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lVeteraan Herman van Dijk (rechts) bekijkt het speldje Boxtel-Haaren 20í4. foto Marc Bolsius
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t/eteranen onderling begnipen elkaar veel beter
door Peter de Bruijn

BOxTEL - Ze vallen op tijdens de
twee minuten stilte en het Wil-
helmus tiidens de veteranendag
in Boxtel. Tirssen de grifze vetera-
nen op leeftiid staan twee 'jon-
kies'. Het zijn lan Dirk Loman
(+r) uit Liempde en Teun Schalkx
(26) uit Boxtel.
Het tweetal bezoekt de veteranen-
dag in Boxtel voor de eerste keer.
Schalkx was in zoo8 en 2oo9 ac-
tief in Uruzgan in Afghanistan.
Loman was een half jaar in
Bosnië.
,,Ik had het er net over met ie-
rnand die ergens anders in het
voorrnalige Joegoslavië is ge-
weest", zegt Loman. ,,fe hebt toch
een klik met elkaar. Aan tafel had
ik het over de A.A.T; de aan- en aÊ
voertroepen. De tafelgenoten her-
kenden de afkorting meteen. Ik
kan het in mijn vriendenkring

IJ net is leuk mensen
te ontmoeten van
je eigen leeftijd.
Het zou een mix
moeten ziin

over A.A.T hebben, maar dat zegt
niemand iets."
Teun Schalkx ,,Ik ben nog steeds
militair. Ik heb wel eens eerder ve-
teranendagen meegemaakt. Het is
goed om met (oud)militairen ver-
halen te delen."
,,Weet je wat het is", vervolgt Lo-
man. ,,Als ie nog nooit een ge-
weer in je handen hebt gehad,

Kffiffi
De eerste gecombineerde veteranen-
dag van Boxtel en Haaren trok ruim
honderd oudgedienden.

dan weet je niet hoe dat voelt. Je
kunt je verhalen wel aan de men-
sen in je omgeving kwijt, maar
tot een bepaalde hoogte." Vetera-
nen snappen het veel beter. De
twee hopen dat er meer jonge
(ex)militairen naar de veteranen-
bijeenkomst in Boxtel gaan. ,,Het
is ook leuk mensen te ontÍnoeten
van ie elgen leeftijd", zegt
Schalkx. ,,Het zou eigenlijk een
mix moeten zijn."
,,Het merendeel van de ruim hon-
derd bezoekers is uitgezonden
naar gebieden als Nederlands-In-
dië, Libanon of Nieuw Guinea",
zegt voorÍitter Theg Raaiy'makers
vàii:dÊ'Stiehtiiu Veteranen' Box-
tel. ,,Die zijn een stuk ouder. Als
je z3 bent, dan kijk je meestal nog
niet terug. Terugkiiken begint
meestal veel later. Dan gaan din-
gen werken." De stichting wil
meer ionge veteranen bij de dag
gaan betrekken.

Teun Schalkx


