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Het nieuwe blad is weer klaar om door jullie bekeken te worden. 

Wat jullie misschien opvalt is de naam en opmaak van de nieuwsbrief. Het logo van de website is 

gebruikt en dit is tevens het spandoek dat tijdens de bijeenkomsten boven de ingang van Calei-

doz aan de Hooge Bongert hangt. Ook heet het nu geen nieuwbrief meer maar Frontaal.  

Het heeft lang geduurd dat jullie weer een nieuwsbrief van mij kregen, dat heeft verschillende 

oorzaken. Werkdrukte en een voor mij belangrijke cursus, dus had ik geen tijd om nieuwe 

nieuwsbrieven te maken. Gelukkig heeft onze webmaster Rick deze taak tijdelijk overgenomen. 

Afijn, we gaan er weer mee beginnen en ik hoop dat jullie er weer van kunnen genieten. 

Trouwens ik wil u er op attent maken dat uw  inbreng  voor de nieuwsbrief ook gewenst is! Komt 

u alstublieft met uw verhaal, zodat ik het kan plaatsen! . 

Kijk maar zelf even waar dit nummer uit bestaat   

Veel leesplezier 

 Dit keer geen stoomboot of paard maar: Sint en zijn Pieten in een YP408 in Zuid Libanon 

http://www.stichtingveteranendeliemers.nl
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https://www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-de-Nostalgie-Zevenaar/195767427132672
http://mooimetpanelen.nl
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     Bezoek Veteranen aan Arnhems Oorlogsmuseum 40-45 

Zaterdagmiddag 28-11-2015; 

Het was zover; een delegatie van het bestuur “Stichting Veteranen De Liemers” met in hun kielzog een aantal 

Veteranen met partner uit Zevenaar en omstreken, bezochten het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45 . 

Daar werden ze ontvangen door mij jawel, en mijn mede vrijwilligers, die het museum zo’n beetje runnen. 

Er was koffie voor de bezoekers/sters geregeld en dat ging er wel in. 

Na even bijgekomen te zijn van de reis werden de veteranen en hun partners verzocht om mij te volgen naar de in-

gang. Na een korte inleiding over het gebouw begon de echte rondleiding.  

Ik kreeg de indruk dat ik dingen aan het vertellen was over bijvoorbeeld werking van springstoffen, mijnen , wapens, 

uniformen waar de veteranen mij eigenlijk beter hadden kunnen rondleiden, de ervaringen die ik opving  over wat de 

veteranen zelf herinnerden over de wapens… pff ik wil daar graag meer over horen. Ik kan dat dan later misschien ook 

weer gebruiken bij rondleidingen. Wilt u er nog wat over vertellen: schiet me aan tijdens een van de bijeenkomsten. 

 

Maar ikzelf vond het een prachtige happening dat onze veteranen, wat ik altijd roep “mijn museum” kwamen bezoe-

ken. Wat mij betreft was dit zeker niet de laatste keer.  

 

Hierbij wil ik ook Theo bedanken dat hij een bus heeft geregeld ook Rien en Rick bedankt voor de begeleiding van de 

club. 

Wat ik mij wel afvraag; zouden ze mij geloofd hebben met alles wat ik ze heb verteld?  (Haha; ik zal het wel horen). 

Groetjes: Paul  

Hieronder nog wat foto’s die die dag zijn gemaakt, te beginnen met de groepsfoto. 

   

http://www.arnhemsoorlogsmuseum.com/
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     Bezoek Veteranen aan Arnhems Oologsmuseum 40-45 

Theo overdenkt zijn zonden.. 

Of zou hij zijn fiets herkennen? 

Deze foto wat uitgerekt, lijkt mijn pens niet zo dik 

Alle foto’s zijn te zien op onze website, 

klik HIER om de site te openen 

Herman en Rien, druk in gesprek 

http://www.stichtingveteranendeliemers.nl/oorlogsmuseum/
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Sint en Piet ; overal doken hij en zijn trawanten 

op, in Nederland maar ook in missiegebieden. 

Als het goed is en jullie hebben je gedragen en is 

hij ook langs geweest bij jullie thuis. Na het eten 

en drinken van al die zoetigheid zou je kunnen 

denken, ach het is weer voorbij en we gaan die 

aangekomen pondjes er wel even aflopen, maar 

daar hebben jullie het wel even mis, want Kerst en 

Oud en Nieuw staan voor de deur. 

( Ach; die arme magen van ons toch, die moeten 

het allemaal maar weer verwerken ). 

En dan Januari….. Nee het is nog steeds geen rust 

want dan hebben we de onze Nieuwjaarsreceptie. 

u kent het wel, hapjes drankjes pfff…. 

Zolang we het nog kunnen…..gewoon doen en in grote getalen komen graag. 

 

 

 

 

Een beetje moeilijk te zien maar Sint op het 

paard  tussen de militairen op weg richting 

Grebbeberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas met één van zijn Pieten in een brencarrier, 

Nederlands-Indië 1945-1950  

  

        Sint  en Pieten in  Afghanistan 
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Het verhaal van de enige man die tijdens WOII iemand doodde met pijl en boog 

Je moet het maar durven: in een oorlog die 

wordt gevoerd met machinegeweren, zware 

artillerie, tanks, gevechtsvliegtuigen en 

atoombommen, doodleuk het slagveld op-

rennen met een zwaard en pijl en boog, alsof 

je op het punt staat niet Normandië te be-

stormen maar; Mordor ‘Mad’ Jack Churchill 

deed het tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Dit is zijn verhaal.                                                          

                                                                           De beste wapens om een strand mee te bestormen: ladder, ladder,zwaard                      

Laten we bij het begin beginnen                       

John Malcolm Thorpe Fleming Churchill, verder gewoon Jack ge-

noemd, werd geboren in 1906. Twintig jaar later studeerde hij af 

van de militaire academie en croste op zijn motor het Indiase sub-

continent door. Dat is zo’n negentig jaar geleden. Hij reed dus niet 

over de goed begaanbare wegen die ze nu nog steeds niet hebben. 

Tussendoor mocht hij zijn acteer-, doedelzak- en boogschutterskun-

sten vertonen in een paar speelfilms. Na tien jaar in het leger vond 

hij het wel mooi geweest en besloot te kijken wat de wereld nog 

meer te bieden had. Hij vertrok naar Kenia om redacteur te worden 

bij een krant en werkte daarnaast als model. In 1938 behaalde hij 

een tweede plaats in een doedelzakwedstrijd.                                                                     Jack Churchill: Bad Ass                                                                   

En in 1939 vertegenwoordigde hij Groot-Brittannië op het wereldkampioenschap boogschieten in Oslo.                                                                                                                     

We hebben geen idee welke plaats hij daar behaalde, maar maakt dat eigenlijk nog uit? 

EN TOEN? 

Nou, in 1939  besloot Hitler Polen binnen te vallen en vond Jack Churchill het de hoogste tijd zijn militaire loopbaan 

weer op te pakken. Go Jack! 

Churchill ging nooit op pad zonder zijn zwaard, maar ook niet zonder zijn handboog. En dat was niet alleen voor de sier. 

In 1940 was hij onderbevelhebber van een infanterie-eenheid tijdens De Slag om Duinkerke. Hij gaf zijn troepen het 

bevel aan te vallen door met zijn boog een pijl af te vuren. Daarmee wist hij een Duitser dodelijk te treffen en zo werd 

hij de enige persoon in de hele Tweede Wereldoorlog die iemand doodde met pijl en boog. 

De slag was geen succes. Uiteindelijk strandden zo’n 300.000 geallieerde soldaten en moesten zij geëvacueerd wor-

den. Aan Churchill had het niet gelegen.  

Hij werd helemaal aan het eind nog gezien terwijl hij op zijn motor over het strand reed; zijn boog aan zijn zij en een 

veroverde Duitse helm om zijn koplamp. 

Een Held? 

Nou en of! En zijn awesomeness stopte daar niet. In 1941 leidde hij vrijwillig Operation Archery; een aanval op een 

Duits garnizoen in Noorwegen. Op het landingsvaartuig stond hij op de boeg strijdliederen te spelen op zijn doedelzak. 

Eenmaal op het strand stormde hij voor zijn troepen uit op de Duitsers af, met zijn zwaard in de hand.  
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Churchill staart rustig in 

de loop van een Duits 

kanon, nadat hij ieder-

een te lijf ging met een 

zwaard.  

 

 

 

Datzelfde kunstje flikte hij ook in 1943 toen hij zo fel op een groep Duitse soldaten afstormde, dat ze zich van schrik 

direct overgaven. Alleen had hij toen geen heel leger achter zich, maar slechts zijn zwaard en één andere soldaat. Sa-

men wisten ze die dag 42 krijgsgevangenen te nemen.  

Ging het dan nooit mis? 

Jawel. In mei 1944 leidde hij een serie aanvallen in Joegoslavië. De Britten waren helaas onderbemand en op een ge-

geven moment stond Churchill op een open plek, omringd door Duitse soldaten en kon geen kant meer uit.  

Churchill deed het enige wat hij kon doen in die situatie: hij pakte zijn doedelzak en speelde tot hij door een granaat 

buitenwesten geslagen werd. Na uitvoerig verhoor – ze dachten dat hij familie van Winston Churchill was – werd hij 

overgeplaatst naar concentratiekamp Sachsenhausen.     Eindigt daar zijn verhaal? 

Welnee! We hebben het hier over ‘Mad’ Jack Churchill en die deed niet aan gevangenschap. Hij zat nog maar net in het 

kamp toen hij via een oude riolering onder het prikkeldraad doorglipte en er vandoor ging.   Vrijheid! 

Nog niet. Hij werd niet veel later alweer gevangengenomen en naar een kamp in Oostenrijk gestuurd. Maar ook daar 

had Churchill geen zin in. Op een nacht viel de stroom uit in het kamp en wandelde hij simpelweg de duisternis in. Hij 

bleef gewoon lopen tot hij acht dagen en 250 kilometer later Amerikaanse troepen tegenkwam. Churchill was nu weer 

veilig, maar daar vond hij zelf weinig aan. Hij was teleurgesteld dat hij maandenlang niet mee had kunnen doen en de 

actie in Europa nagenoeg voorbij was. Hij liet zich overplaatsen naar Burma waar de strijd tegen Japan nog in volle 

gang was en bleef daar tot er echt niets meer te doen viel.   En na de oorlog? Na de oorlog liet hij zich omscholen 

tot parachutist om boven Palestina uit vliegtuigen te kunnen 

springen. Toen ook daar de strijd gestreden was, werd hij 

een tijdje legerinstructeur in Australië, waar hij een voorlief-

de voor surfen ontwikkelde. Eenmaal terug in Engeland was 

hij de eerste man die op een surfplank de Severn rivier be-

dwong. In zijn nadagen had hij een kantoorbaan in het Brit-

se leger. Elke dag nam hij de trein naar en van werk en op 

de terugreis zag men hem elke dag zijn koffertje uit de rij-

dende trein gooien. Later bleek dat hij deze zijn eigen                                                                                                    

achtertuin insmeet, zodat hij er niet mee hoefde te slepen        

Jack Churchill wandelde over bruggen, ook als die er he-

lemaal niet waren.  

vanaf het station. Jack Churchill overleed in maart 1996, 

hij werd 89 jaar oud.  
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                                     Alvast…………. 

             Nieuwtjes…..Nieuwtjes…..Nieuwtjes…..Nieuwtjes…..Nieuwtjes 

Nieuwjaars bijeenkomst 

Op zaterdagmiddag  

16-01--2016   Tijd: 13.00 / 16.00 uur 

Veteranen Ontmoetings Centrum 
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Nou dit was het weer, ik hoop dat jullie weer voldoende leesvoer hebben gehad. 

Ik wil even terugkomen op het afgelopen jaar, er is veel gebeurd veel werk verzet, maar het resultaat mag er dan ook 

zijn. 

Kijk bijvoorbeeld maar naar 4/5 mei er was van alles te doen in Zevenaar, ook de uitstapjes naar musea die ge-

maakt zijn waren leuk en interessant dacht ik zo.  

De lezingen die er waren van bijvoorbeeld Stichting Hulphond Nederland  erg leerzaam toch.  

Maar we zijn erg druk met dingen te gaan organiseren voor het komend jaar, en wat dat is  dat gaan we nog niet zeg-

gen. 

Maar leuk wordt het. 

Dit alles kan alleen maar met  hulp van jullie  en daar bedoel ik niet alleen geld doneren mee maar ook de inzet van 

jullie om toch te blijven komen. 

Ik hoop jullie allen dan ook weer te mogen verwelkomen op onze NIEUWJAARS RECEPTIE op  16-01-2016. 

 

Nou zoals de kaart hiernaast al aangeeft:  

                                                                    Hele fijne dagen en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   nawoord                  

     Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

     P.meekhof1@kpnmail.nl 


