Hoogvliet, juni 2021
Beste allemaal, maar in het bijzonder beste sobats en veteranenweduwen,
Wat leven we nog steeds in een onwerkelijke wereld. Nu alweer het tweede jaar dat de
reünie in mei niet door kon gaan vanwege de Covid-19 pandemie. Wie had ooit kunnen
vermoeden dat we dit allemaal mee zouden gaan maken toen we 1 januari 2020 om
0.01uur het glas hieven op het gelukkige Nieuwjaar waar we weer van alles zouden gaan
doen en vooral hoopten op een goede gezondheid. Nu, inmiddels weer een Nieuwjaarstoast
verder, leven we nog steeds in die onwerkelijke wereld. Het grote verschil nu is, dat we
steeds meer weten over het virus en hoe aan te pakken. U, veteraan, echtgenote, partner en
weduwe, behoort tot de groep die hun vaccinaties hebben gehad en nu redelijk goed
beschermd zijn tegen de ernstige ziekteverschijnselen van Corona. U wel, maar nog niet
iedereen.

Het is allemaal nog heel onzeker hoe het nu verder gaat of kan gaan. In mei een reünie was
al geen optie, wanneer dan wel? Wij weten het niet. Wel weten we dat al verschillende
herdenkingen en activiteiten weer zijn afgelast of aangepast uitgevoerd zijn of worden,
zoals de dodenherdenking op de Dam, Bevrijdingsdag, Wageningen, veteranendag.
Overigens hulde aan al diegene die zich inzetten om dergelijke herdenkingen op een mooie
en indrukwekkende aangepaste versie zonder of met beperkt aantal toeschouwers wel
kunnen laten doorgaan. Ga er maar aan staan!
Marianne heeft telefonisch al aan velen van u verteld, dat als we een reünie gaan
organiseren het dan wel moet zijn zoals u dat van ons gewend bent. Dus niet zonder
hartelijke begroeting met klapzoenen bij binnenkomst, niet dat Marianne u uw naambadge
moet toewerpen, niet met slechthorenden op 1,5 meter afstand van elkaar aan de tafels,
niet op een panoramafoto met de danseressen, kortom zoveel niet. Wat voor ons juist wel
belangrijk is, is uw veiligheid en gezondheid, mede die van uw begeleiders, het amusement,
de mensen van de re-enactmentgroep, het bedienend personeel, de gasten, ons team,
kortom iedereen die zich op de dag van de reünie graag voor de volle honderd procent voor
u inzet om u een geweldige dag te bezorgen. Uiteraard willen wij zelf ook liever vrij van
corona blijven.
Wat nu? We zijn na het verschijnen van het boekje Sepatoe Roesak december 2020 zeker
niet stil blijven zitten. Wij zijn u niet vergeten. Dat merkt u wanneer u jarig bent. Marianne
blijft alle jarigen bellen. Niet alleen op verjaardagen maar met regelmaat pakt Marianne de
telefoon en belt op alfabetische volgorde steeds wat sobats op. Zomaar voor een babbeltje
om te laten weten dat we u niet zijn vergeten en om binding met elkaar vast te houden. Is
het nodig om wat extra aandacht te schenken aan een veteraan of weduwe, dan stuurt zij
ook een kaartje, een extra mailtje met babbeltje of leuke en interessante filmpjes en
diapresentaties. Naast al het andere werk dat zij voor u en de veteranenwereld verricht,
bleef er toch maar iets broeien.
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“Weet je wat ik vast ga doen? bedacht Marianne zich ergens in februari. “Ik ga weer eens
DE-punten inzamelen, want iedereen is zo aan het opruimen geslagen tijdens de lange
lockdown, het zou zonde zijn als er Douwe-Egbertspunten in de opruimwoede worden
weggegooid.” Zo gezegd, zo gedaan. En het liep! Het liep als een trein. Vanuit het hele land
kwamen weer punten per post naar Hoogvliet. Onze postbode had het er maar druk mee!

Wij ook! Al die inzenders kregen een bedankje per e-mail. Zoveel lieve, leuke, aardige maar
ook aangrijpende reacties vanuit hele land. Allemaal met een eigen reden om de DE-punten
te schenken voor de Indiëveteranen. Ieder met zijn eigen verhaal. Hartverwarmend weer.
Natuurlijk moesten al die punten ook worden geteld. Joop en Marianne hebben zich daar
enkele dagen met enthousiasme op geworpen. Niet dat wij ons verveelden bij het
binnenblijven, de dagen vliegen voorbij, maar geteld moet er ook worden. Ondertussen
broeide er bij Marianne een idee. “Wat als we een ‘thuisloterij’ gaan houden? Als pleister
op de wond dat de reünie weer geen doorgang kan hebben? Dat lijkt mij ook heel fijn om
zoiets te doen!” Joop kwam meteen met heel wat vragen. “Leuk, maar daar haal je je wat
op je hals. Daar moet je wel heel goed over nadenken, want hoe ga je dat aanpakken? Hoe
ga je verloten? Lootje meesturen in de nieuwsbrief? Wat als er al iemand anders op het
laatst bekende adres woont en geen veteraan is. Die kan het lootje opsturen en hoera ik heb
prijs. Hoe komen de tientallen prijzen bij de winnaars nu we nergens heen gaan?

En er werd gedacht, bedacht en besproken, afgewezen, van tafel geveegd, opnieuw gedacht
en bedacht tot we uiteindelijk konden zeggen: “Ja, zo moet het lukken! Zo kunnen we
stappen gaan ondernemen om het plan tot uitvoering te brengen. ” En dat hebben we
gedaan! Allereerst zochten we contact met de meisjes van Blokker. Was het mogelijk dat wij
prijzen bij hen bestelden en die laten bezorgen bij de prijswinnaars? Probleem 1 opgelost!
Is de drukker beschikbaar voor de nieuwsbrief te printen. Kunnen we in ons plan rekenen op
ondersteuning van het LBJ (Limburgse Jagers). Probleem 2 en 3 opgelost! Alle stukjes van de
puzzel pasten zoals wij hadden uitgedacht.
Beste sobats en veteranenweduwen. Dit bericht is enkel en alleen aan u. Alleen u mag
deelnemen aan deze loterij. Een loterij zoals die we in laatste jaren tijdens de reünies
hebben gehouden. Ook toen was het zo dat de Douwe Egbertsloterij enkel en alleen voor de
veteranen en veteranenweduwen was. En bovendien gratis! Iedere veteraan of
veteranenweduwe ontving een gratis lot in een envelop voor deze loterij. Dat gaat nu iets
anders. Maar is nog steeds gratis. Maar wel met één verschil.
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Iedere veteraan of veteranenweduwe, die om welke reden dan ook, niet kon deelnemen
aan eerdere reünies en dus ook niet mee konden doen aan de loterij, hebben nu ook de
gelegenheid om mee te doen aan de gratis loterij en kans maken op mooie één van die
tientallen prijzen van Douwe Egbertsartikelen.
Bij deze nieuwsbrief vind u een inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier vervangt het gratis
lootje dat tijdens de reünies aan de veteraan werd gegeven. Wilt u meedingen naar de
prijzen, dan vult u het inschrijfformulier volledig in blokletters in. In blokletters, het is voor
ons soms erg moeilijk om handschriften te ontcijferen. U vult duidelijk in wat uw adres is, dit
is belangrijk. Dit adres is het adres waar ook de eventueel gewonnen prijs bezorgd gaat
worden. Dus gaat u binnen de periode van de trekking van de loterij verhuizen, vermeldt dan
wanneer u op het nieuwe adres gaat wonen. Het zou jammer zijn dat er ergens een senseo,
waterkoker of koffiezetter wordt afgeleverd bij de nieuwe bewoners op uw oude adres.
U stuurt uw deelnameformulier op in de daarvoor bijgevoegde al geadresseerde enveloppe.
Let op: vergeet u a.u.b. niet een postzegel te plakken! Daarmee voorkomt u dat het
secretariaat strafporto bij ongefrankeerde post moet betalen.

En dan? Dan is voor u het werk gedaan. Onze postbode loopt zich weer het vuur uit haar
sloffen. Dit keer om alle inschrijfformulieren bij ons thuis te bezorgen. Let wel, er is een
uiterste inschrijfdatum. Zorg dat u uw deelnameformulier voor 30 juni 2021 hebt
ingestuurd. Bent u te laat, dan is dat erg jammer, maar wanneer de verloting is gedaan, kunt
u geen prijs meer claimen. De deelnameformulieren worden dichtgevouwen in een grote
box verzameld tot de trekking plaatsvindt. De prijswinnaars worden na de trekking door de
voorzitter Marianne thuis opgebeld. Zorg dus ook dat u uw telefoonnummer en een
eventueel reservenummer goed duidelijk invult op het deelnameformulier. Wij zorgen er
voor dat de door u gewonnen prijs bij u thuisbezorgd gaat worden. U krijgt dan van
Marianne telefonisch bericht wanneer uw prijs wordt bezorgd.

U heeft bij deelname aan onze reünies al eens een Douwe Egbertsprijs gewonnen? Een
Senseo, waterkoker of koffiezetapparaat o.i.d. en denkt nu: ‘wat moet ik dan met nog zo’n
prijs? ‘Het kan ook zijn dat u net zelf een nieuwe waterkoker, koffiezetter of
melkopschuimer gekocht hebt en zit u ineens met twee van die apparaten. U kunt dan uw
gewonnen prijs zelf houden.
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Maar u kunt ook iemand anders er een plezier mee doen. Iemand die u in deze coronatijd
heeft bijgestaan, boodschappen voor u heeft gedaan, u extra aandacht gegeven, met u naar
de priklocatie geweest, uw huishoudelijke hulp, de postbode, kortom iemand die u best wel
een blijk van waardering wilt laten zien d.m.v. een mooi cadeau. Bedenk, de punten zijn
gedoneerd door vele mensen uit het hele land die u een warm hart toedragen. Draagt u
iemand ook een warm hart toe, geef dan de overbodige gewonnen prijs door. Laat zo ook
uw waardering blijken. Het is maar een idee van ons. Het is natuurlijk geheel aan u wat u
met uw gewonnen prijs doet.
Uiteraard hadden we niets liever gedaan dan zelf de gewonnen prijs bij u thuis te brengen.
Gezellig koffie bij u gedronken, lekker gebabbeld, foto’s genomen en dan door naar de
volgende winnaar. Dat kan niet. Daarom zouden wij het heel leuk vinden indien u een prijs
heeft gewonnen en u deze thuisbezorgd heeft gekregen, dat u een foto van u met de
gewonnen prijs wilt ( laten) maken en die opstuurt naar ons. We zetten die dan weer in de
eerstvolgende nieuwsbrief. Zodat iedereen kan zien dat de prijzen daadwerkelijk zijn verloot
en bezorgd werden bij de winnaars. Iets wat ook leuk is voor al diegene die de Douwe
Egbertspunten hebben gedoneerd. Zij ontvangen ook de eerstvolgende nieuwsbrief.

Wij hopen door deze actie u weer even het gevoel van saamhorigheid te kunnen geven. U
laten voelen dat wij u niet zijn vergeten. Een feestelijk vooruitzicht te kunnen geven.
Nogmaals de reünie is nu nog niet mogelijk, eveneens de thuisbezoeken, maar we hopen
zeer zeker u in de toekomst weer te kunnen gaan zien.

Beste sobats en veteranenweduwen, dit is wat wij voor u in petto hebben. Het is nu aan u.
Vul in dat deelnameformulier en maak gratis kans op één van de tientallen prijzen zoals
Senseo’s, waterkokers, koffiezetapparaten, theesets, e.d.!
Vergeet niet: om door te kunnen blijven gaan om voor u er te zijn, zoals met o.a. het maken
en verzenden van deze nieuwsbrief, het blad Sepatoe Roesak, zijn juist nu zonder inkomsten
van de reünie en de gewone loterij de donaties heel 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

Alvast heel erg bedankt!
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