BUEENKOMSTOUD.STRUDERS
IN'DE ROTS'

' Veteranendagheelbelangrijk
voor erkenningoud-stnjders'
DOOR MARGO BARTELDS

In Boxtel is zaterdag de derde veteranendaggehouden.Oud-strijders en
hun paÍnérs kwamen in gemeenschapshuisDe Rots bijeen om ervaringen
uit te wisselen en een gevoel van herkenning te ervaren. Voorzitter Theo
Raaiimakers van de Stichting Boxtelse Veteranen keek tevreden terug.
,,Het was een goededag die door iedereenerg belangrijk gevondenwerd.
De aanwezigheidvan de burgemeesterdroeg bij aan het gevoelvan erkenning en dat is belangrijk én nodig."
De Stichting VeteranenBoxtel werd
in 2010 opgericht om de belangen
van veteranenin Boxtel te behartigen.
Siirds kort worden alle militairen die
uitgezondenzijn voor eenbuitenlandse missie erkend als veteranen,ook
zij die nog in actievedienstzijn. De
negentig aanwezigenzaterdagwaren
allen oud-militairen en hun partners.
In Boxtel wonenmomènteel170oudmilitairen die tijdens eenmissie in het
buitenlandgediendhebben.

Het blijkt voor deze groep heel belangrijk om andere oud-strijderste
ontmoeten.De veteranenworden nu
ook betrokken bij allerlei herdenkingen.Hoe oudermen wordt, hoe groter de vaak negatieveervaringenvan
missieseenrol gaanspelenin het leven van de oud-militairen.Voorzitter
Raaijmakersgaf aan blij te zijn met
de nieuwe Veteranenwet,die zorg bij
terugkeer beter regelt en een wÍuuborg biedt voor inspanningenvan de

overheidvoor dezedoelgroep.
BurgemeesterFrank van Beers gaf
aan dat de gemeenteeen belangrijke
zorgplichtheeft.,,U hebteenbelangrijke taak uitgevoerdvoor ons land.
Wij hebbende plicht om goedvoor u
te zorgen.Daar willen we alle medewerkingaanverlenen."
Seniorenharmonie
Buchestelleonder
leiding van JanBuil zolgde voor een
muzikale ontvangst.Na 'The Last
Post' en twee minuten stilte voor de
gesneuvelde
militairen,werdÍit volle
borsthet Wilhelmusgezongen.

BEPALEND
Uit gesprekkenmet veteranenwerd
zaterdag duidelijk dat een militaire
missienaarbijvoorbeeldNederlandsIndië, Korea, Bosnië of Libanon het
levenvoorgoedkan veranderen.
,,Het
is bepalend voor de rest van je le(86) was als lid
ven." HansVy'estdorp
van de eerstemariniersbrigadetussen
1945 en 1948 actief in NederlandsIndië. ,,Een veteranendagals deze
biedt erkenning. Na terugkeer werden we eerstals moordenaarsgezien.
Nu kunnenwe er tenminstegewoon
over pratenen dat is nodig want reken
maar dat we heel wat meesemaakt
hebben."
Hans van Liempt en Guus Bekooy
van Omroep Dommelland maakten
een documentairedie de ervaringen
van drie veteranenén hun partnersin
beeldbrengt.,,Besefdatook de partners heel wat voor de kiezen hebben
gekregen", stelde Peter van As, die
als VN-militair in Libanon diende.
Van As is een van de drie geportretjaar geleden
teerdeveteranen.,,Dertig
ben ik uitgezondenen nu heb ik daar
heelveel lastvan.Het wasop alle terreinen een zeer indrukwekkende ervaing, zo realiseerik me nu."
a OP DE FOTO: Eenvan de deelnerners oon de Boxtelse Veteranendag
brengt een eresaluutals het Wilhelmus wordt gezongen.(Foto: Albert
Stolwijk).
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