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“Onze” oud vrijwilliger Martien Bergman gehuldigd! 
 
Vrijdagmiddag 24 april werd oud OZC’57 vrijwilliger Martien Bergman blij verrast met een 
telefoontje van de Oisterwijkse burgemeester Hans Jansen, hij is namelijk (mede op 
voordracht van zwemvereniging OZC’57) benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau! 
 

 
  
 
Martien is zo’n kanjer die iedere vereniging er bij wil hebben, waar we trots mogen zijn op de 
inzet die hij samen met zijn vrouw Marion tijdens de periode van 1989 tot en met 2010 heeft 
geleverd. 
Een inzet die -overigens ook in 2020- nog steeds hard nodig is om onze vereniging OZC’57 
draaiende te houden. 
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Martien is van vele markten thuis, zo blijkt wel uit zijn staat van dienst:  
Hij zorgde voor vervoer, en was coach van het (puber) jeugdteam heren wat niet altijd 
makkelijk was. 
Hij organiseerde mede het jaarlijks terugkerende kamp voor de jeugd, waar hij de 
verantwoording voor de EHBO op zich nam om zo een veilig verloop van de activiteiten te 
waarborgen. 
Ook voor waterpolo kon hij zijn steentje bijdragen, hij heeft een opleiding bij de KNZB 
gevolgd tot wedstrijdofficial, om zodoende bij waterpolowedstrijden OZC’57 te 
vertegenwoordigen. 
Dit alles maakte dat Martien (met op de achtergrond zijn vrouw Marion) een fijne en gezellige 
ondersteuning hebben geboden aan zwemvereniging OZC’57! 
 
Ook bij onze vereniging is deze huldiging niet onopgemerkt gebleven, op zaterdagmiddag 
heeft voorzitter a.i. Birgitte Kochuit meteen gereageerd met het aanbieden van een leuke 
“vloeibare” attentie en een persoonlijke felicitatie aan het adres van Martien! 
Helaas veroorzaken de omstandigheden dat het huldigen op gepaste afstand is gedaan 
waarbij het geven van bijbehorende dikke knuffels niet mogelijk was... 
Tevens werd Martien blij verrast met persoonlijke felicitaties van (oud)waterpolo leden, een 
mooi teken van waardering! 
Martien en Marion, Patricia en Maurice, van harte gefeliciteerd door de gehele 
zwemvereniging OZC’57 ! 

 


