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Het Engelse gezegde “Old soldiers never die, they just fade 
away” blijkt in de praktijk waar te zijn. 
Voor sommigen is dat ‘fade away’ letterlijk en gaat het oud 
worden gepaard met ziek worden en in eenzaamheid geraken. 
Zo ook sommige dienstplichtige jongens, burgers nu, die 1,5-2 
jaar of langer hun bijdrage hebben geleverd aan het veilig stel-
len van ‘het vaderland’. Maar ook onder de jonge veteranen 
komt het ‘fade away’ helaas geregeld voor; jonge militairen die 
in de maatschappij dreigen vast te lopen als gevolg van hun 
inzet tijdens vredesoperaties. Ook partners/nabestaanden van 
gesneuvelde militairen behoren tot deze specifieke doelgroep. 
Al met al een ruime doorsnee van potentiële kandidaten uit de 
Nederlandse samenleving.

Vaartocht op de rivieren
Tijdens het varen is er professioneel entertainment en ook veel 
ruimte ‘om elkaar te ontmoeten’.
Belangeloze steun van ondernemers en fondsen zullen mede 
de cruises voor de doelgroep mogelijk maken. Leden uit de 
doelgroep zijn die dag ook aanwezig. Hiernaast komt ook sym-
pathieke ondersteuning van oud-commando’s en oud-marinier-
commando’s. En het Comité van Aanbeveling ondersteunt van 
harte dit initiatief. Dit bestaat uit de heren Mr. J.M.L. Niederer, 
burgemeester van Roosendaal en Drs. R.J. van der Zwaag, bur-
gemeester van Veere.

We zijn er echter nog niet.
Stichting NU of NOOIT daagt ook u uit dit maatschappelijk ini-
tiatief te steunen! Door uw steun ontstaat een breed veld van 
samenwerking, die de stichting in staat stelt meer gasten mee 
te nemen op deze ontspannende vaartochten. Stichting NU of 
NOOIT organiseert voor u een speciale blik achter de schermen. 
Aarzel niet anderen hierop te attenderen, maar vooral ook po-
tentiële deelnemers uit de doelgroep!

Cruisedag op 07 augustus 2016
Om nader kennis te maken met de stichting en de werkwijze aan 
boord te ervaren wordt u in de gelegenheid gesteld op zondag 
07 augustus 2016 een dag mee te ‘cruisen’ met de stichting en 
met de deelnemers uit de doelgroep. Een cruiseschip, speciaal 

Stichting NU of NOOIT, een nieuw maatschappelijk 
initiatief van een oud-commando

voor dit doel bestemd (incl. accommodatie voor minder validen) 
zal op die dag afvaren vanuit Lobith-Tolkamer/Europa-kade. Er 
zal tussendoor aangelegd worden bij Fort Pannerden en hebt 
u de mogelijkheid dit kort te bezoeken. Tijdens de vaartocht zal 
door mw. Stoni Scheurer, oud-burgemeester van de gemeente 
Rijnwaarden, een toelichting worden gegeven over het te beva-
ren gebied en omgeving.
Dit kennismakingsuitje kost u slechts € 20,00 p.p.

Dagprogramma 
Deze boottocht duurt van 10.15 uur tot ca. 16.00 uur.
U krijgt ‘s morgens koffie met wat lekkers. ‘s Middags een lunch. 
Namiddag warme hapjes.
Entertainment onder meer door: 
Aristakes, zie: www.aristakes.nl
Aristakes (Aris) Jessayan, oud-com-
mando sgt, begon na zijn dienst-
plicht een carrière als beroepsmu-
sicus, dit jaar al 42 jaar! Als warme 
entertainer, weet hij op zijn eigen 
manier het publiek te raken met zijn 
nummers (bekende wereldmuziek).

Vragen staat vrij
Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord. Voelt u zich 
persoonlijk aangesproken door dit initiatief? Neem dan omgaand 
contact op met de stichting om na te gaan hoe uw interesse 
(fysiek, financieel of anderszins) is in te passen in de stichting.

Ondersteuning door deelname
U bent van harte welkom om op 07 augustus in te schepen en 
dit initiatief te doen slagen. Voor deelname aan deze vaartocht: 
Bezoek de website www.nu-of-nooit.com of neem anderszins 
contact op met de stichting.

Stichting NU of NOOIT
(Joop Reimerink)
Weidekervel 51
6922 GA Duiven

Een nadere kennismaking met deze nieuwe stichting en met de speciale 
riviertochten voor de doelgroep van de stichting. Graag nodigt ‘Stichting 
NU of NOOIT’ u uit kennis te nemen van dit maatschappelijk initiatief.
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Joop 
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