
 

 

 

 

 

 

 

 Kring Ter Horst  

  

 Ineke Eickmans  

Horst, 18 maart 2022 Secretaris  

 0651568605  

 secretaris@lgogterhorst.nl  

 

 

 

 

Activiteit: Lezing over de bergingsmissie MH17 in Oekraïne  
   

Wanneer: Woensdag 20 april 2022 om 20:00 uur 

Locatie: Theaterzaal van het Gasthoes, Gasthuisstraat 25, Horst   

 

 

 

 

Met genoegen nodigen wij u uit voor een boeiende en actuele lezing over onze recente 

geschiedenis, over de ramp met de MH17 door Hans van de Ven-Huijs met als titel Breng onze 

mensen terug.  

 

De lezing 

Hans van de Ven-Huijs was commandant van de repatriëringsmissie MH17in Oekraïne. Hij 

was belast met de berging van de slachtoffers, hun persoonlijke bezittingen en de 

wrakstukken van vlucht MH17.  

 

Samen met Hans gaat u terug naar het moment van het neerhalen van de MH17 door een BUK 

raket en de maanden van de berging die daarop volgde. Aan de hand van zijn eigen ervaringen 

als teamleider van de bergingsmissie in de Oekraïne neemt hij u mee naar de crashsite en 

geeft u een inkijk in de wijze waarop de berging is uitgevoerd. Hij staat stil bij de enorme 

impact van deze ramp op onze maatschappij, op de internationale rechtsorde maar vooral 

ook op de hulpverleners en nabestaanden. Ook in Horst verloor een inwoonster haar dochter 

en schoonzoon.  

 

De lezing begint met een korte duiding over het conflict in Oekraïne, de situatie in 

2013/2014. Daarna wordt ingezoomd op de missie zelf, hoe die is uitgevoerd, de complexiteit 

van de (internationale) bestuurlijke context in de moeilijke omstandigheden op de rampplek. 

Tenslotte reflecteert Hans van de Ven-Huijs op wat de missie heeft “bereikt”.   
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Gezien de oorlog in Oekraïne is dit thema actueler dan ooit. Hans van de Ven-Huijs was 

afgelopen tijd opnieuw in Oekraïne, wellicht zal Hans toelichting geven over de actuele 

ontwikkelingen.  Hans neemt u mee naar een wereld die velen gelukkig alleen uit de media 

kennen.  

 

Hans van de Ven-Huijs  
Hans van de Ven-Huijs begon in 1981 aan de opleiding tot 
officier in Breda. In de afgelopen 40 jaar vervulde hij vele 
functies in binnen- en buitenland. Zo was hij onder meer 
werkzaam in Duitsland, Bosnië, Eritrea, de Verenigde 
Staten en als Defensie Attaché in Afghanistan. Daarnaast 
maakt hij al 25 jaar deel uit van diverse noodhulpteams 
waarmee hij over de hele wereld is ingezet. In 2014 en 
2015 verbleef hij bijna een jaar in Oekraïne als 
Commandant van de repatriëringsmissie MH17. 
 
Momenteel is Hans werkzaam op het Ministerie van Defensie in Den Haag waar hij zich 
bezighoudt met missies en operaties. Daarnaast is hij de vertegenwoordiger van Defensie in 
de crisisstructuur van Buitenlands Zaken. Hans is getrouwd met Inge Huijs en heeft twee 
volwassen zonen. 
 

Praktische informatie 
Reserveren is noodzakelijk omdat we verwachten dat de opkomst groot zal zij. Voor LGOG 
leden van de Kring Ter Horst zullen wij plaatsen reserveren en is deelname gratis. U dient 
zich wel vooraf aan te melden bij de secretaris van de Kring Ter Horst. Dat kan tot uiterlijk 
16 april bij secretaris@lgogkringterhorst.nl. Ook als niet-lid bent u van harte welkom. 
Deelname kost € 5,00 plus € 00,35 betalingskosten. U kunt een ticket reserveren via de 
website van het Gasthoes https://gasthoes.nl.  
 
Wij hopen u te mogen ontmoeten tijdens deze activiteit.  
 
Met hartelijke groet, namens het bestuur van het LGOG kring Ter Horst, 
 
Arie Stas, voorzitter 
Ineke Eickmans, secretaris  
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