Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan de heren J.J.H. ter Horst en J.F.W. Vehof
op maandag 17 juli 2017, 21.00 uur, kazerne Delden,
door burgemeester H.A.M. Nauta-van Moorsel
Embargo tot maandag 17 juli 2017, 21.30 uur

Beste brandweerlieden, familieleden en korpsleiding,

Doorgaans bezoek ik jullie korpsavonden één keer per jaar, in januari. Het jaarlijkse
moment van huldigingen, diploma-uitreikingen en indien van toepassing afscheid van
collega’s. Dit jaar mag ik twee keer in jullie midden zijn, zo ook vanavond bij de laatste
oefenavond voor de zomervakantie. De oefening van vanavond zit er op, tijd voor een
borrel met elkaar. Ik waardeer het dat ik ook hier deelgenoot van mag zijn en van de
gelegenheid gebruik mag maken om twee vertrekkende collega’s toe te spreken.

Jos Vehof en Jan ter Horst (evt. mag ik jullie uitnodigen?)

Beste Jan,

Op 1 juni 1992 trad jij in dienst van de vrijwillige brandweer van de voormalige gemeente
Stad Delden. Gedurende ruim 24 jaar heb jij een enthousiaste inzet geleverd aan de
brandbestrijding en brandveiligheid in en om Delden en hiervoor de nodige trainingen en
cursussen met succes afgerond.
In het dagelijks leven ben je lid van de bosbouwploeg van het prachtige landgoed Twickel.
De kennis en kunde die je hiermee vergaard hebt, is regelmatig van pas gekomen bij het
verwijderen van omgewaaide of door blikseminslag getroffen bomen. Geen eik was jou te
groot of kreeg jou klein, heb ik vernomen van Karin.
Bovendien heb je als chauffeur een uitermate goede reputatie opgebouwd binnen het
korps. Deskundig en professioneel. Je bent een brandweerman in hart en nieren, met het
juiste gevoel van plichtsbesef en graag bereid tot het verrichten van reparaties en
onderhoudswerkzaamheden.

Ook heb ik gehoord dat het chemiepak jou niet zo als gegoten zit. Als het enigszins kon,
vooral bij oefeningen, wist je wel een uitweg te vinden. Maar als de nood aan de man was,
trok je dat door jou verfoeide pak aan. Jouw plichtsbesef liet je op zo’n moment niet in de
steek.

Beste Jan, je wordt gezien als een zeer bevlogen brandweerman en een steunpilaar voor
de post Delden.

Jos, jouw brandweercarrière gaat een aantal jaren verder terug. Op 1 april 1976 sloot jij je
aan bij de vrijwillige brandweer van de voormalige gemeente Ambt Delden. Maar liefst 41
jaar geleden! En in die 41 jaar heb je enorme ontwikkelingen in het brandweervak
meegemaakt. Toen je begon bijvoorbeeld, was het dragen van ademlucht nog geen
vanzelfsprekendheid. Nu wellicht niet meer voor te stellen.
Jouw enthousiaste inzet was al die jaren onverminderd groot Jos. Ook na de
samenvoeging van de posten Ambt en Stad Delden. Diverse uitrukken heb je
meegemaakt: grote en kleine branden, hulpverlening voor mens en dier en daarbij ook een
aantal ernstige ongevallen. Regelmatig met een trieste afloop.

Als manschap heb jij je altijd volledig in je element gevoeld binnen het korps en was je al
die jaren bereid je tot het uiterste in te zetten. Samen met Jan, maakte je bovendien deel
uit van de onderhoudscommissie en ontfermden jullie je wekelijks op de woensdagavond
over het materieel en jullie kazerne.
Karin schreef “Jos bleef tot het einde de gedrevenheid houden die je veelal ziet bij
aspiranten: het brandweervuur in zijn hart is tot de laatste dag van zijn inzet niet gedoofd.”
Een vuur dat in de genen van de Vehofjes zit. Ik herinner me nog van een half jaar
geleden de herinneringen die broer Gerard ophaalde aan zijn brandweerperiode. En nu
zoon Tom die het stokje van je heeft overgenomen. Met recht een trotse vader en ik heb
begrepen dat jullie ook samen een flink aantal uitrukken hebben beleefd.

Jan en Jos, de waardering voor jullie brandweerinzet gedurende ruim 24 en 41 jaar is
groot. Twee steunpilaren die gemist zullen worden binnen dit mooie korps. Waardering
van jullie collega’s, van het gemeentebestuur en van onze inwoners uiteraard. Maar er is
ook Koninklijke waardering voor jullie trouwe brandweerdienst.

Dames en heren,

Zijne Majesteit de Koning heeft zowel Johan Jan Herman ter Horst als
Jozef Franciscus Wilhelmus Vehof benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Van harte proficiat en namens de Koning speld ik jullie graag de versierselen op.

Beste mensen, ik dank jullie heel hartelijk voor jullie aandacht. Ik wens jullie een fijne
avond en uiteraard een fijne vakantie.

