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 Van de voorzitter, 

. 

Dit weekend werden we geconfronteerd met veel droeve berichten. 

We kregen de Sreaming Eagle uit Fort Campbell in de bus en lezen dat 

onze vriend Kelly Stumpus in Februari is overleden. Kelly was een 

speciale bevrijder. 

In1979 kwam hij voor de eerste keer terug in Nederland. De ontvangst 

hier maakte wel erg veel indruk op hen. Hij logeerde in de Holiday Inn. Met de 40 jarige 

herdenking komt hij terug met vrouw en zoon en in 1989 brengt hij enkele broers mee. Bij 

elkaar zeven familieleden. Ze blijven komen. Er komt een hechte band met de familie 

Stumpus. Als wij  met een DAC reis in Los Angeles zijn ontvangt Kelly ons hele gezelschap 

bij hem thuis. Jim vindt in Boxtel in Adriana van Abeelen een vriendin voor het leven.  Zij 

allen  waren graag geziene gasten. 

 

Dan komt een telefoontje van Jenny van Hout. Zij en Jan waren de laatste jaren steeds het 

gastgezin van Ray en Helen Nagell. Ray was overleden.  Ray en Helen waren jaren op rij 

the Guests of Honor tijdens de Remember September activiteiten. Elk jaar opnieuw namen 

ze afscheid met de stille reserve: als het even kan komen we terug in September. En elk jaar 

opnieuw stonden ze daar bij de monumenten. Hij werd 94 jaar. We namen afscheid op 

Schiphol, niet wetend dat het voor eeuwig was. We zullen de vriendschap met Helen blijven 

continueren. 

 

Zaterdagmorgen reed Harry van  Kemenade naar Bavel naar zijn bedrijf. Het is nog vroeg. 

Vóor er iemand is gaat hij alvast koffie zetten. Dat was zijn laatste handeling. 

 

We zullen Harry nooit meer horen praten. Hij werd 86, maar 50 paste beter bij Harry. Hij 

was de man die altijd wat te vertellen had. Hij was heel scheutig met complimentjes  en wist 

eenieder voor hem en Corry in te nemen. Zij gingen samen veel mee op Airborne reizen en –

reisjes. Hij was de gangmaken. In Februari was hij nog in het gezelschap dat naar Spanje 

ging. Hij wilde wel langer blijven…Zaterdag nemen we afscheid van hem. We wensen Corry 

en de kinderen heel erg veel sterkte. 

 



Wat een dramatisch weekend. Schreven we U vorige week in de WANOWAN dat Maria en 

Gerrit van Eck op 29 mei een receptie hadden ter gelegenheid van hun 60 jarig huwelijk 

waarbij zij de bekenden uit de vereniging uitnodigden, gister kregen we bericht dat die 

bijeenkomst werd afgelast vanwege trieste familieomstandigheden.  Niet Maria of Gerrit  

maar een schoondochter werd onverwacht zeer ernstig ziek. De feestelijkheden pasten daar 

niet bij. We wensen de familie Van Eck heel erg veel sterkte. 

 

Met veel toewijding begeleide de joviale verkeersregelaar op de moter onze stoet door de 

Corridor als we September herdachten en de bloemen gingen leggen bij de monumenten. Hij 

loodste de bussen met onze Amerikaanse gasten door het verkeer.  We wisten niet wat we 

lazen toen Maandag in de krant stond dat deze man, Bart Hillen,  vermoord  gevonden  werd 

in de Zuid Willemsvaart.  We weten natuurlijk niets van een toedracht, waar is hij in terecht 

gekomen? 

Wij waren altijd blij als hij ons wilde begeleiden. Omdat te kunnen doen moest hij nog eerst 

speciale papieren halen, wat hem lukte. 

 Wat een droefheid…... 

 

We hadden veel heel erg mooie dagen in onze vereniging, de droeve horen er nou eenmaal 

ook bij. God bless them. 

Wellicht tot Zaterdag in Best. 

 

Thieu van Luyt 

Voorzitter 
 


