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- De datum z7september was in Nieuw Guinea.,,Hièrlopen voor mii nog veelvreernde
zor4 stondbij eenaantalveteranen uit Haarenomcirkeldop de
mensenrond." De z3-koppigeafkalender.Hun lokaleveteranen- vaardiginguit Haarenzit er in de
dagwerd dit jaar niet zoalsgeochtendtijdens de toespraken
woonlijk op de laatstezaterdag
nog wat onwennigbij.
van juni, maarop de laatstezater- ,,Misschienliikt Boxtelwat ver
dagvan septembergehouden.Bo- weg voor onzegastenuit
vendienmoestenzezich niet bii
Haaren",zegtde Boxtelseburgehet gemeentehuisvan Haareq
meesterMark Buiig ,;Daaràlsik
maarin gemeenschapshuis
De
hoor waaru allemaalin de wereld
Rotsin Boxtelmelden.
bent geweesttiidens uw missies,
De oud-striidersuit Haarenen
dan is Haaren- Boxtelmaareen
Boxtelvierdendit iaarvoor de eer- klein stukje.Het gaatvolgensmij
ste keerveteranendagmet elkaar. niet om de plek waarwe ziin",
,,Ik begriip het wel", zegtveteraan vervolgtBuijs.,,HetthemaveteraGerardVerburguit Haaren.,,|e
nendagmoet oÍls binden.Dat hebzagdeclub bij ons elk jaar slinben jullie allenaal gemeen."
ken.Oud-burgemeester
Frans
,,Degastenuit Haarenmoeten
Ronneszei enkeleiarengeleden
hier in Boxtelmisschiennog even
al dat er iets moestgebeurenmet wennenaaneen andereomgeonzelokaleveteranendag.
De
ving", zegtvoorzitterTheoRaaijgroepwerd te klein. Veelveteramakersvan de StichtingVeteranen die in de TWeedeWereldoor- nen Boxtel evenlater. ,,Maardat
gaatvanzelf"
log of in Nederlands-Indiëhebben gevochtenzijn inmiddels
hebbenallemaaleen
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GEZAMENLUKE
VETERANENDAG
hun partneraanwezigin Boxtel.
a Eenveteraanis een Nederlandse
(ex)-rnilitairdie diendein oorlogs- O De veteranendagin Boxtelwordt
omstandighedenof vredesmissies
op de laatstezaterdagin september gehouden,om de mensende
O Voor de eerstekeer hieldende vegelegenheidte gevenin juni de
teraneneen gezamenlijkeveteranendagmet oud-striidersuit Boxlandelijkeveteranendagin Den
tel en Haaren.
Haagbij te wonen.
o Dit jaar kwamener 23 aanmeldin- O De NederlandseVeteranendagis
gen uit Haaren.Er warenzaterdag
sinds2008 op de laatstezaterdag
ongeveer100 oud-strijderumet
van juni.

Haarenof Boxtelkomt. We kennen alsveteraanallemaalde ervaringenvan langetiid van huis
zijn" heimwee,je maatjesverliezen,onmachten geweldom je
heen.Die diepegevoelenszijn
voor elkevetbraanhetzelftle."
Eénvan die oud-strijdersis Frans
van Spreuweluit Haaren.Hijwas
in rgg5/1996groepscommandant
van eenkonvooiin Bosnië.,,Ik
denk dat eengezamenlijkeveteranendagvan de gemeenten
Haarenen Boxteleenleuketoekornstkan hebben.We moeten
ons volgendjaarals Haarensevertegenwoordigingnog wel wat
meerlaten zien.Wij,steldenin
Haarentijdens veteranendag
al$id oudelegerwagensop.Dat is
hier misschienvolgendjaarook
wel mogelijk."
Inmiddelsis de'blauwe hap',een
Indischeriisttafel,opgeschept,
De
verhalenoveruitzendingennaar
Nederlands-Indië,
Libanon,
I
Nieuw Guineaen Bosniëkomen
Ë
tijdensen na de maaltijdlos.,,Ik
ben in oktober995 net na de val
F
van Srebrenicain Bosniëmet een
militair konvooidoor verwoest
getrokken",aldus
oorlogsgebied
Van Spreuwel.,,Datwas niet prettig. Achter elk bosjeloert het gev?ar;van sluipschutterstot bermbommen."
,,Hetis belangrijkdat mensendie
in eenoorlogssituatieziin getveesthun verhalenkunnen verÍellen", aldusvoorzitterRaaiimakers,die zelfzo jaaraalmoezenier
in het legeris geweest.,,Deverhalen moetenniet'binnenskamers
blijven, maarook naarbuiten
gaan.Dat is hetzelftlemet rouwverwerking.De éénheeft tien
keernodig om ziin verhaalte vertellen.De anderheeft misschien
honderdkeernodig.In die zin is
het'ookgoeddat er nu tiidens een
gezamenlijkeveteranendag
van
Haarenen Boxtelmeermensen
naardie verhalenkunnen luisteren."

