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Hoogvliet, augustus 2021 
 
Beste veteranen en veteranenweduwen, beste Douwe Egbertspuntendonateurs, beste relaties, 
 
“Nou, nu maar afwachten of er reacties komen op de nieuwsbrief van juni met het inschrijfformulier 
om deel te mogen nemen aan de gratis loterij. Het zal mij benieuwen. Maar weet  wel  wat je op je hals 
hebt gehaald,” zei Joop de dag dat de nieuwsbrief werd verzonden.  Meteen de volgende dag om 
10.30uur kwam er het eerste telefoontje binnen en in de middag bracht de postbode gelijk al de eerste 
vijf enveloppen met aanmeldingen. En daar bleef het niet bij. Bij lange na niet. Er volgden steeds meer 
aanmeldingen en de stapel formulieren groeide en groeide. De hele maand door kwamen er 
inschrijvingen binnen. Tot zelfs op de laatste inschrijfdatum rolde er nog een enveloppe in de bus. 
 

Terwijl de inschrijfformulieren bij ons aankwamen, werden  er ook nog  DE-punten bezorgd. Die 
moesten ook geteld worden. Op een regenachtige dag hebben Joop en Marianne er zich weer  
doorheen gewerkt. ”Zo,  dat zijn weer een aantal senseoapparaten!  Misschien kan straks iedereen wel 
prijs winnen. Alle inzenders!” opperde Joop hoopvol.   
 
Uiteindelijk kwamen er 56 aanmeldingen binnen! Allemaal veteranen en veteranenweduwen die maar 
wat graag met de loterij wilden meedoen. Niet gek natuurlijk, want zeg nou zelf, waar kom je zoiets 
tegen?  Een gratis loterij waar je grote prijzen mee kan winnen en waarvoor je alleen maar 1 postzegel 
hoefde te plakken. Geen moeilijke rebussen om op te lossen, geen ingewikkelde puzzels om in te 
vullen, alleen je adresgegevens, je legeronderdeel en registratienummer op te geven.  Dat was het 
makkelijkste deel van de loterij.  De verdere uitvoering bleek toch anders te verlopen dan gedacht.  
 
Nadat gebleken was dat er voldoende DE-punten waren gedoneerd om iedere inzender een prijs te 
laten winnen, moest er nog geloot worden wie welke prijs kreeg. Niets is leuker om zoiets te doen. Of 
wel? Nadat de prijzen waren verdeeld, kwam het moment dat de winnaars gebeld werden om hen het 
goede nieuws te vertellen.  “Laten we eerst maar eens tien winnaars bellen, dan prijzen bestellen en 
kijken hoe dat loopt in samenwerking met Blokker. Alleen bij Blokker konden wij de ingezamelde 
punten inwisselen voor prijzen. Wat zullen die blij zijn met zo’n omzet! 56 grote prijzen, 56 
bestellingen die tikken lekker aan de omzet. Maar eerst de winnaars bellen.  
 
De prijswinnaars zijn:  
Mw. H. Allewijn-v.Mourik,  Dhr. A.Bagijn, Dhr.M. Billekens, Dhr.Ger Boers, dhr.Jaap Bragt, dhr.Vic 
Brouns, Dhr.Piet Ter Burg, Dhr.Jaap Buth, Dhr.Piet Bontenbal, Dhr.B. Emmen, Dhr.Willem v.d.Endt, 
Dhr.G.Graus, Dhr.Willy de Groot, Dhr.Leo Heinsbroek, Dhr.Jo van den Heuvel, Dhr.J. Heijnen, 
Dhr.Walter van Hoof, Dhr.Piet Hugens, Mw. Nelly Jansen-Jansen, Dhr. John Kamerling, Dhr.Jac 
Kerskes, Dhr.Wim Kloos, Dhr.J. Klijnoot, mw. H,Kuyvenhoven-v.Stal, Dhr.Jan van Langeveld, Dhr.Nico 
v.d.Linde, dhr. Ben v.d.Maat, mw.C.Meeuwis-v.d.Voort, Fam.C.Meijer, Mw.Annie Minderman, Dhr.Cees 
Muller, Dhr.Pieter Paulusma, Dhr.Theo Peters, Dhr.Louis Pothoven, dhr.Wim van Raaij,  Mw.Lies de 
Renet, dhr.Ben Roelofs, Mw.Laurie de Ruijter, Dhr.A. van Rijen, Dhr.N.de Rijk, Dhr.Th.Scholten, Mw.M. 
Smallenburg-Lam, Dhr.C. van Soelen, Mw.W.Sok-v.d.Hurk, Dhr.Ger Swijnenburg, Dhr.H.Theeuwes,  
Dhr.Chris van Tilborg, Dhr. Karel Vleesch Dubois, Mw.Ria van Vliet-Mol, Dhr.Mick Voorham, 
Mw.Elly.v.d.Wetering, Dhr.F. Willemsen, Mw.Wil Wissing-Strenholt, Mw.Frida Zoontjens.  

 

Wat een feest werd dat ! De verbaasde reacties wanneer Marianne na eerst een gezellig babbeltje te 
hebben gemaakt zij ineens met een felicitatie komt!” “Oh, waarom dan? Ik ben niet jarig hoor!” “Nee, 
u bent niet jarig, maar ik feliciteer u omdat u bent prijswinnaar geworden in de Douwe-Egbertsloterij!”   
“Hoe kan dat nou?” Ik win nooit wat! Hoe is het mogelijk dat ik wat win!” “Wat heb ik dan gewonnen?” 
Helemaal mooi was het wanneer een gewonnen prijs heel passend bij de juiste persoon terecht kwam. 
“Oh, ik heb nog geen waterkoker. Dat komt mooi uit.” Hetzelfde met de Philips senseo koffiepad-
apparaten.  In  deze nieuwsbrief leest u enkele reacties van de verraste prijswinnaars.  
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Maar het gebeurde ook dat in tijd dat we de winnaars belden ze echt jarig waren.  Dat werd een 
dubbele felicitatie en dubbele verwarring. Nog mooier werd het dat er een  gewonnen prijs precies op 
de verjaardag werd thuisbezorgd, zoals bij mevr. Annie Minderman en veteraan Ben Roelofs!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Mw.Annie Minderman 2-2RVA                                 Ben Roelofs, 5RS                                   
 

In de voorgaande nieuwsbrief schreven we dat  i.v.m. de coronamaatregelen en besmettingen, wij de 
prijzen bij de winnaars thuis lieten bezorgen. We hebben daar enkele uitzonderingen opgemaakt. Joop 
wilde graag de prijswinnaars bij ons in de buurt hun gewonnen prijs gaan overhandigen. “Maar…dan 
wel zo dat het veilig blijft. Ik heb mijn twee vaccinaties al gehad, jij pas één Marianne. We blijven 
voorzichtig. Dus je kan de prijswinnaars op de hoogte stellen van hun prijs in de loterij en dan zeggen 
dat we de prijs graag komen overhandigen. We komen niet naar binnen, drinken geen koffie, we 
houden afstand, geven de prijs en ik maak een paar foto’s en daarmee is het gedaan.” Zo gezegd, zo 
gedaan! Prijswinnaars die wij hun prijs overhandigden ziet u op de foto’s voor hun deur staan. Met 
uitzondering van sobat Willemsen, die werd door zijn dochter in zijn tuin gekiekt.  
 
De samenwerking met de meisjes bij Blokker verliep toch anders dan gedacht. Het werd een te 
omslachtig gedoe om de prijzen te bestellen. Bovendien waren sommige beoogde artikelen niet eens 
bij hen te bestellen of enkel en alleen bij een andere leverancier en daar konden de DE-punten niet 
ingewisseld worden. Het werd een zenuwachtig gedoe in de winkel. Zowel voor de 
Blokkermedewerkster als voor ons. Het liep voor geen meter. Ter plaatste werd besloten om de eerste 
tien bestellingen af te maken, maar voor de overige bestellingen moest Marianne zelf via de website 
voor de prijswinnaars te bestellen.  
 
Een hele tijdrovende administratie werd het. Zo was een artikel wel te bestellen en zo weer alleen in 
de winkel af te halen. En dat was niet de bedoeling. Dus uitzoeken wat dan wel kon worden 
thuisbezorgd en wat er voorradig was. We hebben in etappes dus de prijswinnaars gebeld om niet 
ingesneeuwd te raken in de bestellingen en telefoontjes met de prijswinnaars. Want het feliciteren 
was geen probleem, maar de afhandeling van de bestellingen wel. Eerst wachten op bevestiging van de 
bestelling, dan wachten wanneer Post.nl zou bezorgen. De prijswinnaar weer bellen om de dag en tijd 
van levering door te geven. Als dat alsnog wijzigde, nog een telefoontje om dat door te geven. Maar 
het kwam goed.  
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Mw Annie Minderman 
2-2RVA 

Ben Roelofs 5RS 



Na het bellen en bestellen kwamen de telefoontjes om te bedanken. Ook werden ijverig foto’s 
gemaakt en opgestuurd. Bedankjes per mail kwamen binnen. Wat een plezier hebben we daar aan 
gehad. Weer een foto en weer één. De ons bekende gezichten weer te zien van mensen die de reünies 
trouw bezochten, maar ook veteranen en weduwen die wij thuis hebben opgezocht in de afgelopen 
jaren. Heerlijk al die blijde mensen en hun reacties. We kunnen niet alle reacties plaatsen, maar hier  
volgt een bloemlezing van de vele reacties die we hebben ontvangen.  

Willemsen, 4e genie veldCie             Jan van Langenveld, vaartuigendienst       fam. A. van Rijen, Stoottroepen 
 

“Hierbij foto’s van mijn vader, F. Willemsen,  met zijn prijs. Hij was er erg mee in zijn nopjes, zoals je 
kunt zien. Hartelijk dank en met vriendelijke groet, Lia”  

 
 “Hartelijk dank voor de prachtige waterkoker. Wat een verrassing dat we in de prijzen zijn gevallen. 
Wat heb je er weer veel werk aan gehad dit te organiseren. Je krijgt zo snel mogelijk een foto,maar die 
moet iemand die hier komt even maken, zodat we er samen opstaan. Hartelijke groet ook voor Joop, 
Niko en Neeltje van der Linde.” 
 

       John Kamerling, 411 BG,                    Chr.Joh.van Tilborg, 4-10RI               Mw.Laurie de Ruiter, 2-6RI    
 

-3- 



“Dat meen je toch niet? Ik win nooit wat. Meen je het echt? Geweldig. Die senseo van mij werkt niet zo 
lekker meer, dus deze komt mooi van pas! Geweldig. Laurie de Ruijter.”  
 

Mw. Elly v.d. Wetering, 2-6                            Piet Bontenbal, 423 BI                                         Mw.Frida Zoontjens, 5RS 

 
“Mijn moeder was helemaal verrast ze wist niet wat ze zag. Namens mijn moeder heel hartelijk 
bedankt en een dikke kus voor jullie alle twee. Met vriendelijke groet, Marianne Senders-van de 
Wetering” 
 
Piet Bontenbal won bij twee andere loterijen, niet bij ons, ook al twee waterkokers. “Ik heb 
gisteravond meteen mijn dochter gebeld om te vertellen dat ik prijs had in de loterij. Drie keer raden 
wat! Hilarisch lachen werd het aan de telefoon. De kleinkinderen zijn gretige afnemers van de 
waterkokers.” Wij  hebben sobat Piet meteen omgedoopt tot Opa Waterkoker.  
 
“Bedankt voor het mooie cadeau. Ik ben er erg blij mee! Vriendelijke groet, Frida Zoontjens” 
 

         Jac Kerskes, 5-2 en 2-13 RI                   Fam.Pieter Paulusma, 1RS                                  Jaap Bragt, 5-6RI  
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“Zojuist de waterkoker ontvangen heerlijk een grote pot van bijna 2 liter,  schitterend . Daar ben ik 
heel blij mee. Dat zijn de verrassingen. Ik ga op mijn knieën zitten om jullie hartelijk te bedanken. Kijk 
dat is nou een fijne relatie, waarschijnlijk uit de loterij. hij is net als wij een harder werken voor het 
goede doel. Ik bewonder jullie heel erg gezien wat jullie allemaal doen met het vele werk is niet mis en 
met plezier  De foto is gemaakt in de tuin voor een prachtig struik in de bloei, groeten van Wim Kloos” 

              Karel Vleesch Dubois, 4-8RI              Mw. Wil Wissing, 2-7RI                                  Wim Kloos, 42AAT 
 
“Ja,  de foto heeft onze dochter gemaakt. De prijs is prachtig en wij  zijn erg blij mee.   
groetjes, M van Rijen.”  
 

“Mw. Wil Wissing: ben er erg blij mee. Heel erg bedankt!” 
 
 “Ik laat jullie even weten dat wij de mooie prijs vandaag hebben ontvangen Wat een mooie 
waterkoker zijn er blij mee .Hier gaat het allemaal zijn gangetje , wel op een rustig tempo, maar ze zijn 
beide nog gezond, en dat is het belangrijkst!! Lieve groetjes vanuit Echt, en vooral blijf gezond!! En nog 
bedankt voor het gezellige telefoontje .Liefs van Sjra en Leny Graus ,Jacqueline Rutten.” 
 

       
Jaap Buth, 413 BI                                Ben v.d.Maat 5RS                          Leo Heinsbroek, 426 BI  

 
“Mijn vader, Ben van der Maat sr, is erg blij met zijn cadeau! Hij wilde dat ik er een foto van maakte en 
deze naar je op wilde sturen. Vr.gr. Ben van der Maat j.r.” 
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Mw.Smallenburg en Ans en Bram Slagboom                                              Fam. Theo Scholten, 5RS  
 

 “Mijn moeder, mevrouw Smallenburg, is heel blij met het apparaat. Ze vindt het prachtig en was heel 
verrast dat zij iets gewonnen heeft. En ze zei dat ze zo een ontzettend leuk gesprek gehad heeft met je 
Marianne. Terwijl ik dit zit te typen gaat de telefoon, een zeer enthousiaste moeder, haar prijs is net 
bezorgd en ze gaat nu de doos uitpakken. Ik moet nog aan jullie zeggen, als jullie in de buurt van 
Hilversum zijn dat de koffie bij haar klaar staat. Bij ons ook altijd hoor. Om deze tijd is mijn moeder 
altijd wat neerslachtig i.v.m. de MH17 herdenking, maar door jullie prijs en telefoontje is ze helemaal 
opgefleurd. Dus ook namens ons heel hartelijk dank. Ans en Bram Slagboom.”  

 

“Bedankt voor dit mooie cadeau en voor de genomen moeite. Geweldig hoor! 
Hartelijke groeten uit Dedemsvaart, Theo en Riekie Scholten.”  
 

 
   Theo Peters, Staf T-Brig.                                Mw. Kuyvenhoven , 2-7RI                          Cees Muller, 6 BG 411 BI 

 
“Bijgaand stuur ik u een foto van mijn oom, Theo Peters, met zijn mooie gewonnen prijs. Op de foto 
ziet u dat hij nog een foto vasthoud waarop hij te bewonderen is als 18 jarige en als 90 jarige veteraan. 
Inmiddels is hij de 92 ook al gepasseerd. De hartelijke groeten uit Heerlen. Theo en Emmy”  

 

 “Namens mijn moeder, Riet Kuijvenhoven, wil ik u hartelijk bedanken voor de mooie prijs. De Senseo 
koffiezetter komt goed van pas. Met vriendelijke groeten, Johan Kuijvenhoven.” 
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“Mijn Douwe Egberts Pakket ontvangen. Dank je wel! Het is een prachtig apparaat! 
 Vele groeten  Piet Hugens.”  
 
“Hoera! Ik heb een prijs gewonnen En een mooie water koker. Precies op mijn verjaardag ! Annie 
Minderman 2-2RVA.”  
 

          
          Louis Pothoven, 5-5RI                         Mw. Ria van Vliet, 413 BI                           Piet Ter Burg, GGRG 411BI 

 

“Het was een verrassing om te zien welke prijs erin de doos zat. Mijn vader is heel blij met de Senseo 
en had er nog geen één staan. Bedankt en groetjes aan Joop en voor alle zorgen voor de veteranen. 
Louis Pothoven en Liesbeth” 
 
“Hierbij een foto van een blije prijswinnaar,mw Ria van Vliet,  hartstikke leuk dat de loterij op deze 
manier door kon gaan! En top geregeld weer! Groetjes, dochter Johanneke”  
 
“Blij verrast. Dank voor de mooie prijs. Mooi weekend. Hannie en Jacq.”  

 
 “Lieve Marianne, hier de beloofde foto!!!!!! Moest even op mijn dochter wachten voor het 
versturen!!!! Nogmaals,heel hartelijk bedankt, Piet Ter Burg.” 

 
          Fam. Ger Swijnenburg, 436 BI (7-3RI)                                     Fam. Wim en Giny van Raaij, 2-6RI   
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 “Wat een verrassing. Ik was min of meer met stomheid geslagen door in de prijzen te vallen met een 
senseo-koffie-apparaat. We hebben het gelijk in gebruik genomen. Wat leuk dat jullie bij de aflevering 
ook nog foto’s hebben genomen. Alleen jammer, dat i.v.m. corona jullie niet op de koffie of thee of iets 
dergelijks konden komen. Nogmaals heel hartelijk bedankt voor jullie attentheid.  
Miep en Ger Swijnenburg.” 
 
Fam. Wim en Giny van Raaij ook heel blij met de gewonnen rode senseo. Hij past mooi bij onze rode 
bank! Sobat Wim stopte meteen (op veilige afstand) een donatie voor de veteranenkas bij Marianne in 
de hand!”  
 
“Wat een verrassing! Ik win nooit wat. De kinderen moesten er ook om lachen toen ik hen vertelde dat 
ik een senseokoffiepadappartaat had gewonnen. Jij? Je wint nooit wat! Prachtige koffiezetter.  
Dank je wel. Lies de Renet. “ 
 
“We missen de reünies heel erg maar dit is ook een hele leuke actie. Dank je wel voor de mooie 
waterkoker. Dhr.De Rijk”  
 

    
 
Willem v.d. Endt, Mariniersbrigade      Mw. W. Sok, mariniersbrigade                 Willy de Groot, 4-4 RI  
 
“Wie schets mijn verbazing! Ik iets winnen in een loterij. Dat is nog niet dikwijls gebeurt, maar om 
eerlijk te zijn zo dikwijls speel ik ook niet mee in een loterij. Behalve in de staatsloterij al bijna 60jaar en 
hoogstens  5 euro  gewonnen. Het is leuk dat jullie de prijs hebben gebracht, maar jammer dat jullie 
niet boven kwamen en een bakje koffie drinken. De corona is toch haast weg in onze buurt ? Willem 
van der Endt.”  
 
“Dank je wel voor de mooie koffiezetter. Wat een verrassing dat ik prijs had. Mw W.Sok.”  
 
Willy de Groot uit Groningen stuurt een gefilmd bedankje: “Lieve Marianne en Joop, Rita, mijn dochter,  
komt net bij mij en die filmt mij. Ik heb op schoot een cadeau wat ik heb gewonnen met de loterij. Ik 
ben zo blij met zo’n prachtige senseo, want die koffie die ik zelf maakte is niet zo sterk. Dit lijkt mij veel 
lekkerder. Ik denk dat Rita zo meteen gelijk gaat proberen om een kopje te zetten. Nogmaals 
hartstikke bedankt en 8 augustus ben ik 95 jaar. Ik hoop jullie toch nog een keer te zien.”  
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Zonder de enorm vele reacties op de diverse oproepen in dagbladen en streekbladen was deze loterij 
niet tot stand gekomen. Met de koffie- en theepunten kwamen heel veel mooie reacties, donaties en  
zelfs blijvende contacten. Heel intense verhalen en herinneringen, maar ook hartverwarmende 
reacties. Net als de reacties van de prijswinnaars, willen we de veteranen graag ook een flink aantal 
reacties van de Douwe Egbertspuntendonateurs laten lezen. Hier volgt een selectie van de honderden 
mailtjes die hier met de inzameling in 2020 en 2021 zijn binnengekomen.  
 
 

“Ik ben jarenlang bestuurslid en penningmeester geweest bij het Indiëmonument in Roermond, jouw 
bestedingsdoel spreekt mij dus zeer aan.” 
 
“Mijn partner is begin januari jl. op 92 jarige leeftijd overleden. Hij was ook een oud-indieganger. 
Ieder jaar woonden wij beiden de herdenking in Roermond  bij.  Ook andere gelegenheden. 
Hij was hierbij altijd zeer betrokken. Ik heb nogal wat Douwe Egberts punten en ik denk -als hij nog 
geleefd had - dat hij deze graag  voor het door jou bedoelde doel  had afgestaan. Vandaar dit mailtje.” 
 
“Helaas, mijn vader oud Indiëganger, is er al een aantal jaren niet meer. Hij ging graag naar de reünie. 
Ik stuur tbv deze reünie met liefde mijn DE-punten op.” 
 
“Ik bewaar ze al een tijdje maar weet niet wat ik ermee wil. Ik heb alles en dit vind ik een mooie 
bestemming. Mijn vader is ook in Indië geweest en ik weet hoe moeilijk het daar was.” 
 
“Mijn man heeft op Celebes (Sulawesi) gediend bij de 10e Brigade infanterie. Ik moet U bekennen dat 
ik na zijn terugkomst heel jong was. Ik was zijn tweede vrouw.” 
 
“Ik heb DE punten voor je. Mijn broer is ook Indiëganger geweest maar leeft helaas niet meer.” 
 
“Wij hebben nog 680 punten die we graag afstaan voor dit doel (mijn vader was ook oud-Indiëganger)” 
 
“Als veteraan van de defensie duikgroep huldig ik elk initiatief om wat dan ook voor Nederlandse 
oorlogsveteranen te organiseren. ik heb enige tijd DE punten gespaard, deze wil ik U gaarne doen 
toekomen.” 
 
“Mijn vader was een trotse Indiëganger. Als vrijwilliger is hij net na de oorlog telegrafist geweest bij de 
Marine. Hij vertelde dat hij een prachtige tijd had gehad en bovendien altijd goed contact met de 
plaatselijke bevolking, dus ben ik blij dat hij niet alle negatieve berichten van de laatste tijd hoort. Zou 
hij heel verdrietig van zijn geworden. Hij heeft het anders beleefd.” 
 
“Mijn vader zat bij de 7 dec divisie. 32RVA op Java. Hij is 92 geworden. Het heeft zijn leven beheerst,  
en dat van zijn vrouw en kinderen ook. Jammer maar het is niet anders.  Ik stuur de punten wel op en 
hoop dat er veel  punten komen.” 
 
“Onze vaders en velen met hen, zijn vanuit een besef van “ik wil wat voor mijn vaderland doen” 
vol goede moed vertrokken. We moeten niet vergeten dat het een heel andere tijd was. 
Plichtsbesef stond hoog in het vaandel. Wij hebben het geluk dat we in een tijd van vrede zijn 
opgegroeid, daar ben ik me heel erg van bewust.” 
 
“Wij zijn blij dat we op deze manier iets kunnen doen voor de veteranen. Zij hebben immers 
zoveel voor anderen gedaan.” 
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“Wat een goed idee! Daaraan wil ik mijn medewerking graag verlenen. Dan gebeurt er eindelijk 
iets met mijn punten èn ik draag mijn steentje bij i.v.m. 75 jaar vrijheid o.a. betr. de Indië-
veteranen. Ook mijn oom heeft aan de Birma spoorlijn gewerkt, is helaas intussen overleden.”  
 
“Mijn vader overleed op 28 mei 2017. Mijn moeder was in 2014 overleden. Bij het opruimen van 
hun spulletjes vonden we een zak met DE-punten, zorgvuldig gespaard door mijn moeder. Ik heb 
ze meegenomen; vond het zonde om ze weg te gooien. En nu heb ik er een goed doel voor 
gevonden!” 
 
“Met belangstelling heb ik je advertentie gelezen en mede doordat mijn vader ook Indië-
veteraan was. Ik heb behoorlijk wat punten liggen, dus schrijf maar waar ik ze naar toe kan 
sturen. Op die manier kan ik ook mijn steentje bijdragen voor de loterij.” 
 
“Omdat mijn vader, helaas al overleden, ook een Indië veteraan was, schenk ik deze graag aan 
jullie organisatie. Mijn vader was van 2-7 RI en ook op midden Java. Daar heeft hij mijn moeder 
ontmoet. Wat goed dat je dit organiseert. Ik zie mijn vader nog genieten van deze reünies.”  
 
“Graag wil ik mijn DE punten (het zijn er niet veel, maar alle beetjes helpen) aan je sturen. Jouw/jullie 
doel spreekt mij aan (m'n vader was een Indiëveteraan).” 
 
“Zowel mijn vader als mijn schoonvader hebben gediend in Nederlands-Indië. Mijn vader in 5-6 RI. 
Helaas is mijn vader al in 1980 overleden en heb ik nooit als volwassene met hem kunnen praten over 
zijn dienstjaren. Ik ben al heel lang bezig met lezen en informatie verzamelen over die tijd. Het heeft 
mij begrip gebracht voor de strijd - op alle fronten - van deze jonge mannen.”  
  
“Wat is uw adres, zodat ik u deze punten kan schenken. Het zijn er niet zoveel en in waarde 
waarschijnlijk ook niet, maar om ze nutteloos in de kast te laten liggen, is ook zonde. En het idee om de 
Indiëveteranen eens in het zonnetje te zetten, spreekt mij erg aan.” 
 
“Mooi om deze mensen in het zonnetje te zetten . Mijn vader zat bij de 3 RS stoottroepen op Java . 
Graag stuur ik wat zegels voor dit mooie doel.”  
 
“Mijn vader zat in de 7 december divisie, maar hij heeft er helaas nooit veel over verteld. Nu heb ik 
spijt dat ik niet meer gevraagd heb; dat kan ik ook niet meer, want hij is al in 2002 overleden. Ik heb 
hem eigenlijk nooit gevonden in de overzichten op internet. Ik herinner me dat hij ooit naar een reünie 
is geweest van zijn divisie, maar daar kwam hij erg teleurgesteld van terug. Hij kende niemand en heeft 
verder ook nooit meer moeite gedaan om in contact te komen. Toen was internet ook nog niet bekend 
trouwens.”  
 
“Fantastisch wat jullie allemaal organiseren. De weinige jaren die de veteranen nog resten worden zo 
nog wat gekleurder.” 
 

“Aangezien mijn (overleden) opa ook destijds een beroepsmilitair in Indonesië was, stuur ik graag mijn 
DE punten voor deze dag op.” 
 
“Zelf hebben wij 2 zonen die militair zijn en hebben als ouders al 9 missies meegemaakt van uitzending 
in oorlogsgebieden.” 
 
“Ik vind dit een goed doel om punten aan te geven,aan gezien mijn vader ook veteraan is 
geweest.” 
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“Ik had inderdaad veel koffiepunten, maar dat was van jaren sparen. Ik wist niet wat ik ermee moest. 
Maar voor dit goede doel blijf ik sparen.” 
 
“Ik heb aan mijn moeder gevraagd waar mijn vader bij gezeten heeft en dat is 3-8 R P de springbokken. 
Zodra ik weer een stapeltje punten heb stuur ik het naar je op.” 
 
“Eindelijk een doel voor mijn punten ! Ik spaar ze trouw maar kan ze aan niemand kwijt. Zelf heb ik ze 
niet nodig maar vind het zonde om ze weg te gooien. Ik sta deze graag voor dit goede doel  af.” 
 
“Wat een goed idee. Deze mensen worden zo vaak vergeten. Succes met verzamelen.” 
 
“Het is niet heel veel maar ik heb nog wat Douwe Egbertspunten liggen. Het doel spreekt mij aan, 
aangezien mijn vader ook Indië-veteraan is.” 
 
“Het is jammer dat jullie reünie niet door kon gaan door de Corinacrisis. Zal de zegels blijven sparen 
wie weet. Voor het volgende jaar.”  
 
“Ik draag de veteranen een warm hart toe en petje af voor de vrijwilligers die alles organiseren. 
Ik wil graag mijn DE-punten naar jou opsturen. Ik vind het een mooi initiatief, mijn schoonvader is ook 
in Indie geweest  tijdens de oorlog daar en zei hebben nooit de erkenning gekregen die ze verdienen.”  
 
“Het doel waarvoor de punten gevraagd worden, spreekt mij - als dochter van een Indië-veteraan  - 
zeer aan. Mijn vader maakte deel uit van het 3e bataljon Garderegiment Prinses Irene. Hij was 
gelegerd op Java (o.a. Poentjak, Tjibadak, Soekaboemi). Tot aan zijn overlijden (maart 2016) was hij 
zeer betrokken bij de Indië-veteranen en zolang hij kon, heeft hij de reünies van zijn 
bataljon bezocht. Ik hoop, dat er veel punten worden ingezameld, zodat er mooie prijzen 
kunnen worden aangeschaft.” 
 
“Wat een goed idee om prijzen te kopen van DE- punten. Mijn vader is net overleden en ik heb een 
blikje geërfd met daarin wat DE-zegels, het zijn er niet heel veel: 564 punten. Alle kleine beetjes helpen 
denk ik dan maar. Mijn (overleden) schoonvader was een Indiëveteraan, dus vind ik het mooi om die 
zegels aan u te schenken, dan is het cirkeltje mooi rond.”  
 
“Het is een vreemde periode waarin een heleboel evenementen niet door kunnen gaan. Maar....er 
komt een moment dat het wel weer lukt! Heel veel sterkte en succes met al het geregel. Ik blijf punten 
sparen voor je!”  
 
“Ik bewonder uw initiatief, maar u hoeft mijn naam niet bij de gulle gevers te vermelden. Ik kan me 
beter in deze geste vinden, dan de punten te geven voor de voedselbank. Mag ik u én de de 
genodigden een fijne dag toewensen.” 
 
 

DEpuntendonateurs 2020-2021  
 
Brenda Adriaansen, Digna van der Baan, Constance van den Baars, Gerrie Bakker, Riet  Bakker, Jan 
Balm, Lies Barendregt, Inez Baronner,  Ina Beck, Gerdie van Beekveld, Ad de Been, Dicky Van Den 
Bemd, Jan en Berni van den Berg, Wim Beumer, M. Billekes,Thea Blaauw, Sylvia Blom, Hilde 
Boekestijn, Axel de Boer, Ineke de Boer-Keus,  Marieke de Boer †,Beppy van Bokhoven, Aly Bols, Piet 
Bontenbal, Elly Bos, Anneke Bouman, MattyBouwense, Francien Bouwmans, Lijny van Brakel, Kees 
Brand en medespaarders, Henri van Bree, Cathy van Breugel, J F (Jan) van Breugel, Juliette Britt, 
Angelique van den Broek, Anneke Brouwer, Merel en Anita Brouwer,  E. Brouwenstijn, J.v.d.Bruggen, 
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Ans en Tony de Bruin Noothout, Dick Bruins, Mw. J.M. Brusket. José Bruijser, G v Buren, Joke 
Buurma,  Buurman van Joyce van Lis, Pauline Bijleveld,  Ina Calkhoven, Corry Chaigneau, Frank 
Claassen, Hans en Mia Claasen, anoniem, Marie-José Core, Karin v.d. Corput, Cora Cramer, Joke 
Creemers, Eveline du Croo, mevr. J. Cuny-Verheij, Ad Damman, Hanny van Dalen, Rob Declercq, 
Herman Dekker, Ineke Dekker, Riet en Frans Deuling, Margriet Diekema, Willy Donderwinkel, Fervado 
van Doremalen, Marijke Dorrestijn, Giel Dubbeld, Marlies Dürst Britt, Bert van Dijk, Leny van Dijk, 
Thea van Dijk en familie, Janneke Dijkhof, Annie Edwards, Carla Eisenberger, Janny Elema,  Eveline 
Ekkelkamp, Jacqueline Elders, Mw. Elmendorp, Willem van der Endt,  Mw A. van Engelen Peek, Peter 
Eijpen. Rieky Fabrie, Wim en Jansje Flim, Jarno Flinkers, Dale Flohr, Ans van der Geest. Ridy 
Gellekink. J.Ghering- Teklenburg, Edith Geurts-Schreuders, Alice Gideonse, Winnie Goldman, Ans 
Gommans, Coby Gorter, Marianna van der Graaf, Tiny da Gracia, Tr. Geldhof, Mylène Grams, Ans 
Gijsen, Corry Hagen- Zumbrink, B.J.J. Hagendoorn, Nel v.d. Ham-Swijnenburg., Mevr Hammink, 
Hennie Hardenberg, John de hardloper, Mevr. G. Harkema, Loes Harleman, Henk P Harton, anoniem, 
Rie Hasselman, M. Hazevoet-van Eenennaam, Marijke Heesemans, Gretha Helmink, Yvonne 
Hendriks., Kitty Hermans, Katinka van der Heijden,  Annemieke Hofs, Ria Hofstede, Annie Hoitink, Jan 
Hommerson, Edith Hoogmoed, Willem Hoogervorst, Wil Hoogeveen, Maria Hugen, Jose Huggers, 
Renee  Huijgen, Ineke Huitink, Barbera Hulleman, Irene Huurman, Elly van Iperen, Ben en Bets 
Jansen, Dinie Jansen, Jessica Jansen, Geert Janssen, Coby Janssens, Marijtje de Jong, Marijke 
Jongerden,  Rob Kamer, Johan Kamminga, Sonja Kats, Jenny van Kempen, Elisabeth van Keulen, 
Anja Kievitsbosch, Petra Kip-Voogd, Jacqueline Kloek, Rob Koedam, Mary-ann Koeman, Tinus van 
Koeverden, Fen Kof, Janny Kortleve, Ploni Kooistra, Leo Kool, Emmy Koole, Patricia Koster, Gerrie 
 Kosters, Patricia Kremers, Margreet Kruijswijk Jansen, Huib Kuiper, Els Kuik, Wil van der Laken, Frank 
Lambert, petra lambert, Jan van Langenveld, Yvonne Lassche, Anoniem, Janny lawalata, Joke van 
Leerdam, Dian Leering, anoniem, Bouke van Leeuwen, Floris Leeuwis, Betty Lem-Grimm, Anita van 
Lent. Wil van Lent, Will Linde, Bregje van de Lisdonk, A. Lobbezoo-de Koeijer, Jenny Loman, Lizzy van 
Loon, Nicoline de  Looze, Margreet van Looijengoed,  Carla Lugtenburg, Barteld Luning, Ans van 
Maanen, Ineke Midavaine, , Carla Makkinga, , Connie Maphar ,Wil Marchand,  Frank en Ineke Marcus, 
Marion35,  Dinja Mathijssen, Molly Melkert, Carla Mengerink, Carry Mertens, Marianne en Theo Meyer, 
C.E. Meyer, IJ. Meijer, Rineke Miller,  Issy van Minnen, A. Mooren, André v/d Mortel, Elly Mossel, Cees 
met de gitaar, Gerard) Mourik,Fred Mulder, Rens en Rem Niewzwaag,  Rein Nonnekes, Roxanne van 
Noort, Erna Nooteboom, Bert van Oerle en Ellen van Lonkhuyzen, Hanny Olree, Wil 
Onderdenwijngaard - van de Sandt, Ans Oostveen, Gert Oude Veldhuis, Marijke Oudshoorn van Raaij, 
Edith Pagie, Truus Peerdeman-de Jager, Helen Perridon, Nel Pieterse, Rudi Platvoet,  Aleid Pol, 
 Helga Potappel, fam. Pothoven, Hein Pragt, , Monika Prikken, Emelie Prijs,  Marianne Pijnappels,  Ans 
van Raaij, Ben Raben,  Petri Rademakers,  Annelies van Ravenswaay, Ingrid Reemer, Robin Reule,  
Bram Richmond, Ineke Riemens,  Ans van Riet, Agnes Ringlever, Janny.Ritfeld, Wil Roersen - van den 
Beld, Toni Roest, M. Rondas, Wilma de Rooij, Sylvia Ros., Benja Rozema , Margreet Rupert, Annie 
Rutten van Aalten, Loes Rutten, Laurie de Ruijter, Els Rijken, J.Rijn, Mw. J.C. van Rijn-de Borst, Willy 
Rijnten, Riny Saalmink, Francine Sandijck, Adri Saris, Ko Schaaders en medespaarders, Ed Schenk, 
Henk en Roos Schippers, Paul Schlicher, Catherine Anoniem, Dhr Schotanus, Anne Marie Schouten, 
Klaasje Schouwstra, Jan Schrauwen †,  Yvonne Shamier, Ans en Bram Slagboom, Lieks Smilde,  
Carla Smit, Carol Smit, Therese Soeters, Karin Solleveld-Moor en zus Inge,  Ernst Sontag, Emiel Van 
Spaandonk, Ineke Spanhaak, Tinus Speek,  Anjo Spekking, Meeke Staupe, H.W. Steenbrink, J.H. aan 
de Stegge, Truus Step, Irene Stevens, Mirjam Sigterman, Koos Stolk, Joke Stomps, Ineke te Strake, 
Karin Strumpel, Ger Swijnenburg, Sophie van Tamelen, Cathy Thijssen, Sylvia Tigcheler, Hanny 
Timmer-Hessing, Lisa Timmermans, Riky en Lulof Timmermans, Heidi Totté, Jenni Uitslag, Agnes 
Vaillant, Nelly van der Veeken, Janet van der Veen-Drijver,  Will Veldman, Resi van Venrooij., Elly 
anoniem, Margriet Verhagen, Greet Verheuvel, To Verkerke, Robert Verloop, Clary Vis, Ferry Visser, 
Joke de Visser, Theo Visser, Tini van Vliet-Zwetsloot, Ben van der Voort,  
Marion van Voorthuysen – Coops, Rita Vossebeld, Jolanda Vroegh Elitesport, Eefje Wagenmakers, 
familie Wagho-Frijlink, Elionora Wamsteeker, Henriette van de Wal, Els van Wassem, Hidda Wassink 
van Noord, Stina van Weele, Mevr. H. Wentholt, Anja Werndly,  Martine van Wermeskerken, Gerry 
Westera, Erna Westerbeek-Dekker Janni v d Wetering-Hiddink,  Margie Weijdijk-Ungerer, Margreet 
Wittkampf, Steffie Wouters-Takkenberg, Cobi Wup, Silvia Wijering, Paula en Han Zaat, 
Elly(zeelandnet) Jan Zegers, Frederiek Zoethout, Walter Zondervan, Wil van der Zwan-Kooijmans, 
Corry anoniem, Corrie Zwinkels.  
 

-12- 

 



Alle donateurs hebben van Marianne een persoonlijk bedankje gekregen via de email! Mocht toch uw 
naam niet vermeld zijn, Marianne is niet onfeilbaar. Bovendien kan het wezen dat u liever niet met 
name genoemd werd in de nieuwsbrief. 
  
Vanwege het vele geregel heeft Marianne niet van elk telefoontje notities gemaakt. Maar geloof ons, 
er kwamen heel wat blijde winnaars via de telefoon hun bedankje brengen. Waarop Marianne steevast 
zei:”U moet mij niet bedanken, maar alle mensen die hun DE-punten hebben ingestuurd. Zij dragen u 
een warm hart toe. Zij hebben zo hun waardering en respect voor u getoond.”  
Daarom, namens  alle veteranen en weduwen, brengt  veteraan Ben van der Maat,5RS, een eresaluut 
aan alle donateurs!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Secretariaat reünie & nazorgcommissie 2-6RI- T-brigade, Java-veteranen, 
Marianne Pragt-Lankhuizen, 

Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet. 
Telefoon: 010-4382758 Mobiel:    06-25278220 

E-mail: marianne.lankhuizen@gmail.com 
 

Juist nu zonder inkomsten van de reünie en de gewone loterij blijven donaties hard nodig. 
Uw kan en mag de welkome donaties en giften overmaken naar: 

NL 61 ABNA 097.21.38.021 t.n.v. reünie- en nazorgcommissie 2-6RI, T-Brigade  
te Hoogvliet 
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