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November     2021 – 3 
 
Van de voorzitter a.i. 
Op 28 september heeft er een ALV plaatsgevonde. De opkomst was deze keer met een goede opkomst van 21 
leden een goed bezette vergadering. Maar natuurlijk niet in verhouding met ons ledenaantal van 636.  Na een 
periode van onzekerheid over de bezetting en het voortbestaan van de afdeling COM Utrecht zijn er gelukkig 2 
aanmeldingen gekomen.  Op de ALV is Piet van Geresteijn voorgedragen als secretaris en Dave Oltmans als 
coordinator L&L ( lief en leed ).  De aanwezige leden stemde allen in met deze voorstellen en zijn deze dan ook 
toegetreden tot het bestuur. 
Ondanks de oproep in mijn voorgaande nieuwsbrief en verzonden emails heeft het geen kandidaat zich 
aangemeld, voor de facature van voorzitter. Tijdens een bestuursvergadering  voor de 28e september is mij 
gevraagd voorlopig de voorzitters hamer over te nemen. Op deze voordracht is tijdens de ALV met instemming 
gereageerd. Ik hoop dan ook met de overige bestuursleden het voortbestaan van onze afdeling te kunnen 
waarborgen. Daarmee is de de functie van voorzitter natuurlijk niet bezet en blijft de oproep voor een 
voorzitter bestaan. 
 
Niet betalende leden. 
Uit een bericht van onze ledenadministrateur blijkt dat er nog diverse leden zijn die hun jaar contributie van € 
24,50 voor 2021 nog niet hebben betaald. 
Zij krijgen wel steeds het periodiek van “Houwe Zo” in hun brievenbus.  
Het kan zijn dat u het bent vergeten ondanks dat u in januari een contributie rekening heeft gehad per email 
of brief en in mei dit jaar een herinnering via dezelfde weg. 
Ik verzoek u of uw financieel beheerder, in uw administratie na te kijken of er een afschrijving is aangande 
COM Nederland. Rekening ING   NL36 INGB 0000454981 of ABN-AMRO  NL44 ABNA 0595771246.  Indien dit 
wel het geval is verzoek ik u dit te melden bij G. Goudkade   06-54941076 of via email 
ledenadmincom@planet.nl  en zo niet verzoek ik u de contributie alsnog over te maken. 
 

Een vereniging kan niet zonder leden maar ook niet 
zonder contributie. 
 
Afscheid Cees Mudde en Gerhard Bosma op 28 september 2021. 

Tijdens de Algemene Leden vergadering van het COM-Utrecht heeft de 
voorzitter Cees Mudde afscheid genomen. Door Gert Krijger werd hem een 
bos bloemen en een fles wijn aangeboden en heeft Cees de 
voorzittershamer aan Gert overgedragen. Gert heeft aangegeven dat hij 
voorlopig de voorzittershamer zal overnemen.  
Ook werd afscheid genomen van Gerhard Bosma voor zijn 6 jaren inzet als 
secretaris en werd hem ook een bos bloemen en een fles wijn overhandigt 
en werd de functie overgedragen aan Piet van Geresteijn. 

mailto:ledenadmincom@planet.nl
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Vooruitblik.  
Herdenking REMEMBRANCE SUNDAY   2021   14 november    Opgeven 030 6963174 
Herdenking Indië Monument                  2021   19 december    Opgeven 030 6963174 
 
Nieuwjaar bijeenkomst                             2022   16 januari          Restaurant Darthuizen.  
 
Herdenking REMEMBRANCE SUNDAY  2021   14 november  
Zoals elk jaar zal er wederom stilgestaan worden bij het einde van de 1e wereldoorlog 11 november 1918.  
Door de corona beperkingen is in 2020 alleen door het bestuur bloemen geplaatst, maar we hopen dat we dit 
jaar weer een normale herdenking kunnen houden. De opkomst bij deze herdenking van oud-mariniers en 
andere legeronderdelen was in 2019 goed en we hopen dat het dit jaar 2021 ook het geval zal zijn. .Na de 
geplande ceremonie zal er wederom bloemen geplaatst worden bij het Korea monument (1950-1953) ter 
nagedachtenis van de 5 omgekomen Utrechtse militairen. Wij hopen u op 14 november te kunnen ontmoeten. 

Verzamelen om 11:30 uur bij de ingang na de Algemene Begraafplaats Soestbergen, Gansstraat 167, 3582 EG 
Utrecht. De herdenking zal om 12:00 uur plaatsvinden. Wel even aanmelden bij onze secretaris. 
comutrecht@gmail.com 

STICHTING INDIE MONUMENT 
Op zaterdag 19 december  2021 zal wederom een bijeenkomst worden gehouden door  STICHTING INDIE 
MONUMENT UTRECHT. Erehof  Prinsesselaan 2, 3583 GZ  Utrecht. Dit ter herdenking van de 52 omgekomen 
mannen in Nederlands Indië en Nederlands Nieuw Guinea in de periode 1945 – 1962. 
Hoe het een en ander gaat verlopen is nog niet bekend maar het zal zeker anders zijn. Zo gouw we meer 
informatie hebben laten wij dit weten via de email of via de website. 
 

Nieuwjaar bijeenkomst 16 januari     dit onder voorbehoud 
Op zondag 16 januari willen we met u 2022 inluiden en dit zal een  jaar kunnen worden met diverse 
activiteiten na de Coronapandemie  en 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 in geslaagd om u dit arrangement dit jaar voor een 
aantrekkelijke prijs aan te bieden van €  15,- PP.   
De overige consumpties zijn voor eigen rekening. Voor deze activiteit kunt u zich tot uiterlijk 6 januari opgeven 
bij onze penningmeester onder overmaking van €  15.- pp op rekeningnummer IBAN: NL93 INGB 0001 3374 31 
t.n.v COM Utrecht o.v.v. uw lidnummer / Nieuwjaarsbijeenkomst.  

 
AANMELDEN IS VERPLICHT  ook als u niet blijft eten. 

Wij hopen op een grote opkomst om samen met u te toasten op dit nieuwe jaar. 

De nieuwe bestuursleden stellen zich aan u voor. 
 

Piet van Geresteijn 
Oud marinier verbindingsdienst van 1972-1978 daarna 34 jaar werkzaam bij 
Postkantoren bv. van baliemedewerker tot  Postkantoormanager tot 2012 toen alle 
postkantoren gingen sluiten. Toen nog 6 jaar als EHBO/BHV docent bij een 
opleidingsbedrijf gewerkt en sinds 2018 gepensioneerd en AOW'er. Ik ben 
getrouwd, 3 kinderen waarvan er 2 werkzaam zijn bij Defensie/ Landmacht. 5 
kleinkleinkinderen waarvan ik oppas opa ben op de 3 jongsten.   
Ik ben al meerdere jaren lid van het COM, bezoek de feestavonden, de 
Nieuwjaarsrecepties en meestal de ALV's. Ik ben een aantal keren lid van de 
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Kascommissie geweest en toen dit jaar in de nieuwsbrief stond vermeld dat de afdeling Utrecht mogelijk 
zichzelf zou moeten opheffen of fuseren met een ander rayon heb ik besloten om mij aan te melden voor een 
bestuursfunctie. Secretaris van een vereniging ben ik nooit geweest dus dat vind ik wel een uitdaging. Wat ik 
ook een uitdaging vind is om te bedenken wat we als bestuur kunnen bereiken om de leden meer te 
betrekken bij het COM. Evenementen of bijeenkomsten voor de - oudere leden- zullen meer en meer het 
karakter van een reünie gaan krijgen en voor - de jonge ouderen - wellicht wat andere, meer actieve of 
sportievere evenementen.  
Kortom werk aan de winkel. Ook COM NL kampt met dezelfde gedachten en heeft een project gestart, 
genaamd - Stip op de horizon - en richt zich daarmee op de toekomst. U zult hier zeker nog van horen. 
 
Groet Piet 
 
 Dave Oltmans.  

Ik heb van 1971 – 1982 gediend bij het Korps, bij de verbindingsdienst, voornamelijk 
bij de 1AGGP  (de vroegere 1e amfibische gevechts groep). Tussendoor Aruba en 
Curaçao termen,  O.Off-opleiding  en de walplaatsing AOK-Texel  (woonde in Zeist 
!!!). In 1982 ben ik naar de gemeentepolitie Utrecht gegaan. Tien jaar “op de auto”. 
Daarna naar de recherche afdeling jeugd- en zeden. Er kwamen reorganisaties bij de 
politie (Regiopolitie en een Nationale Politie), maar omdat het recherchewerk mij 
altijd heeft aangetrokken ben ik tot aan mijn pensioen bij de recherche blijven 
werken. In het sociale “pakket” van de politie kon ik school preventie projecten 
ontwikkelen voor de basis- en middelbare school. Ik hield toch nog “feeling” met 
defensie en ben sinds langere tijd Nuldelijnshulpverlener, maar heb (gelukkig) nog 
niemand moeten doorverwijzen. 

Na mijn pensionering in mei 2020 ben ik als vrijwilliger aan de slag gegaan bij Vluchtelingenwerk Midden-
Nederland en bij de politievereniging (IPA). Hoewel de Corona-tijd nog niet voorbij is, ben ik toch maar alvast 
begonnen met een cursus Spaans.  
Na het overlijden van een oud-collega, Henny van Benthem, heb ik uit respect zijn werk als commissielid Lief & 
Leed stad Utrecht overgenomen. Ik was nooit van plan om in een bestuur te gaan. Maar na gesprekken met 
een oud-collega verbindelaar en een oud-voorzitter hebben deze mensen mij over de streep getrokken, en 
besloot ik wel bewust te kiezen voor een functie. Het werd zelfs een bestuursfunctie. Zo snel kan het dus gaan. 
Aanleiding was ook dat ik het Korps (het COM) niet in de steek wilde laten in moeilijke tijden. Het is mooi om 
als “pensionado” nog steeds te mogen leren en het is gewoon mooi om een club vooruit te helpen. 
Uitdagingen aangaan, inzet plegen om iets voor elkaar te krijgen. Verbindingen zoeken.  
Ik las eens een uitspraak van het COM-lid Peter Bercx: “Wij mariniers zijn met elkaar verbonden. Nu en voor 
altijd. Het maakt niet uit waar je gediend hebt of welke kleur baret (zwart / groen) je draagt. We spreken 
dezelfde taal. Wat er ook gebeurt: je moet naast, voor en achter elkaar staan. ‘Pas altijd op je maatje en houd 
iedereen binnenboord’. Dat leer je al vroeg tijdens de opleiding. 
Dus sinds eind september 2021 mag ik bij het COM-Utrecht mij inzetten als coördinator Lief- en Leed. Wat ik 
niet wist was dat het voor een “termijn” van drie jaar was/is! Dus, de komende tijd zal u mij mogelijk een keer 
tegenkomen, of telefonisch spreken, in mijn nieuwe rol.  

Ik was verbindelaar bij het Korps, dus ik hoop dat ik jong- en oud leden voor het COM kan verbinden. En met 
elkaar te laten zien dat wij staan voor onze spreuk: 

Verbondenheid - Kracht – Toewijding.                    Dave Oltmans      

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 
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wijze niet in staat zijn het contact te onderhouden meldt dit dan aan één van de contactpersonen, of aan het 
bestuur afd Utrecht. 
 

Stip op de Horizon     Leersum, 20 oktober 2021 

Vandaag kwamen Eimert van de Griend en Derk Wisman van het Landelijk Bestuur een workshop begeleiden 

voor de leden van het COM-Utrecht. In het restaurant “Darthuizen” te Leersum werd in op een interactieve 

manier een aantal “stippen op de Horizon” geformuleerd waarna de aanwezigen hierop in groepjes met elkaar 

konden “bomen”. De groepjes konden vervolgens hun “stippen” 

verwoorden. Uit de diverse 

“stippen” kwamen bijvoorbeeld de 

items: Toegankelijk / Herkenbaar / 

Sociaal / Maatschappelijk.  

Het was een sessie waarbij tot 

nadenken werd opgeroepen en er 

werden enthousiaste voorbeelden 

genoemd. Uiteindelijk werd de 

avond afgesloten met een drankje. 

Van deze avond zal door Eimert en Derk een verslag worden gemaakt en met de 

bevindingen van de andere COM-afdelingen wordt er serieus een grote stap gezet om het COM voor de 

komende jaren weer een vereniging te maken waar men trots op kan zijn.  

 
Hoe gaat het nu met: ……………………oud marinier  Ab Hoekendijk. 
Wie? Oud marinier Ab Hoekendijk  is 85 jaar en woont in Utrecht. Samen met zijn vrouw Carry woont hij   op 
een heerlijke plek langs de Vecht. Een grote voortuin, een grote oprit met aan beide zijden van het huis paden. 
Ab vertelde later dat achter zijn huis nog veel grond van hem is. En dat, terwijl het huis tegen de rand van 
Utrecht staat. De weg voor zijn huis is een rustieke weg, vol met kuilen. Dat is nu helemaal anders geworden. 
Veel fietsers en joggers. Met de fiets is het 10 minuten naar het centrum.  
Het huis stond ooit op de nominatie om gesloopt te worden om plaats te maken voor een park. Gelukkig kon 
Ab het huis krijgen en heeft het helemaal opgeknapt. Toen wij aankwamen keken wij door het keukenraam en 
zagen Ab en Carry aan de grote keukentafel in de landelijke keuken zitten. Carry, en hun hondje,  liet ons 
binnen en wij mochten aan de keukentafel plaatsnemen. Koffie kwam er aan. Ab keek ons aan met een blik 
van, “Kom maar op”.  
 
Ab en Carry hebben 8 kinderen waarvan er 3 marinier zijn geworden en 1 bij de Landmacht is gegaan. En hij 
heeft een zoon die in politie- en justitiekringen heel bekend is geworden. Die zoon heeft het bekende 
handboek uitgegeven (Vraag het aan Mike) waarin alle wetsartikelen beschreven staan en die alle agenten 
moeten weten.  
Ab tobt wat met zijn gezondheid, m.n. met zijn heup. Hij heeft een paar keer een nieuwe heup ontvangen, 
maar tijdens de periode in het ziekenhuis heeft hij een MRSA bacterie opgelopen wat het herstel  flink heeft 
vertraagd. Ook heeft hij nog veel pijn aan de heup en moet lopen met een stok. Verder doen zij nog alles zelf 
in- en om het huis. Hij is geboren in Schiedam net tegen Rotterdam aan en na het bombardement van 14 mei 
1940 werd zijn familie geëvacueerd naar de Lage Vuursche. Na een verblijf van 6 maanden vond zijn vader een 
woning in Bilthoven. In 1952 heeft hij zich als 16-jarige  aangemeld voor het Korps Mariniers. De herinnering 
aan het bombardement en de verhalen van zijn oom over het korps, nou dat wilde hij ook wel. Die oom had 
zijn carrière in de Oost, in Indië en Nieuw-Guinea doorgebracht. Ja, dat trok hem wel. Ab ging hierbij rechterop 
zitten en je zag dat hij er graag over wilde vertellen.  
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Ab zei: ”Nadat ik de leeftijd van 16 jaar had en mocht solliciteren werd ik gelukkig aangenomen bij het Korps”. 
Hij tekende voor zes jaar zoals toen gebruikelijk was.   
Korps Mariniers: 
Hij kreeg in 1952 zijn beroepsopleiding van 14 maanden in Doorn maar de namen van zijn baksmaten of kader 
is hij vergeten. Een naam kwam nog naar boven en dat was korporaal Smink, de latere chef d ’equipage van 
Doorn. Na de opleiding ging de hele opleidingsgroep naar de Karel Doorman op wereldreis. Mooie tocht, vele 
landen bezocht. Hij zei lachend: “Ik was waarschijnlijk de eerste die voet in 
Marokko zette”. De reis zou ca. 1 jaar gaan duren maar hij ging er 
vroegtijdig van af omdat hij werd aangewezen om naar Nieuw-Guinea te 
gaan. Zijn term daar duurde anderhalf jaar. Op de vraag van ons hoe hij die 
periode heeft ervaren en of hij daarover iets kon vertellen. vertelde hij dat 
hij daar graag over wilde vertellen en dat zijn familie zelfs zegt: ”Ga je er 
weer over vertellen”?  Carry vult aan dat als er iets op tv was wat daarover 
ging dan had hij er “weer” een verhaal bij.  
Ab vertelde dat hij veel op patrouille is geweest en als hij terug op de 
kazerne was ging hij veel het kamp uit en de stad in. Daar leerde hij de 
bevolking kennen, leerde er Maleis en vooral ook veel te ritselen met de 
bewoners. Mooie tijd. 
Terug in Nederland kreeg Ab een baantje in Doorn. Kleding wassen als vice-
baksmeester  of zoiets. Een toenmalige officier overtuigde hem ervan om 
nog bij tekenen en een 2e term in Nieuw-Guinea te maken. Dat was ook niet zo moeilijk want het vooruitzicht 
om terug te gaan naar dat mooie land, de trotse, aardige mensen maar ook de prettige werktijden, 
tropendienst, 05.15 uur overal (opstaan) en 13.00 uur vastwerken (einde werken), dat zag hij wel zitten. 
Ondanks dat het in die periode “onplezierig” werd zoals Ab het noemde.   
 
Tweede keer Nieuw-Guinea: 
Weer kwam hij in veel hem bekende plaatsen en kwam hij nog veel kennissen van zijn eerste term tegen. “Zo, 
ben je er weer”. Hij had veel kennissen bij de Molukkers en de Indische jongens. Hij zegt dat hij een hoog 
respect heeft voor de Molukkers. Hij had al over de Molukkers gelezen voordat hij in dienst ging. Zij waren in 
Nieuw-Guinea bijvoorbeeld ambtenaar, of bij de politie.  Of werkten in de bosbouw. Met de Molukse 
kennissen ging hij mee jagen, vissen en naar het strand. Ook had hij goede contacten met de Papoea’s. Hij 
vond dat mensen met een goed karakter. Goede gidsen in de jungle.  Het geheel trok hem aan.  Patrouilles 
werden nog steeds gedaan, nu als korporaal, dus patrouille leider. Veel op pad geweest. Nadeel waren wel het 
ongedierte en de vele bloedzuigers die op je lichaam een plekje zochten. Op de meest ongemakkelijke plekken 
kon je ze terugvinden. Op zijn rug zat het vol met “rode hond” wat erg jeukte. 
Bij een treffen bij een van de meren, werd er flink gevochten maar de vijand werd verslagen en op de vlucht 
gejaagd. Ook werden er krijgsgevangenen gemaakt. Hij moest een keer een krijgsgevangene bewaken en na 
lange tijd vertelde deze, in het Maleis, dat hij moest plassen maar niet durfde. Blijkbaar ging het verhaal rond 
dat als je gepakt werd door de mariniers, dat ze je laten plassen en ter plekke doodschoten! 
Ab zei toen tegen de man dat hij rustig mocht plassen en dat hij niet doodgeschoten zou worden. 
Na 2 maanden terug te zijn in Nederland heeft hij de dienst verlaten en maakte hij de overstap naar de politie 
in Utrecht.  
Zijn plan was om terug te gaan naar Nieuw-Guinea en daar bij de politie te gaan. Een lokale politiecommissaris 
heeft hem dat afgeraden en gezegd om in Nederland  politieagent te worden en dan terug te gaan zodat, als 
het daar afgelopen zou zijn, hij in Nederland zo weer een baan zou vinden. 
 
Politie Utrecht: 
Dus naar de politieopleiding in Utrecht. De opleiding duurde ongeveer 14 maanden maar samen met 2 andere 
oud-mariniers hebben ze in overleg met de leiding, de opleiding in de helft van de tijd gedaan en daarna het 
examen. Alle 3 in 1x geslaagd. Dat hadden de examinatoren, die allemaal uit Amsterdam kwamen, toch niet 
gedacht. 
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Toen meelopen met een ervaren politieman in Utrecht.  In burger, want hij had nog geen uniform, dat was er 
nog niet. Wat opviel bij de politie was dat er, in vergelijking bij het Korps, geen of weinig discipline was. Hij 
was gek op honden en heeft in Utrecht uiteindelijk met veel passie de hondenbrigade opgericht. Elke zondag 
was hij aanwezig met de hond bij het 
voetbalstadion (nu FC Utrecht).  
Op het moment dat de honden ter sprake komen 
zie je dat Ab helemaal op zijn praatstoel zit. Hij 
weet alle verhalen nog en vertelde over vele 
avonturen die hij met de honden bij de politie had 
meegemaakt. 
De rest van zijn politietijd is hij altijd met honden 
bezig geweest. Ab heeft ondanks zijn drukke 
politiewerk ook nog de tijd gehad om naast zijn 
baan een bedrijf, K9-international, voor het 
africhten van politiehonden, op te zetten. Aan de 
stem en het non-verbale van Ab kon je zien dat 
hier zijn ziel en zaligheid in lag.  
 
Hij is daarvoor ook de hele wereld over geweest 
met en voor de honden. 
 Bij de Amerikaanse politie, de Noorse, de Zweedse en de Finse politie. Ab heeft wel de voorkeur voor de Finse 
politie. Hij vertelde dat hij tijdens een training in Finland, hartje winter, gevraagd werd om ook in een ijs-wak 
te springen. Eruit te klimmen en dan terug te rennen naar een barak. Ab, als oud-marinier, sprong ongekleed 
in het wak, klom eruit en rende naar de barak. Daar stond hem een warme sauna te wachten. Trots vertelt Ab 
dat een foto als bevestiging bij hem in huis hing.  
Op een gegeven moment kreeg hij te horen dat hij beoordeeld werd en dat hij geen Brigadier kon worden. De 
reden was dat, hoewel hij overal als eerste bij was, heel zelfstandig was maar niet in staat was om te werken 
in teamverband (6+ jaar korps mariniers!). Dit stak hem natuurlijk enorm. 
“in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”. 
 
Hoe kijkt hij aan tegen o.m. de Molukkersrellen in de 70er jaren. 
Ab vertelde dat hij altijd veel respect heeft gehad voor de Molukse bevolking. Met zijn kennis uit zijn Nieuw-
Guinea perioden en zijn kennis van de Maleise taal kon hij in die jaren gemakkelijker met de Molukse mensen 
in gesprek komen waardoor hij er in zijn politiewerk voordeel bij had. 
Ab vertelde een mooi verhaal hoe hij in die tijd met “zijn hondengeleiders” naar Woerden was gereden omdat 
er een adjudant van de politie ernstig bedreigd was. Dat moest wat ingetoomd worden. Hij zag op straat een 
Molukse moeder lopen, met een klewang in haar hand, en sprak haar in haar taal aan en zei in het Maleis: 
”Stuur die jongens naar binnen anders komt er rotzooi van”. De moeder ging naar de jongeren toe, sprak hen 
duidelijk aan en de jongens gingen naar binnen. Daarmee was het probleem opgelost. En was de politie niet 
meer nodig. 
Dat hij de taal sprak kon men wel waarderen en dat werkt vaak heel goed.  (Kennen en gekend worden). 
Leuk om te horen dat dit verhaal doorspekt werd met Maleise woorden en zinnen. 
Een vraag aan Carry zijn vrouw: wat vindt zij van zijn verhalen? “Ik vind ze heel interessant om te horen. Hij is 
er zelf vol van en praat veel over wat hij allemaal heeft meegemaakt”.  
Zij vertelde dat Ab goed kon leren en dat hij zich alles nog goed kan herinneren en nog zo goed Maleis sprak 
(en nog spreekt). 
Op de vraag of hij trots was op zijn kinderen zei hij dat hij heel trots was op hen.  Maar dat hij daar wel wat 
steken heeft laten vallen. 
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Tot slot: 
Het COM nu. Wat krijgt hij ervan mee? Is er iets wat hij leuk vindt? 
Voorheen gingen zij altijd naar de nieuwjaarsbijeenkomst en de 
feestavonden. Lekker eten, drinken, soms dansen en de loterij en 
natuurlijk je oude maten weer ontmoeten. Geweldig. Dat zou hij nog 
wel eens willen maar snapt dat het moeilijk is, zeker in deze Covid-
tijden. Hij waardeerde onze komst en zei dat dit veel meer moest 
gebeuren.  
 
Ab laat bij ons vertrek trots zijn hoge stapel met houtblokken zien. 
Allemaal “in het gelid” opgestapeld en allemaal even groot gehakt. 
Even trots laat hij zijn werktuigen zien, een bijl, een kloofmachine en 
heel veel andere werktuigen. Iedere dag is Ab nog bezig met het 
kloven van hout. 
Bij het wegrijden geeft Ab ons nog instructies hoe wij de auto het 
beste konden keren.   
Bij het wegrijden zien wij een man met een wandelstok, een oud 
marinier, een gepensioneerd politieman, die zijn hart verloren heeft 
aan (uiteraard) zijn vrouw en aan de “Duitse herders”. Zijn honden.  

 

Interviewers: Piet Geresteijn / Dave Oltmans (COM-Utrecht) 

Lief en Leed. 
Op dit moment hebben we nog  een persoon nodig voor de regio Amersfoort  die ons kunnen ondersteunen.  
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.   
Voor informatie kunt u natuurlijk contact op nemen met de coördinator L & L Dave Oltmans 030 6951854 E: 
daveoltmans@ziggo.nl of bij één van onze bestuursleden. 
 

Vacatures: 
Ook in 2022 zijn we een vereniging die in beweging en blijven we zoeken naar nieuwe bestuursleden om het 
voortbestaan van COM Utrecht mogelijk te maken. 
Nieuwe bestuursleden die willen meedenken en meewerken om van het COM, en met name COM UT, een 
vereniging te maken waar je graag naar toe wilt en waar je invloed uit kunt oefenen op het beleid en het 
bedenken van activiteiten die aansluiten bij wat uw interesses zijn. We horen vaak dat het COM oubollig zou 
zijn maar we horen niet hoe we dat anders zou moeten doen. Daar hebben we U of JOU voor nodig. Dus 
wacht niet langer en neem contact op. Laat horen wat je wilt en hoe jij dat zou willen aanpakken. 
 
In deze tijd gaan bestuurszaken natuurlijk gewoon door en moet het toch mogelijk zijn dat bestuursleden na 
soms al meer dan 9 jaren inzet, hun functie kunnen overdragen aan een ander en niet noodgedwongen aan 
moeten blijven omdat er geen vervanging komt, en dit is toch niet wat we willen toch ??. of wel !! 
Ook is de functie van voorzitter nog steeds vacant en is er behoefte aan extra bestuurslid algemene zaken/ 
activiteiten. Vooral de laatste functie is zeker belangrijk omdat er gezamenlijk activiteiten moeten worden 
bedacht en opgezet om de leden iets te kunnen bieden.   
In de vorige nieuwsbrieven zijn deze oproepen al eerder geplaatst, maar heeft dit alsnog geen reactie 
opgeleverd. 

 
Volgende Nieuwsbrief. 
Februari 2022 


