
Met de “Drijvende Kracht” komt de VOA-afdeling in maart bijeen, wel nog steeds in haar 

reserve stelling MJLC. 
Bijna gewoon, komt de VOA-afdeling van Den Haag in maart weer bijeen in de en de sfeervolle sociëteit 

van  het Majoor Jan Linzel Complex nabij Ypenburg. Deze keer vinden ook onze Rotterdamse VOA-

wapenbroeders Rob en Pieter de weg naar onze Haagse “reservestelling”.  Mooi toch! 

Naast de gebruikelijke 

uitwisseling van 

wetenswaardigheden over 

gezondheid, land en het 

actuele krijgstoneel heeft 

voorzitter Kees in zijn 

terugblik op de afgelopen 

maand toch wel wat te 

melden. 

Zoals over zijn bezoek aan 

Tony Viskil die na een 

tweede operatie opnieuw 

revalideert, hij ons van 

harte groet en asap weer bij 

ons hoopt te kunnen zijn.  

Bram is nog herstellende 

van zijn oogoperatie. 

   

Kees vervolgt met  te melden dat Hans Mulder 

zich heeft laten plaatsen op de Sinte Barbaralijst 

van 80 jarigen. “Met kracht nooit uitgeblust” wil 

Hans zijn jaardag met ons vieren door een 

borrel aan te bieden. 

 

 



 

 

“Drijvende Kracht” is de pakkende tekst 

op de oorkonde die behoort bij de 78-

ste VOA-legpenning die zou worden 

uitgereikt op de Ledenraad van 7 

oktober 2020. COVID-19 was toen de 

spelbreker voor de ontvanger Piet om 

die legpenning in ontvangst te kunnen 

nemen. 

Piet was dan ook volkomen verrast dat 

onze voorzitter Kees hem “voor de 

troepen riep”. Na lezing door Teun van 

de tekst van de oorkonde hem, namens 

het hoofdbestuur van de VOA, de 

uiteindelijk medaille kon overhandigen.  

Wegens zijn vele verdiensten zoals, 

ruim 10 jaar eindredacteur Sinte 

Barbara en het boek “De Reserve 

Officier der Artillerie” Lid van de 

Ledenraad en 17 jaar secretaris van 

onze Haagse afdeling. Bijzonder is ook 

dat Piet voor de tweede keer een VOA-

legpenning werd overhandigd. In 2009 

bij zijn afscheid als SB-eindredacteur. 

Al met al een weer goede bijeenkomst 

op het Majoor Jan Linzel Complex. 

(TvdP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


