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Van de voorzitter         Juni 2022 
 
De afgelopen perioden hebben we gelukkig weer diverse activiteiten kunnen organiseren en kunnen bijwonen.  
Op 18 maart hadden we een uitstapje naar het militair depot in Loosdrecht met leden die 80 jaar en ouder 
waren. Op 22 maart hebben we de ledenvergadering gehouden en hadden we de hoop gekoesterd dat we na 
alle oproepen er meer leden aanwezig zouden zijn en dat we kandidaten zouden kunnen  voorstellen voor de 
openstaande vacatures. 
Tot onze teleurstelling was de opkomst weer laag en zijn er geen nieuwe bestuursleden bijgekomen.  
Op 22 mei hadden we een redelijke opkomst bij de koffiemorgen met buffet. Ondanks dat blijf ik mij toch 
zorgen maken over het voortbestaan van het COM Utrecht in zijn totaliteit als er geen extra bestuursleden bij 
komen. 
Ook hebben we op 4 mei deelgenomen aan de dodenherdenking te Utrecht en op 5 mei aan het Bevrijding 
defilé in Wageningen. 
 
Bezoek Militair Depot in Loosdrecht voor onze leden van 80 jaar en ouder op 18 maart 2022 
Op deze prachtige voorjaarsdag heeft het bestuur samen met de oudste leden van het COM een bezoek 
gebracht aan het museum Militair Depot in Loosdrecht. Dit museum is opgericht en wordt gerund door Jan 
Stuivenberg, oud-commando (KCT), samen met zijn zoon. Jan heeft een voorliefde voor het Korps Mariniers. 
Jan Stuivenberg stelde het museum direct kosteloos ter beschikking van de oud-mariniers. 

In de loodsen naast zijn huis heeft hij een veelheid aan bezienswaardige spullen tentoongesteld die je in zo’n 
relatief klein museum niet zou verwachten. 

De groep senioren bestond uit ca. 30 personen. Merendeels Nieuw-Guinea veteranen. Na de koffie met wat 
lekkers en een welkomstwoord van Dave Oltmans en een toespraak van Jan werd iedereen uitgenodigd om op 
eigen gelegenheid het museum te gaan bekijken. Jan kreeg voor zijn spontane aanbod om zijn museum te 
mogen bezoeken de eerste Com-Utrecht “DOM-borrelplank” aangeboden. Na eerst een groepsfoto te hebben 
gemaakt gingen de oud-mariniers op pad door het museum heen. Belangrijk was ook dat er ‘oude’ bekenden 
werden ontmoet en dat ze  met elkaar in gesprek zijn gegaan en zelfs herinneringen werden opgehaald. 

Rond 12.30uur gingen de eersten weer huiswaarts na een geslaagde morgen. 

Nb. Helaas gaat er ook weleens wat mis. Een paar leden konden het pand niet vinden of stonden voor een 
gesloten hek en moesten onverrichter zaken weer naar huis.  Debet hieraan was het niet helemaal juiste adres 
van het museum hoewel wij dat probeerden op te vangen door aan te weg te gaan staan om de toegang te 
regelen. Onze excuses hiervoor dat dit blijkbaar toch niet helemaal heeft geholpen. 

Zie de volledige fotoreportage op de afdeling COM-UTRECHT.    Galerij 
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Algemene Ledenvergadering van 22 maart. 
Zoals u in de nieuwsbrief van februari was aangekondigd heeft het bestuur op 22 maart jl. haar Algemene 
Leden vergadering gehouden. Van de ruim 600 leden waren incl. de bestuursleden 20 personen aanwezig en 
waren er 10 afmeldingen binnengekomen. Hieronder het verloop van de vergadering in het kort. 

 
Verslagen en financiën. 
De aanwezige leden hebben de verslagen en financiële stukken goedgekeurd, de kascommissie heeft de 
financiën gecontroleerd en de vergadering verzocht om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
beleid en de penningmeester voor de goede wijze waarop de boekhouding is gevoerd. 
 
De bestuursverkiezing. 
Bestuur heeft gesproken met een mogelijke kandidaat voor de functie van voorzitter maar dat is helaas niet 
gelukt. Andere kandidaten hebben zich niet gemeld. Het bestuur heeft de vergadering gevraagd of ze Gert 
Krijger die de functie ad interim verricht willen benoemen tot voorzitter. Dit is besproken in afwezigheid van 
hem en op een paar tegenstemmers na is hij met een veelheid van stemmen gekozen tot voorzitter. Voor de 
functie van bestuurder algemeen is (nog) niemand gevonden. 
 
Ledenraad . 
Voor de ledenraad is er niemand opgestaan om daarin plaats te nemen. Gelukkig heeft Dick Breeuwer 
toegezegd om de komende tijd nog beschikbaar te zijn. 
 
Lief en leed 
We zijn nog op zoek naar leden die aanspreekpunt wil zijn voor Lief en Leed voor Amersfoort e.o. en 
Veenendaal e.o. ook hiervoor heeft niemand zich gemeld. 

Het is toch raar dat als er vijf (5) openstaande functies zijn binnen een vereniging dat niemand zich geroepen 
voelt om op te staan en het bestuur hiermee te ondersteunen. 

Suggestie vanuit de aanwezige leden: als je zelf een functie niet kan of wil vervullen maar je kent in jouw 
mariniers-omgeving/bekenden iemand die volgens jou geschikt zou kunnen zijn,  “VRAAG HET HEM DAN”  en 
vertel hem waarom jij dat vindt en laat hem die stap zetten.  

Aftredend bestuurslid Arend Jansen van Jorksveld kreeg van het bestuur een COM Utrecht- borrelplank en op 
zijn verzoek geen bloemen of andere attentie maar het verzoek om het geld dat daarvoor beschikbaar is aan te 
bieden aan de St. Mariniers ziekenboeg/R. Isken. Het bestuur heeft dit bedrag verdubbeld en Arend mag  een 
afgerond bedrag van € 50,00 laten overmaken. 

Mededelingen vanuit de ledenraad. 
OP 24 maart heeft er een ledenraad plaatsgevonden en zijn de volgende punten besproken. 
 
- Huishoudelijke statuten zijn, na wat kleine aanpassingen goedgekeurd. ( staan op de site onder bestuur)  

- Voorstel herbenoemen Eimert vd Griend voor 3 jaar. ( bestuurslid PR & Werving )  

-  Is de voortgang besproken aangaande de Stip op de horizon. Door de corona problemen is het vertraagd en is 
op 23 februari weer een begin gemaakt. ( zie “Houwe Zo” maart 2022 bladz 7 ) 
 
- Voorstel (uitbreiding) kledinglijn. Groene polo met korps wapen en evt. toevoeging van de afdeling,  zwarte 
spijkerstof / cargo broek met zwarte riem en groen Bomber-jack en zwarte hoge schoenen. Prijsindicatie 
€110,00 excl. hoge schoenen. Er wordt nog bekeken hoe de aanschaf wordt geregeld PKU of elders. Het tenue 
is nog een voorstel. 

 
Even een uitleg 
a. Vereniging tenue:  Blauwe blazer, geborduurd Korpsembleem op linker borstzak, grijze pantalon, 

lichtblauw overhemd, stropdas met korpswapen, zwarte schoenen en mariniers baret met gepoetst 
anker. 
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b. Informele tenue : ( pilot ) Groene polo met korps wapen en evt. toevoeging van de afdeling naam,  
zwarte spijkerstof / cargo broek met zwarte riem en groen Bomber-jack, mariniers baret met gepoetst 
anker en zwarte hoge schoenen. 

c. Sportief tenue : Donkerblauwe polo met rode kraag en geborduurd korpswapen in rood. Blauwe 
spijkerbroek. Baret of cap. 

d. Marinierskostuum: Het marinierskostuum is een kostuum dat bedoeld is voor alle mariniers en niet 
alleen gedragen kan worden door een veteraan. Het kostuum is een afgeleide van het 
veteranenkostuum echter voorzien van een aantal unieke en subtiele mariniers kenmerken. 
 

Dodenherdenking Utrecht. 
Ook dit jaar hebben we te Utrecht de 50 mannen herdacht die hun leven gaven in de WO II voor onze vrijheid. 
De plechtigheid heeft plaatsgevonden op 4 mei op de begraafplaats St. Barbara in Utrecht. De organisatie van 
de plechtigheid was in handen 
van het ‘Comité 4 Mei-
Herdenking Eekhof 
Prinsessenlaan Utrecht’.  
 
Voordat de 50 namen werden 
afgeroepen werden de kransen 
geplaatst.  
 
Na twee minuten stilte klonk het 
signaal ‘taptoe’ en werden 
aansluitend het eerste en het 
zesde couplet van het 
‘Wilhelmus’ gezongen. De 
erewacht bestond uit leden van 
de Bond van Wapenbroeders en 
COM leden. 
 
Aansluitend was er een rondgang langs de graven waarbij op elk graf een rode roos werd geplaatst. 
 

Koffiebijeenkomst met buffet op 22 mei 2022 
Op deze datum heeft het bestuur een koffiemorgen met aansluitend een Indisch buffet georganiseerd om de 
leden in de gelegenheid te stellen elkaar weer eens te ontmoeten en tevens de jubilarissen van 2021 hun 
oorkondes te kunnen uitreiken met de bijbehorende dasspeld. 

Ondanks de lage opkomst maar misschien 
juist wel door de lage opkomst hebben we de 
koffiemorgen in een kleine zaal kunnen 
houden waardoor het een heel gezellig geheel 
is geworden.  
Oude bekenden zochten elkaar op en onder 
het genot van de koffie met een lekker 
gebakje kwamen de verhalen al snel op gang.  
De voorzitter vroeg het woord en de 
jubilarissen werden naar voren gehaald voor 
het uitreiken van de dasspeld en de 
oorkondes*. 4 leden waren per 1 januari van 
dit jaar 50 jaar lid van het COM. 3 leden 
waren aanwezig en 1 lid moest helaas 
afzeggen en in overleg met hem de dasspeld 
en de oorkonde per post afgeleverd. 

Rond 12.30uur was het buffet gereed en heeft iedereen zich tegoed kunnen doen aan een lekkere ‘blauwe 
hap’. Rond 14.00uur bedankte de voorzitter iedereen voor hun komst en wenste hen een veilige thuisreis toe.  
Iedereen die er niet bij kon of wilde zijn, jammer!  Het was gezellig en u werd gemist. Wij gaan ervan uit dat u 
een volgende keer er wel bij zult zijn. 
Piet van Geresteijn secretaris 
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*kijk voor de beelden op de website in de Galerij naar de foto’s  
 
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 één van de contactpersonen, of aan het 
bestuur afd Utrecht. Ook kunt u nu hulp vragen of contact zoeken via het servicepunt Mariniersassociatie. 
Deze is te bereiken via telefoon nr 088 956 3906 op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Zie ook Houwe Zo 
december 2021 bladzijde 5. 
 
Lief en Leed. 
Op dit moment hebben we 2 personen nodig. Eén voor de regio Amersfoort en één voor de regio Veenendaal 
e.o. die ons kunnen ondersteunen.  
We zijn dan ook op zoek naar leden die tijd hebben om 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 06-25388873        
E: daveoltmans@ziggo.nl of bij één van onze bestuursleden. 

 
Oproep.  (POC=Person Of Contact) Iemand voor het begeleiden van rondleidingen op de VBHKAZ  

De kazerne bezoeken kan alleen op een 3tal aangegeven dagen met een maximum aantal deelnemers. Voor 
het ontvangen begeleiden en rondleiden van deze bezoekers zijn we op zoek naar een (oud) Marinier die het 
leuk vindt om dit 3 dagen per jaar te willen doen. 
 
Iemand die contact houdt met de kazerne leiding over toegang-beheer en het aanmelden bij de wacht van de 
bezoekers. (dit aanmelden en het invullen van de bezoekerslijst kan evt. bij een van de bestuursleden afdeling 
Utrecht) Meerdere aanmeldingen zijn wenselijk zodat bij ziekte of vakantie vervanging geregeld kan worden.  
Wie zoeken wij: 

a. U moet het leuk vinden om een groep te willen begeleiden 

b. Bekend zijn in de kazerne (wellicht een wat ‘jongere’ oud marinier of iemand die nog niet zo lang 

geleden de dienst heeft verlaten) 

c. Bereid zijn om dit (evt. samen/ meerdere aanmeldingen zijn welkom) in overleg met de kazerne leiding 

te gaan regelen.  

Uw reactie graag z.s.m. naar comutrecht@gmail.com Piet van Geresteijn Secretaris ComUtrecht. 

Vooruitblik 2022. 
 

Akticiteit Datum Locatie Bijzonderheden 

Mariniersdag 11 juni Biddinghuizen Zie site 

Veteranendag 25 juni Den Haag  

Marinedagen 8-9-10 juli Den Helder  

Nijmegen 4-daagse 19 tot 22 juli Nijmegen  

 
Bestuur 

Voorzitter Gert krijger 06 22 72 58 37 g-krijger@kpnmail.nl 

Secretaris Piet van Geresteijn 06 15 89 18 67 comutrecht@gmail.com 

Penningmeester Dick Zijlstra 06 27 37 53 38 dickzijlstra@hotmail.com 

webmaster Gert Krijger 06 22 72 58 37 g-krijger@kpnmail.nl 

Algemene ondersteuning Vacant   

Coordinatie L & L Dave Oltmans 06 25 38 88 73 daveoltmans@ziggo.nl 

Ledenraad Gerrit Goudkade 06 54 94 10 76 goudkade@freeler.nl 

Ledenraad Dick Breeuwer 0343 57 85 53 dickenbirgitta.breeuwer@kpnmail.nl 
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