In Memoriam Henk Bathoorn 2013
Maria, kinderen en kleinkinderen.
Geachte familie, beste sport en ontspanningsvrienden.
Maria, vorige week donderdag was ik nog met Anet bij jou en Henk
op de koffie. De gezondheid van Henk was de afgelopen weken snel
achteruit gegaan. Tijdens de vierdaagse was Henk met jou nog
redelijk actief om onze wandelaars en vrijwilligers van een
consumptie te voorzien.
Henk was die donderdagochtend al weer slechter, je zag dat hij de
strijd tegen die vreselijke ziekte ging verliezen. Wij haalde nog wat
herinneringen op en moesten over enkele voorvallen uit het
verleden nog lachen. Het werd een kort bezoek, de vermoeidheid bij
Henk sloeg snel toe.
Bij het afscheid maakte wij nog een vervolg afspraak, immers Henk
is een knokker en wilde er nog voor gaan.
Afgelopen maandagmorgen gaat mijn telefoon. Dan de mededeling
dat Henk die ochtend vroeg in de slaap is overleden. De wereld
staat op dat moment toch even stil.
Na de eerste schok realiseer ik mij dat het overlijden van Henk
binnen onze SSOVN een grote impact zal hebben. Immers wie Henk
zegt, zegt SSOVN. Henk was al decennia lang actief binnen onze
vereniging, bij diverse afdelingen, in commissies en als
Hoofdpenningmeester binnen het Hoofdbestuur. En het meest
typerende van Henk was zijn gedrevenheid om de SSOVN op te
bouwen tot een van de grootste Spoorweg Sport en Ontspannings
Verenigingen binnen NS. En dat mag ik hem nageven; als Henk een
doel had ging hij er voor. Dan was geen storm te zwaar en geen
golf te hoog.
Naast het biljarten en kaarten had Henk nog drie grote passies
binnen onze vereniging.
Henk was ook actief lid van het tafeltennis. Als wedstrijdleider, als
voorzitter en als lid van de Büchen-commissie gaf Henk meer dan
100%. Hij was trots op de sportprestaties en genoot van het plezier
dat hij andere kon bieden met een gezellig
ontspanningsprogramma.
Maar ook het carnaval was zijn ding. Jaren was hij actief binnen de
Raad van Elf der Spoorspiekers. Organiseren, regelen, opbouwen en
feesten. Henk mocht ons Narrenvolk twee keer voor gaan als Prins
Bielske. De eerste keer in 1973 als Bielske de 9e en in 2008 als
Bielske de 44e . In 1982 mocht hij de extra gouden spijker, de
hoogste carnavaleske onderscheiding, voor zijn verdiensten
ontvangen.
Maar ook het verzorgen van onze leden en gasten was zijn ding.
Voor Henk was een pilsje tappen een kunst en ook dat moest 100%
zijn.

Maar zijn bijzondere culinaire gaven ontpopte hij tijdens de
Nijmeegse Vierdaagse. Grote waardering voor zijn kookkunsten viel
hem ten deel. Drie sterren waren niet goed genoeg voor onze
gasten, Henk ging voor het beste van het beste. Henk heeft
hiermee bijgedragen aan de ‘wereldfaam’ die ons SSOVN/NS
wandelverzorgingsteam nu heeft.
Heel bijzonder in deze context van de Vierdaagse is ook de
bijzondere vriendschapsband van jullie met onze wandelvrienden uit
Zwitserland. Maandag 15 juli jl. is nu sneller dan verwacht een heel
bijzondere dag geworden. Het doet mij en velen van jullie goed dat
Henk de plaquette voor de “Zwitserse vriendschaps-walnotenboom”
nog zelf heeft gezien. De Henk & Karl boom die op die maandag
door Henk samen met Karl voor ons clubhuis is geplant, zal nu een
tastbare herinnering blijven.
De laatste jaren moest Henk steeds vaker door die ziekte afhaken.
Hij knokte voor wat hij waard was. Het was een zware strijd, een
ongelijke strijd……en afgelopen maandag heeft hij die verloren.
Wij verliezen in Henk een grootse vrijwilliger, een SSOVN-er in hart
en nieren, zeer bevlogen en altijd op weg naar het beste voor de
vereniging en haar leden.
Henk werd in 1995 voor zijn verdiensten benoemd tot Erelid.
Henk: Bedankt, wij zullen je bezieling, betrokkenheid en inzet
missen, maar nooit vergeten.
Adieu!

Geschokt zijn wij door het overlijden van onze voorzitter afd.
tafeltennis

Henk Bathoorn
We wisten dat Henk ziek was maar het kwam toch nog
onverwachts.
Wegens zijn ziekte kon Henk zelf niet meer spelen, maar hij bleef
heel
betrokken bij de afdeling en deed hij al de mogelijke moeite om
overal bij aanwezig te zijn en alles in goede banen te leiden.
Henk bedankt voor alles. We zullen je werk voortzetten.
Afd. Tafeltennis

Mit großer Trauer haben wir
am letzten Wochenende erfahren, daß unsere Freund
Henk Bathoorn
verstorben sind.

Henk, auf dem Bild links, war auch schon Jahrzehnte ganz aktiv
dabei, wenn es im Mai eines jeden Jahres gilt, wieder 5 schöne
gemeinsame Tage zu verbringen, die letzten Jahre auch noch als
Spartenleiter Tischtennis.
Wie viele Büchener haben bei den Besuchen in Nijmegen bei Henk
in mehr als 30 Jahren ein tolles Quartier gefunden, die Betreuung
war immer wieder herzlich.
Bei unserem Besuch im Mai dieses Jahres konnte Henk aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv beim Tischtennis
teilnehmen, doch die Turnierplanung, Turnierleitung und die
Siegerehrungen waren noch fest in seiner Hand.
An allen Tagen waren Henk und an seiner Seite Maria für jeden
Scherz und immer für ein lecker Bierchen zu haben.
Der ESV Büchen gedenkt der Sportfreund und wird sie immer in
bester Erinnerung behalten.
Bernd Treptow
für die Tischtennisabteilung beim ESV Büchen

