In memoriam Tonny Abbema.
Helaas hebben wij zaterdag 15 oktober 2011 het droevige bericht ontvangen van het
overlijden van Mevr. Tonny Abbema.
Tonny is velen tientallen jaren een spil geweest binnen onze vereniging.
Als echtgenoot van Hoofdconducteur Henk Abbema sloten zij zich aan bij het
verenigingsleven binnen de SSOVN.
Ook haar kinderen deelden in het verenigingsleven. Henk jr. doet dat, met zijn gezin, nog
steeds tot op de dag van vandaag.
Tonny is haar hele leven zeer actief geweest. Zij steunde de SSOVN moreel maar ook actief.
Als bestuurster/vrijwilligster in diverse afdelingen en bij speciale activiteiten. Maar ook was
zij jaren de spil in ons schoonmaakteam. Wij konden rekenen op een Spic en Span proper
clubhuis.
Weer of geen weer, Tonny kwam trouw iedere maandagochtend op haar fiets.
Bijzonder was ook haar band met de Spoorspiekers. Niets was te veel om ons carnaval tot een
happening te maken. De Raad van Elf kon op haar support rekenen. Haar man Henk was een
van de Raadsleden en was met haar steun zeer in zijn nopjes.
Ook ons carnaval mocht op haar warme en betrokken aandacht, grote inzet en aanwezigheid
rekenen. Zij was een grote kracht op de achtergrond, dat was dan weer zo typerend voor
Tonny. Bescheiden en oprecht. In 1997 stond zij samen met haar Henk in de schijnwerpers.
Dat jaar waren zij het Spoorspieker Boerenbruidspaar.
Na het overlijden van Henk bleef Tonny een trouw en zeer actief SSOVN lid.
In 2004 ontving Tonny de Vergulde Gouden Spieker, de hoogste onderscheiding binnen
SSOVN en haar Spoorspiekers. Als eerste en tot op heden als enige vrouw.
Het was/is een oprecht en welverdiend eerbetoon aan deze grote verenigingsvrouw.
Tonny hebben wij ook leren kennen als een zeer zorgzame vrouw. Zeker als echtgenoot van
Henk en haar gezin. Maar ook voor anderen. Ik weet nog hoe Tonny jarenlang iedere week
met de trein naar Rotterdam ging om een familielid te verzorgen en dat in die tijd menig
Nijmeegse Hoofdconducteur bezorgd het perron afspeurde als zij te laat bij de trein was. Maar
zij was er altijd!....net als bij de SSOVN.
Na gelang het vorderen van haar leeftijd kwam de dag dat zij het zelfstandig wonen moest
opgeven.
In de Sonnehaerdt vond Tonny haar thuis. Mede door de inzet van Henk jr en/of Illse kwam
Tonny trouw iedere week naar de dinsdagmiddagactiviteit. Een kaartje leggen met haar
vriendinnen was haar lust en leven.
De laatste jaren ging het helaas slechter met haar gezondheid. Contacten werden moeilijker.
Het moment dat het voor Tonny niet meer mogelijk was om aan te sluiten bij de activiteiten
was voor iedereen zeer emotioneel en staat in ons geheugen gegrift.
Maar contacten bleven bestaan, soms heel helder, soms minder.
Heel bijzonder zijn de momenten rond de carnavalbezoeken in de Sonnehaerdt. Voor Tonny
was de herkenning van haar SSOVN – Spoorspiekervrienden een geweldig mooi en
emotioneel moment. En voor ons allemaal een bijzonder moment met een bijzondere vrouw.
Ik wens haar kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte om dit groot verlies en
verdriet een plaats te geven.
Namens het SSOVN Hoofdbestuur.
Michel Wegerif .

