 
Koning Willem-Alexander, demissionair minister-president Mark Rutte en Anne Roosevelt, kleindochter van 
Franklin D. Roosevelt, spraken in videoboodschappen de laureaten toe. De ceremonie werd daarnaast door 
een prachtig strijkkwartet omlijst. Na de online ceremonie gingen vier jongeren, onder leiding van presentator 
Joris Luyendijk, live in gesprek met de laureaten.  

Vfonds steunt de Four Freedoms Awards, omdat dit bijzondere gedachtegoed over de Vier Vrijheden hiermee 
levend wordt gehouden en een inspiratiebron blijft. “Het recht op vrijheid van geweten, denken en geloven, 
stelt ons in staat om ook op te komen voor democratie, mensenrechten en andere kwesties.” 

Bron: Bart van der Putten 

Voor verdere informatie zie Nationaal fonds voor vrede, vrijheid en veteranenzorg (vfonds) 

Saamhorigheid – Kameraadschap – Staan voor elkaar – Binding. 
Ik wil er u nogmaals op wijzen dat we er zijn voor alle oud- en actief dienende mariniers binnen onze afdeling 
en dus ook voor degenen die niet meer in staat zijn om aan activiteiten deel te nemen. We proberen eenieder 
actief te betrekken, maar als u in uw omgeving weet dat er sobats zijn die door ziekte zijn geveld of op andere 
wijze niet in staat zijn het contact te onderhouden meldt dit dan aan de coördinator van de "Commissie Lief en 
Leed" of aan één van de contactpersonen, of aan het bestuur afd Utrecht. 
 
Lief en Leed 
Gelukkig heeft de oproep  in december een nieuw contactpersoon voor Utrecht opgeleverd. 
Dhr. Dave Oltmans zal contactpersoon voor stad Utrecht zijn. We heten hem natuurlijk van harte welkom. 

Oproep!!!  
Maar we zijn er nog niet. Op dit moment hebben we nog  twee leden nodig die ons kunnen ondersteunen. Eén 
lid voor de regio Amersfoort en één lid voor Maarssen/ Breukelen e.o. Het is belangrijk dat deze vacatures  
worden ingevuld.  
We zijn dan ook op zoek naar leden die tijd hebben onze ogen en oren te zijn en een bezoekje kunnen brengen 
aan een oud en of actief dienende marinier die in zwaar weer terecht is gekomen, in de lappenmand zit of 
misschien iets leuks heeft te vieren. Kosten voor een presentje worden (in redelijkheid) natuurlijk na overleg 
van de nota vergoed.  Nogmaals een vereniging heeft bestuursleden, maar deze kunnen niet alles. Daarom 
hebben we ook andere COM leden nodig om als vereniging goed te kunnen functioneren. Alleen samen 
kunnen we het wel- en- wee van onze leden monitoren. Schroom niet en meld u aan.! 
Voor informatie kunt u natuurlijk contact op nemen met één van onze bestuursleden. 
 

 

 

 

 

mailto:communicatie@vfonds.nl
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(autobiografie): Nooit Opgeven door oud Marinier  Dick Verburg. 

 

Na een jeugd met veel drama en verdriet, waardoor ik geen 

enkele school behoorlijk kon afmaken, ben ik ‘gevormd’ bij 

het Korps Mariniers (Verbindingsdienst). 

Door deze fantastische vorming en training heb ik ondanks 

mijn jeugd toch successen kunnen boeken in de 

burgermaatschappij en heb daar veel obstakels kunnen 

overwinnen. Uiteindelijk heb ik een aantal 

onderscheidingen mogen ontvangen en heb als 

luchtvaartpionier een goede top bereikt. 

Dit alles is omschreven in mijn boek ‘Nooit opgeven’. 

Indien u belangstelling heeft voor dit boek dan kunt u dit 

bestellen via de volgende website: www.nooit-opgeven.nl 

De prijs per boek is Euro 20,-- inclusief de verzendkosten. 

De opbrengst van dit boek gaat naar de Nierstichting 

Nederland. 

Dick Verburg 

 
 
Herhaalde oproep. 
Om ons openingsscherm op onze website een eigen indentiteit te geven ben ik op zoek naar foto’s voor op de 
slite. De huidige foto’s in de openings slite zijn door de landelijke webmaster geplaatst. Als u foto’s heeft met 
een hoge resolutie en niet van te dichtbij genomen, en volgens U een goed beeld geven van onze identiteit als 
provincie COM Utrecht, stuur deze dan naar onze webmaster g-krijger@kpnmail.nl. Uit de inzendingen zullen 
we een keuze maken. 
 
 Volgende Nieuwsbrief. 
De volgende nieuwsbrief zal begin september verschijnen. Wij hopen u te mogen begroeten bij één van onze 
activiteiten in de komende maanden van 2021. Houdt verder ook de website in de gaten: 
https://utrecht.contactoudmariniers.com of bel ons als er vragen zijn. 
 
Wij als bestuur proberen er alles aan te doen om voor de leden activiteiten te organiseren. Maar we staan 
natuurlijk open voor suggesties. Mocht u dus een idee hebben of willen meedenken met het bestuur laat het 
ons dan weten en dan kunnen wij bekijken wat er mogelijk is.  
 
Het bestuur COM afd. Utrecht. 

Voorzitter; C.Cees) Mudde c.mudde@ziggo.nl 

Secretaris en Vice voorzitter; G.(Gerhard) Bosma   comutrecht@gmail.com 
Penningmeester; D.(Dick) Zijlstra dickzijlstra@hotmail.com 
Algemene zaken;  A (Arend ) Jansen van Jorksveld erna@kabelfoon.nl 
Webmaster; G.(Gert) krijger g-krijger@kpnmail.nl 
Algemene ondersteuning; vacant  
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