Beste Tochthoekers,
Langs deze weg willen we jullie als leden van tuinvereniging Tochthoek mededelen dat
afgelopen maandag 3 november 2014 onze voorzitter Ton van Oldenmark op 71 jarige
leeftijd is overleden.

*29-12-1942

†03-11-2014

Ton was al enige tijd ziek, de meeste van jullie hadden dit inmiddels al vernomen. Bij
Ton was een paar weken terug lymfeklierkanker geconstateerd. Twee weken geleden is
hij opgenomen in het ziekenhuis, omdat bij het bloedprikken voorafgaande aan zijn 1e
chemokuur geconstateerd werd dat Ton uitdrogingsverschijnselen had. Vorige week
woensdag heeft hij tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis zijn eerste chemokuur gekregen.
Afgelopen vrijdag is hij uit het ziekenhuis ontslagen, maar hij wilde naar zijn eigen huis
terug en niet naar een verpleegtehuis. Afgelopen weekend heeft hij nog telefoontjes en
bezoek van diverse bestuursleden gehad, zo ook om boodschappen voor hem te doen.
Maandagochtend heeft nog één van de bestuursleden telefonisch contact met hem
gehad.
Dinsdagmiddag 4 november is één van de bestuursleden gebeld door de thuiszorg, dat
men hem al 2 dagen probeerde te bellen en dat ze hem niet te pakken kregen. We
hebben zelf ook nog geprobeerd om hem te bellen en toen dat dinsdagavond nog steeds
niet gelukt was, hebben we de politie ingeschakeld, de situatie uitgelegd en gevraagd
wat we hier mee moesten, omdat we ons zorgen maakten om hem. We zijn
dinsdagavond met de politie naar zijn woning gegaan om te zien of we de woning in
konden. Na herhaald bellen en roepen hoorden we niets en heeft de politie besloten om
via de woningbouw de voordeur te laten openen. De politie is daarna zijn woning binnen
gegaan en heeft Ton in zijn slaapkamer aangetroffen, helaas overleden.

De plechtigheid, voorafgaand aan de crematie, is gehouden op vrijdag 07 november
2014 in het Uitvaartcentrum Monuta aan de van Aalstlaan 24 , in Zoetermeer. Een groot
aantal leden waren bij deze plechtigheid aanwezig om definitief afscheid van Ton te
kunnen nemen.

We willen iedereen bedanken, die Ton de afgelopen tijd kaarten heeft gestuurd of bij hem
langs is geweest in het ziekenhuis. Ton heeft meerdere keren laten weten dat het hem
goed deed, dat iedereen zo met hem meeleefden.
Ton was een man met een hele eigen manier van communiceren, maar wel een man met
het hart op de juiste plaats en zeker voor de Tochthoek.
We kunnen dan ook alleen maar zeggen dat het een groot verlies is voor de vereniging
en we hem zullen gaan missen, maar echt zeker niet zullen vergeten.

Namens het bestuur van tuinvereniging Tochthoek,
Bas Piepenbroek
(waarnemend voorzitter)

