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Nieuwsbrief voor de sobats van de T- brigade 
 
Hoogvliet, 12 oktober 2014  
 
Beste sobats,  
 
Het heeft er om gehangen, de zolder van ons huis heeft de orkaan doorstaan! Marianne is 
een heel jaar in de weer geweest om presentjes los te bedelen bij honderden bedrijven in 
heel Nederland. Het resultaat daarvan heeft u gezien op de fantastisch verlopen reünie in 
Vught. De tot de rand toe gevulde goodiebags  zijn door Marianne gevuld en hebben 

allemaal bij ons op zolder 
gestaan. Daar was door 
Marianne een ingenieus systeem 
ontwikkeld zodat alle tassen 
waren opgehangen en konden 
worden gevuld.      

                           

 

 
Voor de geïnteresseerden: een goodiebag woog ongeveer 2,5kg! En dat maal 175! U 
begrijpt, de zolder boog langzaam maar zeker door en Marianne liep krom.  
Op de avond voor de reünie hebben Bob, onze brigadefotograaf, en Marijke, onze 
coördinatrice, samen met Joop en Marianne een gratis beschikbaar gestelde aanhangwagen 
van Esso, u weet wel van ‘ stop een tijger in je tank’ vol geladen met alle presentjes.  Voor de 
echte Tijgers en hun  aanhang.  En die hebben het geweten. Niemand ging met lege handen 
naar huis!   
 
 
Maar voordat het zover was is er heel wat gebeurd. Het was mistig  ’s morgens op de dag 
van de reünie. Ook  waren er reparaties aan het spoor. Deze omstandigheden veroorzaakten 
een flink oponthoud in de aanvoer van veteranen bij de kazerne. Ook de commissie was wat 
later dan gepland. Toch was onze steunpilaar Theo al aanwezig. De jongens en meisjes van 
de re-enactmentgroep waren met militaire precisie op tijd. Dus met man en macht werd 
bijna alle bagage de zaal ingedragen.  
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De twee grote prijzentafel waren nog bijna te klein voor alle loterijprijzen en dus werden de 
hoofdprijzen op de grond gezet. De herdenkingstafel werd prachtig opgetuigd en met 
kaarsen en bloemen versierd. Joop nam de inschrijftafel  voor zijn rekening en alle 
deelnemers hebben daaraan gelukkig hun rekening voldaan.  
 
Dit jaar was er een andere indeling bij binnenkomst. Marianne had plaats genomen bij de 
entree van het KEK- gebouw. Zij gaf, samen met Bart Oostvogels van de re-enactmentgroep 
de binnenkomers, naast een hand en klapzoenen, de badge (met naam en onderdeelwapen). 
Het verliep allemaal als een zonnetje.  
Een groot gedeelte van de veteranen was in veteranenkostuum. Wij vinden het steeds weer 
prachtig om deze mannen zo trots en fier te zien binnenstappen. Zij dragen met recht en eer 
hun onderscheidingen en eretekens die zij hebben verdiend in de periode dat zij een deel 
van hun jeugd in dienst van ons vaderland hebben gegeven.  
 
In de ontvangsthal werd iedereen op foto genomen door Tijgerbrigadefotograaf Bob Pragt.  
Over de gehele dag maakte hij  992 foto’s! Op de meest onverwachte momenten legde hij u 
vast op de gevoelige plaat. Niemand ontsnapte aan zijn scherp oog. Al deze verrassend 
scherpe foto’s zijn te zien op www.sepatoeroesak.nl (u vindt in de index een link naar het 
fotoalbum)  Snel kijken want er staan echt heel leuke foto’s op. 
 
Binnen werden de bezoekers ontvangen door de penningmeester Joop Pragt die de vrolijke 
deelnemers financieel lichter maakte. Maar vervolgens kregen de mannen, vanwege het in 
december 65 jaar na opheffing van de Tijgerbrigade, een zangboekje met hun oude 
marsliederen. Een speciale, historische uitgave, geregeld door Marianne.  
De traditionele schaal met presentjes stond klaar en iedereen mocht er iets uitnemen. Het 
liep van brillen tot oordoppen, sleutelkoorden , pennen, blocnotes,camera’s, stickers en ga zo 
maar door. Zelfs de stapel oude, december 2013, SEPATOEROESAK’S vonden nog gretig 
aftrek.   
 
Onze jongste Tijger-(in) van vorig jaar, Lisa (2jaar) was niet meer de jongste. Haar moeder 
Charlotte (medewerkster bij de re-enactmentgroep) had ook haar  broertje Joost(met 
tijgerpet)  van nog geen 1jaar meegebracht. Lisa (in Tijgerpak) hielp later op de dag met het 
trekken van de winnende loten van een speciale loterij. 
 

      

                                       Als oudste bezoekers hadden we dit jaar: 

              No 1:                Chris Peelen van 2-7R.I. ,                    94 jaar (17-08-1920) 
              No 2:                Harrie van den Broek, 1 RS,                94 jaar (26-12-1920) 
              No 3:                good old Hans van Dijk van 3MP-IV ,  92 jaar (09-04-1922) 
              Deze drie mannen kregen van voorzitter Marianne een onderscheiding. 
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We geven nog wat meer cijfers. Er waren 170 deelnemers verdeeld over 21onderdelen.  
Toch wel veel ondanks dat ongeveer een week voor de reünie  al een aantal afschrijvingen 
binnenkwam i.v.m. voornamelijk gezondheidproblemen en zelfs op de avond voor aanvang. 
Heel triest was het dat de ingeschreven sobat, Teun Bos,  precies 1 dag voor de reünie 
overleed.  
 
Op de dag zelf kwamen enkele inschrijvers niet opdagen. Jammer, maar ook dat kan 
gebeuren. Maar als er dan geen bericht van wordt gegeven, vooraf, op de dag zelf of 
daarna, is dat niet leuk tegenover de organiserende commissie. Er is veel tijd, energie en 
kosten gestoken in het organiseren van deze fantastische reunie. Wij doen ons best voor de 
veteranen en verwachten dat inschrijvers dat ook respecteren. Het niets meer van je laten 
horen is niet aardig. Tot zover.  
 

De top 3 van de aanwezige onderdelen: 
Grootste groep :            5 R.S.         met  21 deelnemers 
Tweede plaats   :           2-7R.I.        met  15 deelnemers 
Derde plaats      :           4-6R.I.        met  13 deelnemers 
Er waren 4 onderdelen met 1 deelnemer.  Voor iedere Tijger is dit een stukje toekomst. De 
natuur staat niet stil. Het is jammer als je als laatste overblijft van jouw onderdeel, maar het 
is heel moedig als je dan toch op de reünie komt om je oude makkers te gedenken. Een 
bijzonder stukje respect en waardering. Hulde aan deze mannen. 
  
Ook respect voor de 4 weduwen die deze reünie bezochten. Zij dragen de gedachten aan 
hun overleden geliefde met zich mee en proberen op deze bijeenkomst een vleugje van het 
verleden op te halen. Zij ontvingen een extra warm welkom. 
 
Het personeel van PARESTO had de zaalruimte uitstekend ingedeeld naar aanwijzingen van 
Marianne. De ruimte in het midden van de zaal was een goede zet. De optredende 
artiesten/danseressen hadden nu meer de ruimte en het gaf de aanwezigen nog een beter 
zicht op de optredens.  
 
Na binnenkomst en betaling van de administratiekosten kreeg iedereen een envelop. De 
Tijgers een tijgerenvelop, de begeleiders een begeleiderenvelop en de genodigden een 
genodigdenenvelop. Nogal logisch zou je zo zeggen. Maar iedere envelop was voorzien van 
een verrassing. Voor de Tijgers een Tijgerlot + gewoon lot, de genodigden een lot voor de 
gewone loterij en de begeleiders een gewoon lot. Alleen voor de jonge begeleiders was er 
een lot voor de loterij voor een voorstelling van de ‘Soldaat van Oranje’.  
 
Marianne had wel heel brutale sepatoes aangetrokken en benaderde de directie van het 
spektakelstuk ‘Soldaat van Oranje’ om juist de jonge begeleiders eens goed in het zonnetje te 
mogen zetten. Zonder deze begeleiders is het voor velen niet meer mogelijk om de reünie te 
bezoeken. Dat hierdoor ook nog eens de gebeurtenissen uit het verleden worden over 
gedragen aan de jonge generatie, kon de directie van Soldaat van Oranje erg waarderen. 
Die waardering was zelfs zo groot dat zij niet 1 maar wel 5x2 kaartjes beschikbaar stelde 
voor dit initiatief.  Er is een speciaal aanbod voor senioren. Zie extra bericht in deze 
nieuwsbrief. 
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De afgevaardigden van de ‘jonge Tijgers’ arriveerden in een andere opstelling, kapitein van 
Kemenade was verhinderd maar c.s.m. Dennis Roelofs had luitenant Jan Heesters als 
plaatsvervangend commandant meegebracht en ook nog de door Marianne ontworpen en 
door de jonge Tijgers 150 geplastificeerde speciale placemats voor op de tafels.  
 

                 
 
In de zaal werden de bezoekers begeleid door onze coördinatrice Marijke. Zij werd 
bijgestaan door de dames van de re-enactmentgroep, Iante en Sylvia. 
Iedereen vond een plaatsje en enkele bezoekers vonden het zo gezellig om aan de arm van 
die leuke jonge dames te lopen dat ze wel drie maal de zaal rond gingen! Zo zie je nog eens 
wat van de kazerne.  
De tafels waren snel bedekt met de mooie placemats, gemaakt door de ‘ jonge Tijgers’ en op 
elke stoel hing een linnen tasje van het VFonds. De PARESTO medewerkers bleven koffie en 
drankjes aan dragen. Onze enige echte drukwerkverzorger Theo Eversen plakte ondertussen 
de zaal en gangen vol met de presentatie van oude mobilisatieliedjes en militaire marsen.  
 

       
 
De zaal liep vol. De twee chauffeurs van de busjes ( dit keer in burger vanwege de terreur 
dreiging) die door de Limburgse Jagers beschikbaar waren gesteld maakten enkele mooie 
ritten van spoorwegstation ’s Hertogenbosch naar de kazerne.  
 
Op het station verliep alles uitstekend. Marianne had bij het management van de 
spoorwegen geregeld dat er extra hulp op het station zou zijn indien dit nodig was. De 
jongens van de re-enactmentgroep brachten de bezoekers naar de busjes. Alleen het weer 
gooide wat roet in het eten.  
 
Toen kwam de mededeling: het is mistig onderweg en er zijn werkzaamheden aan het spoor 
en enkele treinen hebben vertraging. Ondanks deze problemen hadden de chauffeurs van de 
treinbusjes strikte orders van luitenant-kolonel Ramon Jansen, Regiment- en 
Bataljonscommandant  der Limburgse Jagers : zorg goed voor die oude Tijgers, wij zijn het 
aan hen verplicht. Zij gingen ons voor en verdienen nu ons respect.  
Wat nu? De voorzitter besloot om de aanvang van de reunie wat uit te stellen. Gelukkig 
kwamen de meeste bezoekers slechts korte tijd later toch op de kazerne aan. Iedereen was 
binnen. Het feest kon gaan beginnen.  
En een feest is het weer geworden!                   -6- 



Nadat penningmeester Joop het spreekgestoelte had beklommen testte hij eerst even de 
geluidsinstallatie. Nou, die was duidelijk in orde. (zowel Joop als het geluid)  
 
De reünie werd geopend, voorzitter Marianne deed haar toespraak. Dit maal had zij gekozen 
voor een dagorder van de Brigade Commandant  A.J.Ch.v.d. Hurk, Lt. Kol. Der Infanterie 
Koninklijke Landmacht. De overste sprak de dagorder op 16 december 1949  ter gelegenheid 
van de opheffing der ‘ T’ Brigade op die datum.  
En, zo zei voorzitter Marianne aan het einde van de toespraak: 
 “Aan deze woorden van de brigade commandant v.d. Hurk kan ik niets meer toevoegen dan dat nu, 
65 jaar later, ik net zo of zelfs meer trots ben op u allen. Ik buig voor u!” 
Een donderend applaus van de aanwezigen was haar deel. 
 
Hierna werden de genodigden voorgesteld. De directeur van het Veteranen Instituut, K.T.Z.A. b.d. de 
heer Frank Marcus, had zich afgemeld. Hij was aan een oog geopereerd en nu niet in staat een 
toespraak voor de aanwezigen te houden. Oud Indië veteraan heer Gerard Hegge (4-2RI) was door 
hem bereid gevonden die taak op zich te nemen. 

                                                                                                                                            
                                                                          
      
Wel aanwezig was luitenant-kolonel Ramon Jansen van het 42 Pantserinfanterie- bataljon Limburgse 
Jagers. Net terug van een oefening in Noorwegen en nu al bij de Tijgers. Klasse. De overste werd 
begeleid door zijn regimentsadjudant de heer H.P.Reids. Later zou de overste de aanwezigen 
toespreken.  Als Commissaris Veteranen Stichting Regiment Limburgse Jagers was aanwezig 
luitenant-kolonel b.d. C.J.M.v.d.Ploeg.  
 

          
 
 
Hij kwam als speciaal genodigde kijken of deze reünie werkelijk zo goed is als dat de meeste 
Limburgse Jagers veteranen verkondigen . ‘En het was goed’, zo liet hij enkele dagen later per e-
mail aan Marianne weten. ’Prima verzorgd en oog voor details. Bedankt.’ De eerder genoemden 
luitenant Jan Heesters en c.s.m. Dennis Roelofs van de ‘jonge Tijgers’ , dragers van hetzelfde 
Tijgerembleem als de‘oude Tijgers’ werden ook welkom geheten. Na de toespraken door overste 
Ramon Jansen en Indië- veteraan Gerard Hegge (namens  directeur Vi) was het even pauze. 
En daar ging Joop volledig in de fout.  
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Hij vergat te vragen of de vertegenwoordigers van de Jonge Tijgers, Charly, ‘Tijger’ 
Compagnie van het 11Infbat GGJ AASLT , die helemaal uit Schaarsbergen naar de reünie 
waren gekomen,  ook een toespraak tot de veteranen wilden spreken.  Achteraf bleek dat 
dat wel het geval was maar Joop dat niet had begrepen. Hier  volgt alsnog deze toespraak:  
 
 
 
 
Geachte Sobats, 
 
Het is voor mij als Plaatsvervangend commandant van de Tijgercompagnie een grote eer om hier 
vandaag aanwezig te mogen zijn en het woord tot u te richten. Ik wil Joop en Marianne Pragt dan 
ook hartelijk danken voor de uitnodiging.  
 
Het is een bijzondere reünie vandaag. Het is alweer 66 jaar geleden dat u aan boord van de Johan 
van Oldenbarneveldt de Nederlandse thuishaven bereikte. Dat maakt het dan ook 69 jaar geleden 
dat u via het Verenigd Koninkrijk met het schip de Nieuw Amsterdam aankwam in Nederlands Indië.  
Drie jaar lang heeft u uw opdrachten en taken onder zeer zware omstandigheden succesvol 
uitgevoerd. U was voor een zeer lange tijd ver van huis. Continu was daar het gevaar en de dreiging 
van een sluwe vijand. U werkte met materiaal dat op zijn zachts gezegd niet in de beste staat 
verkeerde. Maar dit alles liet u niet stoppen.  
Kameraadschap, onderling vertrouwen en doorzettingsvermogen stelde u in staat om opdracht na 
opdracht succesvol uit te voeren. Ik las dat in 9 maanden tijd 1600 patrouilles en acties werden 
uitgevoerd. Dankzij uw strijd op Midden Java is de Sepatoe Roesak in staat geweest aansluiting te 
vinden met de W-Brigade. En hiermee opende u de weg naar West Java. Deze absoluut 
indrukwekkende wapenfeiten vormen zeer concrete bewijzen van uw beroemde Tijgermentaliteit.     
 
En dit alles is alweer even geleden. 69 jaar is een lange tijd. Ons leeftijd verschil is groot. U zou mijn 
grootvader kunnen zijn. Iemand waar ik naar op kijk. Een veteraan die zich heeft bewezen als 
krijger, die mij normen en waarden laat zien, waar ik van leer en die mij inspireert.  
En dit geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de rest van mijn eenheid.  
Als jonge Tijgers voeren wij met trots het embleem van de Tijgerbrigade. Met u als voorbeeld staan 
wij vandaag de dag paraat om orders uit te voeren, onze landsbelangen te beschermen en door te 
gaan waar andere stoppen. De Tijgermentaliteit leeft voort.  
 
Geachte Sobats, heel veel dank voor alles wat u heeft gedaan en heeft betekend. Als blijk van 
waardering bieden mijn CSM en ik graag placemats uit met daarop het lied van de Tijgerbrigade. Ik 
wens eenieder een fantastische reünie toe.      
 
 
 
 
De bezoekers lieten de goede woorden die tot hen gericht waren op zich inwerken met een 
drankje en waren in de gelegenheid om lootjes te kopen voor de gewone , grote loterij. 
Marianne had er voor gezorgd dat het bedienend personeel de bezoekers voorzagen van 
alles wat zij maar wilden. Je kon gewoon aan tafel blijven zitten drinken of een praatje 
maken. Niks te lopen, hebben de mannen vroeger al genoeg gedaan. 
 
Het moment voor de plechtige herdenking was aangebroken. Een ieder keerde terug naar 
zijn of haar zitplaats en de mannen die door Marianne van te voren gevraagd waren aan de 
plechtige herdenking mee te werken bereidden zich voor op hun taak.  De re-
enactmentgroep marcheerde de zaal binnen, namen hun strategisch gekozen plaatsen in en 
werden in de houding gecommandeerd. 
                                                                         -8- 
 



                
 
Als eerste stak Jo v.d. Heuvel (2-6R.I.) een kaars aan voor de in Indië gesneuvelden van  
2-6R.I.  Vervolgens stak Gerrit Gleym (5

e
 genie veldcompagnie) een kaars aan voor 

gesneuvelden in Indië van alle andere bij ons aanwezige Tijger- brigade onderdelen. 
Tenslotte kwam Leo de Boer (5RS) een kaars aansteken voor alle in het afgelopen jaar 
overleden T- brigade veteranen die aan ons bekend zijn gemaakt. 
 
 
Nadat de veteranen na hun taak terugkeerden naar hun zitplaatsen kreeg de re-
enactmentgroep het commando ‘geeft acht’. 
Het meest emotionele moment van de herdenking was aangebroken: het herdenken van de 
in Indië gesneuvelden van alle aanwezige onderdelen. Veteraan Ton v.d. Wildt (4-6R.I.) begon 
aan deze aangrijpende ceremonie en noemde met vaste stem elk onderdeel apart van alle 
aanwezige Tijger- brigade onderdelen op. Sobat Koos v.d. Kuij (5-5R.I.) riep het  ‘ present’. 
Nadat alle onderdelen waren opgenoemd las Ton v.d. Wildt (4-6R.I.) alle namen op van de 
overledenen die in het afgelopen jaar, na 28 september 2013, aan ons bekend waren 
gemaakt. 

    
 
De veteranen mochten vervolgens hun zitplaats weer innemen en de re-enactmentgroep 
kreeg het commando ‘ op de plaats rust’. 
Joop Pragt vertelde de aanwezigen dat op deze dag namens 2-6R.I. en de Tijger- brigade een 
krans werd gelegd op erebegraafplaats Candi in Indonesië. 
Omdat  krijgsmachtaalmoezenier majoor v.d. Broek wegens een sterfgeval niet aanwezig kon 
zijn werd door veteraan Piet Boukes (2-13R.I.) een mooi gedicht voorgedragen. Het was een 
extra moedig besluit van Piet Boukes want het werd door de omstandigheden pas kort voor 
de herdenking begon aan hem gevraagd door voorzitter Marianne. Het gedicht, ‘Zolang nog 
reünies bestaan’ geschreven door wijlen sobat Ad van Hooijdonk (2-6RI) werd sterk en 
krachtig door sobat Piet voorgedragen. 
Het liep allemaal voortreffelijk, de veteranen hebben zich uitstekend van hun taak gekweten. 
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Het speciale moment was aangebroken.  alle aanwezigen werd gevraagd, indien het 
mogelijk was, te gaan staan voor 1 minuut stilte ter nagedachtenis. 
De re-enactmentgroep gaf commando ‘afdeling geeft acht’… ‘brengt eregroet’. 
 

  

Het signaal ‘Taptoe’ werd gespeeld en na 1minuut werd aansluitend het eerste couplet van 
het Wilhelmus gespeeld. Het was  een sober en indrukwekkende afsluiting van de 
herdenking. 
Een eervol saluut aan de gesneuvelden en overleden sobats. 
 
 
Na de plechtige herdenking werden de plaatsen weer ingenomen, de emoties verdrongen,  
en de drankjes, hapjes en praatjes vulden weer de gaatjes. Er was tijd voor een plasje en het 
kopen van loten voor de grote loterij. Kortom tijd voor ontspanning. En die was er volop.  
 
De middag werd gevuld met optredens van 3 exotische, gracieuze danseressen van de 
dansgroep DEWI PUSPA INDA. Ook de muzikale ‘tuinierende’ ‘ Sunshine Soldiers’ vulden de 
lege momenten op. Als extra verrassing had voorzitter Marianne de wereld bekende ‘table-
magic entertainer’ Paul Morak gecontracteerd. Hij verbaasde aan de tafels menig oplettende 
veteraan. Uit zeer onbetrouwbare bron hebben wij vernomen dat sommige bezoekers hun 
sigaretten in hun oor hadden verstopt zonder dat zij het zelf wisten. Goochelaar Paul Morak 
haalde ze met sierlijke bewegingen tevoorschijn!  
 

    
De vanaf de ingang van het KEK- gebouw tot aan de zaal opgehangen enorme posters met 
daarop veel  oude militaire marsliederen en afbeeldingen, door Marianne gemaakt, wezen 
naar het muziekboekje dat iedere veteraan bij binnenkomst had gekregen als aandenken van 
de opheffing van de Tijger- brigade 65 jaar geleden. Wie het had ingekeken had daar later 
voordeel van. Want er de verrassingen waren nog niet op. 
 
De zon scheen volop. Voordat iedereen aan de maaltijd zou gaan,  werden de troepen door 
Joop weer naar het terras gecommandeerd. Het was tijd voor de brigadefoto’s.  
De ‘Sunshine Soldiers’ bliezen hun longen leeg en de bezoekers zongen uit volle borst de 
bekende oude toppers mee.                            -10- 



Het was weer een reuze gezellige boel. Brigadefotograaf Bob probeerde de mannen en 
vrouwen in de meest robuuste en charmante houding te zetten. Het lukte goed, de lange 
mannen achteraan, de wat minder lange op hun tenen vooraan. Het werd steeds gezelliger.  
Er werd gekletst, gerookt, gezongen, gelachen en zelfs gedanst. Het was een heerlijk reünie 
moment.  

 
 
De brigade foto’s zijn goed gelukt zoals u al heeft gezien op de voorpagina. Nadat het 
PARESTO personeel aan Joop het sein had gegeven dat de tafels gedekt waren werd de hele 
groep weer naar binnen gecommandeerd en werden de tafelplaatsen weer ingenomen.  
 
Daar bleek dat het feest binnen gewoon werd voortgezet. Als surprise had veteraan Dirk Kok 
(2-13R.I.) zijn gitaar meegenomen. Hij speelde en zong tijdens het uitserveren van de 
diverse gerechten een serie leuke liedjes en marsen van ‘vroeger’ waarvan de meeste in het 
boekje stonden. Het was wederom een succes. De zaal zong uit volle borst mee en toen de 
gerechten eenmaal op tafel stonden bulderde de gehele zaal triomfantelijke het lied ‘ RATS, 
KUCH EN BONEN’  onder vocale en muzikale begeleiding van sobat Dirk Kok.  

       
 
Dat het hele gebeuren veel energie had gekost bleek nadat de maaltijd was aangevangen. 
Het werd steeds stiller, want met een volle mond is het moeilijk praten. Tijdens het wachten 
op het heerlijke nagerecht deelden voorzitter Marianne en co-ordinator  Marijke aan alle 
dames een geurig presentje uit. Zomaar! De maaltijd was weer uitstekend. Prima kwaliteit, 
ruim voldoende en heel lekker.  
 
Na de maaltijd werd de volgende verrassing alweer aangekondigd. Joop riep de re-
enactmentgroep op paraat te staan en commandeerde toen met duidelijke stem: ‘breng de 
bananen maar binnen!’ Dat bracht even wat verwondering bij de bezoekers, maar snel werd 
duidelijk wat er gebeurde. De goodiebags die voorzitter Marianne bij elkaar bedelde, 
werden op het juiste moment door de mannen van de re-enactmentgroep naar binnen 
gebracht in tientallen bananendozen. En dat was sjouwen. Want zo’n goodiebag woog per 
stuk ca.2,5kg en dat x 175! Iedere aanwezige kreeg een goodiebag die tot aan de rand was 
gevuld met leuke hebbedingetjes. 
De deelnemers waren enthousiast en een enkeling ging al proeven van de uitstekende  
Ketel 1 die o.a. ook in de bag zat, ondanks dat alle drankjes vandaag voor rekening van de 
commissie waren.                                          -11-         



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De meewerkende bedrijven en instellingen waren allen zichtbaar op het bord bij de ingang 
met daarop de logo’s van de sponsoren. Ook op deze nieuwsbrief zijn alle meewerkende 
afgebeeld. 

                                                                    
 
Om de rust in de zaal terug te brengen kwamen de drie mooie, elegante danseressen van de 
Indische dansgroep DEWI PUSPA INDAH weer enkele dansen opvoeren. De mannen werden 
weer teruggevoerd naar hun diensttijd. 
 
 
Voordat loterij begon moesten  eerst de bedankjes gemaakt worden aan de mensen die hun 
best hadden gedaan om deze reünie tot een succes te maken voor de Tijger veteranen. De 
genodigde militairen, de  militaire chauffeurs van de treinbusjes, de re-enactmentgroep, onze 
onbetaalbaar belangrijke drukker Theo,  Vi vertegenwoordiger Gerrit Vink, brigadefotograaf 
Bob en coördinatrice Marijke. Zij hadden allen een belangrijk aandeel in het verzorgen van 
een prima geslaagde reünie voor de veteranen van de Tijger- brigade. Voorzitter Marianne 
had voor ieder een verrassend passend cadeau!   
 

             
 
Na al dit handjes geven en klapzoenen uitdelen werd de loterij aangekondigd. De loten 
werden door de kopers op tafel uitgestald en de trekking kon beginnen.  
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Allereerst kwam de heel speciale trekking voor de jonge begeleiders. Nagelbijtend en met 
rode konen van spanning wachtte de gegadigden tot onze jonge tijgerwelpje Lisa vijf keer 
een lootje trok uit  de zilverkleurige wijnkoeler. De vijf overgelukkige winnaars van de 
genereus ter beschikking gestelde toegangskaarten voor een musicalvoorstelling van 
‘Soldaat van Oranje’ zijn:  Jeroen Vos uit Tilburg, Marcel van den Broek uit Voorhout, 
Liesbeth van Eijden uit Vught, Marko Thiry uit Nieuwkoop en Iante Mathijssen-Gerst.  
  

 
 
Hierna kwam de Tijgerloterij. Uiteindelijk had iedere Tijger een prijs. Als slot volgde de 
gewone ‘grote’ loterij. De tafel puilde uit van de prijzen en flinke prijspakketten. Ze gingen 
allemaal met de veteranen mee naar huis. Door de eerder genoemde tijdkorting i.v.m. mist 
en reparaties en dankzij de hulp van enkele leden van de re-enactmentgroep werd de loterij 
dit keer in sneltreinvaart gehouden. Theo werd hierdoor deze maal bespaard voor het 
jaarlijkse ‘Ren-je-rot!” De gezelligheid was er niet minder om.  
 
Het spijt Marianne en Joop ( Marijke, Theo en Bob)  zeer dat zij tijdens de reünie niet meer 
aandacht aan u persoonlijk konden geven. Zoals u natuurlijk hebt kunnen zien was het weer 
heel gezellig druk. Wij hebben genoten dat alles voor de aanwezigen vlekkeloos is verlopen. 
De tijd voor u individueel was er helaas niet maar toch hebben wij al onze tijd aan u 
gegeven. Wij zijn heel tevreden dat u een fijne reünie hebt gehad en hebben al uw  bedankjes 
na afloop in ons hart opgeslagen.  
 
Nogmaals, alle medewerkers zowel binnen als buiten de kazerne: 
Hartelijk dank van ons en de veteranen van de Tijgerbrigade.  
En natuurlijk ook:   
U, de Tijgerveteranen, partners, begeleiders, bezoekers en sympathisanten. Het was voor u 
een lange dag, vrolijk, emotioneel,vermoeiend, maar heel boeiend , respectvol en vol 
waardering. Hartelijk bedankt voor uw bezoek en medewerking! 
 

               
 
 
Misschien ten overvloede vermelden wij hieronder nog enkele belangrijke gegevens.  

 De foto’s zijn gemaakt door Bob Pragt. 
 De placemats welke op de tafels lagen zijn ontworpen door Marianne en zijn gemaakt en 

geschonken door de Charlie ‘Tijger’ Compagnie 11 Infbat.GGJ  AASLT te Schaarsbergen. 
                                                                       -13- 



 Luitenant- kolonel Ramon Jansen, commandant 42 Panterinfanteriebataljon Limburgse Jagers 
en Regiment Limburgse Jagers hield een toespraak en verzorgde de treinbusjes met 
chauffeurs. 

 Indië veteraan de heer Gerard Hegge (4-2R.I.) hield een toespraak namens K.T.Z.A. b.d. Frank 
Marcus , directeur Vi. 

 Luitenant- kolonel b.d. C.J.M. v.d.Ploeg was keurmeester namens SRLJ. 
 De naambadges, u bij de ingang opgespeld, zijn gemaakt door Marianne. 
 Marijke, Iante en Syvia begeleidden u in de zaal naar uw zitplaats. 
 Joop was de ceremoniemeester. 
 Theo Eversen was vliegende keep en  is de drukker van deze nieuwsbrief. 
 De bediening werd uitstekend verzorgd door het personeel van PARESTO. 
 Het adres van de burgemeester van Rotterdam is:  

Stadhuis Rottterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam. 
Secretariaatburgemeester Aboutaleb Telefoon: 010 - 267 3893 E-mailadres: 
a.aboutaleb@rotterdam.nl 

 Marianne is de voorzitter van de reünie- en nazorgcommissie Tijger- brigade. 
 
Om deze reünie mogelijk te maken is de commissie een heel jaar bezig geweest. Vele 
maanden van werk is er in gestoken om het voor de veteranen een dag te maken die je niet 
snel zult vergeten. Daar wordt niet alleen veel tijd maar ook veel geld in gestoken. 
Door uw bijdrage in de administratiekosten en deelname aan de loterij tijdens uw bezoek 
aan de reünie wordt een deel van de kosten gedekt.  
Maar vrijwillige donaties door sobats dragen bij aan de verdere dekking. 
 
Zoals u weet stuurt de reünie- en nazorgcommissie  2-6R.I. , T- brigade 2x per jaar een 
boekje, de SEPATOEROESAK, en 2x per jaar een nieuwsbrief aan de bij haar geregistreerde 
personen. Een web- site  wordt ook bijgehouden waarop alle oude en nieuwe informatie voor  
de veteranen van de Tijger- brigade is te vinden. Zie:  www.sepatoeroesak.nl .   
De thuisbezoeken, de telefonische felicitaties en bezoeken van begrafenissen en crematies 
van sobats zijn ook een deel van ons (vrijwilligers) werk. Ook daaraan wordt veel tijd 
besteed. De commissie doet dat (vele) werk omdat zij de waardering en het welzijn en 
respect voor de Indië- veteraan hoog in het vaandel heeft. 
De veteraan verdient onze inspanningen en inzet en daarom geven wij die ook. 
 

Maar vergeet u niet, dit werk voor u kan alleen blijven bestaan door uw donaties 
 
 
Als u, als ontvanger van onze post, nooit iets van u laat horen of merken, weten wij niet of u 
nog interesse hebt iets te horen over uw medestrijders uit uw Nederlands- Indië tijd.  Laat 
ons daarom eens iets van u horen. Een telefoontje, mailtje kaartje of donatie. Zodat wij 
weten dat u nog betrokken wilt blijven of betrokken wilt worden.  

Een kleine moeite , een groot plezier. 
 
 
 
Attentie!!!!!!!!! 
In de goodybag zat o.a. een wit kunststof staafje met gele vloeistof.  Dit is een lichtstaaf.  
Ter beschikking gesteld door ‘Het Dienstencentrum –Bedrijfsmaatschappelijk Werk van Defensie’ Misschien is 
het gebruik niet bij iedereen bekend. Deze staafjes hebben chemische inhoud en bij vermenging geeft het staafje 
ongeveer 24 uur licht. Dus valt bij u de stroom uit dan is het staafje een redder in nood! Evenals het 
dienstencentrum. Het gebruik  van het staafje is eenmalig en eenvoudig. Breek de inhoud door bijvoorbeeld met 
uw voet op het staafje te gaan staan. Zodra de binnenstaaf breekt gaat het staafje licht verspreiden. Denk er wel 
om, het is geen limonade! 
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Geen prijs in de ‘Soldaat van Oranjeloterij?’  
Hier is nog een mooie aanbieding voor u allemaal.  

 

 

Generatieaanbod Soldaat van Oranje - De Musical 

Soldaat van Oranje – De Musical vertelt een belangrijk verhaal over onze vaderlandse geschiedenis dat 

doorverteld moet worden. Zo houdt de voorstelling onze geschiedenis in leven. Niet alleen de geschiedenis van 

Erik Hazelhoff Roelfzema, maar ook die van alle andere Nederlanders die keuzes moesten maken in ‘40-‘45. Zo 

heeft iedereen zijn eigen oorlogsverhaal. Verhalen die het waard zijn om door te vertellen. Door (groot)ouders aan 

kinderen en kleinkinderen. Door ouderen aan jongeren. Soldaat van Oranje –De Musical geeft aanleiding om het 

hier binnen uw familie of vriendenkring over te hebben. 

  

Ga samen met uw familie of vrienden naar Soldaat van Oranje – De Musical en maak gebruik van het 

generatieaanbod: ga naar http://www.soldaatvanoranje.nl/info/kaartverkoop_bestellen en kijk naar het actuele 

generatieaanbod (15% voordeel). Alleen geldig voor 1e rang kaarten op genoemde datum voor minimaal 2 

personen waarvan 1 persoon 20 jaar jonger/ouder is dan de andere persoon. Beperkt aantal kaarten beschikbaar. 

Niet geldig voor reeds gekochte kaarten. U kunt ook informeren via telefoonnummer 0900-1353 (45 cpm). 

 

Deze actie is online alleen te boeken en als uw browser cookies accepteert. Maak gebruik van de 

prijssoort “Generatieaanbod” om de actie te boeken of bestel telefonisch via 0900 1353 (45 cpm) o.v.v. 

“Generatieaanbod als deze prijssoort niet verschijnt. Wijzigingen voorbehouden.   

 

 
Rest ons, het hele team, u weer van harte uit te nodigen voor de reünie 2015. 
Deze staat gepland voor  de laatste zaterdag van september 2015! Tot dan!! 
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Leden reünie- en nazorgcommissie 2-6 R.I. T-Brigade. 
 

Voorzitter/secretaris, 
Alsmede redactie en layout Sepatoe Roesak 

Mevr. Marianne Pragt-Lankhuizen, 
Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet. 

Telefoon : 010-4382758 of 06-25278220 
E-mail marianne.lankhuizen@gmail.com 

Voor adreswijzigingen, jubilea, overlijden en telefonisch contact . 
Website  www.sepatoeroesak.nl 

 
Penningmeester en redactionele ondersteuning: 

De heer Joop Pragt, 
Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet. 

Telefoon: 010-4382758 
E-mail: j.pragt9@upcmail.nl 

 

Verzorging drukwerk: 
De heer Theo Eversen, 

Hoofdstraat  151a, 6432 GB Hoensbroek 

e-mail: theoeversen@gmail.com 

 

Coördinator nazorg: 
Mevr.Marijke de Jong, 

Dr.Zamenhofstraat 47, 3112 ZJ Schiedam 
e-mail: mellanion@hotmail.com 

 

 

Voor donaties en giften: 
Rekeningnr:      NL 61 ABNA 097.21.38.021 

t.n.v. reünie- en nazorgcommissie 2-6RI, T-Brigade. te Hoogvliet 
 

 
Redactie en lay-out van deze nieuwsbrief: Marianne Pragt-Lankhuizen, 

Tekst en redactionele ondersteuning: Joop Pragt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

  
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 
met de middelen uit de Nationale Postcode Loterij. Uw deelname aan deze loterij wordt daarom van harte 
aanbevolen  
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Met heel hartelijke dank aan alle sponsors voor de goodiebag! 
 

 
 

Piet Boukes uit Haarlem, 2-13 R.I.  
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A.S.R. / de Amersfoortse 
Airborn museum ‘Hartenstein’ 

Ahlmhof  
Arke reizen 

Cansius stroop 
Commando Diensten Centra  

CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-‘45 
Delta Psychiatrisch Centrum  

Esso 
Europeesche Verzekeringen  

Eyewish Opticiens  
FNV Senioren  

Formaat verzekeringen 
Fortuin Dokkum B.V. 

Gall en Gall 
GM Tence Inzetbureau  
Goudse Verzekeringen  

Handyman  
Hans Anders Opticiens 

Heineken / Amstel  
Hyundai 

Intersnack Nederland b.v. 
Joods Cultureel Kwartier  

Herinneringscentrum Kamp Westerbork  
Karwei 

Ketel 1, Nolet distillerie Schiedam  
Lydion 

Mariniersmuseum Rotterdam  
Drukwerk MAX 

Mens-erger-je-niet!  
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 

Het Nationaal Comité Veteranendag 
De Nederlandse Bank  

Nederlandse Spoorwegen  
Pearl Opticiens 

Praxis  
Rilato Verzekeringen  

v.v. Rijnmond Sport Hoogvliet  
Soldaat van Oranje, de musical / new productions 

S.P. ( Socialistische Partij) 
Sence of China Wokrestaurant Hoogvliet  

Specsavers Nederland  
Stena Line  

TUI Nederland communnicatie  
Unigarant Verzekeringen  

Banketbakkerij van Strien B.V. 
Veteranen Instituut  

Vfonds 
V.V.V. Limburg 

Zilverenkruis Verzekeringen  
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