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6 september 2019 
 
Van de voorzitter. 
In de afgelopen periode hebben we weer een aantal bijeenkomsten en evenementen gehad waar leden van 

onze afdeling zich weer voor hebben ingezet. De jaarlijkse herdenkingen op 4/5 mei, de reünie omgeven door 

sport en spel, de wandelevenementen in Diekirch , de 2-daagse van Amersfoort en de 4-daagse van Nijmegen. 

En van deze 4-daagse toch even een terugblik. Na de een goede voorbereiding en het maken van de 

noodzakelijke trainingskilometers moesten dit jaar helaas toch een aantal mannen om verschillende redenen 

de 4-Daagse aan zich voorbij laten gaan. Daardoor was het zelfs tot vlak voor de start van dit geweldige 

wandelevenement onzeker of we ook dit jaar met een 40km groep konden deelnemen. 11 man is het namelijk 

het minimale aantal lopers voor het vormen van een groep. We hadden geluk en konden ook dit jaar weer een 

30km (19man) en een 40km groep (12 man) formeren. 

De 4-Daagse begon op zondagmiddag 14 juli met het houden van de Vlaggenparade. De route van de 

Vlaggenparade liep door de binnenstad van Nijmegen. Op deze wijze konden de militaire- en burgergroepen 

zich presenteren aan het enthousiaste toegestroomde publiek. De parade eindigde op de Wedren waar de 4-

Daagse marsleider de heer H. Sackers de 103e 4-Daagse officieel voor geopende verklaarde. 

Op maandag 15 juli vonden de aanmeldingen plaats, zo ook van ons COM detachement. Polsbandjes en 

reclame attributen verstrekt. Vriendschappen werden weer verstevigd en wandelervaringen in herinnering 

gebracht. Vervolgens zocht een ieder zijn logeeradres op om zich te settelen en gereed te maken voor de 

komende wandeldagen. Gek genoeg, en dat overkomt vrijwel elke deelnemer, komt er van slaap zo’n eerste 

nacht niet veel terecht. Een gezonde spanning ….hoe zal het gaan….heb ik alles….ben ik op tijd wakker…., zijn 

hiervan toch wel de oorzaken. 

De wandeldagen zijn in ons COM detachement bij zowel de 30km-als 40km groep uitstekend verlopen. Met als 

hoogtepunt de laatste dag de binnenkomst op de Via Gladiola. 5,7km lang te worden toegejuicht door 

duizenden mensen maakte ook dit keer een geweldige indruk. En vanzelfsprekend als je voor de eerste keer 

hebt meegelopen. Vergeten was de pijn en vermoeidheid. Op het einde “hoofd rechts” de groet aan de 

marleider en militaire hoogwaardigheidsbekleders. Om vervolgens de operatie “stofwolk” in gang te zetten en 

te worden herenigd met familie en vrienden. Het was weer een fantastische 4-Daagse. Tevreden ben ik zeker 

en geeft mij de energie om alweer in december met de voorbereidingen te beginnen voor volgend jaar. Ook 

bedank ik de COM lopers voor hun inzet, sportiviteit, saamhorigheid en het in mij gestelde vertrouwen.    

Belangrijke oproep; Al 34 jaar nemen we deel met een 40km groep aan dit 4-Daagse wandelevenement, 

echter komen we nu met deze groep in de gevarenzone. We hebben lopers nodig die ons 40 km peloton 

kunnen versterken. Zijn er onder de COM leden die volgend jaar van de partij willen zijn geef je op. 

c.mudde@ziggo.nl 

In het vooruitzicht nu de Airborne wandeltocht op 7 september. Deze wandeltocht vindt plaats in en om 

Oosterbeek en is een herdenkingstocht om diegene te eren  die in de septemberdagen van 1944 onder meer 
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in de omgeving van Oosterbeek hebben gestreden voor de bevrijding van ons land. Gerust mag worden 

gesteld dat de COM deelname aan deze wandeltocht en de bloemlegging op de Airborne begraafplaats één 

van de jaarlijkse hoogtepunten is van het COM wandeldetachement.  

Ook de walk 4 Veterans op 14 september is een aanrader. De tocht vindt plaats rondom Doorn en de 

opbrengsten worden ingezet voor de financiering van hulphonden. Wij als afdeling zetten ons graag in als 

vrijwilliger. 

Graag wil ik u attenderen op de andere evenementen ( zie agenda). Hopelijk vindt u tijd om aan één van deze 

activiteiten deel te nemen. 

Statuten. 

Inmiddels zijn de statuten notaris gepasseerd en zijn de nieuwe statuten definitief. De statuten zijn op de site 

geplaatst en zijn op verzoek schriftelijk te verkrijgen voor hen die geen PC hebben. 

RVA wordt ledenraad 

In de (komende) nieuwe statuten zie art.13. is er echter geen sprake meer van de RVA maar van 

vertegenwoordiger(s) in de Ledenraad. Onze afdeling mag gezien het aantal leden worden vertegenwoordigd 

door de voorzitter van het afdelingsbestuur , dan wel zijn plaatsvervanger en twee extra vertegenwoordigers 

van de afdeling. Inmiddels hebben zich 3 kandidaten aangemeld voor de ledenraad. 

Dit zijn;  Dick Breewer ,  Ger Goudkade en Daan Kortland. 
De Ledenraad is het belangrijkste  orgaan van de vereniging en is het van groot belang dat deze bemand 
wordt. Door dat er 3 kandidaten zijn zal er een Bijzondere ALV plaats vinden om twee kandidaten te kiezen. 

UITNODIGING 

BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Het bestuur COM van de afdeling Utrecht nodigt haar leden uit tot het bijwonen van een Bijzondere algemene 

ledenvergadering welke gehouden zal worden op 

Dinsdag 17 september 2019 

aanvang 19.30 uur 

zaal open 19.00 uur 

Locatie: Van Braam Houckgeestkazerne Mariniersweg 7 te Doorn 

Agenda 

 
1. Openen  door de voorzitter 
2. Kiezen 2 kandidaten voor de ledenraad. 
3. Sluiting BALV 
4. Drankje in het COM café 
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Bent u van plan om naar de  BALV te komen, geeft u zich dan 7 dagen voor de geplande datum op bij Arend 

Jansen van Jorksveld  email erna@kabelfoon.nl  0617850519 . NIET TIJDIG OPGEVEN IS GEEN TOEGANG TOT 

DE KAZERNE 

Inloopavonden VBHkaz wordt “ COM café ” .                                                                                                                   

Er is besloten de inloopavond een meer passende naam te geven, zoals deze ook in andere provinciën gebruikt 

wordt. Het is “COM café” geworden. De data voor 2019 zijn nog 17 september en 19 november. 

Bent u van plan om naar een van de avonden te komen, geeft u zich dan 7 dagen voor de geplande datum op 

bij Arend Jansen van Jorksveld  email erna@kabelfoon.nl  0617850519 . NIET TIJDIG OPGEVEN IS GEEN 

TOEGANG TOT DE KAZERNE ! Dit i.v.m. het aangescherpte veiligheidsniveau. Bij vragen, bel even met Arend. 

Geeft u ook even aan als u wilt blijven slapen, dan kan Arend informatie verstrekken hoe dit zelf te regelen. 

Ook in 2020 zullen we datums plannen het “COM café” als activiteit te behouden. De eerste is natuurlijk na de 

ALRV in maart 2020. 

Jaarvergadering: ALV. 
Op 23 april hebben we de algemene leden vergadering gehouden. Deze ALV was een maand uitgesteld i.v.m 
de nieuwe statuten. De opkomst was zeer bedroevend. Opkomst 20 leden. 
De oorzaak is gissen, voorjaarvakantie, de vorming van de identiteit groep Marcom die een eigen ALV hebben, 
de afgenomen interesse.  
  
Taptoe 

Het COM Utrecht wilde een uitje organiseren naar de jaarlijkse taptoe in de AHOY. 

Een busmaatschappij was bereid 2 opstapplaatsen te hanteren en tegen een redelijke prijs. 

Niets leek een leuk avondje uit in de weg te staan. Helaas hebben wij dit niet kunnen door laten gaan wegens 
gebrek aan belangstelling. Buiten het bestuur om slechts 2 aanmeldingen. Er was voor ons alleen de zaterdag 
middag nog over. Rede : De veteranenavond was al helemaal weg , omdat dit door het VI al een soort van 
opgekocht was , de zaterdagavond was ook al voor 95% weg . 

En daar de meesten die geweest zijn gelijk al weer een optie nemen voor het jaar daar op blijft er weinig 

speling over . Wie weet volgende keer beter . 

Dodenherdenking Utrecht. 

Ook dit jaar heeft de afdeling Utrecht de 50 mannen herdacht die hun leven gaven in de WO II voor onze 

vrijheid. De plechtigheid vond plaats op 4 mei  op de begraafplaats St. Barbara in Utrecht. Onder grote 

belangstelling werden er kransen gelegd door de burgermeester dhr J.van Zaane en een vertegenwoordiger 

van de Bisschop van Utrecht. Het erepeloton bestond uit leden van zowel de Bond van Wapenbroeders als van 

het Contact Oud Mariniers en stond onder leiding van Gert Krijger.  In de avond zijn door Cees Mudde, 

Gerhard Bosma en Mario Mudde bloemen geplaatst tijdens de dodenherdenking op het Dom plein te Utrecht . 

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. 
 
Erewacht. 
We hebben tot op heden (14-6-2019 ) 3 verzoeken gekregen voor een uitvaart met beperkt militair eerbetoon. 
( UMBME ) Het is wederom gelukt om aan het verzoek gehoor te geven. Wel moet ik zeggen dat het steeds 
meer moeite kost een erewacht te vormen bij een overleden Sobat. 
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Ook oproepen per email om een erewacht te vormen voor andere bijeenkomsten lopen erg stroef. 
Na toch diverse oproepen per e-mail  is de opkomst teleurstellend laag. We hopen dat we de rest van het jaar 
2019 wel met een respectabel aantal oud- mariniers deze verzoeken en herdenking kunnen bijwonen om een 
erewacht te vormen.  Het is natuurlijk niet alleen een bestuursaangelegenheid om bij de herdenkingen in het 
algemeen present te zijn. Het is ook aan u als lid van het COM Utrecht om indien mogelijk gehoor te geven aan 
onze oproepen voor het vormen van een erewacht bij een UMBME en overige verzoeken tot het vormen van 
een erewacht. 
 
REMEMBRANCE SUNDAY. 10 november 
Herdenking met bloemlegging.  
Op 11 november 1918 om 11:00 uur werd het laatste schot gelost en kwam er een einde aan de Eerste 
Wereldoorlog. Op 11 november 2018 om 11:00 uur is het exact 100 jaar geleden.  
De organisatie is in handen van CONTACT OUD MARINIERS AFDELING UTRECHT. Verzamelen 10 november 
11:30 uur bij de ingang van de Algemene Begraafplaats Soestbergen, Gansstraat 167 . 3582 EG Utrecht. 
Aansluitend Eregroet met bloemlegging bij het Korea Monument. 
 
STICHTING INDIE MONUMENT UTRECHT. Erehof Prinsesselaan Utrecht. 
Herdenking met bloemlegging op zaterdag 21 december.  
Herdenking van de 52 omgekomen mannen in Nederlands Indië en Nederlands Nieuw Guinea in de periode 
1945 - 1962. Ontvangst 13:00 uur in de Willibrord en Maartenkamer. 14:00 uur plechtigheid in de Kapel. 
Daarna Dodenappel, kranslegging en bloemenhulde bij het Monument. 
 
Mededelingen. 
Regelmatig komt het voor dat belangrijke mededelingen zoals ziekte en overlijden van een oud Mariniers via 
facebook worden gecommuniceerd. Op zich natuurlijk niets mis mee. Alleen niet iedereen zit op facebook, en 
dan is het nog de vraag of men lid is van facebook groep "mariniers ziekenboeg", anders komt de informatie 
ook niet verder. Bij ziekte is het natuurlijk belangrijk dat de informatie gedeeld wordt, maar bij overlijden is dit 
nog veel belangrijker dat er op een goede manier z.s.m wordt gecommuniceerd met het COM en niet via 
facebook alleen. 

Bij ziekte:  Dit doorgeven aan het COM Utrecht, zodat we aandacht kunnen schenken, een kaartje kunnen 
sturen of een bezoekje kunnen plannen indien gewenst. 

Bij overlijden:  De ledenadministratie moet een bericht krijgen van overlijden. Uitschrijven (stopzetten Houwe 
Zo , stopzetten email verkeer)   Indien er de wens is voor een uitvaart met beperkt militair eerbetoon moet 
ook het COM bestuur van de afdeling zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Regelen Marinier 
hoornblazer, overleg plegen met nabestaande en formeren erewacht kost tijd. 

Daarbuiten kunnen indien gewenst de rest van het COM Utrecht informeren. 

Website. 
Onze nieuwsbrieven en verslagen en foto's kunt u natuurlijk ook terugzien op onze huidige website en per 
januari 2019 op de vernieuwde website utrecht.contactoudmariniers.com.     
Daar kunt u natuurlijk ook zien als er datums zijn veranderd of activiteiten zijn toegevoegd die niet zijn 
opgenomen in deze nieuwsbrief. Daarom is het raadzaam om deze website regelmatig te raadplegen. 
De website van de landelijk COM is inmiddels ook aangepast contactoudmariniers.com en de moeite waard 
deze eens te bezoeken. Het dan ook de bedoeling dat alle websites contact oud en actiefdienende mariniers 
dezelfde huisstijl krijgen maar dit een moeizaam project De oude website  www.comutrecht.nl  is vervallen.  
Vacatures: 
Naast de uitvraag voor 2 leden om zitting te nemen in de ledenraad is er binnen het bestuur COM Utrecht ook 
behoefte aan een entousiaste bestuurslid algemeen. Voorheen was de functie algemene ondersteuning/ 
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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.  
 
Feestavond. 

Uitnodiging Feestavond COM Utrecht 
zaterdag 23 november 

Grote Kantine Van de Bernhardkazerne Amersfoort 

Aanvang: 16.00 uur  Einde: 23.00 uur 

De feestavond zal dit keer op zaterdag 23 november worden gehouden in de Bernhard kazerne. Barchman 
Wuytierslaan 198, 3818 LN te Amersfoort. De Live band  “ LOVE SHACK “ is dit jaar niet beschikbaar maar we 
hebben een andere band gevonden om deze avond muzikaal te verzorgen. 
Kosten feestavond voor leden met 1 partner/introducee € 18.00 pp. Overige introducees, indien de ruimte dit 

toelaat €25.00. Voor dit bedrag krijgt u een drankje – een verzorgd buffet  en life muziek . Ik verzoek u alvast 

op te geven maar voor 10 november, zodat we kunnen inschatten hoeveel personen we kunnen verwachten. 

Het inschrijven kan door het  overmaken van het bij de activiteit vermelde bedrag op ING, banknummer IBAN: 

NL93 INGB 0001 3374 31 ten name van CONTACT OUD MARINIERS PROV UTR te Amerongen, A.K  Zijlstra 

onder vermelding van de naam \ namen van de deelnemer(s) lidmaatschap nummer.  Vooraf aanmelden is 

verplicht in verband met toegangscontrole bij de kazerne.   Om 23.00 uur verwachten wij dat eenieder de 

kazerne weer heeft verlaten. 

Meenemen van een geldig legitimatie verplicht ook voor de introducé. Zakblad is geen geldig legitimatie. 

 

 

 
Deze reünie \ feestavond  
wordt mede mogelijk 
gemaakt  door het vfonds. 

 

 
 
Nieuwjaarbijeenkomst. 
Op zondag 12 januari willen we met u 2020 inluiden en dit moet het begin worden van een  jaar met diverse 
activiteiten. Dit jaar willen we u weer uitnodigen voor een Nieuwjaarsborrel te Darthuizen te Leersum. Om 
11.00 uur wordt u ontvangen met koffie/thee en een lekkernij en daarna kunnen we genieten van een blauwe 
hap. Tot ongeveer 14.00 uur willen we gezellig bij elkaar zijn om het nieuwe jaar in te luiden. 
U mag 1 introducé meenemen en als bestuur zijn wij er weer in geslaagd om u dit arrangement voor een 
aantrekkelijke prijs aan te bieden van 18,- PP.  
De overige consumpties zijn voor eigen rekening. Voor deze middag kunt u zich tot uiterlijk 6 januari opgeven 
bij onze penningmeester onder overmaking van  18.-  euro pp op rekeningnummer IBAN: NL93 INGB 0001 
3374 31 t.n.v COM Utrecht o.v.v. uw lidnummer / Nieuwjaarsbijeenkomst. Wij hopen op een grote opkomst 
om samen met u te toasten op dit  nieuwe jaar. 
 
Volgende Nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief zal  februari 2020 verschijnen. Ik hoop u te mogen begroeten bij één van onze 
activiteiten in de komende maanden, want u bent toch niet alleen lid geworden om de Houwe Zo te 
ontvangen? Houdt verder ook de website in de gaten. 
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Plannen 2020  en Suggesties activiteiten voor de afdeling. 
We zijn als bestuur alweer bezig met het programma voor 2020. 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.  

 
 
Agenda in kort 

   Datum Tijd    Omschrijving                   Bijgewerkt:  

   17 september 19 november 
 19:00 uur 

 

COM Café      Om toegang te krijgen tot de VBHKaz moet u 

nu 7 dagen voor de avond, zich opgeven zonder 

uitzonderingen bij Arend  Erna@kabelfoon.nl   

   14 september  

Walk4 veterans 2019  Zaterdag 14 september 2019: Doorn, 

vanuit Militair Revalidatie Centrum Aardenburg 

Doe je mee? Schrijf je snel in ,Sponsor een deelnemer of 

geef direct voor een veteranenhond. Of kom helpen. 

  10 november 
 11:30 uur 

verzamelen 

Remembrance Sunday Utrecht Algemene Begraafplaats 

Soestbergen, Gansstraat 167 . 3582 EG Utrecht. 

 23  November  16:00 uur 

Feestavond. Bernhard kazerne. Barchman Wuytierslaan 

198, 3818 LN te Amersfoort. Aanmelden verplicht.                                                               

Kosten 18.- PP 

 21 december 13:00 uur 

STICHTING INDIE MONUMENT UTRECHT. Erehof 

Prinsesselaan 2 3583 GZ  Utrecht. 

Herdenking met bloemlegging. 

   

  12 januari 2020  11:00 uur Nieuwjaar bijeenkomst te Leersum Darthuizen 
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