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Maand juni; ja wat er allemaal is gebeurt in deze maand, het afscheid van onze Wet-

houder Harry Staring ( verder op pagina twee ), De 70 jarige herdenking van de lan-

ding in Normandië,  een Veteraan die ontsnapte uit het rusthuis in Engeland. 

Het Nederlands elftal dat bezig is met het proberen de eindzege te halen,  uiteraard  

de Nationale Veteranendag in Den Haag,  De Moeder van het Veteranencafé die aan 

het woord is, speciaal voor jullie dit nieuwe nummer van het nieuwsblad. 

Om kort te zijn veel leesplezier 

Paul 

 

Wat zien we nog meer in dit nummer: een foto collage van de Veteranendag 

Anne Salomons schrijft een stukje over haar bezoek  aan ons in het Veteranencafé. 

Het nawoord en Daffy Duck en de advertentie 

                                                                                                                               Paul 

Drie Veteranen als vaandeldragers defileren langs Koning Willem Alexander 

tijdens de Nationale Veteranendag 2014 in Den Haag                 
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Mijn naam is Adrie Cornelissen. Ik woon in Rijnwaarden samen met mijn 

man en twee kinderen. Mijn hobby's zijn koken, tuinieren, kleding maken 

en wandelen .  

 

Vijf jaar geleden kwam ik de vacature voor algemeen medewerkster bij 

Caleidoz tegen. Ik had op dat moment nog geen ervaring met het werken 

met oudere mensen omdat ik in mijn jonge jaren altijd administratief 

werkzaam ben geweest. Toch kreeg ik de kans om bij Caleidoz, toen nog 

de Hooge Bongert, te beginnen. Naast het werk bij Caleidoz, ben ik ook 

administratief werkzaam bij Duozaag, het detectielussenbedrijf van mijn 

man.  

 

De activiteit 'de Open tafel' is een van de werkzaamheden die ik verricht 

in samenwerking met mijn vrijwilligers bij Caleidoz. De 'Open tafel' is be-

doeld voor mensen die samen gezellig met elkaar een hapje willen eten. 

Dit kan elke woensdag, donderdag en zaterdag middag. Tijdens de 'Open 

tafel' verzorg ik samen met twee vrijwilligers een 3-gangen menu. Elke 

week kook ik voor ongeveer 75 mensen. Het is altijd heel gezellig en de 

oudere mensen waarderen het heel erg.  

 

Naast de verantwoordelijke voor de 'Open tafel', ben ik ook gastvrouw. Ik 

voorzie de mensen van een kopje koffie of een ander drankje. Inmiddels 

doe ik dit ook al vijf jaar voor het Veteranencafé. Één keer per maand 

ontvang ik de Veteranen met veel plezier. Ik probeer er altijd zelf bij te 

zijn, want elke keer hoor je leuke en interessante verhalen. De veteranen 

zijn altijd vrolijk, ontzettend behulpzaam en hierdoor vliegt de middag altijd voorbij.  

 

Ik hoop dat ik de Veteranen nog lang kan voorzien van een hapje en een drankje!   

 

  Het bestuur had een uitnodiging gekregen voor de afscheidsreceptie 

  van Wethouder Harry Starring en Gerard Nijland. 

 Omdat Harry regelmatig ook het veteranencafé bezocht vond ik het wel  

 op zijn plaats om dit ook te vermelden in ons nieuwsblad. 

 Het bestuur wil hun dan ook bedanken voor hun inzet voor het Veteranen 

 café en bezoekjes die ze hebben afgelegd bij onze bijeenkomsten in de 

 afgelopen jaren. 

 We wensen hun al het goede en veel succes in de toekomst. 

 

Ook hebben we de viering van het 70 jarig bestaan van de landing in Nor-

madië  06-06-1944 / 06-06-2014 kun-

nen zien op TV en op het internet . 

Ik heb het in iedersgeval gevolgd op T.V. 

Het was heel indrukwekkend om te zien 

hoe weinig van ie oudjes er nog  

waren tijdens deze makante viering. 

Ook het verhaal van die Engelse veteraan 

die hem gesmeerd was uit het bejaarden-

centrum in Engeland en op eigen houtje 

naar Frankrijk is gegaan om zijn oude 

makkers weer te zien, geeft aan wat 

voor een karakter deze mannen hadden 

en nu nog hebben. Ook de verbroedering 

tussen twee toenmalige vijanden was 

indrukwekkend om te zien. 

    G E B E U R T E N I S S E N  I N  D E  M A A N D  J U N I      

Verbroedering tussen de voormalige 

vijanden 

BERNARD JORDAN  

de Engelse Veteraan die hem 

gesmeerd was  
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Nou dat waren weer de verschillende foto’s van uit Den Haag  

Voor diegene die er niet bij konden zijn, dan hebben jullie toch een impressie van hoe het daar was.                         Paul 
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    Aanschuiven, samen een drankje drinken en herinneringen ophalen. 

 

 

Zevenaar telt zo’n driehonderd veteranen die elkaar sinds 2008 iedere maand kunnen ontmoeten in veteranencafé 

De Liemers. Maar alle veteranen uit de Liemers zijn welkom. 

 

Door Anne Salomons 

 

Twee heren zitten vredig op een bankje voor ouderencentrum De Hooge Bongerd een sigaretje te roken. Een van hen 

is in uniform. Het is Libanonveteraan Paul Meekhof. Zojuist is hij teruggekomen van de Veteranendag in Duiven, een 

gemeente dichtbij Zevenaar. Vandaar het uniform. Naast hem zit Bosniëveteraan Theo Heyster die meteen naar bin-

nen wijst, als van ‘daar is de actie, daar moet je zijn.’. De twee tevreden rokers op het bankje vormen de bijna de helft 

van het vijfkoppig bestuur van Stichting Veteranencafe De Liemers, zo blijkt. De andere bestuurlijke helft zit binnen 

aan een grote tafel met zo’n 15 andere veteranen te praten. “De harde kern”, zo zeggen ze zelf.  

“Het is hier aanschuiven, en sommigen hebben zelfs een vaste plaats”, grapt een van hen. Op tafel staat wijn, bier en 

een enkel kopje koffie.  

Van actie is overigens weinig sprake, behalve dan een paar oudere heren, geen veteranen, die in een hoek een uiterst 

zwijgzaam potje staan te biljarten. Alleen af en toe het geluid van twee ballen die elkaar zachtjes aantikken. Geen ac-

tie dus, maar gemoedelijk en gezellig is het wel hier in Zevenaar. Indieveteranen en Nieuwguineaveteranen zijn in de 

meerderheid, maar de veteranen van het bestuur vormen een mooie tegenhanger, die zijn o.a. in Bosnië, Libanon, 

Irak, Afghanistan en in de Golf op uitzending geweest.  

Jonge veteranen dus. “En die zouden we graag meer in ons veteranencafé zien”, zo benadrukt het bestuur bij monde 

van Afghanistanveteraan William Thuis. “Maar we willen als stichting straks ook mensen laten opleiden voor nuldelijns

-ondersteuner. Lotgenotencontact vinden we heel belangrijk.” 

Terwijl de gastvrouw rond gaat met een schaal kaas en worst wijst Indieveteraan Ger Boers (85) op een geplastificeer-

de kaart van voormalig Nederlands Indië aan waar hij als marinier allemaal is geweest. Aan de Eerste - en Tweede 

Politionele Actie heeft hij volop meegedaan. Boers: “Binnen drie maanden in de oost werd ik al bevorderd tot korpo-

raal, zo fanatiek was ik.”  

Zijn ogen glimmen als hij terugdenkt aan Indie. “Ik heb ook geluk gehad dat mij 

niets is overkomen”, voegt hij toe. Luchtmacht, landmacht alles is vanmiddag 

vertegenwoordigd. Bert Grit, penningmeester van het bestuur is marineman in 

hart en nieren.  

Zes uitzendingen heeft hij ‘volbracht’, de laatste in 2002, in De Golf. Maar er 

moet hem iets van het hart: “Wij als marinemensen hebben altijd veel minder 

waardering en faciliteiten gekregen dan mensen van de landmacht, de lucht-

macht of de mariniers”, zo betoogt hij. “Neem nou die missie naar Cambodja, 

iedereen heeft het maar over die mariniers in Cambodja, ze vergeten dat de 

marine daar ook is geweest.  

Maar dat spreekt waarschijnlijk minder tot de verbeelding.” 

Zo, laat dit maar eens gezegd zijn. En nu een biertje. 

 

Wat : Veteranencafe de Liemers 

 

Waar: Dienstencentrum de Hooge Bongert, Hooge Bongert 3, 6903 DA, Zevenaar. 

Voor wie: Veteranen en anderen die ons land bij de krijgsmacht gediend hebben 

Wanneer: Iedere derde zaterdag van de maand 13.00-16.00 uur. In augustus gesloten 

Meer info: Tel: 0316-524354, 0316-330516 of 0316-524611, e-mail: secretariaat@veteranendeliemers.nl 
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 Ondanks een aantal smetjes was het weer een mooie Veteranendag in Den haag, de smetjes waar ik op bedoel zijn niet afkom-

stig van de Veteraan maar wie anders dan …… u raad het al . 

Er mocht bijvoorbeeld geen vlag van Nieuw-Guinea worden meegedragen in het defilé.  

De Veteranen die met een motorclub naar Den Haag kwamen, mochten niet  hun  clubkleuren ( hun clubbadge voeren ) daarom 

reed er maar één Veteraan op motor mee in het defilé, ik vraag me wel eens af wat bezield diegene die deze regels maakt. Verder 

ga ik hier niet op in. 

Een ding is zeker we hadden mooi weer besteld en er is naar ons geluisterd . 

Voor mij  persoonlijk was de verwachte gele tsunamie niet meer als een golfje in een glas koud b…..r. Ik moest eerder vertrekken 

uit Den Haag maar dat liep niet zo vlot als dat ik gedacht had,   

tja weer de NS die problemen had met de directe verbinding Den Haag naaar Utrecht  ( de trein waar ik en mijn maatje in waren 

gestapt vertrok vervolgens niet ) 

 dan maar via Gouda naar Utrecht, daar aangeko-

men naar Arnhem en vandaaruit naar Westervoort, 

ff bijkomen en toen naar Groessen. 

Afijn , ook nog mijn mobiel vergeten zodat Rien en 

John intussen maar zaten te wachten bij het panne-

koekenrestaurant tot ik mij daar zou melden ( arme 

Rien en John toch ). 

 

Eind goed ik ben toch weer thuis gekomen ( Rien en 

John ook ). 

Voor de rest;   ik zie jullie wel weer  bij onze bijeen-

komst  op 19–07-14 in het Veteranencafé .                         

Paul 

 

 

 

 

Vind u het afstruinen van al die kledingwinkels ook niet zo fijn,   

voor de juiste mode moet u hier zijn  

Service en klantvriendelijkheid staan bij ons in een hoog vaandel . 

Speciaal voor de Veteranen en partners  

hebben wij op vertoon van de Veteranenpas   een mooie korting van 10% op al uw aankopen. 

U bent van harte welkom bij . 

 

 

Thiele Mode : Griethsestraat 5 te Zevenaar 

 

 

 

                                   nawoord                  

     Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

     P.meekhof1@upcmail.nl 


