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Tekst: Hans Sonnemans, hoofdredacteur

“Beste mensen van de redactie,

Uw bericht op blz.2 van nummer 66“De Vaandel-
drager”: Uw mooie blad heeft een oplage van 2250
exemplaren!
U hebt er zo te zien enorm veel werk aan. Je doekt
zo’n blad,dat 4x per jaar verschijnt toch zo maar
niet op.Vijf Euro lijkt me toch géén groot bedrag
per jaar; als driekwart dat al stort dan hebt u geen
problemen meer! Dan drinken
we 1 fles wijn per jaar minder!

Met collegiale groeten,
W.G.Krol ( 7 bat GRPI)”

Goed nieuws
Goed nieuws voor meneer Krol en andere enthou-
siaste lezers:we besluiten dit laatste nummer van
2003 met goed nieuws voor de toekomst van ons
regimentsblad. Financieel staat het er allemaal
wat beter voor en daarom zal ook in 2004 de uit-
gave van deVaandeldrager gewoon kunnen door-
gaan. Goed nieuws voor iedereen die bij het blad
betrokken is; als lezer,bestuurder of redactielid.
Daar mag u dus zelfs een extra fles wijn op drin-
ken tijdens de komende feestdagen.
Over het algemeen zijn de reacties op de inhoud
van het blad positief te noemen.Het is echter dui-
delijk dat velen ook moeten wennen.Hierbij denk
ik dan vooral aan de oud-strijders die gewend zijn
aan een verenigingsblad“oude stijl”.De inhoud
van het blad moet letterlijk gedeeld worden met
andere regimentsgenoten,waardoor er soms wat
minder overblijft voor vertrouwde artikelen die te
maken hebben met hun eigen geschiedenis of die
van hun vereniging.

Redactie verantwoordelijk voor vorm en in-
houd

De redactie streeft naar een goed evenwicht,maar
moet uiteraard ook wel eens lastige keuzes ma-
ken. Het is goed om eens in te gaan op het functio-
neren van die redactie.Het is mij namelijk geble-
ken dat dit niet voor iedereen helder is.
DeVaandeldrager wordt uitgegeven door
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene. In het
bestuur van deze stichting worden alle geledin-
gen, lees verenigingen,van het regiment verte-
genwoordigd. Het bestuur heeft een keuze ge-
maakt voor de vorm van het blad met het daaraan
gekoppelde financiële plaatje. In de beginfase
was rekening gehouden met een grotere adver-
tentieopbrengst maar dit viel nogal tegen, zoals
inmiddels bekend.
De redactie van het blad is verantwoordelijk voor
vorm en inhoud van het blad,volgens de door het
bestuur goedgekeurde hoofdlijnen.De redactiele-
den voeren hun werkzaamheden geheel vrijwillig
uit.Voor alle duidelijkheid: ze worden hiervoor
dus niet betaald.Hun beloning is het plezier dat ze
hebben in het maken van een lijfblad van en voor
een levendig en actief regiment.
De levendigheid is te merken aan een grote hoe-
veelheid kopij,die echter verdeeld moet worden
over een beperkte hoeveelheid pagina’s. In princi-
pe heeft iedere vereniging recht op twee pagina’s.
De redactie kan hiervan wel eens afwijken maar
streeft ieder nummer opnieuw naar een goed
evenwicht. Irene Brigade, Indië,Bosnië,paraat ba-

Van de redactie

DeVaandeldrager, van en voor het Garderegiment Fuseliers

Hoofdredacteur Hans Sonnemans
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Tekst: Guus van Leeuwe,Voorzitter Stichting
Brigade en Garde

Met zo’n kopjeboveneen artikel denkt uwaarschijn-
lijk al snel dat ik aandedonkeredagen ronddeKerst
denkenueengoedNieuwjaarwil toewensen,waar-
na het vanzelf weer langer licht zal gaanworden.Ik
bendat uiteraard vanplan,maar daarmeewilde ik dit
voorwoord afsluiten en niet beginnen.Nee,mijn ge-
dachten zijn bij een heel ander onderwerp,enwel:
DeVaandeldrager.Uweet dat ik in de afgelopen ja-
ren regelmatig geluidenmoest laten horen hoe slecht
weer financieel voorstonden.Nou is de financiële
positie vande Stichting BrigadeenGardeer niet in-
eensbeter opgeworden,maar dankzij de steun van
demoedereenheid van ons 17e PainbatGFPI,de 13e
GemechaniseerdeBrigade,zijn de ergste geldelijke
problemenvoorDeVaandeldrager deeerst komen-
de tijd uit dewereld.Wedenken,of,beterwellicht,
hopendaarenbovendatwedekomende tijd ookwat
beter zullen scorenmet het verkrijgen van adverten-
ties. Als dat zou lukkenkrijgenweniet alleenwat
licht in deduisternis,maar zienwehopelijk ook het
licht aan het eind vande tunnel.
Er blijven natuurlijk altijd dingen tewensen te over.
Zo ookwaarschijnlijk voor onsmooie contactbladDe
Vaandeldrager,eenblad voor allendie dienenof ge-

diendhebbenonder denaam Irene.Al sprekend
daarover in eenbijeenkomst vande Stichtingmet
een aantal bestuursleden vande Indiëbataljons
(4 t/m7) (helaaswas het 3ebat niet vertegenwoor-
digd) kwamenwe tot de conclusie dat hetwenselijk
zou zijn de lezers eens aan hetwoord te laten enhun
mening te vragenover onsblad.Daarom treft u een
enquêteformulier in dezeVaandeldrager aan.Wij
roepenuopomuwmening te geven.Daarna zullen
wij in samenwerkingmet de redactie bezienwat ons
verder te doen staat omDeVaandeldrager nogbeter
opuwwensen af te stemmen.
Maar,als u dit blad onder ogenkrijgt zijn inderdaad
dedonkeredagen rondKerst aangebroken.Namens
de Stichtingwens ik u en allendie u lief zijn een heel
goedeKerst toe en een zeer voorspoedig engezond
2004.

Stichting Brigade en Garde

Licht in de duisternis!

taljon,het zijn nogal verschillende onderwerpen
en iedereen moet iets van zijn of haar gading kun-
nen vinden.

In deze Vaandeldrager
De inhoud van dit nummer getuigt ook weer van
de verscheidenheid aan activiteiten:de reünies
van twee Irene Indiëbataljons, Prinsjesdag 2003,
de onthulling van een nieuw monument in Hedel,
een reis naar Normandië.

Enquête
Het bestuur van de stichting en de redactie wil-

len graag onderzoeken hoe de lezer van de
Vaandeldrager over zijn/haar lijfblad denkt.
Vandaar dat in dit nummer een enquêteformulier
is ingesloten. Ik roep u op hieraan mee te doen
en het formulier te retourneren. Het zal ons hel-
pen een beter beeld van ons lezerspubliek te
krijgen.

De redactie van deVaandeldrager,bestaande uit
Harold Jakobs,Emil Kaspers,Nelleke Swinkels en
Hans Sonnemans,wenst u allen fijne Kerstdagen
en een goed en gezond 2004,met veel regiments-
plezier en trots!

G. van Leeuwe, voorzitter

Stichting Brigade en Garde
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In memoriam

Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene.Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van
hun dierbare.Moge zij rusten in vrede!

VOSKNBPI
Mw.O.de Boer 15 december 2001 Zuid Afrika
G.de Boer 16 maart 2003 Zuid Afrika
Mw. I.Bakker-Hertz 22 september 2003 Amersfoort
C.Oort 22 september 2003 Ulft
J.Luchies 23 september 2003 Nieuwlande
H.Dekker 25 september 2003 Amersfoort
G.van Opdorp 03 oktober 2003 Doorn
E.Hoving 10 oktober 2003 Zuidlaren
J.Rijkens 30 oktober 2003 Beilen
H.Maurik 07 oktober 2003 Amsterdam
Mw. J.Schepers-Kleene 24 november 2003 Eindhoven
Mw.P.van den IJssel-deWildt 24 november 2003 Ede

Vierde Bataljon GRPI
K.Bouman (3e Cie.) september 2003 Rotterdam
I.de Feyter (3e Cie.) september 2003 Zaamslag
J.A.Toonen (??) september 2003 Arnhem
P.Duijvestijn (3e Cie) oktober 2003 Delfgouw
Mevr. Jennissen oktober 2003 Echt
G.Johannes (OstCie.) oktober 2003 Exloermond
J.de Rond (OstCie.) oktober 2003 Oud Gastel
J.Verheijen (OstCie.) oktober 2003 Heerhugowaard
B.Pansier (4e Cie.) 20 november 2003 Oss

Vijfde Bataljon GRPI
H.Slingerland 28 juli 2003 Ouderkerk a/d IJssel
O.Haklander 08 oktober 2003 Speuld (Ermelo)

Zesde Bataljon GRPI
D.Eenhoorn datum niet bekend Zaandam
G.H.Borst 31 augustus 2003 Oegstgeest
H.Bosman 04 oktober 2003 Boskoop

In memoriam
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Veteranenzaken

Zevende Bataljon GRPI
F.W.F. Borgstein (3e Cie) 05 november 2002 Driebergen-Rijsenburg
L. van der Graaf (2e Cie) 18 september 2003 Rotterdam
F.Vos (Staf Cie) datum niet bekend Amsterdam
H.V.Ringoir (Staf Cie) 28 september 2003 Amsterdam
A.J. Pongers (Staf Cie) 17 november 2003 Lochem

17 Painfbat, C.Cie
D.Claessen 14 november 2003 Eindhoven

Tekst: Nationaal Comité 4 en 5 mei

Tijdens de Nationale Herdenking op 4mei herden-
ken wij allen - burgers enmilitairen - die in het
Koninkrijk der Nederlanden,of waar ook ter we-
reld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de
TweedeWereldoorlog in oorlogssituaties en bij
vredesmissies.

Voorafgaand aan de officiële plechtigheid bij het
NationaalMonument op deDamom20.00 uur orga-
niseert het Nationaal Comité 4 en 5mei elk jaar op 4
mei een herdenkingsbijeenkomst in deNieuwe
Kerk.Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor
overlevenden en nabestaanden,al dan niet aange-
sloten bij een eigen organisatie.De bijeenkomst be-
gint om 18.55 uur en duurt ongeveer tot 19.25 uur.
Voor de aanwezigen in de kerk is ruimte gereser-
veerd aan de voet van het NationaalMonument.Hier
zijn een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar
voormensen diemoeilijk ter been zijn.Ook is het
mogelijk omde plechtigheid bij hetMonument op
demonitoren in deNieuwe Kerk te volgen.

Omdebijeenkomst bij te wonen kunnen belang-

stellenden een brief sturen naar het Nationaal
Comité 4 en 5meimet daarin vermeld:naam,ge-
boortedatum, adres,postcode en plaats, telefoon-
nummer, reden van aanvraag en eventueel de naam
van de vereniging of organisatie waarvan zij lid zijn.
Na ontvangst van de brief worden zij in het uitnodi-
gingenbestand opgenomen enwordt begin febru-
ari 2004 de officiële uitnodiging toegestuurd.Bij de
uitnodiging is een antwoordkaart gevoegdwaar-
mee door een iedermaximaal twee kaarten kunnen
worden aangevraagd.De antwoordkaartenworden
door het Nationaal Comité in volgorde van binnen-
komst behandeld.Het aantal stoelen is groot,maar
niet onbeperkt.
Degenen die in de afgelopen jaren al een uitnodi-
ging hebben ontvangen hoeven niet te reageren,zij
zijn vast in het uitnodigingenbestand opgenomen
en zullen in februari 2004wederomeen uitnodiging
ontvangen.

Adres :
Nationaal Comité 4 en 5mei
Rapenburgerstraat 109
1011VL AMSTERDAM
website:www.4en5mei.nl

Nationale Herdenking dinsdag 4 mei 2004



Tekst: directeur Veteranen Platform

HetVeteranen Platform als belangenbeharti-
ger voor de Nederlandse veteraan is er in ge-
slaagd ommet betrekking tot de gratis treinkaart-
jes een succes te behalen.Mede dankzij de be-
reidheid van de leden van ons parlement en ove-
rige vormen van publiciteit blijven deze trein-
kaartjes voorlopig bestaan.De reacties en brie-
ven hierover waren voor ons motiverend en sti-
mulerend en zijn mede van invloed geweest op de
uiteindelijke besluitvorming door de
Staatssecretaris.Vanzelfsprekend zijn hiernaast
vele honderden reacties van reünieverenigingen

en individuele veteranen van belang geweest.
U kunt er op rekenen dat hetVeteranen Platform
onterechte bezuinigingen over de rug van de
Nederlandse veteranen altijd aan de kaak zal blij-
ven stellen.

De Staatssecretaris van Defensie heeft bij zijn
aankondiging om de vrijvervoerbewijzen toch
(voorlopig) te laten bestaan,gezegd dat hij ko-
mend jaar een discussie wil over het te voeren ve-
teranenbeleid en de verbeteringen daarvan.Het
Veteranen Platform wordt bij deze discussie be-
trokken als belangenbehartiger van
de Nederlandse veteranen.
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De vrij-vervoerbewijzen voor veteranen blijven voorlopig
bestaan

Regimentsjaardag 2004
Op 9 januari 2004 is ons Regiment 63 jaar jong.Dit
wordt gevierd in de Generaal Majoor de Ruyter
van Steveninck kazerne te Oirschot.Overste
Jacobs memoreert telkens in zijn welkomsttoe-
spraak op onze reünies,dat alle veteranen van
harte welkom zijn bij dit evenement.Wilt u die
dag een keer meebeleven, neem dan contact op
met de secretaris van uw eigen bataljon.Hij kan u
alles vertellen over aanvangstijden en program-
ma van de dag.

Regimentsjaardag 2003

Juiste adresgegevens Veteranen Instituut
In deVaandeldrager nummer 67 stond op pagina 4 een artikel over het DraaginsigneVeteraan.
Wij hebben echter niet de juiste gegevens vermeld,deze moeten zijn:
Veteraneninstituut
Willem van Lanschotplein 2, Postbus 125, 3940 AG Doorn
Telefoon: 0343 474 150, Fax: 0343 474 114, e-mail: info@veteraneninstituut.nl
HetVeteraneninstituut is op werkdagen (maandag – vrijdag) van 09.00-17.00 uur geopend.
Wij bedanken de heer Mergler van hetVeteranen Instituut die ons hierop attent maakte.



Tekst: Kol der Fuseliers, Arie Vermeij
Voorzitter Vereniging Veteranen Vredesmissies
GFPI

Oprichting nieuwe vereniging
Onder de paraplu van de Stichting Brigade en
Garde wordt een vereniging voor jonge vetera-
nen opgericht.Op 25 november is de eerste ver-
gadering geweest van het voltallige bestuur van
deVerenigingVeteranenVredesmissies GFPI.Dit
bestuur heeft zich tot doel gesteld,gedurende de
komende twee jaar deze jonge veteranenvereni-
ging op te zetten.U zou zich kunnen afvragen
waarom deze nieuwe vereniging nodig is.De er-
varing, met bijvoorbeeld de Indië-bataljons, heeft
geleerd dat je je als veteranen moet verenigen als
je elkaar nog kunt vinden.Als je elkaar pas jaren
later gaat opzoeken,op het moment dat er pas
echt behoefte aan is, lukt dat niet goed meer en
kost het sowieso heel veel moeite.Wil je de con-
tacten met elkaar onderhouden,moet je dat dus
tijdens de periode van actieve dienst (uitzending)
of kort erna organiseren.

Doelstellingen van de vereniging zijn
De band tussen de veteranen onderling en de nog
actief dienende militairen in stand te houden en
waar mogelijk te verbeteren.Hierbij gaat het om
veteranen die bij vredesmissies registratief waren
ingedeeld bij het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene (dus ook mensen van andere wa-
pens en dienstvakken!).
De band tussen de veteranen en het regiment in
stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.
Het begeleiden van de leden bij het oplossen van
psychosociale problemen,opgelopen als gevolg
van de deelname aan een vredesmissie.

Vredesmissies
Deelnemers van de volgende vredesmissies kun-
nen lid worden: IFOR 2 (1996), SFOR 1 (Acie
1997), SFOR 5 (1998/1999), KFOR 2 (Acie 2000),
SFOR 10 (Bcie 2001), SFOR 13 (2002/2003) en de
overige individueel uitgezondenen onder de
vlag van UNPROFOR,UNFICYP,UNTSO, IFOR,
SFOR en KFOR.

Samenstelling bestuur
Als voorzitter zal zoals u boven hebt kunnen zien,
ArieVermeij optreden en als vice voorzitter is aan-
gesteld majoor Henk Laurens (IFOR/SFOR).De
kartrekker achter de schermen is de secretaris,
majoor Andy van Dijk (IFOR/SFOR).Als penning-
meester is majoor Reijer Holtmans (IFOR) aange-
zocht. De overige bestuursleden zijn de adjudan-
ten Hein Asveld (IFOR/SFOR) en Stef Fridael
(SFOR/KFOR).Nicole Hooft (SFOR) zal eveneens
als bestuurslid de gelederen versterken.Als com-
municatiedeskundige is Nelleke Swinkels toege-
voegd aan het bestuur.Ten slotte bestaat de maat-
schappelijke werkgroep,die zich vooral zal rich-
ten op de derde doelstelling,uit de aalmoezeniers
JeffreyVincentie en Jan van Lieverloo en maat-
schappelijke werker Adrie van Houwelingen.

Aanpak
Binnenkort wordt gestart met de ledenwerving;de
ledenadministratie zal worden bijgehouden door
de Sectie S1 17 Painfbat GFPI.Over twee jaar zal tij-
dens de algemene ledenvergadering dit (voorlopi-
ge) bestuur plaatsmaken voor een door de leden
gekozen bestuur.Ten slotte is de (lange termijn)
planning dat er in 2006 een reünie wordt georgani-
seerd, maar u hoort binnenkort meer van ons.
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Oprichting jonge veteranenvereniging
Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI

Potentiële kandidaten voor een lidmaatschap van de Vereniging Veteranen

Vredesmissies GFPI.



Tekst: Henk van Beers

Draaginsigne veteranen
Iedereen zal inmiddels wel in het bezit zijn van
het draaginsigne veteranen.Dat is te merken aan
het aantal vragen die nu op komen De meest ge-
stelde vragen en antwoorden erop laten we hier
de revue passeren:

Hoe bestaat het dat een weduwe het draaginsigne
veteranen krijgt toegezonden voor haar reeds ge-
ruime tijd overleden echtgenoot?

Antwoord: de naam van de echtgenoot staat
nog steeds in het bestand bij hetVeteranen
Instituut.

Als ik op de linkerrevers van mijn verenigingste-
nue(kostuum) een aanduiding draag van een mij
verleende Koninklijke onderscheiding mag ik –
volgens het protocol – op die revers geen andere
onderscheidingsteken dragen.Kan ik dan het in-
signe rechts dragen?

Antwoord: zowel het draaginsigne veteranen
als aanduidingen van verenigingen en derge-
lijke worden dan gedragen op de rechterre-
vers.

Het draaginsigne vertoont gebreken, zoals afbre-
ken van de speld of iets dergelijks.Wat moet ik
doen?

Antwoord:Op de reünie van uw onderdeel of
veteranendag staat altijd een stand van het
Veteranen Instituut.Neem het defecte insigne
mee naar die stand, vertel de standhouder wat
er aan schort en ter plekke wordt het defecte
insigne ingenomen en een nieuw insigne uit-
gereikt.

Overlijden van de veteraan
Elke veteraan, in bezit van deVeteranenpas, komt
voor in het bestand van hetVeteranen Instituut en
blijft daar staan totdat de veteranenpas is terug-
gezonden. DeVeteranenpas is strikt persoonlijk
en verleent aan nabestaanden geen rechten.U
kunt het overlijden van een veteraan melden bij
hetVeteranen Instituut door de veteranenpas ve-
teranenpas met de adresdrager waarmede u het
blad Checkpoint ontvangt, terug te sturen naar

het adres daarop vermeld.Het sturen van een
briefje met de mededeling van overlijden is niet
voldoende.Er wordt gewerkt aan een verbetering
van het systeem,maar nu reageert het bestand al-
leen op terugzending van de veteranenpas.
Wilt u als nabestaande het blad Checkpoint toch
ontvangen,neem dan een persoonlijk abonne-
ment.
Wilt u als weduwe een reünie van het onderdeel
van uw overleden echtgenoot bijwonen,wendt u
zich dan met een goed omschreven verzoek tot
hetVeteranen Instituut.Gelet op de politieke en
economische ontwikkelingen en maatregelen, ho-
pen we dat die bewijzen blijvend worden vers-
trekt, maar besprekingen over allerlei subsidies
zijn nog gaande.

Subsidies
In een tijd van dichtdraaien van allerlei wijd
openstaande geldkranen,worden helaas ook min-
der subsidies toegekend aan dienstverlenende
instanties.Ook hetVeteranen Instituut valt onder
die beperkende regelingen.Wil het Instituut toch
optimaal kunnen functioneren,dan zullen intern
beslissingen moeten worden genomen.Ook wij
als veteranen kunnen daarbij helpen door in
voorkomend geval deVeteranenpas van overle-
den echtgenoot of vader terug te sturen naar het
Veteranen Instituut,waardoor de naam uit hun be-
standen wordt verwijderd en er minder bladen
behoeven te worden aangemaakt en verzonden.
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Van het Veteranen Platform

Gerrit Vink, op iedere reünie aanwezig om namens het Veteranen Instituut

vragen te beantwoorden.



Tekst: Rudi Hemmes, voorzitter van de vereni-
ging van Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene

In de laatsteVaandeldrager heb ik uitvoerig ver-
teld hoe gezellig de reünie was op 10 juli.Tot mijn
spijt heb ik verzuimd te vermelden dat op die reü-
nie onzemedebestuurder Piet van derWal voor
ons museum een schilderij aanbood.Dat iemand
iets aan het museum geeft is op zich niet zo bijzon-
der, maar dit was een schitterend kunstwerk dat
door Piet zelf was geschilderd.En dat was wel heel
bijzonder,want het was een cadeau waarmee Piet
als kunstenaar uit de anonimiteit trad.Het was voor
ons een verrassing dat Piet zo goed kan schilderen
en het was onaardig vanmij om daar niets van te
zeggen in deVaandeldrager en dat spijt mij.Nu
weet u dus dat wij een kunstenaar in het bestuur
hebben en daar zijn wij heel trots op.Als u voor de
feestdagen nog een opdracht voor Piet in gedach-
ten hebt moet u snel zijn want het loopt storm,dat
begrijpt u wel.

De herdenking van de bevrijding van Eindhoven op
18 septemberwas zoals gewoonlijk stijlvol en na af-
loop van het defilé,waar onzemensenweer een
schitterend figuur sloegen,erg gezellig.
Op 11 oktober warenwij gast van het Historisch
Museum in Hedel ter gelegenheid van hun 25 jarig
bestaan.Wij werden prima ontvangen enmenigeen

heeft bij de toer door Hedel en in hetmuseumher-
inneringen van toen boven zien komen.Almet al
voor de aanwezigen een geweldige dag.

Op 10 december gaanwij met het Regiment naar
Normandië.De volgende dagworden op het strand
van Arromanches koorden uitgereikt aan Fuseliers
die daar recht op hebben.Daarnawordt een pla-
quette onthuld tegenover het kasteel St.Come,bij
het huisje waar in augustus 1944 ons BrigadeHQ
was gevestigd.Daarna gaanwij weer terug naar
Oirschot.Het zal best vermoeiend zijn,maar zeer de
moeite waard.En u kunt wellicht uitrusten tot de
feestdagen omer danweer tegenaan te kunnenmet
familie en vrienden.

Ik hoop dat de kerstdagen voor u gezellig zullen zijn
en dat u een goede jaarwisseling zult hebben.Ik
hoop dat u in de donkere dagen,eind december,
niet somber zult zijnmaar dat u kunt genieten van
het licht.Wewordenmet de dag ouder enwe erge-
ren ons aan vele veranderingen,maar er blijft ge-
lukkig nog heel veelmoois om ons over te verheu-
gen en veel positiefs om ons op te richten.En de
Fuseliers houden ons jong!

En dan gaanweweer een nieuw jaar in.Dat begint
voor onze vereniging inOirschot bij de Fuseliers op
9 januari met de viering van onze verjaardag.Die
verjaardagwordt afgesloten in de eigen vernieuw-
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Voorzitter:R.W.Hemmes,Thorbeckelaan 74,2564 BS ’s-Gravenhage
Secretaris:F.C.van der Meeren,Noordsingel 23,4611 SB Bergen op Zoom
Penningmeester:H.van Beers,Pr.Clausstraat 60,4761 AM Zevenbergen
Gironummer 1.999.533,“Ver.van Oud Strijders v.d.Kon.Ned.Brigade Prinses Irene”
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht
aan, sociaal medewerker:Fr.Bakx,Postbus 80,4840 AB Prinsenbeek

Een kunstenaar in het bestuur, historie in Hedel en
koorden in Normandië

Vereniging van Oud-strijders Koninklijke

Nederlandse Brigade Prinses Irene



de Fuseliersmess“Congleton”,die op 25 november
is geopend.

U kunt ook vast in uw nieuwe agenda noteren dat we
op 5mei weer gaan defileren voor onze Prins
Bernhard inWageningen en dat onze algemene ver-
gadering en onze jaarlijkse reünieworden gehou-
den inOirschot op 3 juni.

Ik wens u en allen die u dierbaar zijn nogmaals fijne
feestdagen,een goede jaarwisseling en een gezond
en gelukkig 2004.Houdt de Regimentskalender in
deVaandeldrager in de gaten en ik hoop dat u in
2004 naar zoveelmogelijk evenementen van de
Fuseliers kunt komen.

Ik kijk naar u uit!
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Tekst: Frans van der Meeren

4 mei 2004
OpdeVeteranenpagina hebt u al iets kunnen lezen
over de Nationale Herdenking op 4mei 2004.De le-
den van onze vereniging die nog geen uitnodiging
hiervoor ontvangen,kunnen zich vanaf nu voor de
herdenking van 4mei aanmelden bij:Nationaal
Comité 4 en 5mei aan de Rapenburgerstraat 109,
1011VL Amsterdam,website:www.4en5mei.nl

5 mei 2004
Op 5mei 2004 vindt het traditionele defilé in
Wageningenweer plaats.De secretaris moet uiter-
lijk op 1maart opgevenmet hoeveel personen de
vereniging aanwezig zal zijn.Hij vindt het prettig
als u hem vóór 15 februari laat weten of:
U alleen komt of met partner/begeleider.
Umet eigen/openbaar vervoer komt.

3 juni 2004
Opdonderdag 3 juni 2004 is onze jaarlijkse reünie

en jaarvergadering gepland.We hopen er weer net
zo’nmooie dag van temaken als dit jaar.U kunt zich
nu al opgeven,maar uiterlijk vóór 1mei 2004.Ook
voor deze aanmelding geldt dat de secretaris
graagwil weten of:
- U alleen komt of met partner/begeleider.
- Umet eigen/openbaar vervoer komt.
- U een dieet hebt.
De kosten van de reünie bedragen€ 3,- over tema-
ken op giro 1999533 t.n.v.“Ver.vanOud Strijders
v.d.Kon.Ned.Brigade Prinses Irene”,Pr.Clausstraat
60 4761 AM Zevenbergen.
In de volgendeVaandeldrager,nummer 69 vindt
meer informatie.

Aanmelden
Voor 4mei kunt u zich dus rechtstreeks aanmelden
bij het Nationaal Comité 4 en 5mei.Voor het defilé
en de reünie doet u dat bij de secretaris:F.C.van
derMeeren,Noordsingel 23,4611 SB Bergen op
Zoom,tel.0164 – 241119,e-mail:
f.van.der.meeren@12move.nl.

Vanuit het secretariaat

Tekst: Henk van Beers

De contributie voor het jaar 2004 (nog steeds
€10,-) zal bij degenen die ons gemachtigd heb-
ben begin februari 2004 van de rekening worden
afgeschreven. Wanneer u ons niet of nog niet ge-
machtigd heeft,wilt u dan zo goed zijn om uw con-
tributie ook omstreeks diezelfde tijd,begin febru-
ari 2004,over te maken op giro 1999533 t.n.v.“Ver.
van Oud Strijders v.d.Kon.Ned.Brigade Prinses
Irene”,Pr.Clausstraat 60 4761 AM Zevenbergen.
Leden van onze vereniging die in landen wonen
met een andere valuta dan de Euro wil ik graag
het volgende vragen:wanneer het voor u onmo-

gelijk is aan Euro biljetten te komen,wees dan zo
goed uw contributie over te maken in het papie-
ren geld van het thuisland (graag gewikkeld in tin
foil).Afwikkelingen van girale overschrijvingen,
money orders en dergelijke, via de banken kosten
zoveel geld aan administratiekosten dat er van uw
overmaking praktisch niets over blijft. In sommige
gevallen moeten wij zelfs nog geld mee brengen.
U kunt met gegevens uit uw eigen dagbladen of
tijdschriften wel omrekenen hoeveel u ons dan
ongeveer schuldig bent. Bovenstaande geldt al-
leen voor leden van de Brigade.De veteranen van
de Indiëbataljons betalen uiteraard alleen aan
hun penningmeester.Dank voor uw moeite.

Nieuws van de penningmeester



Tekst: Tony Herbrink

Op zondag 9 november 2003 vond de jaarlijkse
herdenking van de gesneuvelden in de oorlogen
1914-1918 en 1940-1945 plaats.Traditiegetrouw
was een deputatie in de persoon van Frans Bakx
en Tony Herbrink van de vereniging van Oud
Strijders van de Brigade aanwezig.
Bij de Cenotaph werden 24 kransen gelegd door
plaatselijke autoriteiten en verenigingen.Ook wij
legden een krans,waarbij wij aansloten bij de
Engelse traditie om een krans van klaprozen
(poppies) te gebruiken.
Na afloop woonden alle deelnemers een kerk-
dienst bij in de Anglicaanse kerk.De voorganger
gaf een bijzonder goede weergave van het doel
en het nut van de jaarlijkse herdenking.Hij sprak
heel duidelijk tot de jeugd,die in grote getale
aanwezig was.
De kerkdienst werd gevolgd door een bijeen-
komst in de kantine van de plaatselijke hockey-
club achter de kerk.Er was een uitstekend buffet,
waarvan iedereen, vooral de jongelui, goed ge-
bruik maakten.
Gedurende het buffet bleek ons dat het bestuur
van de“Association of Dutch veterans in
Congleton, in overleg met de gemeentelijke auto-
riteiten en de leiding van het plaatselijke muse-
um, had besloten om hun“standard”een plaats te
geven in het museum.Dit omdat er in feite geen
oud-strijder meer was,die nog in staat is om de
“standard” te dragen bij officiële gelegenheden.
Bij de aanbieding zou dan een voorwaarde zijn,

dat de“standard”bij officiële gelegenheden
weer ter beschikking zou zijn van de oud-strijders
in Congleton. Bij die gelegenheden zou dan een
kleinkind van een oud-strijder optreden als “stan-
dardbearer”.
Men was ook van oordeel dat de“standard”niet
overgedragen moest worden, alvorens er een in-
vasiekoord aan was bevestigd.
Toen de burgemeester van Congleton aankondig-
de wat er zou gaan gebeuren, vroeg hij aan mij of
ik in een paar woorden kon aangeven hoe de vork
aan de steel zat en waarom de“standard”van een
invasiekoord moest worden voorzien
Gelet op de reacties en het aanhoudende ap-
plaus, mag worden geconcludeerd dat het een en
ander duidelijk over was gekomen. In de korte
toespraak heb ik aangegeven dat het invasie-
koord van Joop Keizer aan de“standard” zou wor-
den bevestigd. Joop is in het begin van dit jaar op
vakantie in Nederland overleden,maar heeft
sinds het einde van de oorlog in Congleton ge-
woond en heeft altijd de zorg voor de“standard”
op zich genomen.
De burgemeester van Congleton rondde de
plechtigheid af met het overdragen van de“stan-
dard” aan de leiding van het museum,met de uit-
drukkelijke toevoeging dat hij van harte hoopte
en ook verwachtte dat er nog in lengte van jaren
levende oud-strijders met invasiekoord,dan wel
vertegenwoordigers van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene,getooid met het invasie-
koord, aan de herdenkingen in Congleton zouden
deelnemen.
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Herdenkingsdag in Congleton, november 2003

De heren Herbrink en Bakx en een krans van klaprozen. De burgemeester van Congleton met de “Standard”, getooid met koord.
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Tekst:Wim ter Horst

Op 24 oktober 2003 vond in het Stadspark te
Roermond,de onthulling plaats van het monu-
ment voor jonge veteranen.Als een erkenning en
een eerbetoon aan de 158 doden,die gevallen
zijn tijdens de diverseVredesmissies onder de
vlag van deVerenigde Naties, vanaf Korea tot he-
den.

HetVeteranen Platform had de aangesloten ver-
enigingen uitgenodigd om daar met een deputa-
tie aanwezig te zijn.Namens deVereniging Oud
Strijders Indië Bataljons van het Garde Regiment
Prinses Irene waren o.a. aanwezig Theo van Alst,
Wim ter Horst, Frans Mulder en Jo van derWeerd.
Er werden diverse toespraken gehouden door
een jonge veteraan,die in Sebrenica had gezeten,
door de moeder (mevrouw van Rijn) van een uit-
gezonden militair, die in Libanon was veronge-
lukt, alsmede door De Staatssecretaris van
Defensie,C. van der Knaap.

Zonder de andere sprekers tekort te doen,mag
toch gezegd worden,dat de toespraak van moe-
derVan Rijn zeer indrukwekkend was.
Zij verwoordde het hele verloop van de uitzen-
ding van haar zoon, vanaf het moment dat hij thuis
kwam vertellen,dat hij naar Libanon ging tot en
met de komst van een paar gezagsdragers van
Defensie die de droeve tijding, van het overlijden

van haar zoon,brachten.Dit bericht kwam onge-
veer een week na zijn laatste brief,waarin hij
schreef, over twee weken met verlof te komen.
Gedrieën,de jonge veteraan,mevrouwVan Rijn
en de Staatssecretaris onthulden het monument.
Het is een heel mooi monument geworden en stelt
voor:“Irene”Godin van deVrede,geflankeerd
door wachters”

Aan deze wachters is duidelijk te zien,dat het
streven naar- en het behoud van deVrede niet
zonder gevaar is.Het monument staat in hetzelfde
park als ons fraaie Indië Monument en symboli-
seert dus tevens een brug tussen de oude en jon-
ge veteranen.

Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW ZEVENAAR
0316 524002

Vereniging van Indië-bataljons van het

Garderegiment Prinses Irene

Monument Vredesmissies

Jonge veteraan, mevrouw Van Rijn en de Staatssecretaris.



13

Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI

Garderegiment

1946-1950
Reünie Commissie

4e Bataljon

Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW Zevenaar
0316 524002

Tekst: Theo van Alst

Na de terugkeer uit Nederlands Indië op 27 maart
1950 (wij verbleven bijna 3 jaren op Java) werd de
eerste reünie gehouden op 5 oktober 1968 in
Schalkhaar.
Op deze reünie werden alleen de veteranen uit-
genodigd, toen nog zonder partners.Op negen
oktober j.l. vond alweer de 16e Reünie plaats, nu
echter in Oirschot en mèt partners.
Bij binnenkomst werd koffie met een Brabants
worstenbroodje geserveerd,dat na een lange reis
van de meeste reünisten zeer welkom was!
Om ongeveer 11 uur kon voorzitter Juan
Kerssemakers alle reünisten hartelijk welkom
heten, evenals de afgevaardigden van de Brigade
en de andere Indië-Bataljons.
Een bijzonder woord van welkom aan twee broers
van destijds gesneuvelde sobats, de heer G.van
Asten met echtgenote uit Leende en de heer A.
Stoop uit Roosendaal.
Deze familieleden waren het reüniecomité zeer
erkentelijk dat ze in de gelegenheid waren om
onze reünie mee te maken.
Het is misschien een idee om als u als veteraan fa-
milieleden van gesneuvelde sobats kent deze na-
bestaanden via de secretaris, uit te nodigen voor
een volgende reünie.
Ook H.Henning uit Den Haag,de leider van de
werkplaats in Blitar was weer aanwezig. Zij had-
den destijds de taak het rijdend materieel ook
“rijdend” te houden (er was werk genoeg!!! ).

Helaas zijn er dit afgelopen jaar tien sobats over-
leden, terwijl een veertigtal collega’s afgezegd
hadden wegens ziekte of anderszins.
Na het welkomstwoord van de voorzitter sprak
Majoor F.van Dijk een welkomstwoord namens de
RC,Overste Jacobs,die in Den Haag over de bezui-
nigingen bij de Landmacht moest vergaderen.
Hierna mocht ik enkele tips geven over het verloop
van deze dag en u allen uitnodigen om onze 43
achtergebleven sobats bij het monument te her-
denken. Het weer werkte tijdens de herdenking
uitstekendmee.Heel indrukwekkend en stijlvol
was de herdenking ook nu weer met kranslegging
door Jan Beckers en Theo van Alst, in tegenwoor-
digheid van het Irenevaandel met vaandelwacht,
een peloton militairen en een hoornblazer.

Onze Bataljonsreünie

Voorzitter Juan Kerssemakers

heet de reünisten welkom



In warme bewoordingen hield onze voorzitter een
toespraak,waarna hij de namen van de gesneu-
velde sobats in het toenmalig Nederlands Indië
oplas.
Het (toevallig) tweemaal overvliegen van een he-
likopter deed denken aan de ceremonie in
Roermond op 6 september van de straaljagers in
de ‘MISSING -MAN’ -formatie.
Na terugkomst in de zaal kregen alle veteranen
een geplastificeerde kaart -in kleur -A4 formaat-
van Oost Java met op de keerzijde een grote op-
somming van veel activiteiten en plaatsen op
Midden en Oost Java in de periode van 1947-1950.
Dit presentje werd door allen bijzonder op prijs
gesteld en bracht de verhalen van“toen”weer op
gang.Tussendoor werd iedereen meerdere keren
voorzien van een hartig hapje.
De uitstekende rijstmaaltijd liet zich goed sma-
ken, waarna velen nog een bezoek brachten aan
het fraaie museum van Brigade en Garde.

Jan Baas MT-er en motor ordonnans uit
Heerhugowaard bood het museum,via Majoor
van Dijk, een door hemzelf (in ca 380 uren) ver-
vaardigde complete Ford,Type E 60 L-3-tonner,
op schaal (1 op 15) aan.Een prachtexemplaar!!
(hierover verderop meer)Enkele jaren geleden
heeft Jan Baas ook al eenWeappon Carrier op
schaal gemaakt, eveneens een prachtige werk-
stuk, dat zijn weg naar het museum al heeft gevon-
den.

14

Jan Beckers en Theo van Alst, leggen krans bij het monument.

Jan Baas biedt aan maj. Van Dijk de Ford F 60 op schaal aan.

Eregroet voor gevallen sobats

Oproep
Degene,die op de Reünie van het 4e Bat.
G.R.P.I. op donderdag 9 oktober j.l. in
Oirschot een verkeerde regenjas heeft mee-
genomen kan contact opnemen met:
H.Geertsma (3e Cie) Gladioolstraat 8 3742
TD Baarn, Tel. 035 -5416477.



Tekst: Jan Baas, een voormalig lid Regiment
Politie (tegen wil en dank) die zich gelukkiger
voelde in zijn eigen beroep, bij de M.T. van het
Vierde Bataljon

De Ford F 60 L is een exact evenbeeld zoals des-
tijds werd gebruikt door het 4e Bataljon Garde
Regiment Prinses Irene in de jaren 1946/1950, zo-
wel tijdens de opleiding in Arnhem - als op
Midden- en Oost Java.Het registratienummer is
dat van de truck,waar de inmiddels overleden so-
bat Luck Paardekoper in reed.

Technische specificaties:
Eigen gewicht 4240 KG - lengte 6198 mm.
Breedte 2286 mm - benzine motor - 8 cilinderV -
95 PK - 3800 omw/min.
Volgens militaire specificaties een laadvermogen
van 3000 KG.Dit model, gemaakt van 1? mm plaat-
staal heb ik in 365 uur vervaardigd.De wielen en
differentieels zijn gedraaid van essenhout en de
huif is gemaakt door mijn echtgenote Sien.
Het is eigenlijk bijna een evenbeeld van het type
C 60 L - echter dat is een fabrikaat van de General
Motors Compagny met het merk Chevrolet, dit
voertuig had o.a. een 6 cilinder lijnmotor, en ook
andere differentieels.Om de juiste technische ge-
gevens te achterhalen is een beroep gedaan op
de leden van de vereniging Keep them Rolling, en
de Ford fabrieken in Ontario,Canada,die de volle
medewerking hebben verleend.

Anekdote
Tijdens de periode 1947 van de eerste politionele
actie in het gebied rond Semarang,gebeurde het
nabij de plaats “De Mak”dat de makkers van onze
M.T. (motor transport) het evenbeeld van de Ford
F 60 L aantroffen, namelijk een Chevrolet type C
60 L.Dit voertuig was in allerhaast door de ge-
vluchte vijand achtergelaten en omdat het
Bataljon nog niet rijkelijk was bedeeld met een
voertuigenpark werd deze truck als “oorlogsbuit”
beschouwd.Na het beëindigen van genoemde
eerste politionele actie,moest het 4e Bataljon
Garde Regiment Prinses Irene worden overge-
plaatst naar Oost Java, om zich te voegen bij de 4e
Infanterie Brigade.Voor die overplaatsing moest
het Bataljon, inclusief alle voertuigen,worden in-

gescheept op het motorschip,deVan de
Waals.Tijdens het aan boord takelen van de voer-
tuigen constateerde men dat onze M.T.beschikte
over twee trucks met een identiek registratie
nummer.Op de buitgemaakte Chevrolet 3 tonner
stond namelijk hetzelfde kenteken als op de Ford
3 tonner,dus bleef de Chevrolet helaas achter op
de kade!Wat de bootreis naar Soerabaia betrof,
ondanks dat de kapitein liet weten dat er geen
plaats aan boord was voor ons,besliste de leger-
leiding dat wij dan maar op het dek meegingen,
met het gevolg dat er in Soerabaia een stel zigeu-
ners van boord kwam,dat zich in dagen niet had
kunnen wassen en scheren.
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De Ford F 60 L, een beschrijving van het model

De Ford F 60 L.
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De Reüniecommissie wenst u allen 

Prettige Kerstdagen, 

een goede jaarwisseling 

en een voorspoedig, 

maar vooral gezond Nieuwjaar.

Tot ziens op de reünie 

op 7 oktober 2004 in Oirschot.
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Nieuws van het Vijfde Bataljon GRPI

Reüniecommissie 5-GRPI

Secretariaat:
H.A.M. (Ine) Speelberg-Hermans
Eikenlaan 13,  6063 BM Vlodrop,
tel. 0475-404404
ine.speelberg@tiscali.nl

leverd door onze eerste compagnie, die bij uit-
zondering in haar geheel in Loeboek Aloeng
lag. Tegelijk met de aflossing van de wacht werd
ook het eten voor de centralist aangevoerd.
Omdat er niet teveel soldaten waren, die het
Engels voldoende machtig waren, werden ze uit
het hele bataljon gerekruteerd en de bedoeling
was, dat ze twee weken aan een stuk op de post
bleven. Langer vond men het ook medisch niet
verantwoord want de post lag midden in een
moeras.

Prijs uit de loterij
Eind augustus werd ik aangewezen om de cen-
trale te bemannen. Ik voelde me of ik een prijs
uit de loterij getrokken had en dit had ook zo
kunnen zijn, want de dienst bestond uit de tele-
foonwacht. Omdat er een bewakingsgroep was,
die mij bij het overgaan van de telefoon kon
waarschuwen, bestond mijn werk hoofdzakelijk
uit klaverjassen met de wacht, lezen, slapen en
af en toe een ommetje om de tenten. Mijn ge-
weer stond goed geolied in de tent van de
wacht. Maar er zaten problemen aan te komen.
Allereerst braken de pokken uit bij een soldaat
in ons kamp in Passar Oesang en mijn peloton
kwam in quarantaine. Alle verkeer naar Loeboek
Aloeng mocht niet meer stoppen en goederen
voor ons detachement werden bij de wacht ge-
lost. Hiermee ging ook het aanstaande koningin-
nefeest voor het derde peloton en aanhang ver-
loren. Maar ik zat al op mijn nieuwe post.

Een merkwaardige Koninginnedag

Tekst: A.J.M. v.d. Elsen

Na 54 jaar nog gebeiteld in geheugen
De meest bijzondere koninginnedag, die ik in
Indonesië gevierd heb, is die van de inhuldiging
van koningin Juliana op 6 september 1948 ge-
weest. De omstandigheden van toen waren zo
apart, dat ze nu na vier en vijftig jaar nog als in
steen gebeiteld in mijn geheugen staan. De
plaats was de oversteek van het riviertje de
Tapakis op West Sumatra, vier km ten westen van
de kampong Loeboek Aloeng, ongeveer halver-
wege Padang en Boekit Tinggi. De Tapakis vorm-
de de noordelijke grens van het gebied, dat
door ons met de eerste politionele actie bevrijd
was. Op de plaats van de opgeblazen brug was
door onze genie een voetgangersbrug gemaakt
ten behoeve van de Commissie van Goede
Diensten en aan weerskanten was in de gedemi-
litariseerde zone een controlepost ingericht
voor de overstekende leden van genoemde
commissie, voornamelijk Amerikaanse officie-
ren. Onze post bestond uit een tweetal tenten:
die het kortst bij de brug stond was voor de
wacht, de tweede voor de veldtelefoon, die de
verbinding vormde tussen de CGD post in Fort
de Kock en het hoofdkwartier van de U-Brigade
in Pading stad. Deze lijn mocht alleen gebruikt
worden door de aangewezen centralist en de ge-
sprekken moesten in het Engels gevoerd wor-
den. In de tent van de wacht stond nog een veld-
telefoon voor eigen gebruik. De wacht werd ge-
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Vervolgens ging onze compagniescommandant
naar Nederland terug en de oudste eerste luite-
nant werd waarnemend compagniescomman-
dant. Dit had tot gevolg, dat mijn bruin leventje
geen twee maar acht weken duren zou, tot een
nieuwe compagniescommandant met de rang
van majoor aangekomen was. 

Inhuldigingsdag
Zo brak de inhuldigingsdag van koningin Juliana
aan. Behalve wat infiltraties in de buurt van
Loeboek Aloeng was het al maanden lang rustig
in het Padangse. Er zouden de nodige parades
zijn en voor de katholieke U-brigadiers begon
het feest met een H. Mis met militair eerbetoon
in de Theresiakerk in Padang. Maar het venijn
zat ook hier in de staart. Middenin de nacht werd
ik wakker van een harde knal, gevolgd door ge-
weervuur. De peloppers hadden van de over-
kant een handgranaat gegooid en ze beschoten
direct daarop de tenten. Wij waren weer eens te
goed van vertrouwen geweest, omdat we dach-
ten, dat we als post van de Verenigde Naties on-
schendbaar waren. De wacht had dekking ge-
zocht en de wachtcommandant had met het tele-
foontoestel in de armen Loeboek Aloeng ge-
beld. Zelf ging ik in de wachttent mijn geweer
ophalen en ik was nog zo stom om staande in
een helverlichte tent de loop door te halen. De
telefoonlijn was niet doorgesneden. Uit Loeboek
Aloeng kwam versterking van een patrouille met
een 3 inch mortier onder commando van de lui-
tenant Abrahami de Melverda van de KNIL-artil-
lerie. Nu werden de peloppers aangevallen. Hun
wachtlokaal werd met brenvuur doorzeefd en
verderop werden leegstaande huizen, waarvan
wij dachten dat er peloppers in zaten met 3 inch
granaten bestookt. Om geen politieke inciden-
ten te veroorzaken ging onze versterking de
Tapakis niet over. We kregen verder geen tegen-
vuur en na een half uur ging de alarmgroep
weer naar het bivak terug. De wacht werd die
nacht met vier man versterkt. 

Gewekt met spotliedjes
Na een paar dagen dacht niemand meer aan het
incident. De peloppers werden weer overmoe-
dig. ’s Morgens werd ik dikwijls gewekt door de
overkant met diverse spotliedjes. Ze voelden
zich kennelijk gedekt door de Veiligheidsraad.
Toch zou dit hen op een zekere dag nog duur te
staan komen. Half oktober had de derde com-

pagnie haar nieuwe commandant en werd ik
naar mijn plaats als ordonnans teruggeroepen,
niet meer naar Passar Oesang maar naar
Baringin. De post aan de Tapakis werd overge-
nomen door 4 R.S.
Toen het bekend was, dat op 19 december om
half zeven de actie zou beginnen, zat de wacht
met de bren in de aanslag klaar. Aan de overkant
zaten twee TNI soldaten hun liedjes te zingen.
Klokslag half zeven viel het eerste schot van de
artillerie en onmiddellijk schoot de brenschut-
ter vanonder het tentzeil met een paar vuursto-
ten de zangers overhoop. De graven van de on-
fortuinlijke peloppers lagen bij mijn bezoek in
1979 nog aan de oever van de Tapakis. 
Hier eindigt voor mij de historie van de post aan
de Status Quo-lijn. Er kwam een baileybrug en
de weg naar Fort de Kock via de Anaikloof was
weer open. 

“Leve de Koningin”

Inhuldigingsmedaille Koningin

Juliana in 1948



Reüniecomité
Het reüniecomité wordt gevormd door:
Jan Elbers, Kluizeweg 264, 6815 EJ Arnhem. 
tel. 026-3514227.
Harry Vleeming, St. Willibrorduslaan 8, 6931 ES
Westervoort. tel 026-3118271
Piet Peters, Kasteelsepad 7, 6686 EX
Doornenburg. tel.0481-423410.
Fred Muskee, Eilandplein 266, 6922 EP Duiven.
tel.0316-280014.
Rekening bij de Rabobank Arnhem, onder nr.
15.86.65.996, alsmede
een girorekening onder nr. 19.30.405. 
Beide rekeningen staan ten name van
Reüniecomité 6e Bat. G.R.P.I.

Oorlogsgravenstichting
Van mevrouw J. Huysing - van der Velden van het bu-
reau Kranslegging ontvingen wij de volgende brief:
Hierbij delen wij U mede, dat overeenkomstig Uw
verzoek op 7 september 2003 bloemen werden
gelegd op de graven van 13 militairen van uw
Bataljon. Wij vertrouwen erop u hiermede vol-
doende te hebben geïnformeerd.

Nieuw adres
Martien Karens heeft ons verzocht om zijn nieuwe
adres onder de aandacht van de lezers van de
“Vaandeldrager” te brengen.
Zijn nieuwe adres is:
Handelstraat 143, 7311 CK Apeldoorn,
tel.055-5221261.

Tot slot
Wensen wij onze zieken een spoedig algeheel
herstel toe.
Verzoeken wij het overlijden van onze Bataljons
vrienden te willen melden aan Jan Elbers! 
Ook bij verhuizingen graag bericht.
Doen wij onze speciale groeten toekomen aan
onze vrienden in het buitenland. 
Wensen wij allen Fijne Kerstdagen, een goede
Jaarwisseling en een voorspoedig en vooral 
gezond Nieuwjaar.
Eindigen wij met de hartelijke groeten van Harry,
Piet, Fred en Jan.
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Nieuws van het Zevende Bataljon GRPI

Reüniecommissie van het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene,
Jo van der Weerd, voorzitter, Houttuinen - Noord  33, 7325 RE

Apeldoorn, tel. 055-3662338, Wim ter Horst, Secretaris/

Penningmeester, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, tel. 0575-519207

Email: wg.terhorst@chello.nl, Willem Bruger, Europalaan 62, 6991

DD Rheden, tel. 026-4953186 Postbankrekening: 4347 ten name

van Bataljon Berdjalan, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen.

Bankrekening: ABN-AMRO 53.25.29.650 ten name van Bataljon

Berdjalan, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen.

Van de voorzitter

Tekst: Jo van der Weerd

De afgelopen twee jaar hebt u dit mooie blad “De
Vaandeldrager” ontvangen. In dit blad leest u niet
alleen het wel en wee van ons eigen bataljon,
maar kunt u ook lezen hoe het de andere Prinses
Irene bataljons vergaat. We noemen dit blad dan
ook “Een blad van allen en voor allen”.
De laatste tijd zijn er wat financiële problemen
ontstaan. Deze zijn in hoofdzaak veroorzaakt door
tegenvallende advertentie-inkomsten.
Vrijdag 7 november 2003 is hierover, in Oirschot,
een vergadering geweest. Namens ons bataljon
was de voorzitter en de secretaris hierbij aanwe-
zig. Door de 13e Brigade te Oirschot werd een
forse subsidie toegezegd waardoor de toekomst
van ons mooie blad er weer zonnig uitziet.
Wij zijn de 13e Brigade hiervoor heel dankbaar.
Ook een wat minder goed bericht. Onze nieuwe

penningmeester Benno Schulte heeft laten weten
dat hij zich moet terugtrekken uit het bestuur van
ons bataljon. Dat is een tegenvaller. Onze pen-
ningmeester Wim ter Horst was hem al aardig aan
het inwerken. 
Jopie, de vrouw van Benno, heeft in de afgelopen
periode twee operaties moeten ondergaan.  Ze
heeft een nieuwe knie en een nieuwe heup gekre-
gen. Gelukkig gaat het heel goed met haar.
Benno vindt dat hij nu niet voldoende tijd meer
kan vrij maken voor zijn taak als penningmeester.
Hij heeft zich wel bereid verklaard om toe te tre-
den tot de vaste helpers tijdens de reünie. 
Nu het woord reünie is gevallen wil ik nog even
iets zeggen over onze laatste bijeenkomst op 2
oktober. Niet teveel, maar één zin, want onze se-
cretaris doet uitgebreid verslag van deze dag.

Het was weer een geweldige reünie!

Tekst: Wim ter Horst

Bij binnenkomst in de Kempenaar werd aan ieder-
een een enveloppe overhandigd, met daarin, een
zakagenda 2004 (met 7 GRPI logo) voor de man-
nen. De dames kregen een  setje handgemaakte

kaarten en een handgemaakte bladwijzer aange-
boden. In huisvlijt gemaakt door Cor van der
Weerd, echtgenote van onze voorzitter. Beide at-
tenties vielen zeer goed in de smaak bij de reü-
nisten, evenals de koffie met het inmiddels tradi-
tionele “Brabantse Worstenbroodje”.

Verslag reünie 2 oktober 2003



Vertraging bij de Nederlandse Spoorwegen
De openingstijd was gepland op 10.30 uur, maar
aangezien er nog 1 bus moest binnenkomen, (de
NS had weer eens vertraging, maar de bus-
chauffeur was zo kien en attent om de aankomst
van de vertraagde treinen af te wachten, zodat
een ieder toch nog voor elven in de Kempenaar
was. Klasse!) werd dit iets later.

De voorzitter hield een duidelijke toespraak,
waarin hij iedereen welkom heette, met name de
genodigden van de Irene Brigade en de zuster
Indië Bataljons alsmede de huidige Regiments -
commandant en leden van zijn staf.
Hierna volgde een toespraak door Overste Jacobs
(huidige Regimentscommandant). Hij benadrukte
weer het belang van de traditie handhaving in het
Regiment en maakte duidelijk dat de Veteranen te
allen tijde welkom zijn, niet alleen op hun reünies,
maar ook bij andere gelegenheden, zoals Regi -
mentsborrel en Regimentsjaardag (11 januari),
die in 2004 gevierd wordt op vrijdag 9 januari.

Dodenherdenking
Hierna verzocht de voorzitter iedereen zich naar
het Heliveld te begeven, waar de dodenherden-
king zou plaats vinden. Deze plechtigheid in aan-
wezigheid van de Vaandelwacht, hoornblazer en
een detachement Fuseliers werd geleid door
Majoor Andy van Dijk. Na het intreden van de
Vaandelwacht en de vlagceremonie, waarbij de
vlag halfstok werd gehangen volgde, onder lei-
ding van Wim ter Horst, een sfeervolle herden-
king voor diegenen, wier namen  staan gegra-
veerd in het Monument. Zij hebben het hoogste
offer gebracht. Zij keerden niet  terug van hun
missies in respectievelijk Europa en het voorma-

lig Nederlands Indië. Tevens werd er een dode-
nappèl gehouden voor de leden van ons eigen
Bataljon, die overleden zijn na onze vorige reünie.
Hierbij fungeerde Benno Schulte als secondant.
Na de kranslegging volgde een defilé langs
Vaandel en het Monument.

Gezellig samenzijn met verloting
Terug in de Kempenzaal, was de bar open en be-
gon  het gezellig samenzijn. Het was al  snel een
heel geroezemoes en er heerste een zeer gezelli-
ge sfeer. Oude makkers zagen elkaar soms na ja-
ren weer terug, want er waren inderdaad meerde-
re sobats, die in jaren niet waren geweest en nu
kennelijk toch weer behoefte hadden om hun
oude sobats weer terug te zien. Door een viertal
dames werden er loten verkocht, waarvan twee
dames Will Elst en Riet van Run spontaan uit het
publiek geplukt werden om te helpen. 
De keurig ingerichte verlotingtafel, waarop de
fraaie prijzen waren geëtaleerd door Cor, An en
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Jo van der Weerd, voorzitter van 7GRPI.

Wim ter Horst en Benno Schulte leggen krans.

De dames achter de verlotingstafel: Cor van der Weerd, An Hettinga, Tony

Derks en Bea van der Weerd



Tony, geassisteerd door Bea, was na de lotenver-
koop spoedig uitverkocht. Velen hebben een mooie
prijs mee naar huis kunnen nemen. De hoofdprijs:
“Een Midweek op een vakantie boerderij in de
Achterhoek” werd met gejuich ontvangen.
Tijdens dit gezellig samenzijn werden er een
drietal hapjes geserveerd, was de winkel open,
werd de bar veelvoudig benaderd en kreeg de
stand van het Veteranen Instituut regelmatig be-
zoek van klanten die problemen hadden met hun
Veteranenspeld. 
Gerrit Vink kon het echter allemaal oplossen.

Selamat tot april 2005
Omstreeks 13.45 uur was het tijd voor een uitste-
kend verzorgde nasimaaltijd, waarvan een ieder
onder het genot van een daarbij behorend drank-
je, heeft genoten. Na deze maaltijd vond er een
optreden plaats in de Filmzaal van de “Eigen -
heimers” uit Borne. Zij hebben ons gedurende
bijna anderhalf uur een programma voorgescho-
teld, dat klonk als een klok. Met liedjes uit onze
Indië-tijd, waarbij wij ons soms weer in “Tempo
Doeloe” waanden, afgewisseld met diverse mop-
jes en beeldspraken, hebben zij de reünisten kun-
nen boeien met hun humor, waarbij ook de seri-
euze kant niet werd vergeten… Hun optreden
werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van
ons Veteranenlied. Het werd uit volle borst mee-
gezongen.

Nadat de voorzitter beide artiesten had bedankt
begaf het bestuur zich naar de uitgang van de
Filmzaal teneinde zoveel mogelijk afscheid te kun-
nen nemen van de huiswaartskerende reünisten.
Velen van hen gaven ons een handdruk als dank
voor de geslaagde dag en beloofden, indien moge-
lijk, een volgende keer zeer zeker terug te komen.
Selamat tot april 2005.
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Het bestuur van 7 GRPI en hun

echtgenotes wenst alle leden

en hun dierbaren,

Prettige Kerstdagen,

een goede jaarwisseling

en een voorspoedig

maar vooral gezond Nieuwjaar

Regimentsflitsen

Kort maar krachtig!!

Tekst: Lkol der Fuseliers, Harold Jacobs,
Bataljons- en Regimentscommandant

SFOR 14 is weer terug. De tijd vliegt en gelukkig
hebben we al onze Fuseliers weer terug na een
zeer geslaagde uitzending bij SFOR 14, bij 11
Mechbat. We kijken nu al uit naar onze gezamen-

lijke oefening in Normandië in december, waar
niet alleen het bataljon, maar ook de brigade staf-
compagnie aan deelneemt. Het gehele parate
Regiment dus. Op 11 december zullen er door
oud-strijders weer koorden worden uitgereikt op
het strand van Arromanches. Ook zal een plaquet-
te worden onthuld bij St. Come.



Het bataljon heeft toch weer 33 functies voor vol-
gend jaar erbij gekregen, waardoor we een
Mortierpeloton overeind kunnen houden. Met het
vooruitzicht dat we in de nabije toekomst 81 mm
mortieren gaan krijgen, kunnen we zo onze mor-
tierkennis en ervaring overeind houden. Het
Mortierpersoneel met doorlopende contracten
kan zo in de eigen functie aan het werk blijven.

Op 25 november openden we onze eigen
Regiments mess in gebouw 29. Na enkele jaren van
afwezigheid hebben we  weer onze eigen plek.

Ik wens u en de uwen alvast heel prettige feest -
dagen en een gezond en gelukkig 2004!

Volo et Valeo!
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Onthulling Congleton door de voorzitter van de KNBPI en de RC.

De Bataljonskoffiekamer (Bakoka) van binnen, er is overigens meer te krij-

gen dan koffie!

Tekst: Kpl der Fuseliers, Jasper Mol 
Plaatsvervangend Groepscommandant Acie 

Dinsdag 16 oktober was het weer zo ver.
Prinsjesdag en voor een Garderegiment zoals dat
van ons, houdt dat in dat we een gezellig dagje uit
hebben naar Den Haag. Maar voor het zo ver is
moet er natuurlijk eerst geoefend worden.

Oefenen in stilstaan
Een aantal weken voor Prinsjesdag gaan wij al
naar Den Haag om ons C.T. ( Ceremonieel  Tenue )
te passen. We nemen de helmen dan alvast mee
terug naar Oirschot om er tijdens het vooroefenen
aan te wennen. Er wordt vaak voorgeoefend. In
het begin is het alleen wapenexercitie en dat
wordt later uitgebouwd tot het vooroefenen van
de gehele ceremonie.
Vooral in het stilstaan wordt geoefend want dat is
wat we toch het meeste doen. Tijdens de gehele
toespraak van de Koningin moeten wij namelijk
bijna bewegingsloos stilstaan. Op de maandag
voor Prinsjesdag is de generale repetitie. 

“Voorwaarts mars…”
Op Prinsjesdag zelf is het al vroeg uit de veren om
op tijd in Den Haag aan te komen.
Eerst gaan we naar de locatie waar we ook onze
pakken hebben gepast. Daar zijn alle anderen
eenheden die ook in Ceremonieel Tenue (CT)
moeten staan  al gearriveerd. Het is er redelijk
druk. Bij de één moet nog snel even een broek om
gezoomd worden, de volgende mist de koppel
van zijn riem en bij weer een ander is er een kop
koffie over zijn C.T. gegaan. Behalve natuurlijk bij
de A-cie van het 17 Pantserinfanteriebataljon
G.F.P.I. Daar was alles goed geregeld en waren we
zo slim geweest om eerst te eten en te drinken
voor dat we ons gingen omkleden. Voordat er ver-
trokken kan worden naar het centrum van Den
Haag treedt eerst nog het vaandel in.
Als de bussen stoppen in het hartje van Den Haag
hebben we veel bekijks. Mensen willen met ons
op de foto en natuurlijk slaan wij dat niet af. Dan is
het snel nog even de laatste dingen in orde ma-
ken. Vervolgens tijd om op te stellen en de mu-
ziekkapel begint met spelen. “Voorwaarts
mars…” galmt er door de straten en de stoet komt

Prinsjesdag 2003 



in beweging. Langs heel de route staan er militai-
ren van alle krijgsmachtsdelen als ereafzetting.
Ook militairen van ons bataljon staan langs de
route en ze staan er heel strak en trots bij als wij
langs marcheren!

Gouden koets bekijken
Op het Binnenhof aangekomen, nemen we onze
plaatsen in en is het wachten op wat er komen
gaat. Ook alle andere eenheden nemen hun plaat-
sen in en langzaam wordt het drukker en drukker.
Eindelijk is het moment daar dat de gouden koets
aankomt.

Als Hare Majesteit Koningin Beatrix binnen is,
gaat haar koets voor onze vaandelwacht staan.
Daar zou hij ook de komende 40 minuten blijven
staan. Tijd genoeg dus om de koets eens grondig
te bekijken zonder natuurlijk je lichaam te bewe-
gen. Wat een mooi werk hebben wij toch! Ik be-
doel wie kan nou zeggen dat hij een 40 tal minu-
ten heeft kunnen kijken naar de gouden koets en
nog wel op amper 3 meter afstand???? 

Troonrede
Wat ik wel als raar heb ervaren was dat je daar
buiten staat en dan in de troonrede hoort dat er
12.000 banen weg gaan bij Defensie. Dat was al
wel bekend maar je voelt dan toch een raar ge-
voel van binnen.
Na de troonrede maakt Koningin Beatrix nog een
rondje over het Binnenhof met haar koets en ver-
volgt haar route terug naar haar paleis. Dan komt
het moment dat je weer terug gaat lopen naar de
bus. Tijdens het stilstaan denk je met veel plezier
aan het moment dat je weer mag bewegen, maar
als het dan zo ver is zou je best nog wel even stil
willen staan. Je spieren zijn stram en de eerste
stappen vallen niet mee! Terug bij de bussen is
het instijgen en terug naar de plek waar het ‘s
morgens allemaal begon. Daar aangekomen trad
het vaandel weer uit. Vervolgens was het omkle-
den en weer terug naar het Oirschotse zand. Ik
denk dat het voor veel mensen een bijzondere er-
varing was en dat we terug kunnen kijken op een
mooie dag!
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Militairen van alle krijgsmachtdelen staan als 

ereafzetting langs de route.

De Gouden koets draait het Binnenhof op.



Tekst: Hans Sonnemans

De plannen voor een monument voor gesneuvel-
de militairen van de Koninklijke Nederlandse
Brigade “Prinses Irene” in Hedel, gaan eigenlijk
al terug naar de eerste jaren na de bevrijding van
Nederland. Bij de veerpont over de Maas wordt
geld ingezameld om een monument te ontwerpen
en te plaatsen in het dorp Hedel. Dit monument
zou uiteindelijk niet in het dorp komen. In 1953
wordt het beeld “de Vaandeldrager” onthuld in
Tilburg, ter nagedachtenis aan alle gevallenen
van de Brigade”.

Op 5 mei 1983 houdt de Vereniging van Oud
Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade
“Prinses Irene”een reünie in Hedel. Bij die gele-
genheid wordt een plaquette aangeboden aan de
gemeente. De plaquette krijgt een plaats in de hal
van het gemeentehuis. Naast een schilderij van
Arie van der Waal, waarop ook de namen van de
gesneuvelden te vinden zijn. Het schilderij ver-
huist al enkele jaren later naar het museum van
het regiment. De plaquette gaat eveneens naar

een museum, het plaatselijke historisch museum,
als eind jaren negentig de zelfstandige gemeente
Hedel ophoudt te bestaan. 

Het verhaal van de plaquette wordt besproken tij-
dens de viering van het 60-jarig bestaan in
Oirschot, in 2001. Dan ontstaat het idee om de ge-
meente Hedel een nieuwe stenen plaquette te
schenken. Maar dan een exemplaar dat een plaats
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Eindelijk een monument in Hedel

In de houding voor het monument.

Monument in Hedel.



zou moeten krijgen op een openbare plaats in het
centrum van het dorp. De gemeente Maasdriel,
waartoe het dorp Hedel inmiddels behoort, ver-
leent hieraan spontaan alle medewerking. 

In 2002 gaat een commissie met het idee aan de
slag. Een beeldhouwer krijgt de opdracht om een
stenen plaquette te maken met daarop het embleem
van de Brigade en alle namen van de in Hedel ge-
sneuvelde militairen. Tja, de beeldhouwer heeft ui-
teraard een artistieke vrijheid en dat resulteerde in
een veel grotere plaquette als gepland. Uiteraard
moest hiervoor het ontwerp van de sokkel worden
aangepast. Er ontstond op deze wijze een muurtje
met een breedte van ruim twee meter en een hoog-
te van bijna anderhalve meter. Het werd gebouwd
door een instructeur van de Pioniersschool van het
Opleidings- en Trainings centrum Genie in Vught.
Over plaquette gesproken…!

Om het geheel een bijzonder historische tintje
werd nog een element aan het monument toege-
voegd. De eerste pelotons van Gevechtsgroep I
landden op 22 april 1945 tussen kilometerpaal 26
en hectometerpaal 26.1 (markeringspalen langs
de rivier de Maas). Paal 26 wordt al jaren gezocht
door de conservator van het regimentsmuseum.
Hectometerpaal 26.1 kon door het duikerspeloton
van de Landmacht (Genie uiteraard) uit de Maas
worden opgedoken. Deze “historische” hectome-
terpaal kreeg een plaats midden in het monu-
ment, als symbolische verwijzing naar de landing
in april 1945.
In de eerste week van juni kreeg het nieuwe mo-
nument zijn plaats, midden in het dorp, in hetzelf-
de plantsoen waar ook het monument voor alle ge-
vallenen in de Bommelerwaard te vinden is. Een
grote kraan van de Machinistenschool van de
Genie uit Vught kwam er aan te pas om het gevaar-
te van bijna anderhalve ton op de juiste plek te zit-
ten. Het leverde meteen al veel belangstelling op
en een leuk artikeltje in een regionaal dagblad.

Op dinsdag 10 juni was het dan zover. Enkele tien-
tallen oud-strijders van de Brigade verzamelden
zich in het dorpshuis Gelre’s End voor de onthul-
ling van het monument. Oud ontmoette daar jong,
want ook de kinderen van de School met de Bijbel
waren daar al verzameld. Deze school adopteert
het nieuwe monument. Het betekent dat het mo-
nument zal worden “onderhouden” door de
school. In ieder geval`staat de school garant voor

een blijvende bijzondere band met “hun” monu-
ment.

De eerste regendruppels vielen toen de stoet zich
vanuit het dorpshuis naar het centrum van het
dorp begaf. De militairen van Acie 17 Painfbat
GFPI stonden daar aangetreden. De Alfa compag-
nie heeft de vaandelplaats Hedel “geadopteerd”.
Gelukkig bleef het droog tijdens de vriendelijke
woorden van de waarnemend burgemeester.
Voorzitter Rudi Hemmes hield op de van hem be-
kende wijze een goed verhaal over de betekenis
van het monument voor de oud-strijders. Hij be-
dankte tevens allen die hierbij betrokken waren
geweest met name. Het bleek toch een hele lijst te
zijn. 
Daarna was het de beurt aan de Tony Herbrink en
Henk van Beers om, samen met twee kinderen van
de School met de Bijbel, de regimentsvlag voor
de plaquette weg te trekken en hiermee het mo-
nument officieel te onthullen. 

Deze plechtigheid werd gevolgd door een eerste
dodenherdenking met kransleggingen. Naast de
kransen van het gemeentebestuur van Maasdriel,
de Vereniging van Oud Strijders van de Brigade
en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene,
bleken ook een aantal andere veteranenvereni-
gingen er prijs op te stellen een krans te leggen:
een vereniging van Indië-veteranen, het verzet in
de Bommelerwaard en de Market Garden
Veterans Association.

Met een drankje en een hapje werd het program-
ma van de gastvrije gemeente Maasdriel beslo-
ten. Eindelijk, na bijna zestig jaar heeft Hedel een
monument voor de gesneuvelde
Brigademilitairen.
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Veteranen van de Irenebrigade bij hun monument.



Tekst: Ronald Berentsen, Kap der Fuseliers, PCC
A-cie

Op 19 september 2003 heeft een detachement
van de A-cie deelgenomen aan de herdenking
van gesneuvelde militairen van de Koninklijke
Nederlandse Brigade  “Prinses Irene”. Deze cere-
monie vond plaats in Hedel bij het, dit jaar onthul-
de, monument.
De opkomst was hoog te noemen, ik schat dat er
een kleine honderd veteranen met hun partners
aanwezig waren. Ook onze eigen veteranen onder
leiding van voorzitter Genm (b.d.) Hemmes en het
detachement 17 Painfbat GFPI bestaande uit 16
man (inclusief 2 fuseliers ten behoeve van de
vlaggenwacht) waren van de partij.
Het organiserende comité had gekozen voor een
plechtige, maar niet al te zware ceremonie, opge-
luisterd door kinderen van de “School met de
Bijbel”. De bijeenkomst kreeg daardoor een ont-

spannen karakter. Voor de militair strakke orga-
nisatie zorgde  de Vaandelwacht van de Market
Garden Veteran Association en ons opgestelde
detachement, inclusief oud strijders. Na afloop
van de ceremonie kwamen vele Veterans nog
even langs om te “chatten” met de “boys”. U
kent dat wel, het “ons kent ons” gedrag en de
dag kan niet meer stuk. Dat is zeker het geval als
er door een enthousiaste mevrouw een tweetal
herinneringen worden aangeboden die betrek-
king hadden op de geboorte van  Prinses Irene.
Zij, mevrouw Irene Emma Elisabeth Janssen-
Bosma is op dezelfde dag geboren als onze
naamgeefster en had als herinnering daaraan
nog voorwerpen met de naam van de prinses
erop, waarvan zij er op 19 september twee aan
het detachement heeft geschonken. Dit alles bij
elkaar maakte dat wij het in ieder geval een eer
vonden om deze dag op te luisteren met onze
aanwezigheid.
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De Vaandelwacht van de Market Garden Veteran Association. Kinderen leggen krans met oud-strijders.

REGIMENTSLIED

Wij zijn Fuselier

Vol trots hier in ons Brabantse land.

Irene is de naam

Van ‘t Regiment in ‘t Oirschotse zand.

Oud strijders gaan ons voor

Dat geeft ons moed en berenkracht.

Goed voorbeeld doet goed volgen.

Een Fuselier die altijd lacht, ha, ha, ha. 

Herdenking in Hedel op 19 september 2003
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DATUM ACTIVITEIT LOCATIE BIJZONDERHEDEN

Week 50 Koorduitreiking Normandie d.z.v. Bat.
11 december Onthulling plaquette Bataljon + Ststcie 13 Mechbrig, delegatie KNBPI

17 december ALV ROOV Oirschot Regimentsonderofficiersvereniging GFPI  

09 januari Regimentsjaardag Oirschot Regiment; gehele dag activiteiten
Regimentsbijeenkomst 16.0 0 – 18.00 u De Treffer 

30 januari Functieoverdracht BA Oirschot Ontvangst 14.00 uur De Treffer; ceremonie 15.00 uur; 
Regiment + genodigden

06 februari Beëdiging Oirschot Bataljon + Ststcie 13 Mechbrig

26 maart Beëdiging Oirschot Bataljon + Ststcie 13 Mechbrig

01 april Gardeborrel Oirschot De Treffer 16.00 – 20.00 uur 

29 april Koorduitreiking Colijnsplaat d.z.v. CCie, delegatie KNBPI  Volgt ALV VOSIB GRPI
Oirschot Vereniging Oud-strijders Indiëbataljons
Garde Regiment Prinses Irene

April/mei Balken en Sterrenborrel  Delft Delftsche Studentenweerbaarheid, Delegatie bataljon 

28 april / 01mei Bloemenhulde H.M. ’s Gravenhage Delegatie bataljon

4 mei Herdenkingen Tilburg /   Tilburg: Ssvostcie  
Colijnsplaat / Colijnsplaat: CCie
Hedel Hedel: ACie

5 mei Defilé Wageningen  Wageningen Delegaties (+) bataljon en Regiment 

03 juni Reünie KNBPI Oirschot KNBPI/Del bat

06 juni Herdenking Scheveningen Scheveningen Bataljon 

06 juni Herdenking 60 jaar D-Day Normandie KNBPI (deelname bataljon ?)  Volgt Gardebijeenkomst
Volgt Delegaties Regiment GFPI, Delegaties Garde
Grenadiers en Jagers  

01 juli Regimentsbijeenkomst Oirschot Regimentsmess; 16.00 – 20.00 uur

Week 30 - 33 Verlofperiode bataljon - Bataljon

20 augustus Commando-overdracht GFPI Oirschot Regiment, Oudstrijders KNBPI, VOSIB & Genootschap  
en 17 Painfbat GFPI

10 september Regimentsdiner GFPI Oirschot Leden VVOGFPI en genodigden  

23 september Reünie 6e Bat GRPI Oirschot 6e Bat GRPI/Del bat  

07 oktober Reünie 4e bat GRPI Oirschot 4e Bat GRPI/Del bat   

Voor aanmelding of informatie over bovenstaande evenementen kunt u terecht bij:
secretariaat 17 Painfbat GFPI. Tel. 040 – 2665663.

17 Painfbat GFPI

Regimentskalender 2003/2004
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Tekst: maj der Fuseliers, Marc Jacops
Commandant Charlie Compagnie

“Verliezen is erger dan de dood, want met verlies
moet je leven”.
Het zijn woorden die we doorgaans gebruiken na
een verloren sportwedstrijd of een verloren ge-
vecht tijdens een oefening. Nu krijgen die woor-
den nog meer betekenis.

We hebben Dennis verloren en 14 november zal
voor altijd in het geheugen van de Ccie gegrift
staan.

Dennis maakte sinds eind 2001 deel uit van onze
cie als boordschutter bij ons 2e Peloton. Een pro-
fessional die hield van zijn vak. Hij had in de
dienst zijn tweede thuis had gevonden.

Hij was iemand van weinig woorden die toch heel
duidelijk zijn plaats opeiste binnen de groep en
het peloton. Een harde werker die tot volle bloei
kwam tijdens onze uitzending naar Bosnië van no-
vember vorig jaar tot afgelopen mei. Hij viel ons
op als iemand met de kwaliteiten om leiding te
geven. Hij was dan ook pas begonnen aan een
nieuwe stap in zijn militaire carrière als plaatsver-
vangend groepscommandant. Nog niet zo lang
geleden hadden wij het samen nog gehad over
zijn contractverlenging: “blijf ik nog een paar jaar
bij de cie of ga ik naar de KMS” vroeg hij zich af.
Hij had besloten om nog tot begin 2006 bij de be-
rencie te blijven. Het was een kort gesprek, duide-
lijk en taakvolwassen, zoals wij Dennis kenden.
We hadden hem nog zo graag sergeant zien wor-
den bij ons Regiment.

Dennis laat veel lege plaatsen achter: op zijn ka-
mer, in zijn voertuig, in de groep, het peloton en
de compagnie. Toch zal hij altijd in ons midden
blijven en in de harten van veel van zijn collega’s
met wie hij zo’n goede tijd heeft gehad bij onze
club.

Maar we moeten ook vooruit kijken. Hij zou het
niet anders gewild hebben, want ook hij keek
vooruit. Laten we samen proberen hier ook 
sterker van te worden en onze banden nog hech-
ter te maken, precies zoals ook hij steeds sterker
probeerde te worden.

Dennis, bedankt voor alles wat je voor ons bete-
kend hebt als vriend, buddy, maat en collega.

Bataljonsnieuws

KPL DENNIS CLAESSEN
* Sittard, 10 maart 1980
† Eindhoven, 14 november 2003

Dennis Claessen tijdens de uitoefening van zijn taak in Bosnië.



toch al niet eenvoudig omdat de deelnemers van
Bevrijding/5e linie weer onder bevel vielen van
de Vlaamse afdeling 2A. Deze afdeling was de
grote organisator van de oefening waarbij ook
nog vier andere deelnemende eenheden onder
bevel waren gesteld.

Met bus en ferry via Calais naar Engeland
Na de verkenning door het VSCC konden de eer-
ste concretere plannen worden gemaakt.
Uiteindelijk was het zover. Allereerst zijn alle
voertuigen een paar dagen voor oefening naar
Zeebrugge gebracht om te worden verscheept
met het Belgisch materiaal naar de UK. Het perso-
neel is zondag 5 oktober naar Leopoldsburg ver-
trokken om midden in de nacht vandaar met de
bus en ferry via Calais naar Engeland te gaan. Na
een slopende busreis midden in de nacht zijn alle
voertuigen en personeel uiteindelijk in het oefen-
gebied aangekomen. De maandag wordt gebruikt
om alles in te richten en voor te bereiden.
Personeel en wielvoertuigen komen terecht op
Westdown Camp en de rupsvoertuigen moeten
helaas op een soort parkeerplaats (erg stoffig) 8
km verderop achter blijven. Die parkeerplaats
heette Rollstone camp maar wordt al snel “rol-
stoelkamp” genoemd. Maar goed, het is dus de
hele oefening pendelen. Het kader ligt samen met
het Belgische kader in een gebouw en dat bevalt
erg goed. De PC van het Belgische mortierpelo-
ton heeft zo zijn eigen manier van beveluitgiftes
en besprekingen zodat wij die eerst beluisteren
alvorens de onze te houden. Daar zou menig ko-
miek jaloers op zijn. Het weer blijft gelukkig twee
weken lang goed, alleen maar wind en bijna geen
regen. 

Aantal schietmomenten
De eerste week staat vooral in het kader van de
training met een aantal schietmomenten. Het pe-
loton en de waarnemers draaien hun eigen pro-
gramma. Er wordt hard gewerkt en het peloton
gaat langzaam naar pelotonsniveau. Er wordt
goed geschoten. Helaas zijn er toch wat vredesbe-
perkingen waardoor de veilige gebieden om in te
schieten erg klein zijn en het peloton en waarne-
mers niet datgene eruit kunnen halen wat ze wil-
len. Er wordt ook licht geschoten waarbij een
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Tekst: Kapitein der Artillerie Ted Jansen,
Hoofd Vuursteuncoördinatiecentrum 17 Painfbat
GFPI

Verzoek zusterbataljon
Voor onze uitzending als SFOR 13 was er een uit-
nodiging gekomen van ons zusterbataljon
Bevrijding/ 5e Linie uit België om mee te gaan
schieten met een mortierpeloton en waarnemers
in het oefenterrein Salisbury Plain te Engeland.
De reden voor deze uitnodiging was niet alleen
de historische en traditionele banden die beide
regimenten hebben maar tevens ook een prakti-
sche. Onze zuiderburen hebben namelijk bij hun
artillerie en infanterie sinds kort mortieren aan-
geschaft en wel dezelfde die wij hebben: de Raye
120mm van Franse makelij. Aangezien zij hun er-
varing nog aan het opbouwen zijn en wij die ruim-
schoots hebben was het de Belgen er aangelegen
om van die Nederlandse ervaring gebruik te ma-
ken. Aldus kwam het verzoek uiteindelijk dan ook
bij het Nederlandse zusterbataljon.  Zeker omdat
deze oefening in een oefengebied zal plaatsvin-
den die we als vuursteunpersoneel niet kennen,
weer eens wat anders dan Bergen, het ASK of
Munster-Sud. 

Skils en drills trainen
Tijdens SFOR 13 zijn de eerste contacten gelegd
en zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor
de oefening door de achterblijver van het VSCC,
de kapitein Renders. Na SFOR 13 heeft de Smi Van
Horen van het VSCC dit overgenomen omdat de
kapitein Renders voor 3 maanden met SFOR 14
meeging. Bevrijding /5e linie zou met een infante-
riecompagnie en een mortierpeloton gaan en wij
zouden bij hun onder bevel vallen.
De doelstelling van de oefening was om een uit
restanten samengevoegd mortierpeloton naar pe-
lotonsniveau te brengen, waarnemers hun skils en
drills te laten trainen en natuurlijk te schieten. Dit
alles natuurlijk onder veel belangstelling van
onze zuidelijke collega’s. 
In de voorbereiding kwam naar voren dat voor
wat betreft de afstemming met de zuiderburen zij
een ander planningssysteem handhaven dan wij.
Dat maakte het er niet allemaal even makkelijk op
en er moest veel worden gecoördineerd. Het was

Mortierschieten te Salisbury Plain, Engeland
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avond er zelfs gecoördineerd licht wordt gescho-
ten met de Belgen. Zij licht, wij brisant en anders-
om. Dat vergt de nodige coördinatie en veel tijd
omdat er wat verschillen in procedures zijn, maar
ook door het temperen en het vuurregelen. De
Belgen zijn over het algemeen zeer geïnteres-
seerd hoe wij werken en wat voor materialen wij
gebruiken. Zij doen ook behoorlijk wat inspiratie
op. De samenwerking verloopt prima. De zater-
dag is voor onderhoud en sport en de zondag
wordt gebruikt voor een aantal uitjes naar de om-
geving. Stonehenge ligt zowat tegen het oefenter-
rein en de regio ligt bezaaid met historische graf-

heuvels, een enkele zelfs in het doelengebied
waar dan ook niet op geschoten mag worden.

Tactisch scenario
De tweede week staat in het teken van het mor-
tierpeloton. Er wordt een soort tactisch scenario
gedraaid van bataljonsniveau waarbij het peloton
alle technieken moet toepassen. Een verzamelge-
bied, schieten, verplaatsen, (onverwachte) stel-
lingen betrekken, etc. Het terrein levert wel wat
beperkingen op doordat je niet overal mag ko-
men en er dus weinig bossen en begroeide
terreindelen overblijven om realistisch te oefenen
en schieten. Wel veel fazanten in het gebied.
Ondanks dat worden de doelstellingen voor een
groot deel gehaald. De beide regimentscomman-
danten komen een dagje overgevlogen om te kij-
ken hoe het gaat.
Na de laatste schietdag is het weer onderhoud en
begint de logistieke klus weer. Opnieuw gaan we
’s nachts verplaatsen met het personeel met als
consequentie dat iedereen pas vroeg in de och-
tend van de zaterdag aankomt in Nederland. 
Ondanks wat belemmeringen met betrekking tot
terrein en omstandigheden is het een nuttige en
leerzame oefening geweest en was de samenwer-
king met Bevrijding/5e linie goed en hebben we
ze uitgenodigd om in februari met ons mee te
gaan naar Münster-Sud.

Tekst: Maj der Fuseliers, Emil Kaspers

(Als u dit leest is het bataljon al weer terug maar we
geven vast een voorproefje van wat er zich in
Normandië afgespeeld heeft , als alles volgens
planning verloopt. In de volgende Vaandeldrager
uitgebreid verslag.De redactie)
In week 50 gaat het gebeuren, de Fuseliers gaan
op oefening in Normandië. Het bataljon, 13
STSTCie en ons eigen herstelpeloton zullen aan
de oefening deelnemen. De oefening zal worden
afgesloten met een plechtige koorduitreiking op
het strand van Arromanches. Ook nu weer zullen
onze oud-strijders aanwezig zijn. 
Het klinkt eenvoudig, maar voordat de oefening
uitgevoerd kan worden moeten er een aantal za-
ken geregeld worden. 
Nadat het concept voor de oefening gereed was
kon men aan de slag.

Naar aanleiding van de eerste verkenning kregen
we “beeld en geluid”. Er werd een route gevon-
den waarlangs de verplaatsing zou gaan plaats-
vinden. Twee campings bleken geschikt te zijn
om te legeren en ook een hotel voor onze oud-
strijders werd geboekt. Het werd duidelijk dat er
meerdere plaatsen waren die St. Côme heten en
dus was een tweede verkenning noodzakelijk. 
Er werd contact gelegd met mevrouw Parkinson,
de eigenaresse van het gebouwtje waar tijdens de
landing in Normandië de Commandopost (CP) en
een veldhospitaal gesitueerd was. Jawel het enige
en echte St. Côme was gevonden, via mevrouw
Parkinson heeft het regiment een locatie waar tij-
dens de oefening de C-Cie een monument zal
plaatsen, in het bijzijn van onze oud-strijders. 
St. Côme was een van de weinige plaatsen waar
nog geen monument stond. Het monument is ont-
worpen door de C-Cie.

Fuseliers back to their roots



Tijdens de verplaatsing heen en terug wordt er af-
getankt in België en in Frankrijk. Met de hulp van
het bureau Host Nation Support zijn de afspraken
gemaakt.
Het eten wordt vanuit Oirschot meegenomen, er
wordt gebruik gemaakt van tweemaal een koel-
vriesauto en er zullen drie veldkeukens meegaan.
Het legeren zal plaatsvinden op twee verschillen-
de campings. Omdat het bataljon niet voldoende
legeringmiddelen heeft worden die extra opge-
haald in Garderen bij het AS-84 depot. Bij elkaar
zullen er ruim achthonderd deelnemers zijn en zul-

len er 13 bussen rijden en 29 militaire voertuigen.
Terug naar waar het ooit begon dus!
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De commandopost (CP) uit WOII,

waar nu mevrouw Parkinson woont.

Weids uitzicht over de Normandische

vallei.

Interview: Hans Sonnemans

Ook in deze Vaandeldrager weer herinneringen van
een oud-regimentscommandant. In dit december-
nummer deel 1 van de terugblik van de voorzitter
van de Stichting Brigade en Garde, Brigadegeneraal
b.d. Guus G.M. van Leeuwe

Je bent je carrière begonnen bij 13 Painfbat Garde -
regiment Fuseliers Prinses Irene in Schalkhaar. Wat
betekende voor jouw in die periode het Fuse liers -
gevoel? Heeft dat je toen al meteen aangesproken?

Om heel eerlijk te zijn luidt het antwoord op het laat-
ste deel van de vraag: neen! Je moet je goed realise-
ren dat het er toen wat anders aan toe ging dan te-
genwoordig. We spreken over het jaar 1966. Ik
maakte deel uit van de eerste promotie officieren
van de Infanterie die rechtstreeks bij een Garde-
eenheid werd geplaatst. Daarvoor was men altijd
eerst naar een opleidingseenheid geweest, een zo-
genaamd Depot, alwaar de jonge 2e luitenant, na
zijn opleiding het echte vak kon leren op de rekru-
ten. Hij kwam pas als 1e luitenant bij de parate
troep. De Garde kende in die tijd geen beroeps 2e
luitenants (wel voormalige dienstplichtige vaand-
rigs die bleven “hangen”).

Historie

Een oud-regimentscommandant vertelt….

Mijn beëdiging op het

Vaandel van de Limburgse

Jagers te Oirschot.

Luitenant van de Limburgse Jagers
Ik kwam Schalkhaar dus binnen als luitenant van de
Limburgse Jagers, niet vanwege het feit dat je dan
geen platte pet hoefde te dragen, maar omdat ik
mijn detacheringen als cadet-sergeant en cadet-
vaandrig had doorgebracht bij dat regiment en ik
had er eigenlijk wel naar toe gewild (toen 16
Painfbat Limburgse Jagers). In feite kende ik geen
andere eenheid en de stemming binnen die club
was me goed bevallen. Eigenlijk wilde ik helemaal
niet naar het hoge noorden, want als Nijmegenaar
kende ik het gebied boven de Rijn eigenlijk niet en
lag Deventer dus letterlijk een brug te ver.
Als jonge luitenant leefde voor mij aanvankelijk het
regiment ook wat op de achtergrond. Ik was pelo-
tonscommandant en mijn eerste zorg betrof de op-
leiding van die gevechtseenheid en het wel en wee



van de mannen. Tijd voor andere besognes had ik in
feite niet of, achteraf gezien, waarschijnlijk vond ik
dat ik alles dat mij van de core business zou kunnen
afleiden zo ver als mogelijk van me moest zien te
houden. Ik kan je verzekeren dat het niet eenvoudig
was om zo van de opleiding in het diepe te worden
gegooid. Eigenlijk vond ik het best jammer dat de
depots (te vergelijken met de hedendaagse school-
bataljons) waren opgeheven. 
Maar na enige gewenning bleek ook die noordelij-
ke garde-eenheid een heel prettige omgeving te
zijn, in een kazerne waarin iedereen elkaar kende
en allen tot dat ene bataljon behoorden. En als je
dan boven je aanvangsperikelen bent uitgegroeid
krijg je vanzelf meer tijd om je in andere zaken te
gaan verdiepen en langzamerhand won het idee
terrein dat een garde-eenheid, in ieder geval die in
Schalkhaar, meer was dan alleen maar parade lo-
pen, schoenen poetsen en “belangrijk doen”. Neen,
eerder het feit dat je als garde niet alleen je op-
dracht zo goed mogelijk moest doen, maar boven-
dien daarnaast ook nog andere verplichtingen had,
maakten dat je er trots op was bij zo’n eenheid te
mogen behoren. Het was je plicht te laten zien dat je
meer aan kon dan andere soortgelijke eenheden. 
Let wel: ik suggereer niet dat we beter waren dan
anderen, maar we waren ons er van bewust dat we
daarnaar wel moesten streven. Iedereen was daar-
van overtuigd en de kameraadschap en hulp die je
daarbij ondervond maakten dat het warme en trotse
gevoel  voor de eenheid met haar geschiedenis en

traditie als vanzelf groeiden. Dat is wellicht een wel
veel te lang antwoord voor zo’n interview, maar ik
heb willen ontzenuwen dat je een “Fuseliersgevoel”
zou kunnen hebben voordat je weet wat dat zou kun-
nen of moeten zijn.

Je werd uiteindelijk zelf bataljons- en regimentscom-
mandant in de periode juni 1984 – augustus 1986. Welke
herinneringen komen naar boven als je denkt aan de
ontwikkelingen op regimentsgebied in die periode?

Er had een grote verandering plaats gevonden. Om
het maar eens zwart /wit te zeggen was de traditie-
handhaving van een vrijwel uitsluitend binnen het
officierskorps levend fenomeen  veel breder in de
eenheid geworteld, in ieder geval leefde het veel
sterker ook binnen het korps onderofficieren.
Daarenboven waren de contacten met de oud-strij-
ders van de Brigade veel inniger geworden, ze kwa-
men regelmatig naar de kazerne in plaats van alleen
maar bij een reünie. Ze waren inmiddels de dienst
uit of anderszins gepensioneerd, kregen meer tijd
en zochten binnen de maatschappij naar erkenning,
die ze tot dan toe weinig hadden gehad. Je zou kun-
nen zeggen dat periode rondom de herdenking van
40 jaar bevrijding, 1984/1985, de omslag is geweest
naar een veel hechtere band met hen. Dat was al in
gang gezet door mijn voorgangers, maar ik kreeg
de gelegenheid juist in die herdenkingsperiode de
banden nog sterker aan te halen. 
Als je me naar specifieke herinneringen vraagt dan
denk ik aan de herdenkingen van de bevrijding van
Brussel en een of twee weken later van heel België,
maar ook aan de eerste keer dat we weer naar
Hedel gingen, alwaar overigens de samenwerking
met jou in feite voor het eerst gestalte begon te krij-
gen. Ik denk ook aan de uitreiking van de speciale
koppels voor de Vaandelwacht door Hanny Meijler,
echtgenote van de brigade-arts; het verbreden van
het draagrecht van het Invasiekoord (tot dan droe-
gen sedert korte tijd alleen registratief bij de
Fuseliers ingedeelden het koord, ik heb het moge-
lijk gemaakt dat iedereen binnen het bataljon dat
koord mocht dragen, waarmee ik met name bij de
onderofficieren een veel grotere betrokkenheid bij
de eenheid en het regiment kon bewerkstelligen; en
zo zijn er nog wel meer zaken te noemen, maar laat
ik afsluiten met de verdubbeling van de ruimte voor
ons museum op de zolder van het stafgebouw.

(Naschrift redactie: deel 2 van dit interview vindt u in
het maartnummer van volgend jaar)
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C-Vaandelwacht 1968 tijdens een beëdiging te Schalkhaar.

Prinses Irene op bezoek in Schalkhaar

november 1972. Ik was toen C-Paestcie.



Bedrijfsnaam: Landgoed Huize Bergen
Adres : Glorieuxlaan 1
Postcode : 5261 SG
Plaats : Vught
Telefoon : 073-6579124
Fax : 073-6561550
Email : info@huizebergen.nl
Internet : www.huizebergen.nl

Op een steenworp afstand van ’s-Hertogenbosch, direct gelegen aan de A2
in Vught, ligt verscholen tussen het groen Landgoed Huize Bergen.
Met in totaal 7 gebouwen verspreid over het park bieden wij vergader-
conferentie- en studiemogelijkheden voor praktisch iedere bijeenkomst.
De in totaal 18 vergaderzalen, 71 1/2 pers.kamers met d/t/t.v. en 25 meer-
persoonskamers bieden plaats aan groepen van 12 tot 200 personen.

Een verblijf op Landgoed Huize Bergen staat garant voor een prettig en sfeer-
vol verblijf.
Door het leveren van kwaliteit, een uitstekende keuken en een service waarin
de brabantse gemoedelijkheid doorklinkt proberen wij de voorwaarden te
scheppen waarin de gast zich thuisvoelt.

Dagarrangementen vanaf € 27,50
(incl. koffie, thee, water, mints, lunch)
Middagarragement met diner vanaf € 38,50
(incl. koffie, thee, water, mints, 3 gangen diner)
Tweedaags arrangement vanaf € 115,50
(incl. koffie, thee, water, mints, 2 x lunch, diner en
overnachting op basis van 1 pers.kamer met d/t en ontbijt)
(Vanaf 12 personen is de zaalhuur inbegrepen)

Stichting Fondsenwerving Militaire
Oorlogs- en Dienstslachtoffers.

S FMO
DeVereniging van Oud Strijders Indië Bataljons
van het Garde Regiment Prinses Irene ontvangt
jaarlijks een subsidie van bovengenoemde
stichting.
Deze stichting verkrijgt haar middelen uit de
opbrengsten van de Bank-Giroloterij.
Uw deelname aan deze loterij wordt vanaf deze
plaats dan ook van harte aanbevolen.

ConferentiecentrumDeSpreeuwel is dé accommodatie
voor uw trainingen, vergaderingenof andere bijeen-
komsten. Gelegen in een zeer bosrijke omgeving die
volop ontspanningsmogelijkhedenbiedt.
U heeft de beschikking over een12-talmodern ingerich-
te conferentiezalen en twee gezellige restaurants.

De grote sportvelden en zogenaamde “werkkuilen”
zijn uitermate geschikt voor communicatietrainingen
enoutdoorprogramma’s, diewij voor U opmaat samen
kunnen stellen.

Voormeer informatie,bel 013-5041392.

Een uitstekende
accommodatie met een
ongedwongen sfeer

Spreeuwelsedijk 9, 5091 KS Westelbeers
Telefoon: 013 - 504 13 92 • Fax: 013 - 504 30 28
Internet: www.despreeuwel.nl

Waar een gast ook echt te gast is...

In de vakantieperioden en weekenden bieden wij
speciale arrangementen aan! (informeer vrijblijvend)



Kijk voor de DFD Kerstactie van dit jaar op:

WWW.DFD.NL
Doe mee en maak kans op één van de prijzen

De opbrengst van de kerstactie
gaat naarWAR child

DFD wenst iedereen
prettige kerstdagen en een

gelukkig nieuwjaar!

DFD wenst iedereen
prettige kerstdagen en een

gelukkig nieuwjaar!


