Hoogvliet, november 2016
Beste sobats, vrienden, relaties, sponsors goodiebag en geïnteresseerden, kortom beste allemaal.
“Waar blijft die nieuwsbrief van oktober nu? Die had er toch allang moeten zijn?”Dat klopt, we
hadden u graag een levendig verslag willen geven over de geweldige reünie die op 24 september in
Vught zou plaatsvinden. De goodiebags hingen gevuld op de zolder, de prijzen voor de gewone loterij
waren ingekocht/ vergaard. De gedoneerde DE-koffiepunten ingewisseld voor prijzen voor de
speciale veteranenloterij, naambadges waren klaar om uitgeprint geworden, het amusement was
geregeld, de orgelman draaide zijn arm al lam met oefenen, de Indonesische dansgroep oefende zich
de blaren op de voeten, presentjes, gasten, sprekers, placemats gedrukt, het kader uitgenodigd, de
re-enactmentgroepleden oefende bananendozen sjouwen, kortom wij waren op een paar laatste
puntjes er klaar voor om u een geweldige reünie te bezorgen. Maar toen werd alles ineens anders!

In de nacht/vroege ochtend van woensdag 7 september wordt
Marianne wakker van Joop. Hij zit op het randje van het bed en
heeft hevige pijnen. Hij transpireert heftig. Marianne pakt
kordaat de telefoon, twijfelt geen moment en belt 112. “Kom zo
vlug als mogelijk. Mijn man heeft een hartaanval of iets
dergelijks. Het is helemaal niet goed!” Joop schreeuwt het uit van
de pijnen en de centraliste vertelt dat de ambulance zo bij ons is.
“Zet de deur maar vast open. Ze zijn al op de hoek van uw
straat!” Dan gaat het snel. De ambulancemedewerkers handelen snel. EHBO-kisten gaan open,
plakkers worden op Joop zijn borst geplakt, hartfilmpje gemaakt, infuus aangelegd. “Er is iets goed
mis. Wat weten we niet precies, maar we brengen hem naar het ziekenhuis!” Omdat Joop niet bij
machte is om zelf nog naar beneden te gaan om daar op de brancard gelegd te worden, moet de
brandweer er aan te pas komen om met een speciale schepplank Joop daarop stevig vastgesnoerd
de trap af te dragen. Daarna op de brancard en de ambulance in. Die scheurt in volle vaart met
zwaailichten en gierende banden naar het ziekenhuis.
Aangekomen op de spoedeisende hulp kon er nog niet precies
bepaald worden was er precies aan de hand was met Joop. Er
werd dus na wat onderzoeken besloten om een scan te
maken van hem. En toen ging het snel. Razendsnel! De scan
liet zien dat van de aorta, lichaamsslagader, de binnenwand
was gescheurd van boven het hart af tot in de benen toe.
Bovendien bleek ook de hartklep vernield te zijn. Snelheid was
geboden. Met een vaart werd Joop van de spoedeisende hulp
door het ziekenhuis gesjeesd, de lift in, lift uit, gang in, gang uit, de operatieafdeling op. In een
kamertje apart kwam de arts nog even bij ons. “U weet wat er gaat gebeuren, meneer Pragt?” “Ja, er
is iets niet goed en ik moet geopereerd worden.” “Meneer Pragt, wij gaan proberen uw leven te
redden. We kunnen u niet garanderen dat we dat kunnen. De kans is groot dat u dit niet overleeft.
Neemt u maar afscheid………...”Dan wordt je als familie naar huis gestuurd. Je moet Joop achterlaten.
Wachtend op dat ene telefoontje.
Na een achtenhalfuur durende operatie kwam het verlossende telefoontje. Hij heeft het gered! We
hebben een nieuw stuk ader geplaatst van de bovenkant van het hart tot aan de nieren. Naar de
benen toe hebben we niets aangedaan, dat gaat vanzelf weer dicht. Nu de spanning van de ader is,
sluit de buitenwand de binnenwand weer toe. Hij is in kritieke toestand, we houden hem slapend.
Woensdagavond om elf uur werd Joop weer naar de operatiekamer gebracht. Het hart klopte steeds
minder krachtig. Er waren bloedingen. Een tweede spoedoperatie volgde. Deze operatie duurde 4
uur. De hartklep die gerepareerd was hield het niet en daarom werd een nieuwe hartklep geplaatst.
Tevens werden nog een aantal bloedingen gestopt, oud bloed en stolsels verwijderd. Ook deze
operatie kwam Joop met vlag en wimpel door. Uiteindelijk was het goed. Het hart klopte weer goed.
Het had weer voldoende ruimte. Wat een spanning, angst en zorgen!
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Wat zijn de gevolgen? Wat zijn de vooruitzichten? Kan Joop straks gewoon leven of zijn er ernstige
beperkingen? Vragen en zorgen. Die angst en zorgen waren nog lang niet over. Joop was vreselijk
onrustig in de ‘slaapstand’ op de intensive care. Er was sprake van een ‘Delier’. Een Delier is een
verwarde toestand van de hersenen door de operatie, de snelheid waarop alles gebeurd en gegaan.
Kortom Joop zijn hersenen konden het allemaal niet meer aan. Hij leefde in een wereld van
waanideeën en werkelijkheid. Trok de maagsonde eruit, die er weer opnieuw gezet moest worden
met een ‘roesje’. Dus weer narcose. Het herstel ging veel te traag.
Uiteindelijk mocht hij dan zaterdags van de beademing af. Redt hij het om zelfstandig te ademen?
Gelukkig wel! Spreken was nog niets. Gebrabbel met dubbele tong. Komt dat weer helemaal goed? Is
er blijvende schade? De psychiater keek zorgelijk. Maar uiteindelijk na intensieve zorg mocht Joop
van de intensive care door naar de highcare. Echter daar werd het Delier nog erger en op een
gegeven moment moest Joop gefixeerd (vastgebonden) worden. Riemen aan handen en voeten vast
aan het bed en een brede band over zijn buik eveneens vast aan het bed. Hij kon geen kant meer op.
Een gevaar voor zichzelf. Wat was dat moeilijk om te zien. Joop, een pientere kerel, ten prooi aan de
waanbeelden.. Hij dacht dat zelfs dat hij op een geheime kamer op de van Genthkazerne (Rotterdam)
lag. Maar ook dat hij vermoord zou worden. “Haal de politie! Ze vermoorden hier mensen. Ik heb het
zelf gezien. Ze krijgen een poedertje! Haal een mes, maak me los, want ik ben de volgende!” Mijn
hart brak als ik mijn stoere Joop zo zag worstelen. Steeds zwaardere medicatie werd toegediend om
Joop rustig te houden, want al die onrust deed geen goed aan herstel. Van de high-care naar de midcare en nog steeds dat Delier. Ondertussen waren er wel steeds meer hulpmiddelen verdwenen zoals
drainages uit de operatiewonden. Maar Joop bleef vast! Vanaf dag één was Marianne hele dagen in
het ziekenhuis bij Joop. Om hem bij te staan. Ook Bob en Marijke zijn zoveel als mogelijk erbij. Samen
in deze zware periode in ons leven. Tijd voor iets anders had Marianne niet. Ook niet voor de reünie.
Gezamenlijk is door de commissie besloten om de reünie af te zeggen. Theo en Marianne hebben alle
mensen zich die hadden aangemeld gebeld, gemaild of de voicemail ingesproken met het trieste
bericht dat het feest op 24 september niet door kon gaan. Veel geschrokken sobats, veel meelevende
sobats en veel begrip! “U hoort weer van ons als het weer beter gaat met Joop.” was onze
boodschap aan iedereen.
Dag in, dag uit, zorgde Marianne dat ze al in de ochtend bij Joop was met meegebrachte hapjes, fruit,
ijsjes en lekkernijen. Een zacht muziekje op de achtergrond, de krant voorlezen. Gewoon er zijn voor
Joop. Een thuisgevoel gevend. Dat Delier zou en moest verdwijnen. Vertellen wie er hadden gebeld,
de beterschapkaarten werden voorgelezen en getoond, de tientallen mails die steeds binnen bleven
stromen. Foto’s bekijken van de boeketten die waren afgeleverd bij de buren en die Marianne dan ’s
avonds in ontvangst nam. Het waren emotionele momenten waarbij menig keer de tranen bij zowel
Joop als Marianne over de wangen liepen. Maar ook heel veel steun gaven om vol te houden in deze
o zo moeilijke tijd.
“Maandag gaan we u overplaatsen naar het Havenziekenhuis. Hier in het Erasmus MC kunnen wij nu
niets meer voor u doen dan als wat we gedaan hebben. Het Delier is verdwenen, u bent al uit bed
geweest en hebt al verschillende keren in de stoel gezeten. U gaat in het Havenziekenhuis verder
opknappen en herstellen.” En zo gebeurde. Met de ambulance over naar het Havenziekenhuis. Een
uitputtingsslag. Joop zakte steeds weer verder af en er was zorg dat er een longontsteking op de loer
lag. Het was echter een fikse bloedarmoede! Een bloedtransfusie bracht uitkomst.
Maar ondertussen was de fysiotherapeut ook al aan de slag gegaan. Stukjes lopen
met de rollator door de gang. Iedere dag kwamen we steeds een
stapje verder, hetzij met horten en stoten, maar het
ging vooruit.
Tot…….op 6 oktober Joop zelf opbelde met de mededeling: “Ik kom
naar huis!” Na twee keer eerder al thuis verwacht te komen, was het
dan eindelijk zover! Tien kilo lichter en een conditie van nul komma
nul, maar..thuis. Thuis was al die kaarten hingen van u! Thuis!
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Nu kwam het eropaan om Joop goed thuis te begeleiden. Marianne zorgde als een Florence
Nightingale voor Joop. Spoorde aan, ondersteunde en verzorgde hem. Medicatie werd steeds
aangepast. Hobbels werden genomen om daarna weer sterker verder te gaan. Tot het punt waar we
nu zijn.
Er zijn al verschillende bezoeken aan de artsen van de twee ziekenhuizen geweest. Zij zijn tevreden,
zeer tevreden. Uit hun gesprekken blijkt steeds weer dat het adequate handelen van Marianne Joop
heeft gered. (natuurlijk de artsen ook) Maar tijd was de reddende factor. Niet veel mensen overleven
een gescheurde aorta! Het is echt heel nijpend geweest. Wij zeggen: “je hebt met de nagels van je
wijsvingers aan de rand van de afgrond gehangen.” Artsen knikken dan instemmend.
De hartrevalidatie is gestart en Joop sport twee keer in de week in
de groep met hartpatiënten om weer fit en krachtig te worden.
We hopen dan in de toekomst weer het hardlopen op te pakken.
Eén van de doelen die Joop, als voormalig marathonloper, zo graag
weer wil halen. Het is een kwestie van tijd, geduld, doorzetten en
volhouden. Dat gaat zeker lukken.

Maar hoe zit het nu met de veteranen? De reünie? De nazorg? Natuurlijk vergeten wij u niet.
Marianne heeft in de weinige vrije tijd dat Joop in het ziekenhuis lag de goodiebags van de stellages
op zolder gehaald en allemaal in bananendozen opgeborgen. Die staan klaar om later door een paar
sterke kerels van zolder te worden gehaald. De loterijprijzen zijn al
grotendeels in pakketjes gemaakt. De naamplaatjes waren al bijna allemaal
klaar. Marianne belde iedere jarige sobat met zijn verjaardag en onderhield
de telefoontjes en updates over Joop. Verder is het overige veteranenwerk
even stil komen te liggen. Alle aandacht en energie was en is nodig om Joop
weer topfit te laten worden. Marianne heeft het er maar druk mee. Joop
had, liggend in het ziekenhuis, besloten dat Marianne rijlessen moet gaan
nemen. Zijn verjaardagscadeau aan haar. Dat ook zij auto moet kunnen
rijden, is de afgelopen periode wel gebleken.

Geen boekje in december!
We moeten tevens uit gaan zien naar een andere manier om ons blad
Sepatoe Roesak en de nieuwsbrieven te laten drukken. De afdeling
waar drukker Theo altijd terecht kon, is helemaal verdwenen. Dit is de
laatste door hem gedrukte nieuwsbrief. We moeten naarstig op zoek
naar net zo’n mooie oplossing als bij Theo. Maar ook dat valt even
niet mee. We moeten daarom vertellen dat het boekje december niet
uitkomt. Helaas. We blijven op zoek naar een goede oplossing. De gesprekken die bij de bezoeken
aan de sobats zijn opgenomen, zijn opgeslagen. Die gaan natuurlijk allemaal uitgewerkt worden door
Marianne. Door alle drukte kan zij zich er niet goed op concentreren. Het lukt gewoon even niet zo
makkelijk als het voorheen altijd ging. Als er weer meer regelmaat in ons leven is gekomen, pakken
we ook dat stukje van ons leven weer op.
Bezoeken.
Wij bezochten dit jaar, voor Joop werd getroffen door het ‘hartincident,’ een flink aantal sobats.
Op 21 mei bezochten we Jan Schrauwen, 4-6RI, in Oirschot en op 23 mei Fons van Bergen 1RS. We
werden op 7 juni 2016 door Willy de Groot ,4-4RI in Groningen van het station gehaald en dronken
koffie bij hem thuis. Nadat Kees van de Veeken, 2-6RI slecht nieuws over zijn gezondheid had
gekregen bezochten wij hem op 13 juni in Waalwijk. We waren aanwezig bij de crematieplechtigheid
van Carl Meulemans 5RS. Op 23 juni ontbraken wij niet op de veteranendag in Rotterdam, ook niet
bij die in Hoogvliet evenals die op 25 juni in Den Haag. Aansluitend die dag waren we tevens bij de
afscheidsreceptie van de voormalige directeur veteraneninstituut Frank Marcus.
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Op 29 juni waren we uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van het Limburgse Jagers
monument in Oirschot. Piet Boukes,2-13RI en Jan Schrauwen 4-6RI hebben namens de Tijgerbrigade
een krans bij het nieuwe monument gelegd. Zij kregen hierbij applaus van alle aanwezigen. Op 4 juli
waren we op de koffie bij Herman Plaats , 5-5RI in Rotterdam en bij Cees Breur, 2-2RVA,in Capelle
aan den IJssel. Op 11 juli verwachtte Men(Andre) en Elly van de Wetering, 2-6RI, ons op de koffie in
Eindhoven. We combineerden dat met een bezoek aan Jan van Erp, AAT in Helmond. Op 18 juli
hadden we fijn bezoek bij sobat Stolp, 2-7RI, in Hoofddorp en omdat Cees de Wit , vbad T-Brigade, in
Hoofddorp beloofde de koffie bruin te hebben, gingen wij in de middag ook bij hem langs. We waren
op een warme zonnige zaterdag aanwezig bij de crematieplechtigheid van Flip Kuijvenhoven 2-7RI.
Omdat Koos v.d. Kuy,5-5RI, weer thuis was na een ploteselinge ziekenhuisopname combineerden wij
op 1 aug. een bezoek aan hem samen met dat aan Ginny v.d. Wal in H.I. Ambacht, zij had een tas vol
boeken voor de reünie/loterij en omdat we toch onderweg waren, dronken we even koffie bij Koos
de Ruyter 2-6RI, een bijna thuiswedstrijd! Op 24 aug bezochten we Louis Pothoven in Epse. Hij ging
’s middags spontaan met ons mee naar de crematieplechtigheid van Dirk Kok 2-13 RI. Op 1
september tuften we weer even bij mw Lies de Renet in Ittervoort, weduwe 2-6RI, langs want we
haalden die dag ook 150 potten appelstroop op in Schinnen bij Canisius. Op uitnodiging waren we 2
september aanwezig bij de commando-overdracht Limburgse Jagers op het plein in Maastricht en op
4 september weer aanwezig tijdens de herdenking in Roermond. Op 6 september haalden we nog
even meer dan honderd prachtige fotoboeken op bij Port of Rotterdam voor de reünie. Toen sloeg
het noodlot voor ons toe in vroege morgen van 7 september. Alles werd in één klap anders.
En nu?
De reünie? Hoe zit het daar mee? Komt die dit jaar nog? Neen, dat lukt nog niet. Maar niet getreurd,
er komt zeer zeker weer een reünie. Dus alle schenkers van de goodies voor de goodiebag, uw logo
en naamsvermelding komen zeker nog op de nieuwsbrief die na die reünie zal verschijnen. Zoals
beloofd ook op het grote bord wat tijdens de reunie duidelijk zichtbaar zal worden opgesteld.
Wanneer komt die reünie dan? We hopen de laatste zaterdag in mei 2017 jullie allemaal te mogen
begroeten. Wij gaan daar weer rustig aan naar toe werken. We hebben ontzettend veel nieuwe
aanmeldingen gekregen via oud secretarissen e.d., maar ook via de checkpoint, de nieuws- en
streekbladen waar de oproep voor de inmiddels afgelastte reünie in heeft gestaan. Sobats die
allemaal op Java gediend hebben, maar ook een enkele ‘sumatraganger’. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd. Die dag gaan wij samen met u het glas heffen en toasten op leven!
Natuurlijk gaan we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en met de tijd
ontvangt u ook weer infobrief met inschrijfformulier. Uw adres is bij ons bekend.
Mocht er een wijziging in dat adres komen, laat dat ons dan wel
weten. U wilt toch niet de info van ons missen? Geef uw
adreswijziging door aan:

Secretariaat reünie- en nazorgcommissie 2-6RI,T-Brigade en Java,
Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet. Of bel 010- 4382758 of 06-25278220

Blijft u ondertussen wel contact met ons houden. Geef vooral speciale dagen aan ons door. Het
gebeurt nog wel eens dat we achteraf horen ‘waarom stond ons huwelijksjubileum niet in het
boekje?’ Simpel, dan is dat niet aan ons doorgegeven.
Zo kwam Marianne via een 2-2RVA erachter dat sobat van Leeuwen, 2-2RVA, 70 jaar getrouwd was!
Een felicitatiegesprek volgde snel. Helaas hebben we na hun verhuizing geen nieuw
adres ontvangen. De papieren felicitatie is weer bij het secretariaat retour afgeleverd.
Jammer!
Op 4 mei waren de heer en mevrouw Barnhoorn, 5RS, 65 jaar getrouwd. Er waren
zelfs felicitaties van de burgemeester! Maar geen vermelding in het boekje van mei jl.
Ontvangen wij bericht, dan plaatsen we dat. In dit geval kwam het bericht bij
felicitaties verjaardag van Cees. Bij deze dus alsnog de vermelding.
Cees Barnhoorn overleed op 16 oktober.
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Donaties binnengekomen na het boekje mei 2016
Eén van de vaste items in ons boekje is de vermelding van de donaties. Die
onthouden wij u niet in deze korte nieuwsbrief. Een uitgebreide bespreking van
de financiën krijgt u dit keer in het volgende jaar. U begrijpt vast wel dat
penningmeester Joop er nog niet aan toe is gekomen om de afgelopen weken
zich druk te maken om een financieel overzicht te maken.

13 mei

Erwin Spitsbaard ABN AMRO

25 mei
3 juni
5 juni
6 juni
6 juni
6 juni
6 juni
8 juni
13 juni
15 juni
20 juni
20 juni
17 juni
20 juni
20 juni
21 juni
25 juni
27 juni
28 juni
29 juni
29 juni
29 juni
29 juni
29 juni
juni
1 juli
8 juli
12 juli
19 aug
24 aug
24 aug
25 aug
29 aug
29 aug
29 aug
31 aug
1 sept
6 sept.
9 sept
19 sept
26 sept
7 nov

VicBrouns 4-6RI
e
Henk de Jong, 5 genieveld
Alie Roex † nabest 2-6RI
M.v.d. Meer, † nabest 2-13/5-13 RI
Jeffrey Timmers, † nabest 2-6RI
J. van Haastrecht, 5RS
F. Kuiper, 2-2RVA
E. Toorens,Verb.Afd.T-Brigade
M. vd. Weele, 7 dec.div
B. Roelofs, 5 RS,
J. Jansen-Venneboer , 5-5RI
J. Bragt , 5-6RI,
H.v. Oirsouw,32 AAT
G. Graus, 4-6RI
W. de Rooij, 2-7RI
J. Schrauwen, 4-6RI
De Flappentapper
R.Cortjens, zoon 2-6RI
Meulemans A.
zoon Carel 5rs
De Flappentapper
M. v.d. Wetering, 2-6RI
J.v.d.Heuvel, 2-6RI
Anonieme weldoener buitenland
e
Henk de Jong, 5 genie veld
G. van Pijkeren
Mw Peelen-Schep, 2-7RI wed
J.Janssen 5RS
F. van Essen zoon 2-6RI †
Paul Boes
J. Bragt 5-6RI
J. van Erp AAT
Mevr. M. Hopstaken 2-6RI
J. Quirijns 2-7RI
J. van Haastrecht 5RS
Arjen Moolhuizen kl.zn.A.Straver
Vic Brouns 4-6RI
‘t Plattelandsvrouwtje
Jan van Langh 2-6RI
Cees Muller, 411 bat.Inf
B.v.d.Maat , 5 RS
Fam.C.van Houten nabest. H.v.Dijk 3MPIV
J.v.d.Drift, 2-7RI

tegemoetkoming jaarlijkse
onkosten bankrekening
Maasbracht
Canada
Sittard
Grave
Rijswijk
Laren
Delft
Scheveningen
Rotterdam
Arnhem
Zutphen
IJmuiden
Voorburg
Echt
Zaandijk
Oirschot
Den Haag
Houten
Amsterdam
Vanuit het zuiden
Eindhoven
Eindhoven
Down under $ Australian
Canada
$ Candian
Kudelstaart
Almere
Mook
Holtum
Schaarsbergen
IJmuiden
Helmond
Roosendaal
Wijk en Aalburg
Laren
Koog a.d. Zaan
Maasbracht
Zachte G
Oosterhout
Rotterdam
Alkmaar
‘s Hertogenbosch
Lisse
Totaal

€ 50,00
€ 75,00
$ 25,00
€ 10,00
€ 50,00
€100,00
€100,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 15,00
€ 122,00 omgewisseld
€ 27,45 omgewisseld
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 2.209,45

Het totaalbedrag van € 2.209,45 aan donaties is een bijzonder geweldig mooi resultaat. Ontzettend
bedankt. Wij hebben hiermee al weer verder mee kunnen doorgaan voor onze doelstellingen die u zo
ondertussen wel van ons kent. De reünie, de bezoeken, het boekje, kransen, bloemen, kaarten,
administratieve kosten, e.d. Zoals eerder vermeld krijgt u in het voorjaar het uitgebreide financiële
verslag van Joop. Marianne heeft vast voor u in deze nieuwsbrief de donaties getoond.
De geschonken treinkaartjes waarmee veel bezoeken kunnen maken, bijeenkomsten kunnen
bijwonen zien wij ook als donaties. Daarvoor ook heel hartelijk dank!
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In de afgelopen periode zijn helaas de volgende sobats ons ontvallen:
Sobat P (Piet) Boekestijn, 2-2RVA, uit Sidderenburen
geboortedatum onbekend, overleden december 2015
Sobat J.W. Koch, 2-7RI, uit Leunen
*25 januari 1924 - † 21 september 2016
Sobat J.C.Roest, 4-6RI, uit Eersel,
*10 september 1926 - †28 februari 2016
Sobat B. Bink,2-7RI, uit Gerwen,
*21 mei 1924 - †10 maart 2016
Sobat J.A. (Sjef) Gerits, 2-6RI, uit Helmond,
*26 augustus 1925 - †27 mei 2016
Sobat C.J.J. (Carel) Meulemans, 5RS, uit Amsterdam
* 5 februari 1927 - † 17 juni 2016
Sobat J.C.H. (Johan) Sanders, 4-6RI, uit Huissen
*18 mei 1924 - †2 juli 2016
Sobat F.A. (Flip) Kuyvenhoven,2-7RI, uit Sassenheim,
*1 maart 1928 - † 19 juli 2016
Sobat J. Heimans, 2-6RI, uit Chaam
*25 april 1925 -† juli 2016
Sobat H(Hans)Reichardt, 2-2RVA, uit Capelle aan den IJssel
*22 september 1930 - † 4 juli 2017
Sobat C.J. Belmer, 2-2RVA, uit Bovenkerk aan den IJssel
*28 december 1925 - † 2 augustus 2016
Sobat Dirk Kok “de Klepkonte”, 2-13 RI uit Deventer
*9 maart 1925 - † 19 augustus 2016
Sobat J. Basten, 5RS uit Bemmel
* 11 oktober 1927 - † 13 augustus 2016
Sobat J. Liempt, 2-4GPRI uit IJmuiden
*29 april 1925 - † 2 september 2016
Sobat Tiny Willems, 5RS uit Oss
*19 februari 1927 - † 9 oktober 2016
Sobat P(Paul)Willems, 5RS uit Nijmegen
*18 augustus 1927 - † 2 oktober 2016
Cees van der Veeken, 2-6RI, Waalwijk,
* 26 augustus 1925 - † 27 oktober 2016
Sobat Cornelis(Kees) Barnhoorn, 5 RS, Krimpen a.d.Lek,
*5 december 1926 - † 16 oktober 2016
Sobat Jan Janssen, 5RS uit Mook,
*14 april 1925 - † 3 november 2016
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Tevens overleden de volgende dames:
Mevrouw Mien Delissen, echtgenote van Jan Delissen 2-6RI 20 mei 2016
Mevrouw Mieke v.d. Heuvel-Hertzberger, echtgenote van Jo van den Heuvel, 2-6RI, 8 juni 2016
Mevrouw Jos Nieuwenhuizen-Abelman, weduwe 5RS, overleden juli 2016
Wij wensen de families heel veel sterkte toe met de verwerking van het moeten loslaten. Maar ook
met het vasthouden van de mooie herinneringen.
Veteranen: respect tot het einde en verder

Beste Veteranenvrienden,
Hoewel nog steeds niet de "oude" hier toch een stukje van Joop. Allereerst moet
ik u allen bedanken voor de enorme belangstelling die u heeft getoond tijdens
mijn verblijf in de ziekenhuizen. Het verbaasde mij en heeft mij zelfs diep
ontroerd dat u, de oudere Veteraan, aan mij dacht. Ik was er altijd van overtuigd
dat Marianne als "moedertje van de Veteranen" de volle aandacht van u had.
Maar nu bleek dat ook ik, de gewone N.N.G. veteraan, niet door u ben vergeten.
De belangstelling was enorm. Een flink aantal bloemstukken, het één nog mooier
dan het ander, van veteranen, militairen, vrienden en belangstellenden. En steeds
weer die vrijkomende emoties bij Marianne en mij. Vele honderden emails
mochten wij ontvangen, de één nog liever dan de ander. Maar allemaal met de beste wensen: zet
hem op Joop, beterschap kerel, "old soldiers never die" en nog vele van zulke bemoedigende
woorden. Het heeft bij Marianne en mij menig traantje laten vloeien. Er hangen nu aan de kast meer
dan honderd beterschapkaarten. We laten ze nog een poosje hangen, het geeft ons de kracht om
verder te gaan. Want dat is een belofte aan u: we zullen doorgaan. Zodra de krachten weer terug
zijn, gaan wij ons weer inzetten voor de volgende reünie. Het zal een reünie worden voor alle
veteranen die hebben gediend op Java. Dat zijn de mannen die samen hun taak hebben vervuld op
een van de lastigste plekken die er waren. U werd geroepen en deed uw taak. Later bleek bij
thuiskomst dat niet iedereen zo blij was daarmee, maar gelukkig is de waardering voor uw inzet
heden ten dage van hoge waarde.
Ik prijs mij gelukkig met mijn vrouw Marianne. Door doortastend handelen redde zij mij het leven. Ik
zal mij blijven inzetten voor haar "drive": de mannetjes.
Helaas heeft Theo, onze enorme goede verzorger van ons drukwerk, een andere job gekregen. Deze
nieuwsbrief is het laatste wat hij voor ons kan doen. Jammer, maar het is niet anders. Wij zijn druk
bezig hiervoor een oplossing te vinden maar voorzien nu al dat de onkosten zullen stijgen. We zullen
moeten improviseren. Vele militaire vrienden proberen ons te helpen maar het heeft allemaal z'n
tijd nodig. Als penningmeester hoop ik dat u, de trouwe veteraan, ons blijft steunen. Wij streven
naar een speciale reünie in de maand mei 2017. Marianne doet haar best om het weer een speciale
familiedag te laten worden. Gezien haar vorige reünies ben ik er van overtuigd dat het haar weer zal
lukken. Wij als rest van de commissie zullen ons met al onze energie daarvoor inzetten. Helpt u ook
mee?
Theo, Bob en Marijke bedanken u voor alle warme, lieve, bemoedigden
woorden die ook zij mochten ontvangen in deze afgelopen tijd. Heel erg bedankt!
Nogmaals heel hartelijk dank voor al uw getoonde belangstelling.
Met de meest hartelijke groeten van de nog steeds revaliderende penningmeester
Joop.
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De commissieleden Theo, Bob, Marijke, Joop en Marianne wensen u sfeervolle feestdagen.

Aan hen die de komende feestdagen onder andere omstandigheden dan doorgaans meemaken,
wenst de commissie veel warmte en sterkte toe.

Tot volgend jaar sobats!

Reünie- en nazorgcommissie 2-6RI, T-Brigade en Java,
Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet
Tel: 010-4382758
mobiel 06-25278220
Email: marianne.lankhuizen@gmail.com
www.sepatoeroesak.nl

Voor donaties, bijdrages, giften en legaten
NL61ABNA0972138021 t.n.v. reünie nazorgcommissie 2-6RI,T-Brigade
o.v.v. donatie

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Vfonds met de middelen uit de Nationale Postcode Loterij.
Uw deelname aan deze loterij wordt daarom van harte aanbevolen.
Investeren in vrede, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. SMS REUNIE naar 4333 en doneer eenmalig €1,-
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