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Van de redactie
Herinnering…
Tekst: Hans Sonnemans, hoofdredacteur
Henkenshage
Op een mooie zondagmiddag in mei van dit jaar,
brachten mijn vrouw Mieke en ik, samen met onze
jongens Walter (5 jaar) en Gerben (3 jaar), een
bezoek aan kasteel Henkenshage in Sint
Oedenrode. Een zaal van dit kasteel is gewijd aan
de familie de Girard de Mielet van Coehoorn. Er
werden die zondagmiddag rondleidingen gegeven en een enthousiaste gids verhaalde over de
leden van deze familie, die daar waren vertegenwoordigd door olieverfportretten aan de muren
van het kasteel.
Eén van de meeste recente portretten daar, is die
van Jonkheer Jan Beelaerts van Blokland. Zijn familie is verbonden met de Girard de Mielet van
Coehoorns. De generaal is daar in vol ornaat afgebeeld in zijn huzarenuniform, De gids vertelde
over deze kleurrijke figuur en zijn betrokkenheid
bij de Prinses Irene Brigade.
Hij was klaar met zijn verhaal en nam de groep
met zich mee naar een andere hoek van de zaal.
Twee heren kwamen het vertrek binnen, door een
deur, juist naast het portret van Beelaerts van
Blokland. De hoofden van de meeste bezoekers
draaiden zich om en ze herkenden één van hen
onmiddellijk: het was Jonkheer Jan in eigen persoon.Waarschijnlijk was hij zelf net zo verbaasd
over de situatie en zei:“Goedemiddag, ik ben
Beelaerts. Ik kom even kijken of mijn portret er
nog hangt!” Samen met zijn oudste zoon, de andere heer, verliet hij daarna weer snel het vertrek,
een groep stomverbaasde maar enthousiaste bezoekers achterlatend.

Parade
Even later voegde ik me bij hen op de binnenplaats van het kasteel, waar ze genietend van een
kopje koffie, zaten. Het werd mijn laatste gesprek
met Jan Beelaerts van Blokland. Hij vertelde dat
hij zo genoten had van de parade in Den Haag en
van de aanwezigheid van Prinses Irene daarbij.
Ook onze kinderen kregen toch iets mee van deze

ontmoeting op een bijzondere plaats.Vooral miin
oudste zoon Walter had vragen die moeder Mieke
zo goed mogelijk beantwoordde, terwijl vader
met de twee heren in gesprek was.

Begrafenis
Zondagavond 19 november 2005, de avond voor
de begrafenis van Jan Beelaerts van Blokland. Ik
vertel Walter dat ik morgen op een begrafenis
moet zijn. Natuurlijk wil hij weten wie er dood is.
Ik vraag hem of hij zich kan herinneren dat we een
hele tijd geleden op een kasteel zijn geweest en
daar een oudere mijnheer hebben gezien.
Even denkt hij na en zegt dan:“Die mijnheer die
tegen Adolf Hitler heeft gevochten en van dat
schilderij?” Ik was stomverbaasd maar denk zeker dat Jan Beelaerts van Blokland het prachtig
zou hebben gevonden!
In dit nummer staan wij uiteraard stil bij het overlijden van de erevoorzitter van de Vereniging van
Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene, Brigadegeneraal bd
Jonkheer Jan Beelaerts van Blokland.

Regimentsjaardag
Verder is er speciale aandacht voor het museum.
Bovendien is in het middenkatern het programma
van de Regimentsjaardag op 13 januari 2006 te
vinden. Een bijzonder evenement voor alle leden
van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en
allen die zich hierbij betrokken voelen.
Ik wens u prettige feestdagen en hoop u te ontmoeten op die 13e januari om u persoonlijk een
mooi en gezond nieuwjaar te wensen.
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Stichting Brigade en Garde
Bewaren en presenteren
Tekst: Guus van Leeuwe
Voorzitter Stichting Brigade en Garde
Op donderdag 3 november j.l. mocht ik tijdens
een feestelijke bijeenkomst het certificaat in ontvangst nemen van de opname van onze regimentsverzameling in het bestand van geregistreerde musea in Noord-Brabant.“Nou en”, zullen
velen zich misschien afvragen? Tijdens de muzikale omlijsting van de uitreiking (aan ook nog 9
andere Brabantse musea) zong een liedjeszanger
onder meer:“geregistreerd en gecertificeerd, dat
klinkt heel geleerd”. Het is waar dat je, om opgenomen te worden in dat bedoelde register, heel
wat dingen moet doen (of laten!). Je zou in dit kader kunnen zeggen: daarvoor moet je “geleerd”
hebben. Nou dat hebben de vrijwilligers in ons
museum dan ook moeten doen.

Voorraad systematisch in kaart brengen
Kernwoorden bij het reilen en zeilen in een museum zijn: bewaren en presenteren. Bewaren betekent dan o.a. dat je maatregelen moet nemen om
dingen weg te leggen op een terugvindbare
plaats, en dat wegleggen zodanig doen dat het
stuk niet of niet te snel verouderd of vergaat of
wordt aangetast. Dat vereist om te beginnen een
goede en systematische manier van in kaart brengen (in de computer) van de totale “voorraad” van
het museum en ruim inzicht in het materiaal waarvan de te bewaren goederen zijn gemaakt. Ook
het kernbegrip “presenteren” vergt meer dan alleen maar dingen bij elkaar zetten of leggen. Je
kunt niet alles wat je hebt tentoonstellen; je moet
jezelf beperkingen kunnen opleggen en dat kun
je alleen maar als je een visie, een beleid, hebt
ontwikkeld over wat en hoe je iets wilt laten zien.
Ook daarbij gelden bewaar en behoudsaspecten;
ik denk dan aan de temperatuur waarin je iets tentoonstelt, de luchtvochtigheid, de lichtsterkte en
dergelijke.Welnu, onze museale medewerkers
zijn er in geslaagd aan de hoogste normen te voldoen, reden waarom het certificaat werd uitge-
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reikt. En dat het geen
sinecure is bewijst
het feit, dat, onder
meer samen met het
Geniemuseum, wij tot
de eersten onder de
militaire musea behoren, die het certificaat
hebben verkregen.
Bovendien is tot nu toe slechts ongeveer 25% van
alle Nederlandse musea geregistreerd. Daarom
vind ik een gelukwens aan onze mannen in het
museum meer dan op zijn plaats en ik ben er van
overtuigd die gelukwens, maar ook de dank voor
de geweldige inzet, namens alle “Irenemannen en
–vrouwen” te mogen overbrengen.

Echt museum?
Hebben wij nu een echt museum, zult u zich wellicht afvragen? Daarop past denk ik het diplomatieke antwoord: ja en nee. Ja, in de betekenis dat
we voldoen aan de hoogste normen, zoals hiervoor al gezegd. Maar qua openstelling (achter de
wacht, slechts op woensdagen open) naar het publiek toe blijven we uitermate beperkt, ook al
denk ik dat de certificering meer mensen op ons
spoor zal zetten.

Overlijden Brigadegeneraal
Beelaerts van Blokland
Helaas werden we tijdens het schrijven van dit
stukje opgeschrikt door het bericht van het overlijden van Brigadegeneraal Beelaerts van
Blokland. Gedurende vele jaren was hij de herkenbare en markante verpersoonlijking van de
Irenebrigade binnen ons regiment, waarover u
verder in dit blad ongetwijfeld meer zult aantreffen.Vanaf deze plaats wil ik me beperken tot het
condoleren van zijn familie, maar ook zijn
Brigademakkers met zijn heengaan.
Ik wens u allen een gezegende Kerst en
de beste wensen en vooral
gezondheid toe voor het nieuwe jaar 2006!
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Vereniging van Oud-strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
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
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht
aan bestuurslid: Nelleke Swinkels – van de Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best,of
nellekeswinkels@planet.nl. Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels
te sturen.
Gironummer 1.999.533,“Ver. van Oud Strijders v.d. Kon. Ned. Brigade Prinses Irene”

In Memoriam Brigade Generaal tit. bd der Cavalerie
Jonkheer J.J.G.Beelaerts van Blokland
Tekst: Rudi Hemmes,Voorzitter van de
Vereniging van Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade “Prinses Irene”
Op 14 november is ons, een maand vóór zijn
zesennegentigste verjaardag, onze Erevoorzitter
ontvallen.
Jonkheer Beelaerts van Blokland behoorde van
vaders zijde tot een regentenfamilie, van moederszijde waren alle mannen militair. Hij voelde
zich, zoals hij eens zei, voor vijftig procent militair
en voor vijftig procent regent. Onze Erevoorzitter
was een bijzonder militair en een boeiende regent, die veel nuttigs heeft gedaan en veel voor
elkaar heeft gekregen.
Toen in 1936 de kersverse verloofde van Prinses
Juliana een aantal oefeningen van de cavalerie
mee zou maken werd Prins Bernhard aan luitenant
Beelaerts van Blokland toegevoegd. Dat was het
begin van een vriendschap die tot het overlijden
van Prins Bernhard, vorig jaar, heeft geduurd.
De meidagen van 1940 brachten luitenant
Beelaerts wanhoop, woede en verslagenheid. Niet
iets voor een Beelaerts om het daarbij te laten. Hij
tekende de erewoordverklaring aan de Duitsers
met de aantekening “Vi coactus” wat betekent:
“door geweld afgedwongen” en hij achtte er zich
niet aan gebonden. Hij ging in verzet en organiseerde de Orde Dienst in de Betuwe.

1941, inspectie van de Britse generaal Alan Brooke. Jhr Jan Beelaerts van
Blokland was toen nog ritmeester en commandant van het Verkenningseskadron van de Brigade.

Bijzondere Engelandvaarder
In de Minervahaven van Amsterdam lag een
Fokker T8W watervliegtuig. Monteur Wybert
Lindeman, die alles van deze machine wist, en
vlieger Govert Steen, die er nog nooit mee had
gevlogen, waren in mei 1941 van plan ermee naar
Engeland te gaan.
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Beelaerts van Blokland na de uitreiking van de Légion
d’Honneur in Den Haag

Jan Beelaerts en Wim Boomsma waren de passagiers en zo werd Beelaerts ook een bijzondere
Engelandvaarder. Over een vlucht uit bezet gebied naar Engeland van een T8W met Duitse kentekens werd natuurlijk veel geschreven en
Beelaerts vertelde er, vooral direct na de oorlog,
ook graag over.Wie kent niet het verhaal dat zijn
kompas Bézard in die metalen machine hen de
verkeerde kant uit liet vliegen en Jan toen op de
zon moest navigeren.
In Engeland werd Beelaerts ontvangen door Hare
Majesteit Koningin Wilhelmina. Hij bracht Haar
het verzoek van het verzet over, om Zijne
Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard te benoemen tot Bevelhebber van de Nederlandse
Strijdkrachten, om verdeelde verzetsgroepen te
bundelen.

Dankzij Beelaerts kreeg de Koninklijke
Nederlandse Brigade de leiders die zij verdiende
In Londen begon Beelaerts een actie tegen de defaitistische houding van militairen en politici die,
na de blitskrieg van mei 1940, de Duitsers onoverwinnelijk beschouwden. Hij had het vertrouwen
van Prins Bernhard en de Prins steunde hem waar
hij maar kon, maar alle ministers naar huis sturen
lukte zelfs Beelaerts niet.
Hij werd geplaatst bij de Koninklijke Nederlandse
Brigade en begon een veldtocht tegen personeel
dat hij ongeschikt achtte om leiding te geven.
Gesteund door de Prins en andere uit bezet gebied overgestoken Engelandvaarders werden
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minder capabele officieren en onderofficieren
overgeplaatst en kreeg de Brigade de leiders die
zij verdiende. Hierna was de Prins overtuigd van
de operationele mogelijkheden van de Brigade
en Hij stemde erin toe dat de Brigade de naam
van zijn dochter Irene werd verleend.
In de Prinses Irene Brigade kreeg luitenant
Beelaerts aanvankelijk de leiding over het
Escadron Pantserwagens, een kolfje naar zijn
hand. De luitenant werd bevorderd en geplaatst in
de staf van de Brigade, die zich klaar maakte om
te kunnen worden ingezet bij de bevrijding van
Europa. Ritmeester Beelaerts bleef een stuwende
kracht. Zijn grootste zorg was de zorg voor het
personeel en hij was een populaire officier die in
de onderlinge gesprekken bekend was als
Mickey.
Mickey was tijdens de veldtocht door Frankrijk,
België en Nederland Brigade Major. Hij heeft
daar zijn functie prima vervuld, maar als we zijn
verhalen van na de oorlog moeten geloven, zou
de oorlog eerder zijn afgelopen, als de Brigade
Major het alleen voor het zeggen zou hebben gehad. In september 1944 werd hij op verzoek van
Prins Bernhard, die als Bevelhebber van de
Nederlandse Strijdkrachten naar het Europese
vasteland was overgestoken, naar diens Staf overgeplaatst. Ook hier heeft hij zich erg nuttig gemaakt.

Oprichter van de Vereniging van Oud
Strijders van de Prinses Irene Brigade
Toen de oorlog was afgelopen was Beelaerts één
der initiatiefnemers voor het oprichten van de
Vereniging van Oud Strijders van de Prinses Irene
Brigade die, naast het verlenen van steun aan
makkers die dat nodig hadden, tot voornaamste
taak had jaarlijks een reünie te organiseren.
Vooral in de eerste jaren werd op die reünies een
aanzienlijke hoeveelheid alcohol geconsumeerd,
waarbij menigmaal de leiding van de kazerne,
waar wij te gast waren, tot wanhoop werd gedreven.
Generaal Beelaerts was 40 jaar bestuurslid waarvan van januari 1971 tot mei 1987 voorzitter.
Natuurlijk besloot de Algemene Vergadering
hem, na zijn verlaten van het bestuur, te benoemen tot Erevoorzitter.
Onze Erevoorzitter bleef steeds erg betrokken bij
de vereniging en wij hebben van hem voortdurend heel nuttige adviezen gekregen.Vele malen
stond ook zijn huis open om oud- strijders en hun
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echtgenoten te ontvangen. Als er teveel waren
ontving hij hen in de Westerbouwing.

Veteranentenue
Onze Erevoorzitter was in de zeventiger jaren
zeer verbolgen over het feit dat Prins Bernhard
zijn uniform niet meer mocht dragen. Hij organiseerde in 1981, op de zeventigste verjaardag van
de Prins, een eerbetoon in de tuin van het Paleis
Soestdijk. Hij verzocht de Prins bij die gelegenheid zijn uniform aan te trekken, maar de Prins zei
dat hij in grijze broek, wit overhemd en donkere
blazer zou komen. Alle deelnemers aan het eerbetoon werd gevraagd datzelfde te doen en
sindsdien is dat het tenue van alle veteranen ge-

worden. Het eerbetoon werd voor onze Prins een
5-jaarlijks veteranenfestijn.
Wij verliezen in onze Erevoorzitter, een dappere
man, een boeiende, bijzondere regent en een
markante militair die in beide hoedanigheden
veel voor elkaar heeft gekregen en door velen
werd gewaardeerd.
Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft
betekend en treuren om zijn heengaan, wij zijn er
trots op dat hij één der onzen was.
Jan, dank voor alles, rust in vrede

Terugblik op de afgelopen maanden
Tekst Rudi Hemmes,Voorzitter van de Vereniging
van Oud – Strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Overlijden Brigade Generaal tit bd
J.J.G.Beelaerts van Blokland
Wij zijn geschokt door het overlijden op 14 november van onze Erevoorzitter. Op zijn leeftijd
moest je er natuurlijk rekening mee houden, maar
als het dan gebeurd realiseer je je toch dat je hem
moet missen. De begrafenis was door Generaal
Beelaerts zelf geregeld. Het was dan ook een
grootse gebeurtenis, waar Oud-strijders,
Fuseliers en Huzaren een rol in hadden. Prinses
Irene was verhinderd te komen door verblijf in
Zuid Afrika. Zij werd vertegenwoordigd door haar
zoon, Prins Carlos. Elders in dit blad leest u een
In Memoriam van Generaal Beelaerts.

Koorduitreiking Hedel
De koorduitreiking in Hedel was wederom een
groot succes. Er ging een beëdiging aan de
koorduitreiking vooraf, dus waren er veel familieleden van de beëdigden. Zij gaven de indruk dit
extraatje bijzonder op prijs te hebben gesteld.
Het was aandoenlijk om te zien hoe de jeugd van
de School met de Bijbel ons hielp met het aanreiken van de koorden. Die jongens en meisjes hebben het ook schitterend gevonden. En het weer
werkte mee zodat, na het te water gaan in de Maas
om de koorden te dopen, de jonge Fuseliers niet
al te koud werden. Op 1 december worden er
weer koorden uitgereikt in Oirschot en ik hoop

Bevrijding van Eindhoven
De herdenking van de bevrijding van Eindhoven
op 18 september werd door de gemeente op zaterdag de 17de herdacht, omdat dat beter uitkwam. Dat doet de gemeente dus nooit meer.
Iedereen had op die zondag de 18de gerekend en
veel orkesten, die altijd deelnamen aan het bevrijdingsfeest, hadden op zaterdag die 17de al
een andere afspraak gemaakt en lieten dus dit
jaar verstek gaan.Wij hadden gelukkig tijdig rekening gehouden met die zaterdag en ons detachement was weer een voorbeeld voor velen.

Schoolkinderen assisteren
bij koorduitreiking in Hedel
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dat er dan weer veel mensen van ons bij zullen
zijn.

Memorial Sunday
Op Zaterdag 4 november was in Wolverhampton
de jaarlijkse herdenking van de leden van de
Prinses Irene Brigade die daar zijn begraven. Die,
door de plaatselijke afdeling van de British
Legion georganiseerde, herdenking wordt jaarlijks door een delegatie van onze vereniging en
van het Garderegiment Fuseliers bijgewoond. Dit
jaar was Tony Herbrink onze vertegenwoordiger
en hij ging op Memorial Sunday, 13 november,
ook naar de herdenking in Congleton.
Het dagelijks bestuur, Henk van Beers, Frans van
der Meeren en ik, was uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Engelse Kerk in Rotterdam op die
Memorial Sunday, ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding. Ook hierbij was een delegatie van het
regiment aanwezig.

Jaarwisseling
En dan is het al weer bijna Kerstmis en loopt dit
jaar weer op zijn eind. Ik wens u allen toe dat de
laatste dagen van het jaar goede dagen zullen zijn
en dat het jaar 2006 voor u en allen die u dierbaar
zijn een gelukkig, maar vooral gezond jaar zal mogen zijn.
Het jaar begint voor ons in ieder geval weer goed.
Op 11 januari is het al weer vijfenzestig jaar geleden dat de Brigade in Congleton werd opgericht.
De viering van die bijzondere verjaardag zal op
vrijdag 13 januari worden georganiseerd door het
regiment in Oirschot. Er is een interessante dag
voorzien met veel sport voor de Fuseliers en veel
films van toen voor de ouderen. Zoals gebruikelijk
zal er ook weer genoeg te eten en te drinken zijn.
Dat moet dus een fijne dag worden. Ik hoop dat
velen zich vrij kunnen maken op die vrijdag.
Ik kijk zoals gewoonlijk naar u uit.

Nieuws van penningmeester en secretaris
Tekst: Henk van Beers
Regelmatig ontvangen wij briefjes van Oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene, die het abonnement op de Vaandeldrager opzeggen.
Alhoewel de Vaandeldrager al geruime tijd niet
meer door onze vereniging wordt uitgegeven
maar door de Stichting Brigade en Garde van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, is het nog
steeds het blad waarmee wij onze leden kunnen
bereiken.
Wanneer u ons een briefje, mailtje of iets anders
stuurt of doorbelt waarin u te kennen geeft
“ ik bedank voor het abonnement van de
Vaandeldrager”, dan wordt u door ons ook afgevoerd uit het ledenregister van de vereniging.
Lidmaatschap en Vaandeldrager zijn voor ons nog
steeds onlosmakelijk met elkaar verbonden.
We weten ook dat door het wegvallen van Frans
Bakx het “lief en leed” van onze leden onder druk
is komen te staan en dat velen zich door de vereniging in de steek gelaten voelen. Het bestuur
probeert hier een oplossing voor te zoeken en is
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in gesprek met diverse geledingen binnen het regiment om een alternatief te vinden. Dat zal echter nooit meer hetzelfde kunnen zijn als in de tijd
van onze “sociale medewerker” Frans Bakx.We
hopen dat u daar begrip voor op kunt brengen.
Wij hopen echter dat u – zolang dat mogelijk is –
ons werk blijft ondersteunen, ook wanneer wegvallen van (bestuurs)leden steeds meer zal voorkomen. Eéns samen in de prut, altijd met elkaar
verbonden!

Wageningen 5 mei 2006
Tekst: Frans van der Meeren
De gemeente Wageningen zal de capitulatie van
1945 ook in 2006 groots vieren.
Het Comité Herdenking Capitulaties 1945
Wageningen zal het traditionele programma
continueren. In de ochtenduren zal, als vanouds,
een symposium over vredes- en veiligheidsvraagstukken worden gehouden.
De Herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de
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Doperkerk, in de middaguren, zal eveneens
gehandhaafd blijven. Zowel het symposium als de
herdenkingsbijeenkomst zijn uitsluitend
op uitnodiging toegankelijk.
In plaats van het traditionele defilé zal een
Vrijheidsoptocht door Wageningen trekken.
De Vrijheidsoptocht zal in het teken staan van vrede, vrijheid en veiligheid en zal als zodanig een
waardige vervanger zijn van het voormalige defilé. De optocht zal, in principe, bestaan uit rijdende en lopende elementen. De deelnemende
voertuigen vertegenwoordigen het historisch gedeelte in de optocht en kunnen anderszins
worden benut voor vervoer van moeilijk lopende
deelnemers aan de optocht. Met veel verenigingen, jeugdgroepen, muziekkorpsen en veel vlagvertoon kan de Vrijheidsoptocht een uniek jaarlijks terugkerend evenement worden.Aan de

Vrijheidsoptocht kunnen alleen WO II veteranen
en oud-verzetsstrijders, zowel lopend als rijdend,
deelnemen. Nadere berichten over het programma volgen in Vaandeldrager 77 van maart 2006.
Als u denkt aanwezig te kunnen zijn in Wageningen kunt u zich vanaf heden opgeven bij het u bekende secretariaat!

Oproep
De secretaris wil graag een opgave van alle leden
die nog in staat en bereid zijn deel te nemen aan
activiteiten zoals koorduitreikingen en herdenkingen.
Een telefoontje of e-mailtje is voldoende.
Telefoon: 0164-241119 of e-mail:
f.van.der.meeren@12move.nl

In memoriam
Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden
van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en 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
A.A.M. Driebeek
M.F. Plat
E. Asselberghs
Mw. A.P.M.Looringh van Beek - Franken
Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland
Mw. A. Ruys-Haitsma Muller

27 september
01 oktober
11 november
11 november
14 november
25 november

2005
2005
2005
2005
2005
2005

Rotterdam
Steenwijk
Waalre
Bergen op Zoom
Oosterbeek
Warnsveld

8 mei
9 juni
juni
15 juli
15 juli
23 september 2005
23 oktober

2005
2005
2005
2005
2005
Uden
2005

Venlo
Tilburg
Coevorden
Monster
Groesbeek
Rotterdam

12 september

2005

Bennebroek

20 oktober
21 november

2005
2005

Rheden
Zelhem

Vierde Bataljon GRPI
J.Truijen (3e Cie)
A. v.d. Hout (4e Cie)
A.Vrieze (Staf Cie)
A. Barendse (Staf Cie)
W.Jochems (Ost. Cie)
A. van Hek (3e Cie)
G. Schimmer (Staf Cie)

Vijfde Bataljon GRPI
G. van Tol

Zevende Bataljon GRPI
L.W.J. Bruger-Hofman,
echtgenote van ons bestuurslid
Willem Bruger (Staf)
B.Oosterink (Staf)
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Vereniging van Indië-bataljons van het
Garderegiment Prinses Irene
Voorzitter: H.Vleeming, St.Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort, Telefoon: 026-3118271
Secretaris: Th.J.van Alst, Nicolaas Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar, Telefoon: 0316-524002
Penningmeester: W.G.ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, Telefoon: 0575-519207
E-mail adres: wg.terhorst@chello.nl, Giro nummer: 6934973, Bankrekening :ABN-AMRO 53.25.60.396
Ingeschreven K.v.K.Eindhoven onder nr. 40240403

Het was 7 september 2005 weer een heerlijke nazomerse dag en vele duizenden veteranen hebben die dag de reis naar Roermond weer gemaakt
om hun gevallen sobats te herdenken.
De “7 september divisie” was weer (bijna) op volle sterkte aanwezig in het mooie “Park Hattem” te
Roermond.
Het was dit jaar anders dan voorgaande jaren.We
misten de bekende ceremoniemeester dhr T.
Jorna. Zijn opvolger brengt het weer op zijn eigen
manier.
Dit jaar was premier J.P.Balkenende aanwezig en
hij heeft met zijn toespraak toch wel de harten van
de Indië Veteraan geraakt.
Hij memoreerde in zijn speech, dat Minister Bot in
augustus in Indonesië al spijt had betuigd, dat de
scheiding van wegen tussen Indonesië en Neder-

land geweldadiger en pijnlijker verlopen was,
dan nodig was geweest. De premier heeft dat in
zijn toespraak nog eens herhaald. Hij voegde er
tevens het volgende aan toe:
“Maar dat laat onverlet, dat u als Indië-Veteranen
ons diepe respect verdient.
U deed wat u was opgedragen, uw plicht. U ving
de klappen op en u kreeg daar heel lang niet de
erkenning voor die daarbij past.”
Tijdens de 2 minuten stilte kwam weer de
Koninklijke Luchtmacht met vier straaljagers
overvliegen in de “Missing Man Formatie” als
eerbetoon aan onze achtergebleven sobats.
Dit is telkens weer zo’n overweldigend schouwspel, dat het een brok in je keel tot gevolg heeft.
De kranslegging namens de VOSIBGRPI kwam dit
jaar toe aan het 7e Bataljon en Wim ter Horst was
daarvoor door de reünie commissie aangezocht.
De ontvangst was weer als vanouds, er was gezorgd voor koffie, thee, broodjes en erwensoep.
Zelfs bij dit fraaie weer smaakte het uitstekend.
In verband met het warme weer waren er zelfs

Indië Monument in Park Hattem in Roermond

Kransleggingen

Roermond 2005
Tekst: Wim ter Horst
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flesjes bronwater ter beschikking en dat werd erg
gewaardeerd bij die (bijna) tropische temperatuur. Het valt echter op, dat de groep steeds ouder
en grijzer wordt, maar ze blijven komen, zolang ze
kunnen, elk jaar weer opnieuw, want Indië Veteraan ben je voor het leven.
Tot volgend jaar op 7 september.

Reünie Parade-eenheid
GRPI 2005
Tekst: Theo van Alst.
De deelnemers aan onze parade-eenheid hielden
met hun dames op donderdag 3 november een
zeer gezellige reünie in de Kumpulan van huize
Bronbeek te Arnhem. De opkomst was dit jaar iets
minder dan andere jaren, gezien het feit dat enkelen wegens ziekte niet konden komen.
De echtparen Karens en Regts hadden een prima
bingo georganiseerd met fantastische prijzen.
Onder het genot van een consumptie speelde
"Suara Gembria" allerlei Indische liedjes. Dit
bracht een sfeervolle en prettige stemming.
Enkele paren waagden zich aan een dansje. De
rijstmaaltijd was, zoals wij daar gewend zijn, uitstekend.
Martin Karens, de commandant, dankte ieder voor
de spontane medewerking aan de diverse evenementen het afgelopen jaar. Ook de secretaris van
de Vereniging Indië Bataljons,
Theo van Alst, bedankte de aanwezigen namens
het DB.
Hij kon vertellen, dat het defilé voor ons in
Wageningen verleden tijd is. Aldaar zullen de
Indiëbataljons, de Koreagangers en de militairen
van de diverse uitzendingen niet meer meedoen.
Hoe de veteranendag op 29 juni 2006 ingevuld
wordt, is afwachten. In ieder geval anders dan de
afgelopen keer. Een bescheiden defilé is bespreekbaar.
Het defilé in Eindhoven rond 18 september zal
blijven en past in de bevrijdingsfeesten van deze
stad. Ook op 4 mei in Amsterdam en op Prinsjesdag in september in den Haag zullen veteranen
van Prinses Irene aanwezig zijn.Wegens een ingrijpende verbouwing van de Kumpulan, die circa 5 maanden duurt, werd deze bijeenkomst wat
eerder gehouden dan andere jaren.

In 2006 zal de reünie van de parade-eenheid
plaatsvinden op donderdag 30 november.

Schoonmaken Monument
Tekst: Wim ter Horst
Maarten Blind, de ontwerper en maker van de gedenkplaat op het Monument te Oirschot, en Wim
ter Horst hebben op de reüniedag (6 oktober
2005) van 4-Irene uitgeprobeerd wat de beste
manier was om de gedenkplaat weer in de originele kleur terug te brengen en de namen weer
leesbaar te maken. Op dinsdag 11 oktober zijn
beiden terug geweest naar Oirschot om één en
ander af te werken vóór de reünie van 5-Irene.
De plaat is helemaal schoongeboend en heeft nu
weer de originele kleur en de namen zijn weer
leesbaar. Helaas zitten er hier en daar beschadigingen op de plaat en de namen en dat is met “alleen schoonmaken” helaas niet te verhelpen. Na
de schoonmaakbeurt is de gehele plaat in de
“vaste autowas” gezet. Bij regelmatig schoonmaken, zo’n twee keer per jaar, moet uitsluitend een
sopje en daarna weer “vaste autowas” voldoende
zijn.
Onze hartelijke dank aan Maarten Blind.

Het gepoetste en in de was gezette monument
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Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI
Garderegiment

1946-1950
Reünie Commissie
4e Bataljon

Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW Zevenaar
0316 524002

Continuering van
"De Vaandeldrager"
Tekst: Theo van Alst
Dat ons mooie regimentsblad "De Vaandeldrager"
vier keer per jaar op onze deurmat valt brengt natuurlijk kosten met zich mee, immers alleen de
zon gaat voor niets op. In totaal betaalt uw reünie
commissie voor elk verzonden exemplaar ruim 10
euro per jaar. Enkele veteranen zijn zich hiervan
goed bewust en storten, samen met het inschrijvingsgeld voor een bataljonsreünie een extraatje.
Helaas dekken deze giften op lange na niet het
bedrag, dat wij als reüniecommissie moeten betalen.Wilt u bijdragen aan het voortbestaan van de
Vaandeldrager (dit verzoek is zeer dringend !!!),
stort dan uw gift op girorekening 5917605 t.n.v.
Reüniecommissie 4e Bataljon GRPI te Zevenaar.
U helpt uw reüniecommissie hiermede uit de financiële zorgen. Alle beetjes helpen! Bij voorbaat
dank!

Gezellige 18de reünie
4e Bataljon op donderdag
6 oktober 2005
Tekst:Theo van Alst,
De reüniecommissie had op donderdag 6 oktober
een uitstekend geslaagde reünie georganiseerd
in de Maj de Ruyter van Steveninckkazerne te
Oirschot, onze thuishaven van het Garde Regiment "Prinses Irene". Om ongeveer 11 uur opende
voorzitter Kerssemakers met een hartelijk wel-

10

komstwoord.
Ook de afgevaardigden van de zusterbataljons
zijn altijd zeer welkom. Hij was zeer verheugd dat
toch zo’n 100 veteranen opgekomen waren; met
hun partners was de zaal goed bezet.
Jammer, dat ongeveer 50 oudgedienden bericht
van verhindering moesten sturen, meestal vanwege een mindere lichamelijke gesteldheid. Dertig
Irenemannen (van 4 GRPI) reageerden helemaal
niet op de uitnodiging!
Overste P. Luiten, de huidige Regimentscommandant was ook verheugd dat zovelen, elkaar 55 jaar
na hun demobilisatie wilden ontmoeten. De band,
destijds in Nederlands Indië gevormd door de
primitieve en gevaarlijke leefomstandigheden is
onuitwisbaar. Hij gaf een overzicht van onze
diensttijd in de tropen en constateerde, dat "uitzendingen" nog steeds aan de orde van de dag
zijn.
Hierna vond het dodenappel met kranslegging
plaats bij het monument.
Onze 43 gesneuvelden werden herdacht. Iedere
veteraan heeft wel iemand of zelfs meerdere kameraden in gedachten waarmee zij een tragisch
moment hebben meegemaakt.
Het vaandel van uitzendingen, het Regimentsvaandel en een peloton militairen stonden opgesteld. Een hoornblazer blies de Last Post, als laatste groet aan onze gevallenen .
Terug in de Kempenzaal trad het echtpaar "Suara
Gembria" op; zij speelden allerlei Indische liedjes; dit verhoogde uiteraard de sfeer; er werd
zelfs gedanst. De uitstekende rijstmaaltijd liet zich
goed smaken, waarna allen nog tot ongeveer 16
uur gezellig bijeen bleven.
Zeer vermeldenswaard is, dat Jan Baas (destijds
MT) uit Heerhugowaard een tableau samengesteld had met foto's van al onze gesneuvelden, geregistreerd op overlijdensdatum.
Dit tableau trok uiteraard ieders belangstelling.
Bedankt Jan, namens iedereen, voor deze geste.
De eerstvolgende bataljons reünie is gepland op
donderdag 5 oktober 2006; dus ieder jaar de eerste donderdag van oktober. Dan is het, op 1
maand na, 60 jaar geleden dat wij opkwamen in
Arnhem. In januari a.s. gaan uw bestuursleden
hierover brainstormen.
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Hebt u leuke ideeën?? Laat het ons weten.
NB.Via de Oorlogsgravenstichting werden op
deze dag ook kransen gelegd op de erevelden in
Surabaja en ook in Semarang.

Fijne Feestdagen
De reüniecommissie van 4 GRPI wenst u een Zalig
Kerstfeest en een goed en vooral gezond 2006.

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@home.nl

Is het nog zinvol om een
reünie te houden voor
Indië-bataljons?
Tekst: Harry Hermans
Het is ruim een uur voor de ontvangsttijd die op
de uitnodiging voor de 15e reünie van
5-GRPI op 13 oktober j.l. staat vermeld als de eerste deelnemers - een echtpaar - de Kempenzaal
op de legerplaats Oirschot binnen komen. Ik heb
het hem vanmorgen nog gezegd, kijk nou eerst
even op de uitnodiging hoe laat wij verwacht worden” zegt de echtgenote verontschuldigend,
“maar nee hoor, hij wist het heel zeker, wij zullen
er op tijd zijn en denk maar aan de dagelijkse filevorming rond Eindhoven”.Voor alle zekerheid
haalt hij de uitnodiging te voorschijn en moet zijn
eega gelijk geven “we zijn een uur te vroeg” in het
midden latend wiens schuld dat dan ook moge
zijn. En zo loopt de zaal langzaamaan vol, 160 personen hebben aangekondigd te zullen komen.

Het ontvangstcomité zorgt voor de registratie

Bezoekers worden geregistreerd en consumptiefiches uitgereikt door de dames van het ontvangstcomité, koffie, thee en een worstenbroodje worden aangereikt en het zoeken naar bekenden kan
beginnen. Als de bus met treinreizigers uit
Eindhoven is gearriveerd, kan het openingswoord
worden gesproken. Begroet worden alle aanwezigen, in het bijzonder de waarnemend regimentscommandant, de majoor Dietsch, de adjudanten
Janssen en Paijens, die met hun medewerkers een
belangrijk deel van de organisatie voor hun rekening hebben genomen en de vertegenwoordigers
van de andere Indiëbataljons. Degenen die verhinderd zijn om aan deze reünie deel te nemen en
dit hebben laten weten, worden met name genoemd. Dan is het woord aan de waarnemend regimentscommandant die in een gloedvol betoog
ons laat weten hoezeer wij nog welkom zijn op de
thuishaven van het Regiment en hij schroomt niet
om te bekennen dat zijn generatie tot voor kort
verstoken is gebleven van enige kennis omtrent
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Op zoek naar oude bekenden onder het genot van een kopje koffie

Plekje zoeken op de appèlplaatsa

het hoe en waarom van onze uitzending naar
Nederlands Oost-Indië. Zelfs op de Koninklijke
Militaire Academie en de Hogere Krijgsschool
werd dit onderwerp vermeden. Thans wordt daar
wel de nodige aandacht aan besteed en vergelijkingen gemaakt met de huidige uitzendingen. Is
dit alleen al niet zinvol om reünies te houden?

ment te defileren om daarna richting Kempenzaal
te wandelen met het voldane gevoel dat het
Regiment zijn visitekaartje weer heeft afgegeven.

Dodenherdenking
Als de bataljonsappèlplaats is ingericht voor de
dodenherdenking, stoelen en tenten zijn geplaatst, de geluidsversterker is geïnstalleerd, een
erepeloton met trompetter, vlaghijsers, kransdragers en de gongluider hun plaatsen hebben ingenomen, kunnen de reünisten de zaal verlaten en
de appèlplaats opzoeken. Bij de uitgang van de
zaal staan Fuseliers met rolstoelen klaar om de
slecht ter been zijnde gasten comfortabel te vervoeren. Nadat de Vaandelwacht en de wacht bij de
uitzendvlag met het bekende ceremonieel zijn ingetreden kan de plechtigheid, die onder commando van majoor Dietsch staat, aanvangen, met
het halfstok hijsen van de vlag en een toespraak
namens de reünisten waarbij de nadruk ligt op de
goede relatie met het Regiment dat het mogelijk
maakt om een waardige dodenherdenking bij
deze reünie te houden. Na de dodenherdenking,
de opsomming van de namen van de 17 vrienden
die wij in Indië moesten achterlaten, de minuut
stilte, in - en uitgeluid door gongslagen, de taptoe
door de trompetter geblazen en de kranslegging
wordt, namens de reünisten dank gebracht voor
de zeer correcte uitvoering van deze plechtigheid. Met nadruk wordt gesteld dat het op de reünisten diepe indruk maakt hoe de Fuseliers van
nu de vrienden van toen hebben geëerd.
Tenslotte wordt door de reünisten eer betoond
aan het Regiment en aan de gevallenen door
langs het erepeloton, het Vaandel en het monu-
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Herinneringen ophalen met
een hapje en een drankje
Dan komt bij een drankje en een hapje de gelegenheid om herinneringen op te halen en elkaars
zorgen en plezierige ervaringen te delen. Als het
seintje gegeven wordt dat de chef-kok ons aan tafel verwacht, drommen we richting bedrijfsrestaurant, zoals dat tegenwoordig heet en geven ons
over aan de zorgen van Paresto, de organisatie die
nu de maaltijd (landelijk) voor ons heeft samengesteld en bereid onder de naam veteranenmaaltijd hetgeen in vergelijking met andere jaren toen
wij nog zelf konden beslissen over de samenstelling duidelijk merkbaar was met als lichtpuntje
dat we na afloop niet met een leeg dienblad naar
de uitgang hoefden te sjouwen.
Aan de Regimentcommandant kon worden gerapporteerd dat de reünie was geslaagd en voor wat
betreft de vraag: Is het nog zinvol om reünies voor
Indië-bataljons te houden?” luidt het antwoord
volmondig:“Ja, zeker”.

Defileren langs het monument
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S – Ireentje nr.59

Contactblad van het 6e Bataljon Garderegiment “ Prinses Irene “
Reüniecomité
Het reüniecomité wordt gevormd door:
Jan EIbers, Kluizeweg 264, 6815 EJ Arnhem, tel 0263514227.
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. GRPI

Terugblik op onze 19e reünie
Tekst: Jan Elbers
Op onze rit naar Oirschot hadden wij te maken
met pittige regenbuien. Toch waren enkele leden
van het comité reeds om 8.30 uur aanwezig in de
Kempenzaal om het nodige te verrichten voor de
ontvangst van de sobats en hun partners.
Omstreeks 9.00 uur begonnen de eerste reünisten
binnen te druppelen en, na zich gemeld te hebben bij Henny en Bert Rijsbergen, werden zij onthaald op een kopje koffie of thee met een warm
worstenbroodje.
De bus met de treinreizigers was ook tijdig gearriveerd, zodat voorzitter Jan Elbers om goed half
11 de ruim 130 aanwezigen welkom kon heten,
mede namens de leden van het reüniecomité.
Een bijzonder woord van welkom richtte hij tot
onze gasten, te weten de afgevaardigden van de
Indië Bataljons GRPI.
Uitvoerig ging hij in op de wijze, waarop wij de
sobats en hun partners hebben uitgenodigd voor
deze reünie. Uit de ontvangen reacties is ons gebleken dat dit positief werd gewaardeerd.
Vermeld dient te worden dat de verzending werd
verzorgd door de afdeling OPZ van Adjudant
Janssen, waarvoor wij hem bijzonder erkentelijk
zijn.

S – Ireentje nr. 59

Ook waren er 5 Fuseliers de gehele dag aanwezig
om hand- en spandiensten te verlenen aan de veteranen, hetwelk zeer op prijs werd gesteld.
In verband met de afwezigheid van de Regimentscommandant, werd het woord gevoerd door zijn
plaatsvervanger, majoor Duvekot. Uit zijn speech
bleek duidelijk, dat hij zich goed had verdiept in
het reilen en zeilen van ons Bataljon vanaf
Arnhem via de Harskamp naar Rotterdam en met
de Waterman naar Tandjong Priok en de diverse
verplaatsingen op West -Java.
Hij nodigde de veteranen ook uit om aanwezig te
zijn bij bijzondere gelegenheden van het
Regiment, zoals de Regimentsjaardag,
Beëdigingen en Regimentsbijeenkomsten (zie de
Regimentskalender in elke Vaandeldrager).
Hierna begaven wij ons naar de plaats van het
monument om onze gesneuvelde vrienden te herdenken. Er was gezorgd voor tenten en de nodige
stoelen. Ook het Vaandel met Vaandelwacht, een
hoornblazer en een peloton Fuseliers waren aanwezig. De wijze waarop deze plechtigheid door
het Regiment werd verzorgd was voor de aanwezigen een gedenkwaardig moment. Dit was een
herdenking, een Garderegiment waardig! !.
Na deze plechtigheid gingen we terug naar de
Kempenzaal alwaar de bar inmiddels was geopend. Om 12.00 uur werd een hartig hapje geserveerd. Deze vonden gretig aftrek bij de aanwezigen, totdat het tijd werd om naar de eetzaal te vertrekken voor de nasimaaltijd.Van diverse sobats
hoorden wij dat deze maaltijd minder van kwaliteit was dan in voorgaande jaren.
Bij nadere informatie is ons gebleken dat dit een
"standaard" maaltijd was.
In voorgaande jaren hadden wij de keus uit drie
menu's, hetgeen thans niet meer het geval is .
Een kwestie van bezuiniging ???
In de namiddag werden de aanwezigen vermaakt
met een optreden door het muziekgezelschap
“Suara Gembira”. Dit gezelschap bracht bekende
liedjes ten gehore. Met de bekende nummers
werd door de reünisten volop mee gezongen en
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er werd zelfs gedanst.
Om 16.00 uur was de bus voor de treinreizigers
gearriveerd en sloot Jan de reünie af met een slotwoord. Hij bedankte allen voor hun medewerking
aan het welslagen van deze reünie en wenste hen
een goede thuisreis.
Bij het afscheid nemen werden de leden van het
reüniecomité uitvoerig bedankt voor deze geslaagde dag en voor de organisatie hiervan.
Waar Kapitein Kakebeen en zijn assistenten in het
verleden met een reünie zijn gestart in
Schalkhaar, gaan wij hier mee verder. Op naar
onze 20e reünie in 2006.
Wij van onze kant willen de Regimentsstaf bedanken voor de ondervonden medewerking bij het

organiseren van deze reünie, voor de verzorging
van het vervoer van de treinreizigers, de stijlvolle
herdenking van onze gesneuvelde kameraden.
Onze dank gaat ook uit naar de vijf Fuseliers, die
ons behulpzaam waren.

Tenslotte
Wensen wij u allen Goede Kerstdagen en een gezond 2006 toe;
Wensen wij onze zieke sobats een spoedig herstel
toe;
Verzoeken wij u om bij verhuizing ons daarvan tijdig in kennis te stellen;
Eindigen wij met de hartelijke groeten van: Harry,
Piet, Fred en Jan.

Nieuws van het Zevende
Bataljon, Bataljon Berdjalan
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, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, tel. 0575-519207,
E-mail adres: wg.terhorst@chello.nl.
Gijs Spaargaren, penningmeester, J. van Galenlaan 38, 2253 VC,Voorschoten,
tel. 071-5763640.
Willem Bruger, Rhederhof (App.C 135),Worthrhedenseweg 46, 6991 DV Rheden,
tel. 026-4976744
Teus Meijer (Sociaal contactpersoon voor de regio Zuid West Nederland), Orchislaan 10,
3233 VE Oostvoorne, tel. 0181-485089.
Postbankrekening: 4347 ten name van Bataljon Berdjalan, J. van Galenlaan 38, 2253 VC,
Voorschoten.

Van de Secretaris
Tekst: Wim ter Horst.
Dit is al de tweede keer dat u het onderwerp “Van
de Voorzitter“ mist in de Vaandeldrager.
Uiteraard is dat niet zonder reden en het heeft allemaal te maken met zijn gezondheid.
Ik zal trachten u een klein beeld hiervan te schetsen.
Na onze reünie op 20 april j.l. is het allemaal begonnen. Ongeveer een week later belde Jo van
der Weerd mij met de boodschap, dat hij een
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maagbloeding had. Onderzoek wees uit, dat dit
veroorzaakt was door een “gesprongen” maagzweer. Nadat deze klachten met medicijnen verholpen waren, volgden er nog allerlei onderzoeken. Hieruit bleek o.a. dat het lidteken van de
maagzweer naar de mening van de arts te “beweeglijk” was. Dit is in veel gevallen een symptoom van kanker. Nader onderzoek in het AMC in
Amsterdam wees inderdaad uit, dat het hier om
een kwaadaardig gezwel ging. Het advies voor
hem luidde dan ook: “Verwijdering van de gehele maag”.
Gezien zijn goede conditie achtte de arts dit voor
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hem de beste oplossing. Met deze boodschap
kwam Jo terug uit Amsterdam en nadere medicatie kon allemaal in Apeldoorn geschieden. Daar is
in eerste instantie nog een scan gemaakt om te
kijken of het eventueel was uitgezaaid, Toen dit
niet het geval bleek te zijn is Jo op maandag 10 oktober j.l. geopereerd, waarbij inderdaad de gehele maag is verwijderd. Zaterdag 22 oktober is hij
weer thuis gekomen en ligt nu weer te herstellen
in zijn eigen bed. Hetty en ik hebben hem één
keer in het ziekenhuis bezocht en ook na zijn terugkeer thuis bezoek ik hem en heb ik hem een
attentie bezorgd namens 7 GRPI.
Vanaf deze plaats wensen wij Jo van harte beterschap.
In “In Memoriam”zult u lezen, dat Diny Bruger, de
echtgenote van ons bestuurslid van het eerste uur
Willem Bruger, is overleden. Diny heeft gedurende vele jaren meegewerkt op onze reünie’s, om
gasten te verwelkomen en zij zorgde altijd voor
heel leuke prijzen voor onze verloting.
Handgemaakte kussentjes was één van haar specialiteiten. Helaas kon zij de laatste jaren in verand met haar gezondheid niet meer aan die aktiviteiten deelnemen.Wij wensen Willem en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit grote
verlies te dragen.

voor busvervoer worden gezorgd van Eindhoven
NS naar de kazerne te Oirschot en ook wordt u na
afloop weer teruggebracht naar het station te
Eindhoven. U hebt waarschijnlijk inmiddels (via
Checkpoint of andere media) al wel gemerkt, dat
er waarschijnlijk een wijziging komt met betrekking tot het jaarlijkse vrij-vervoer bewijs.
Mogelijk wordt het vrij-vervoerbewijs, dat tot nog
toe op een willekeurige dag in het jaar gebruikt
kon worden voor reünie bezoek etc. vervangen
door een op datum gestempeld bewijs. Er heeft
echter op hoog niveau nog geen definitieve besluitvorming plaats gehad. Zodra wij meer weten
zullen wij u op de hoogte houden.
Checkpoint zal er vast en zeker ook wel over publiceren, dus houdt dat blad ook goed in de gaten.
We proberen er op 11 oktober weer een heel fijne
dag van te maken.

Reünie 7 GRPI in 2006
Tekst: Wim ter Horst
Het jaar 2006 zal weer in het teken staan van onze
grote reünie. U hebt inmiddels in de
Regimentskalender kunnen zien, dat deze wordt
gehouden op woensdag 11 oktober 2006, wederom op onze thuisbasis “de Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot”.
Noteer deze datum dus alvast in uw agenda of op
de kalender.Wij hopen op een volle bak.
Het is volgend jaar 55 jaar geleden, dat ons
Bataljon (in delen) terugkeerde in Nederland.
Mocht iemand een leuk idee hebben, om in deze
reünie te verwerken, dan horen wij dat graag van
u. In het voorjaar beginnen we weer met de voorbereidingen voor die dag.
Zoals gebruikelijk krijgt u in de loop van het jaar
weer een uitnodiging van ons, waarin u kenbaar
dient te maken of u ( en met hoeveel personen)
aan de reünie wilt deelnemen.
Voor de Openbaar Vervoer reizigers zal weer

Beste wensen
Het is medio november wanneer ik dit stukje
schrijf. Het zal ( bijna ) Kerstmis zijn als het bij u in
de bus valt.Vanaf deze plaats wens ik u, namens
de reüniecommissie van 7 GRPI, allen bijzonder
goede Kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een
voorspoedig, maar vooral gezond Nieuwjaar toe.

15
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65 jaar Garderegiment F
Op 11 januari 1941 werd de Koninklijke Nederlandse Brigade opgericht.
Op 27 augustus 1941 ontving deze brigade te Wolverhampton uit handen van Hare
Majesteit Koningin Wilhelmina haar Vaandel, en de naam van haar kleindochter,
Prinses Irene.Vanaf dat moment zag de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses
Irene het levenslicht. Op 20 mei 1948 werd toestemming verleend aan het Regiment
om de naam Garderegiment Prinses Irene te voeren. De Koningin-regentes gaf op
deze wijze uiting aan de verbondenheid van het Huis van Oranje met het regiment
“Fuseliers Prinses Irene.”

Reünieprogramma te Oirschot 13 januari 2006
Tekst: Maj der Fuseliers, Marcel Duvekot,
Regimentscoördinator
Bijzondere aandacht voor alle postactieven
Tijdens deze regimentsverjaardag zal er in het
bijzonder aandacht zijn voor alle postactieven.
Behalve de veteranen van de KNBPI, de
Indiëbataljons en de Veteranen Vredesmissies
GFPI, gaat de aandacht vooral ook uit naar de
generatie (kaderleden) die wel hun beste jaren
aan de krijgsmacht hebben gegeven, maar formeel geen veteraan zijn geworden.

Kempenzaal besteden we aandacht aan de
nieuwste ontwikkelingen binnen de pantserinfanterie. Behalve filmimpressies hebben we het
nodige nieuwe materiaal in huis. U bent op bezoek bij het enige digitale bataljon van de KL.
Dus krijgt u een inkijk in de werking van het
Battlefield Management Systeem (BMS) en de
mogelijkheden van het TITAAN (operationeel
beveiligd netwerk).

Bataljonsprogramma
Reünieprogramma
Wij bieden u een reünieprogramma met enkele
doorlopende filmvoorstellingen. In de Kempenzaal ‘draait’ het rondom de Balkan-missies, Irak
en Afghanistan. In het museum tonen we de periode vanaf de oprichting van de Brigade tot en
met de Indië-tijd. In Congleton staat het ‘winnen
van de Koude Oorlog’ centraal.

Nieuwste ontwikkelingen
Op de diverse locaties treft u een zeer uiteenlopend voertuigenpark; van de Brencarrier tot de
Fennek. U kunt een rondrit maken met de – misschien voor u vertrouwde- YP-408. In de

Parallel aan het reünieprogramma houdt het
parate bataljon zijn sport- en schietwedstrijden.

Programma op vrijdag 13 januari
09.15 - 09.45 uur: Ontvangst genodigden in de “Kempenzaal”
09.45 - 10.45 uur: Appèl en dodenherdenking
11.15
Bezoek aan start van de Regimentscross
(startschot met 25-ponder)
11.30 - 12.00 uur: Lunch in Kempenzaal
12.00 - 15.00 uur Doorlopend “reünieprogramma”
15.30 uur
Afsluitend Regimentsappèl.
16.00 – 18.00 uur: Regimentsborrel in de “Kempenzaal”.
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t Fuseliers Prinses Irene
Locatie

Museum

Congleton

Kempenzaal

Thema (periode)

Jaren 40-65

Jaren 65-89

Missies na 1990 en nieuwe ontwikkelingen

VVVGFPI + Het Genootschap

13.00-14.00

14.00-15.00

12.00-13.00

buitenleden + postactieven

14.00-15.00

12.00-13.00

13.00-14.00

VOS KNBPI + VOSIB

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

Reünieprogramma op vrijdag 13 januari
Op onderstaande locaties bent u van harte welkom om de ontwikkelingen van 65 jaar
Krijgsmacht te volgen. Als u de tijden die in het
schema staan aanhoudt hebt u de meeste kans
om maatjes van weleer te treffen.

Aanmelden
Als u buiten het parate bataljon werkt of postactief bent en nog geen persoonlijke uitnodiging
heeft ontvangen, kunt u zich tot 10 januari op de
volgende wijze aanmelden:
Telefonisch, 040-2665662
of via e-mail:
17PAINFBAT.ST.S1.STOOPERSZKN02@RNLA.MI
NDEF.NL
Wilt u bij uw opgave vermelden of u lid bent
van een van de volgende verenigingen:
VOS KNBPI,VOS Indiëbataljons,VVOGFPI,
ROOVGFPI,VVVGFPI of het Genootschap
Vrienden van de Fuseliers.

Pendelbus vanaf station Eindhoven
Als u gebruik maakt van het openbaar vervoer,
dan is er vanaf het station Eindhoven een pendelbus beschikbaar die u naar de Legerplaats
Oirschot brengt. Deze bus rijdt tussen 8.30 uur
en 9.30 uur en vervolgens na afloop van het
dagprogramma. Indien u hiervan gebruik wenst
te maken horen wij dit graag via de secretaris
van uw vereniging.
Om capaciteitsproblemen te voorkomen hebben we bepaald dat alleen de leden van de VOS
KNBPI en VOSIB zich mogen laten vergezellen
door een partner/begeleider.

Tenue
Wij stellen het zeer op prijs als u tijdens het te
houden appel gekleed wilt gaan in het veteranentenue met grootmodel decoraties.
Gedurende het reünieprogramma is warmere
kleding aan te bevelen.
Tot 13 januari 2006 op de 65ste verjaardag van
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene!
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Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI
Voorzitter: Kolonel Arie Vermeij,Waterruit 56, 2804 PD Gouda,
Secretaris: Majoor Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom
Penningmeester: Nicole Hooft, Angoulemehof 24, 5627 LH Eindhoven

SFOR 14; Fuseliers zetten het werk voort
Tekst: Kol der Fuseliers, Arie Vermeij,
Voorzitter Vereniging Veteranen Vredesmissies
GFPI
In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over
de Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI en
per nummer belichten wij een missie van onze
(toekomstige) leden belichten. In dit nummer
blikt Majoor H. de Boer terug op de missie van
zijn compagnie die deelnam aan SFOR 14 in
Bosnië.

Verenigingsnieuws
De volgende ontwikkelingen en nieuwtjes willen
wij u vanuit het bestuur van de VVVGFPI melden.
Ten eerste hebben wij als bestuur de datum voor
de eerste VVVGFPI-reunie vastgelegd op 16 juni
2006, 10 jaar na IFOR-2 (de eerste grote missie
van het gros van17 Painfbat GFPI) dus zet hem in
uw nieuwe agenda voor 2006!

teraan te geven.Vele leden van de Tweede Kamer
zijn het met ons eens, maar de bewindslieden van
ons ministerie zijn helaas nog niet overtuigd.

Nationale Veteranendag
Op 29 juni 2005 werd de Nationale Veteranendag
georganiseerd te Den Haag.Vele veteranen - jong
en oud - genoten van de goed georganiseerde
dag op het Binnenhof, in de Ridderzaal, op het
Malieveld en in Ahoy. De grote betrokkenheid die
ZKH Prins Willem Alexander en de politieke leiding van ons land op deze dag toonden, was hartverwarmend. De energie die hier door en namens
onze regering in is gestoken, geeft de veteraan
een gevoel van erkenning: goede zaak! Inmiddels
is de evaluatie van deze dag afgerond en is men
alweer gestart met de planning van de Nationale
Veteranendag voor 2006. Een nieuw element –
waarover nog wordt nagedacht - is het organiseren van een defilé door Den Haag.

Uitnodiging Regimentsjaardag
Ten tweede is onze website door onze webmaster
Jelle Weidema geheel vernieuwd! Dus surf naar
www.vvvgfpi.nl en vind via het gastenboek oude
kameraden terug, bekijk de vele (nieuw geplaatste) foto’s van toen en lees de verhalen van toen!
Het is nu ook mogelijk om reacties achter te laten
op de artikelen en de foto’s. Ook is onze webmaster Jelle op zoek naar een vrijwilliger om hem te
assisteren bij het actueel houden van onze site.
Ten derde blijven wij als bestuur ons inzetten om
ook de actief dienende militairen die op uitzending zijn geweest de status en erkenning van ve-
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Alle leden van de VVVGFPI zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 65e Regimentsjaardag. Het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene bestaat 65 jaar en aan dat feest kunt u deelnemen op 13 januari 2006 in Oirschot. Er zijn geen
kosten aan deze dag verbonden. Het programma
loopt van 09.15 uur tot 18.00 uur, om te kunnen besluiten aan welke programmaonderdelen u wilt
deelnemen, vindt u het programma elders in deze
Vaandeldrager.
Ten slotte gaf ik in het vorige nummer aan dat wij
nu ook zijn gestart met de werving van leden on-
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der de eenheden die alleen tijdens de uitzending
het invasiekoord mochten dragen. Dit blijkt een
moeizaam proces te zijn, maar het loont de moeite.We roepen nog steeds iedereen op: kijk om u
heen, stuur de wervings-E-mail die u ontvangt
door naar de ‘maten van de betreffende uitzending’.Vooral de benadering van de BBT'ers die de
KL al hebben verlaten, vergt enige moeite, die zeker wordt beloond met enthousiasme. Een andere
optie is dat u allemaal een paar adressen aan ons
doorgeeft of ons E-mailadres aan potentiële leden.
Maak al die kameraden die ooit samen met ons op
uitzending gingen lid van de VVVGFPI! Ook al beseffen we het nu nog niet allemaal zo, maar over

10 tot 20 jaar hebben we zeer waarschijnlijk behoefte aan een netwerk van kameraden, zoals de
VVVGFPI. Als voorbeeld durf ik de UNIFIL-veteranen te noemen; ook voor die mannen is het een
heel moeizaam proces om elkaar nu nog te vinden
(en ik spreek ook uit die ervaring). Laten wij hier
onze les uit leren!
Wilt u zichzelf of iemand anders aanmelden als lid
van de VVVGFPI, kan dat bij de Sectie S1 van 17
Pantserinfanteriebataljon GFPI in Oirschot of bij
de secretaris vvvgfpi@home.nl of surf naar onze
website www.vvvgfpi.nl.
Afsluitend nog een allerlaatste verzoek van onze
ledenadministratie; geef alstublieft uw nieuwe
adres door als u verhuist.

SFOR 14, Fuseliers versterken 11(NL)Mechbat
Regiment Huzaren van Sytsema (RHvS)
Tekst: Maj der Fuseliers, Henk de Boer
Toen mij gevraagd werd om een stukje voor de
rubriek VVVGFPI te schrijven over SFOR 14 in
Bosnië-Herzegovina, moest ik eerst eens goed nadenken. Immers, het is alweer twee en een half
jaar geleden dat de Fuseliers van de Bravocompagnie, 17 Pantserinfanteriebataljon GFPI deelnamen aan deze missie en dan zijn veel herinneringen alweer door nieuwe gebeurtenissen vervangen. Een groot deel van de soldaten en kaderleden die hebben deelgenomen aan SFOR 14 zijn
inmiddels vertrokken naar andere onderdelen of
hebben de krijgsmacht verlaten.

Toch is het goed om zo nu en dan eens terug te kijken en daar mogelijk met je toenmalige collega’s
over te praten.Voor velen worden zo goede
vriendschappen onderhouden die naarmate de
jaren verstrijken steeds belangrijker worden.

De Missie SFOR 14
De missie, die plaatsvond van mei tot en met november 2003, was de aflossing van de SFOR 13
missie, die door het 17 Pantserinfanteriebataljon
was uitgevoerd in 2003. De Bataljonstaakgroep
11(NL)Mechbat RHvS waren hun opvolgers, maar
beschikte niet over voldoende infanteristen om
de missie uit te kunnen voeren. Daarom werd de
complete Bravocompagnie van 17 GFPI, op een
paar man na, hieraan toegevoegd.
De Bravocompagnie werd niet ingezet als zelfstandige eenheid, maar opgedeeld over de verschillende eenheden die deel uitmaakten van dit
samengestelde tankbataljon. Zo werden het 1e en
2e peloton van de Compagnie toegevoegd aan
het Bravo-Team in Bugojno en Sujica en werd het
3e peloton toegevoegd aan het Alfa-Team in Novi
Travnik. Het SSVeskadron van 11 (NL) Mechbat
werd uitgebreid met Fuseliers uit het stafpeloton
van de Bravocompagnie.

De uitzendvlag mag niet ontbreken
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Dagelijkse patrouilles

De voorbereiding
Tijdens de voorbereiding voor de missie, die al
begon in de zomer van 2002, werd al snel duidelijk dat de gevechtspelotons niet over voldoende
opgeleid personeel beschikten. Toen bleek dat
van een reguliere vulling uit de schoolbataljons
geen sprake zou kunnen zijn, werden alle registers opengetrokken. Uiteindelijk werd de vulling
gerealiseerd door Fuseliers van de mortier en
anti-tank pelotons van 17 Pantserinfanteriebataljon, vrijwilligers van de stafcompagnie en meer
dan 21 soldaten en kaderleden van de batterij
pantserluchtdoelartillerie van de 13e brigade. Zij
werden speciaal voor deze missie omgeschoold
en opgeleid tot infanterist. Ondanks de moeilijke
start bleek tijdens SFOR 14 dat er geen verschil
was te merken tussen de verschillende eenheden
van de Bravocompagnie. Sterker nog, de Fuseliers
blonken uit door hun inzet, discipline en mentale
weerbaarheid, ondanks hun verschillende achtergronden. Door de professionele manier waarop
de mannen gedurende de uitzending bezig bleven met opleiding en training, zoals speedmarsen, schieten, contactdrills, wapenlessen en oefeningen, waren zij een uitstekend voorbeeld voor
het gehele bataljon.

Het Regiment
De band met het Regiment stond op elke base
hoog in het vaandel. Zowel in Novi Travnik als
Sujica hing de vlag van ons Regiment vooraan bij
de poort. De Forward Operating Base Sujica was
eigenlijk een vooruitgeschoven post van het
Bravo Team waar veel Fuseliers aanwezig waren.
Hier werd het commando gevoerd door de kapitein Latour, nu S1 van het Bataljon. De manschappen hadden boven hun slaapbarakken borden opgehangen met de namen van voormalige barakken van het regiment. Bijvoorbeeld Harwich en
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Base Sujica, Fuseliers zijn hier aanwezig!

Dovercourt, maakten aan iedereen duidelijk:“ De
Fuseliers zijn hier aanwezig!”

De werkzaamheden
Het uitvoeren van de dagelijkse patrouilles en wapeninzamelingen nam veel tijd in beslag, maar
was daarom niet minder belangrijk! Een groot
deel van de bevolking kon op die manier bereikt
worden. Toch werden door de mannen van de
Bravocompagnie ook vele andere opdrachten uitgevoerd. Zo werd het bezoek van de paus aan
Bosnië beveiligd, werd een opsporingsoperatie
naar een oorlogsmisdadiger uitgevoerd en twee
keer namen de Fuseliers deel aan een realistische
schietoefening gehouden op het oefen- en schietterrein Glamoc. Ook werden het 1e en 2e peloton
van de Bravocompagnie onder leiding van
compagniescommandant majoor Henk de Boer,
ingezet als Rapid Reaction Force in het nevenvak
van het Duits-Italiaanse bataljon. Het 3e peloton
nam deel aan een grote zoekactie naar wapens in
het Engelse deel van de Multi Nationale Brigade
Noordwest. Hierbij werden verschillende geheime wapenopslagplaatsen ontdekt en onder andere zware wapens in beslag genomen. De succesvolle missie SFOR 14 eindigde voor de Bravocompagnie toen op 4 november 2003 het vliegtuig
met de laatste rotatie weer aankwam in Eindhoven.

Tot slot
In deze paragrafen is het onmogelijk alles te beschrijven wat in die zes maanden allemaal heeft
plaatsgevonden. Daarnaast zal ook iedereen die
heeft deelgenomen nog veel meer en andere verhalen kunnen vertellen dan ik hierboven heb gedaan. Toch denk ik dat hiermee voor velen SFOR
14 weer in herinnering is geroepen!
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Regimentsflitsen

Van de Regimentscommandant
Helaas moet ik deze keer beginnen met de droevige verwijzing naar het overlijden van ons erelid
en zeer gewaardeerde Brigademan Bgen tit.b.d.
der Cavalerie Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland op
14 november. Een omvangrijke delegatie van het
Regiment heeft hem daarbij op gepaste wijze en
met enig vertoon de laatste eer bewezen. Dat hij
rust in vrede.
Was ik in de vorige Vaandeldrager nog hoopvol
gestemd dat we in de volgende uitgave meer zouden weten over een eventuele missie in 2006, ten
tijde van dit schrijven is er nog steeds een grote
mate van onzekerheid. Het goede nieuws hierbij
is dat er, door onze politieke leiding blijkbaar
zeer zorgvuldig te werk wordt gegaan en er tijd
wordt uitgetrokken om tot een weloverwogen besluit te komen. Maar toch: een ei leggen kan soms
wat moeizaam gaan.
Het is geen geheim bij het bataljon dat ik, vooruitlopend op een beslissing, al op een korte verkenning ben geweest in het mogelijke uitzendgebied
in Afghanistan. Door de opkomende winter daar
was dit de laatste gelegenheid in dit jaar om nog
ter plaatse een kijkje te nemen. Ik kan er, in het
licht van de politieke besluitvorming, niet al te
veel over vertellen, maar het viel mij niet tegen
(afgezien van wat overvliegende raketten en de
langdurige wachttijden op vliegbewegingen).
De situatie in het gebied was, voor Afghaanse begrippen rustig en stabiel. Een ISAF operatie in dit
gebied zou echter nog veel kunnen bereiken
(zelfs met pantserrupsvoertuigen), want het ontbreekt de bevolking nog aan veel en het lokale
gezag kan en wil effectiever zijn.
Ondanks het uitblijven van een definitief signaal
‘wel/niet’, blijft het bataljon zich op operaties
voorbereiden. Er wordt volop gewerkt aan een
mogelijk opwerkprogramma en de instroom van

Overste Luiten op een luchthaven in Afghanistan

nieuw personeel verloopt goed. Zo goed zelfs, dat
we eind dit jaar weinig meer te klagen hebben
over de personeelsvullingsgraad.
Tot zover.Wacht Uit.
Op 22 november hebben we onze eerste en enige
Gardeborrel van het jaar gehouden. Met busladingen vol waren onze collega’s van 11 Infbat
Garde Grenadiers en Jagers naar Oirschot gekomen en net als zij waren er ook volop Fuseliers.
Voor velen van ons bleek dat er onder die andere
baret toch een echte aardige vent schuil ging.
Onze broeders van het Garde werd er door Hans
Sonnemans fijntjes op gewezen hoe je een
Regimentsboek dient te maken. Hij deed dat bij
de presentatie van ons nieuwe boek.Vanaf deze
plaats wil ik iedereen die heeft meegewerkt aan
het tot stand komen van deze prachtige uitgave
hartelijk bedanken. In het bijzonder geldt deze
dank voor Hans Sonnemans, die met niet aflatende ijver zich heeft ingezet voor de herdruk. Hans,
bedankt en het resultaat mag er zijn.
Hoezeer ons ook de missieonzekerheid van volgend jaar bezighoudt, we zijn al weer volop bezig
met de voorbereidingen van onze
Regimentsjaardag in 2006. Op 13 januari is het
dan 65 jaar geleden dat de Brigade werd opgericht die later voor onze naamgeving zou zorgen.
Naast de traditionele sportwedstrijden (waarbij
onze Belgische vrienden wel weer de loopnummers zullen winnen) zal de omvangrijke viering
extra worden opgeluisterd met historische elementen. Die moet u niet gaan missen. Ik zie u
graag op 13 januari 2006 (natuurlijk komt u want
het eten & drinken is gratis).
Volo et Valeo!
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Regimentsweetjes
Wist u dat:
Eind september de officieren van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene voor een
Tactische Oefening Zonder Troep (TOZT), naar
het Franse Lisieux zijn geweest?

Courseulles-sur-Mer (Juno beach), waar de
Prinses Irene Brigade op 8 augustus 1944 landde,
en Sword beach naar Lisieux.
Om de overwinning te vieren werd een overheerlijke mosselmaaltijd geserveerd. Moe maar voldaan keert het gezelschap terug naar Oirschot.

Aalmoezenier Van der Vring maakte over
deze oefening onderstaand gedicht.
“De strijd om Lisieux”

Tekst: Aalmoezenier Ron van der Vring
Tekst: Eerste luitenant der Fuseliers,
Kirsten Cornelissen
Maandag 26 september maakten de officieren
van 17 Pantserinfanteriebataljon uit Oirschot een
reis naar Lisieux in Normandië om daar uitvoering
te geven aan een zogenaamde "Tactische
Oefening Zonder Troepen". Op de kazerne in
Oirschot werd een bevel gegeven door de bataljonscommandant waarna de officieren aan de slag
konden.
Het scenario van deze week was als volgt:
De integriteit van Republiek Normandië wordt
geschonden. Irreguliere Elzas strijders, onder leiding van Charles Le Brut, komen in opstand tegen
Normandië.
Na het bivak in het geriefelijke Campanile ressort
aan de Route de Paris te hebben betrokken,
brachten de commandant en zijn metgezellen hun
plan ten gehore. Natuurlijk waren bij het ochtendgloren ook de teamcommandanten hard aan het
werk. De aanval kon worden ingezet.
Commandanten werden geconfronteerd met uitdaging na uitdaging: optreden in verstedelijkt gebied, tekorten aan munitie, gewonden en gesneuvelden en defecte voertuigen. Discussiepunten
volop! Naast commandovoering was er ook nog
tijd voor andere zaken.
De Relie-tour van aalmoezenier Ron van der
Vring, die in het teken stond van St Thérèse, een
van de grootste heldinnen van de 19e eeuw, leidde het gezelschap langs de ‘Carmel de Lisieux’
(het klooster van Thérèse) naar de enorme basiliek van Lisieux.
Onder leiding van drs. J.W.M. Schulten maakten
de officieren kennis met een aantal cruciale plaatsen tijdens operatie EPSOM (25 juni tm. 1 juli
1944), eindigend op Hill 112 ten zuidwesten van
Caen, de befaamde heuvel die door de geallieerden zwaar bevochten is.
De weg werd vervolgd langs de stranden van
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Om tactisch te oefenen zonder troep
Formeert zich - tot falen - een 'officersgroup'.
In 't land, waar oud-strijders met 't vuur van weleer
Ons koordje verdienden (dus hen zij de eer).
Als ooit nog een 'Elzas' voor expansie zou gaan
Zijn wij er nu klaar voor, zal men ons zien staan.
Wij raden die jongens: "Blijf uit Lisieux weg,
Als zeventien daar is, dan krijg je vet pech!".
De viltstift als wapen, het plastic als schild
Bij zon en bij regen werd vechtlust gestild.
Gestild ook de honger door 'Frans Campanil'

De viltstift als wapen

Gestild ook de honger
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Even poseren bij een “rups”

Hoeveelheid en smaak maakten menigeen stil...
Ook reli-tourisme kwam zijlings aan bod
Van helden en punten, van Aalen en God...
Historische tochten met uitleg van naam
Tot leer en vermaak en... tot Frankenrijk's
schaam...
Tenslotte vergaderd tot diep in de nacht
Heeft dat, wat verenigt ons inzicht gebracht.

Wist u dat:
Er een fles Calvados bestaat met een speciaal etiket: Op 22 september reikte Regimentscommandant Tim Luiten deze speciale fles calvados
uit aan de vrijwilligers van het museum, ter gelegenheid van het behalen van het predikaat
Geregistreerd Museum.
Op de fles is een foto van het hoofd van de conservator aangebracht… dat moet de smaak ten
goede komen!

Proost, op je gezondheid!

Wist u dat:
Op 3 november j.l. in het Weverij Museum in
Geldrop het schildje “Geregistreerd Museum” officieel werd uitgereikt aan een negental
Brabantse musea. Bert Molsbergen, lid van de
provinciale adviescommissie en in het dagelijks
leven directeur van het Museon in Den Haag, reikte ook een exemplaar uit aan de voorzitter van
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, Guus
van Leeuwe. Hiermee werd Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene formeel
een Geregistreerd Museum.
Twee aanwezige vrijwilligers, Pieter le Maire en
Hans van Schaik, en een trotse conservator zagen
hiermee een jarenlange klus bekroond. Namens
het regiment en het bestuur van de stichting, waren ook Genm bd Rudi Hemmes, Lkol der
Fuseliers Tim Luiten, Maj der Fuseliers Marcel
Duvekot en Maj der Fuseliers Henk Laurens aanwezig.

De medewerkers luisteren aandachtig naar de toespraak, op de voorgrond

Trotse voorzitter Guus van Leeuwe met het

de fles met het bewuste etiket

certificaat
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Regimentskalender 2006

DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

BIJZONDERHEDEN

13 jan

Regimentjaardag

Oirschot

Gehele Regiment

16 maart

regimentsbijeenkomst

Oirschot

1600 uur Congleton

17maart

Beeidiging +Koordenuitreiking

volgt

Zie batorder BCie + Vaandel

29 april

Bloemenhulde H.M. de Koningin

’s Gravenhage

Delegatie bataljon

04 mei

Herdenkingen

Tilburg / Colijnsplaat / Hedel

Tilburg: SSSVOstcie
Colijnsplaat: CCie
Hedel: ACie

18 mei

Reünie VOS KNBPI

Oirschot

Leden VOS KNBPI/ vaandel en del bat/ Bcie)

16 juni

Réunie VVV GFPI

Oirschot

Batorder

22 juni

Regimentsbijeenkomst

Oirschot

1600 uur Congleton

23 juni

Beeidiging + Koordenuitreiking

volgt

Zie batorder CCie

29 jun

Veteranendag

volgt

volgt

Rondom 24 aug

Regimentsdiner GFPI

Oirschot

Leden VVOGFPI & genodigden

26-27 aug

Kinderweekend

Oirschot

Leden Off en Oon verenigingen

Bataljons BBQ

volgt

MC

06 sep

Bevrijding Beringen

Beringen

Vaandel , BCie + Oud-strijders

07 sep

Herdenking Indië monument

Roermond

RC, Oud-strijders GRPI en det SSVOSTCIE

18 sep

Herdenking/defilé bevrijding Eindhoven

Eindhoven

Oud-strijders KNBPI, detachement “Jonge Veteranen 17
Painfbat GFPI”

19 sep

Prinsjesdag

Den Haag

Vaandel , Acie+Brgstcie

21 sept

Reünie 6 GRPI

Oirschot

6e bat GRPI/del bat Acie + Vaandel

5 okt

Reünie 4 GRPI

Oirschot

4e bat GRPI/del bat BCie+ Vaandel

11 okt

Reünie 7 GRPI

Oirschot

7e bat GRPI/del bat CCie+ Vaandel

12 okt

Regimentsbijeenkomst

Oirschot

1600 uur Congleton

13 okt

Beeidiging +Koorduitreiking

volgt

Vaandel , ACie

4 nov

Bezoek Wolverhampton

UK

volgt

5e bat geen reunie in 2006
12 april 2007 60 jarig bestaan VOS KNBPI
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Verkleden in ceremonieel tenue

Prinsjesdag 20 september 2005
Tweede Luitenant der Fuseliers, Johan de Jong.
De Charly Beren-cie had dit jaar de eer om het
17e Pantserinfanteriebataljon GFPI vlekkeloos te
presenteren aan de Nederlandse bevolking. Dit
door aanwezig te zijn op het Binnenhof terwijl
Hare Majesteit de Koningin een van haar publieke
taken zou uitvoeren. In het voortraject is er druk
geoefend om dit tot een succes te maken.
Uitvoerig is er gebruik gemaakt van het Huzaren
van Boreelplein, het heliveld en de omliggende

De Gouden koets passeert wachtende Fuseliers

wegen op de Maj De Ruyter van Steveninckkazerne. Omdat het wekelijks oefenen niet genoeg was werd er elke dag direct na appèl ongewapend geoefend door de hele compagnie.
De Dienst Ceremonieel Tenue (DCT) werd natuurlijk in de aanloop naar Prinsjesdag ook met een
bezoek vereerd.
Na al dit oefenen kwam eindelijk de dag dat we
ons daar moesten laten zien.Vroeg al vertrekken
naar Den Haag om eerst via Rijswijk bij DCT de
kleren aan te trekken en het Vaandel van ons
Regiment te laten intreden. (Foto omkleden)
Vanaf het verzamelpunt liepen we de route langs
de afzetting naar het Binnenhof. Op het Binnenhof
aangekomen werden we netje op onze plaats gezet door onze Compagnies Adjudant.Vanaf dat
moment was het wachten op de gasten en natuurlijk Hare Majesteit met haar gevolg. Toen de
Koningin gearriveerd was en plaats had genomen
in de Ridderzaal kwam voor ons het moment te
luisteren naar de toespraak van de Koningin.
Gelukkig had de Koningin een niet al te lange toespraak en hebben we dus niet al te lang in de houding hoeven staan en is alles goed gegaan. Na de
afmars naar het verzamelpunt was het weer omkleden geblazen en omdat dit vrij kort duurde
kwam het dat we redelijk vroeg weer in de bus zaten onderweg naar Oirschot. Daar aangekomen
was het wapens inleveren en aansluitend eindappèl.
Conclusie? Een geslaagde dag waarbij we de
Charly Beren-cie en daarmee ook het Bataljon en
Regiment op een goede manier gepresenteerd
hebben.

De Vaandelwacht marcheert door de straten van Den Haag

25

271092_Vaandel_76

14-12-2005

08:53

Pagina 26

Koorduitreiking in Hedel op 23 september 2005
Tekst: vrij geciteerd uit het boek 'Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene', door:
Sgm der Fuseliers, Charles van Sambeeck
In april 1945 bevindt de Irene Brigade zich aan
het Maasfront. De geallieerde bevelhebbers zien
mogelijkheden de brug bij Zaltbommel in handen
te krijgen. Daartoe moeten twee bruggenhoofden
over de Maas worden gevormd. Een bij Alem door
Britse mariniers en een bij Hedel door de Irene
Brigade. De aanval wordt gelanceerd op 22 april
1945. De Duitsers worden verrast en het zwaar beschadigde Hedel wordt ingenomen.
Op 23 april 1945 voeren de Duitsers een tegenaanval uit en na hevige gevechten moeten de
Britse mariniers hun bruggenhoofd opgeven.
Hiermee wordt ook het plan om de brug bij
Zaltbommel te veroveren losgelaten.
De Irene Brigade moet de stellingen in Hedel houden en doet dat tot in de ochtend van 25 april. Na
hevige gevechten dreigen de Duitsers de opstellingen aan de Maas in te nemen en de
Brigadecommandopost te overrompelen. Een gevechtsgroep onder leiding van de kapitein Roos
voert man tegen man gevechten uit en stelt de
Duitsers buiten gevecht, waardoor de opstellingen kunnen worden hersteld.Voor zijn aandeel in
de gevechten aan het Maasfront zal de kapitein
Roos de Militaire Willemsorde der 4de Klasse ontvangen.

Tegen de middag van 26 april krijgt de Irene
Brigade de opdracht van de Britse commandant
Hedel te ontruimen en terug te trekken naar de
zuidzijde van de Maas. Met tegenzin wordt hieraan gevolg gegeven, waarbij de Irene Brigade in
vijf dagen twaalf gesneuvelden te betreuren
heeft!

Geëmotioneerde oud-strijders in Hedel brengen eregroet

Niet alleen het koord is nat, maar het hele pak
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Oud-strijder Henk van Beers wordt geassisteerd bij de koorduitreiking door
een leerling van de School met de Bijbel

271092_Vaandel_76

14-12-2005

08:53

Pagina 27

Wereld oorlog, gedurende de gevechten bij
Hedel heeft moeten incasseren.
Met dit in het achterhoofd mag duidelijk zijn dat
de toespraak van Generaal Hemmes, tijdens de
beëdiging bij het monument in Hedel, gepaard
ging met enige emoties bij hem en de oud-strijders. De woorden van Generaal Hemmes hebben
bij de te beëdigen militairen duidelijk gemaakt
dat het leven van een militair niet zonder risico is.

Jong geleerd is oud gedaan

De dag werd feestelijk afgesloten met de uitreiking van de Fuselierkoorden, welke nat zijn gemaakt in de haven van Hedel. Na afloop een
drankje in het Dorpshuis en met een ervaring rijker terug naar Oirschot.

Later zal blijken dat de Irene Brigade een kwart
van al haar gesneuvelden, tijdens de Tweede

Kranslegging in Wolverhampton op zaterdag 5 november
Tekst: Sgt 1 der Fuseliers, Henri van Mierlo
Op vrijdag 4 november haalden de
Bataljonsadjudant en ik, die al enkele dagen in
Engeland waren, de PBC Maj Duvekot en de S-1
Kap Latour van het vliegveld in Birmingham. Met
ons vieren waren we de uitverkorenen die dit jaar
namens het bataljon aanwezig mochten zijn bij de
kranslegging op de begraafplaats in
Wolverhampton.
Waarom is het belangrijk dat er een delegatie van
ons bataljon deze reis elk jaar weer onderneemt,

De erebegraafplaats met vaandeldragers

zult u zich wellicht afvragen. Daarvoor is het handig als ik u eerst wat meer achtergrondinformatie
verstrek.

Achtergrondinformatie
We weten allemaal dat er geallieerde strijdtroepen in ons land zijn geweest tijdens de 2e W.O. om
ons te helpen onder de druk van de Duitsers uit te
komen. Dat ze dat geweldig hebben gedaan behoeft geen nadere toelichting. Zoals u allen natuurlijk wel weet, zijn er vanuit Nederland ook militairen zijn geweest die elders hebben gevochten. Dat daar ook slachtoffers bij zijn gevallen zal
niet als een verrassing komen. Een aantal van
deze gevallenen van Nederlandse komaf hebben
hun leven gegeven in het Engelse
Wolverhampton. Saillant detail en de oorzaak van
onze jaarlijkse reis is dat al deze jongens lid waren van de Prinses Irene Brigade, die op 26 augustus 1941 werd opgericht in Wolverhampton. Op de
begraafplaats aan Jeffcock Road liggen onze landgenoten, in zeer goed onderhouden graven. Er is
daar een klein militair begraafplaatsje ingericht
op de voor de rest zeer grote, maar ook zeer vervallen begraafplaats. De graven van de Nederlandse militairen worden goed bijgehouden en
het gras wordt gemaaid alsof het het voetbalveld
van Manchester United is.
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wezig te zijn als bataljon. De oud-strijders van
Engelse komaf stellen het zeer op prijs dat er elk
jaar weer een delegatie vanuit Oirschot naar
Wolverhampton komt. Ook Kol b.d. Herbrink en
zijn vrouw waren dit jaar, na drie jaar afwezigheid
weer van de partij. De Kol b.d. Herbrink heeft in
Wolverhampton ten tijde van de oorlog zelf vertoefd in het Kamp Wrottesley, waar de
Nederlandse militairen gelegerd waren.Voor hem
is het dus elke keer weer een zeer emotionele bijeenkomst en hij is ook erg blij met de aanwezigheid van een aantal parate militairen van het huidige Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Kopje koffie bij de burgemeester

De voorzitter van de vereniging oud-strijders Wolverhampton.

Poppy Day
Waarom nou deze herdenking in november? Een
korte uitleg.
Elke jaar op 11 november is het in GrootBrittannië ‘Poppy Day’. Dit is een Nationale herdenking waar men de slachtoffers herdenkt die in
beide Wereldoorlogen zijn gevallen. Het halve
land loopt dan met een plastic klaproos op de revers om aan te tonen dat ze het eens zijn met de
gedachte achter de herdenking; dit nooit meer.
Wie wel eens naar de BBC kijkt op televisie heeft
ongetwijfeld een aantal presentatoren gezien met
een dergelijk blijk van (h)erkenning. Nu weet u
dus ook waarom ze met een klaproos op de revers
rond lopen. In Wolverhampton houden ze de zaterdag het dichtst bij Poppy Day een herdenking
bij ‘onze’ graven. Dit jaar was dat dus zaterdag 5
november. De Engelsen maken er een hele happening van en zelfs de burgermeester en zijn
vrouw zijn er bij aanwezig.
De bevolking van Wolverhampton, en met name
de oud-strijders van Wolverhampton zijn de inzet
van de Hollandse jongens niet vergeten en ze vinden het dan ook een grote eer om mee te mogen
doen aan deze herdenking.
Wij kunnen het dus niet maken om daar niet aan-
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De mate van erkenning voor onze aanwezigheid
aldaar blijkt ook wel uit het feit dat we na de
plechtigheid op de begraafplaats, werden uitgenodigd om een kopje koffie en een drankje te komen nuttigen in het zogenaamde Mayor’s Parlour.
Ofwel, het burgermeesters Paleis. Dit is een mooi
woord voor het gemeentehuis. Hoe dan ook, we
werden zeer hartelijk ontvangen en we hebben
staan praten met de burgermeester en zijn vrouw.
De oud-strijders zijn daar ook altijd van harte welkom en de bijeenkomst was erg gezellig.We hebben verhalen van vroeger kunnen beluisteren,
maar we konden ook ons nieuwe verhaal kwijt aan
zeer geïnteresseerde ‘oren van vroeger.’
Kol b.d. Tony Herbrink heeft in de Mayor’ Parlour
nog even het woord genomen en hij heeft de organisatie beloofd dat er tot in lengte van dagen altijd een delegatie uit Nederland deze happening
zal bijwonen, ondanks dat hij zelf wellicht in de
nabije toekomst vanwege zijn leeftijd verstek
moet laten gaan. Deze belofte werd zeer goed

PBC Maj Duvekot, Kol b.d. Herbrink en zijn vrouw leggen een krans bij het monument.
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Corporal Jackson, vertegenwoordiger van de Royal Artillary Regiment, BA
Stef Fridael, adjudant Sip, vertegenwoordiger van de NL-ambassade in

ontvangen en men keek dus ook meteen met veelbetekenende blikken onze kant uit. Er rust een
schone, maar zeker ook een belangrijke taak op
de schouders van de hedendaagse militairen van
ons bataljon. Dit mogen we niet verloren laten
gaan
Na het drankje bij de Mayor hebben we ons omgekleed in burger om de thuisreis weer te kunnen
aanvaarden. Kapitein Latour vond het nodig om
de mensen van het gemeentehuis nog even te testen op hun ‘fire-drill’, getuige het feit dat hij het
alarm in werking stelde tijdens het omkleden.
Vervolgens het vliegtuig gepakt en met een zeer
voldaan gevoel weer geland op Schiphol.

Londen en Kap. Marcel Latour brengen eregroet.

Museum
Van museum naar regimentsverzameling
Tekst: Hans Sonnemans
Museum Brigade en Garde Prinses Irene is van
naam veranderd. Sinds 1 juni spreken we van
Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses
Irene. In dezelfde periode werd de Regimentsverzameling ingeschreven in het Nederlands
Museumregister. Dat klinkt misschien wat
vreemd.

Geregistreerd Museum
De medewerkers van de regimentsverzameling
en het bestuur van Stichting Brigade en Garde
Prinses Irene hebben er drie jaar naar toe gewerkt om uiteindelijk de status van Geregistreerd
Museum te bereiken. Er worden namelijk nogal
wat eisen gesteld om in het Nederlands Museumregister te worden ingeschreven. Een Geregistreerd Museum voldoet aan de basiseisen:
bezit een institutionele basis die zorgt een continuïteit;
beschikt over een (geregistreerde) collectie;
beschikt over een beleidsplan en/of een collectieplan;

draagt zorg voor het behoud van de collectie;
verricht onderzoek naar die collectie of geeft
daartoe gelegenheid;
heeft een aantal basisvoorzieningen voor publiek;
beschikt over opgeleide medewerkers;
heeft een stabiele financiële basis.
De status van Geregistreerd Museum geeft subsidieverstrekkers, publiek, schenkers van artikelen
een bepaalde zekerheid dat de instelling, binnen
de grenzen van financiële en personele mogelijkheden, zo professioneel mogelijk werkt.
De laatste jaren is met name hard gewerkt aan registratie van de collectie. In mei is een nieuw beleidsplan vastgesteld. Dit alles heeft er toe geleid
dat het schildje “Geregistreerd Museum” een
plaats kan krijgen bij de ingang.

Regimentsverzameling
Na dit verhaal komt het misschien vreemd over
dat het voormalige museum zich voortaan
Regimentsverzameling noemt. Dit heeft alles te
maken met afspraken die hierover zijn gemaakt
binnen de Commissie Collectie van de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht. Deze commis-
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De entree van de regimentsverzameling

sie houdt zich bezig met het formuleren en uitvoeren van het museale beleid van de Landmacht.
Het Koninklijk Militair-historisch Museum in Delft
(Legermuseum) is het overkoepelend museum
van de Nederlandse Landstrijdkrachten.

Een doorkijkje in het museum

30

Daarnaast zijn er nog een aantal kleine musea die
de Wapens van de Landmacht vertegenwoordigen: het Museum Nederlandse Cavalerie te
Amersfoort, het Nederlands Artilleriemuseum in
’t Harde, het Infanteriemuseum in Harskamp en
het Geniemuseum te Vught. Alle andere verzamelingen, er zijn er nog een vijftiental, dienen zoveel
mogelijk bij elkaar te worden ondergebracht. Ze
zijn er vooral voor de eigen traditiebeleving de
eigen eenheid en veteranen en dienen dan ook
niet de naam “museum” te voeren.
Het bestuur van Stichting Brigade en Garde heeft
de afspraken hierover, gemaakt tijdens de voorjaarsvergadering van de Commissie Collectie,
meteen opgepakt en onmiddellijk een naamswijziging doorgevoerd. De naamswijziging en de
doelstellingen van de Commissie Collectie TCKL,
staan het werken volgens de basiseisen van een
Geregistreerd Museum niet in de weg.
Kortom, Regimentsverzameling Brigade en Garde
Prinses Irene heeft niet de ambitie een museum te
zijn, maar wil wel zoveel mogelijk werken volgens
de basiseisen van het Nederlands Museumregister. Hiermee wordt een kwaliteit van werken
nagestreefd en het verkrijgen van subsidies gemakkelijker gemaakt.
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Schouderembleem officieren service dress tenue. Dit embleem werd de basis

Invasiekoord

voor het naoorlogse baretembleem van het Garderegiment.

Fraai voorbeeld
Deze manier van werken werpt vruchten af. Zo
constateerde ook vorig jaar nog de Traditiecommissie Krijgsmacht, die toen een bezoek
bracht aan de verzameling. In het jaarverslag van
deze commissie (die hierover onder meer rapporteert aan de bevelhebbers) staat hierover:“Het
museum is primair gericht op de eigen eenheid
en vervult daarbij de rol van traditiekamer. (..)
Door de nog jonge geschiedenis van het regiment, bevinden zich in de collectie voorwerpen
uit de oprichtingstijd. Door schenkingen van veteranen van de Brigade of hun nabestaanden, wordt
de collectie regelmatig uitgebreid met soms zeer
bijzondere voorwerpen en kunstwerken. Het is
een fraai voorbeeld van een regimentsverzameling.”

Beleidsplan
Alle details over het beleid van de regimentsverzameling zijn te vinden in het in september uitgebrachte beleidsplan van de Regimentsverzameling. Het plan is geïllustreerd met prachtige foto’s
van de collectie, gemaakt door fotograaf Casper
van Bruggen van het Legermuseum. Op verzoek
kan aan belangstellenden dit beleidsplan worden
toegezonden. Zeker ook interessant voor hen die
op zoek zijn naar passend vrijwilligerswerk. De
regimentsverzameling kan nog zeker een aantal
vrijwillig medewerkers gebruiken!

De carrier uit het museum
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Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene
Postbus 33
5688 ZG Oirschot
Telefoon: 040 266 5665
Geopend: iedere woensdag van 10.00 tot 16.30 uur, en op afspraak.

Een motor uit die tijd

Stichting
tichting Fondsenwerving
ondsenwerving Militaire
ilitaire
Oorlogsorlogs- en Dienstslachtoffers.

SFMO
Alle veteranenverenigingen van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene ontvangen 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.
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Kerstmis in den
vreemde……
Tekst: Henk van Beers

Kan de geschiedenis zich hier herhalen?
't Was toch geen gezichtsbedrog?
Alleen hoor ik geen geluid in alle talen
Het blijft stil, ik zie alleen het licht nog.

Ingedeeld en op nachtwacht gaan,
overal aan denken, op alles letten.
Eén of twee uur heb je maar te staan,
goed uitkijken, anders korte metten.

Is dat het beeld, nu, van vrede op aard?
't Blijft stil, je gedachten komen op gang,
heeft op wacht staan dan toch enige waard,
zijn deze stille uren toch van enig belang?

't Is nacht, volle maan, volop licht.
Je bent gespannen, denkt aan thuis.
Uitkijken, je aandacht anders gericht,
geen radio, niet kijken naar de buis.

Waken voor de vrede terwijl anderen slapen.
Herders hielden toen ook trouw de wacht.
Me daarmee vergelijken en toch maar waken
bij een vuurtje in een stikdonkere nacht?

Wat beweegt zich daar, verkeerd gezien?
Een lichtstraal, wijzend naar één doel,
of zag ik het verkeerd, misschien?
Ik heb van binnen geen rustig gevoel.

Wat is er deze nacht toch voorgevallen?
Een vrouw is kennelijk daar bevallen.
Je hoort het prille geluid van een kind
't wordt voortgedragen door de wind.

't Is Kerstnacht, vroeger ging het verhaal
van een kind geboren in een stal.
Opeens was er een heldere lichtstraal
herders – net als ik – op wacht in een dal.

De boodschap van "vrede op aarde"
spreekt je aan na zo'n nachtelijk uur
Het waken heeft dus nog zijn waarde
Ook al is de wacht maar van korte duur.

Speciale winteraanbieding ter kennismaking
voor alle Veteranen ook kinderen en begeleiders.

Landhotel Sonnenblick***
“Zur Schmitte”
Hotel – Restaurant – Café.
Fam. Gerbracht
Am Roh 2
57392 Schmallenberg-Westernbödefeld.
Telefoon: + 492977 - 268
Fax: + 492977 - 709091
E-mail: haussonnenblick@aol.com

Bezoekt u ons in gedachten en u geniet bij voorbaat van het vooruitzicht.
www.veteranenhotel-sauerland.com

8 dagen = 7 nachten. Van zondag tot zondag.
Bij aankomst koffie met gebak. Fles wijn op de kamer.
7 x overnachting in 2 persoonskamer
7x uitgebreid (champagne) ontbijtbuffet
7 x 3 gangen menu’s avonds. Iedere avond saladebuffet.
Op zaterdagmiddag maaltijdsoep uit grootmoeders tijd.
Gehele verblijf onbeperkt koffie en thee in de Veteranenkazerne
door middel van zelfbediening.
Gratis gebruik van sauna, fitness, massage ligstoel en biljart.
Landkaart van het Sauerland. Entreekaart voor het Sauerlandbad in Bad
Fredeburg. Vijf autoroute’s naar keuze.
“Veteranenkazerne” Lounge met Oud Hollandse Spelen
en Videofilms over het Sauerland.
Bij vertrek een Lunchpakket.

Slechts € 278,- per persoon.
Geldig van 31 - 10 - 2005 tot 12 - 12 - 2005
en van 02 - 01 - 2006 tot 27 - 03 - 2006.
Niet inbegrepen: Uitgaven van persoonlijke aard
en reis- en annuleringsvezekering

Met vriendelijke groet, Bea en Ulli Gerbracht en Lennard.

5 JARIG VETERANENHOTEL
Lang weekend van 4 dagen = 3 nachten
van donderdag tot zondag
3 x uitgebreid ontbijtbuffet, 3x een driegangen diner.
Iedere avond saladebuffet en 6 gratis consumpties
per persoon.

Slechts € 145,- per persoon.
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Het Gar der egiment Fuselier s
Pr inses Ir ene

wenst de lezers van de Vaandeldrager
hele prettige Kerstdagen en
een Gelukkig en Gezond 2006!

