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Badmintonclub The Flying Shuttle ’57: BEDANKT
Met smart, met enorm veel angst in ons lijf staan we te wachten in het
ziekenhuis op die rotambulance; waarom is hij er nog niet en wat doet die
ploeg artsen o.l.v. dokter Uppal daar nou? Die staat toch niet te wachten op
ons Monique? We gaan gewoon door de grond als de ambulance gillend en
piepend binnenkomt en als al na een paar minuten wordt verteld dat Monique
van de ene minuut op de andere is overleden, zonder dat de hulp van de
huisarts en de verpleegkundigen van de ambulance en de zorg van haar vriend
Raymond, haar hebben kunnen helpen. Wat zij ook hebben geprobeerd: haar
laatste wedstrijd was gespeeld. Het is niet te geloven en onze wereld stort
zomaar in van die ene minuut op de andere. Je gunt je kinderen het allerbeste,
wilt ze alles geven en dat een heel leven lang en het liefst een heel lang leven
lang.
Het team van de basisschool De Borghoek stuurde later een kaart (een van de
820), met als tekst: “Een basisschool hoopt de basis te leggen voor een lang leven,
niet om te sterven voor je dertigste”. En zo is het; zo wil je ook als ouders voor je
kinderen gaan en staan. Het is ongelooflijk wat er gebeurd is; een dochter – voor
zover we nu weten – gezond van lijf en leden, vol ambities en plannen voor de
toekomst, haar leven weer helemaal op orde, nadat zij relationeel een moeilijkere
periode achter de rug had; haar leven, nu eens inrichtend volgens haar eigen
plannen en “kleur”, ligt weer voor haar open. Het was weer onze vrolijke, spontane
en hartelijke meid en dan ineens is het over en uit. Boos en teleurgesteld en in
opperste verwarring laat zij ons, haar zus en vriend Raymond, haar collega’s, haar
vrienden en familieleden en haar badminton- en tennisvrienden achter; er borrelen
honderden vragen op en iedereen kan nog zo zijn best doen om uitleg te geven,
maar op het moment is er geen enkel antwoord voor ons acceptabel op die ene
vraag: “waarom moest dit Monique nu overkomen, waarom werd juist zij er uit
gepikt?”
Maar wat is het dan ontzettend fijn om in deze periode te ervaren hoe warm de
badmintonfamilie The Flying Shuttle ’57 is: wij stonden en staan versteld van de
steun die wij krijgen van onze badmintonvrienden (en nu blijkt dat jullie dat
allemaal zijn, en niet alleen diegenen waar we het al van wisten). Mede namens
Lonny, Petra, Raymond en onze familieleden en niet badmintonnende vrienden wil
ik jullie ontzettend bedanken voor de manier waarop onder aanvoering van Wilfried
de vereniging zich als een warme deken heeft laten voelen, jullie de jeugdleden
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hebben opgevangen die Monique en ik training geven, ons hebben bemoedigd, de
overweldigende kerkdienst hebben verzorgd, Monique hebben begeleid naar de
begraafplaats, de condoleancehoek in de hal hebben ingericht, Bas de website
heeft verzorgd en ga zo maar door.
Echt ongelooflijk en zelfs bij de rollatorploeg die er t.z.t. gaat komen, willen wij nog
bij deze club horen, zeker weten.

Lonny, Petra, Raymond en Martien

