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KBO DEURNE CENTRUM
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Penningmeester en voorzitter Jo Swaen
j.swaen@chello.nl
Secretaris Theo de Kruijf
kbo.theo@ziggo.nl
Bestuurslid Theo Dekker
Bestuurslid Liesbeth Fransen
liesbethkbo@gmail.com
Aspirant Bestuurslid Leo van Neerven

311 439

843 278
319 380

06-51110203
313 224

BELASTINGADVISEURS
Jac van den Eijnden
Gerard Geurts

316 358
315 188

VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS - CLIËNTENONDERSTEUNERS
Jan van Geffen
Jacqueline Jansen 
Annie Luijten

316 328
310 177
539 524

LEDENADMINISTRATEUR
Jac van den Eijnden 316 358

VERTEGENWOORDIGERS VAN ONZE AFDELING
Kring Deurne Francy Trienekens-Louwers,  320 383, francytrienekens@gmail.com
ICT Theo Dekker, 319 380

BANKREKENINGNUMMER KBO DEURNE CENTRUM NL64 RABO 0129 0404 28

WEL EN WEE

• Viert u een jubileum? Wij vernemen het graag.
• Gaat u verhuizen? Geeft u dat aan ons door.
• Bent u langdurig ziek? Wij komen bij u op bezoek. Neemt

u dan zelf wel telefonisch contact op met Gonneke van
Driel, telefoon 313 782.

• Wilt u aan uw naaste familieleden doorgeven dat bij overlijden de 
KBO ook op de hoogte gebracht wil worden.

U mag ook een e-mail sturen naar j.swaen@chello.nl. 
Vermeldt u alstublieft voor een contact altijd naam, adres en telefoonnummer.
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ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR KBO DEURNE CENTRUM
Reizen, elk jaar ca. 5 busreizen naar verschillende plaatsen of evenementen. Organisatie: 
Zus Gerrits 314277, Mieke Nolet 313707, Mieke Ham 314589 en Leonie Lokin 314343.
Fietsen, elke  3e dinsdag van de maand, van mei t/m oktober,  13.30 – 16.30 u., bij mini-
maal 10 deelnemers.  Contactpersoon: Jan Martens, 351 740.
Lange afstand fietsen, april t/m oktober, elke dinsdag vertrek 10 uur, afstand 50–70 km. 
Contactpersoon: Marij Verhoeven, 06-135 192 10
Lange afstand wandelen, november t/m maart, elke dinsdag vertrek 10 uur, afstand 11-
15 km. Contactpersoon: Marij Verhoeven, 06-135 192 10,  marijverhoeven1@icloud.com 
Koersbal in de Soos, Visser 27, elke donderdag 14–16 u.
Contactpersoon: Toon Bukkems, 06-30 51 93 30.
Spellenmiddag elke donderdag van 14-17 u, soos Asteffekan, Visser 27.
Kienen laatste vrijdag van de maand 14–16 u in de Molenberg.
Contactpersoon: Betsie Jagers, 319 418.
Huiskamerproject elke maandag, van 14–16 u. voor koffie met een praatje, creatief zijn, 
grote zaal Nieuwenhof, Visser 4-6. Contactpersoon: Jo Schonewille 221 050. 
Huisbezoek elkaar bezoeken om de eenzaamheid te bestrijden en contacten te verster-
ken. Contactpersoon: Gonneke van Driel, 313 782.

ACTIVITEITEN NIET GEORGANISEERD DOOR KBO DEURNE CENTRUM
Seniorenkoor 2000, repetitie in de Molenberg op maandag van 9.30 – 11.15 u
Contactpersoon: Jac van den Eijnden, 316 358.
Toneelgroep BEJATO, repetitie op dinsdag van 14–16 u.
Contactpersoon: Annie Engelen-Velthoven, 06-12 78 71 87, annie.engelen@kpnmail.nl
Tekenen en Schilderen, elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Nieuwenhof. 
Contactpersoon: Marij Verhoeven, 06-13519210  e-mail:  marijverhoeven1@icloud.com
Bewegen voor ouderen elke donderdag om 13.30 beweegactiviteiten op stoel voor 65+ .
Contactpersoon: Anja Vermeulen, tel. 0492-751 878 of 06-27 28 87 51
Sportief wandelen  elke maandagmiddag van 13.15 tot 14.45 en van 15.00 tot 16.30 uur.
Contactpersoon: Maria van Eijk  341249 of www.sportiefbewegendeurne.nl

KERKELIJKE ACTIVITEITEN
Ouderenviering laatste woensdag van de maand 19 u, Willibrordkapel in de Nieuwenhof 
Visser 2, met Seniorenkoor 2000, niet in de maand december.
Geestelijk leven Pastoor Paul Janssen, Beethovenlaan 24, 313 230,   06-21 95 79 40, 
pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl.
Parochiecentrum Visser 2, van 9 tot 12 uur tel. 312 486, info@heiligewillibrorddeurne.nl

REDACTIE ONS BLÉÉJKE
 Jo Swaen, j.swaen@chello.nl ; 
Theo Dekker, t.a.h.dekker@wxs.nl

WEBSITE:   www.kbo-deurnecentrum.nl
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KLEINE KLUSJES

Ons KBO-lid Henk van den Heuvel staat voor u klaar om, tegen een kleine 
vergoeding, kleine klusjes op te knappen. Eventuele materialen komen voor 
eigen rekening. 
Graag ’s avonds tussen 7 en 8 uur bellen met nummer 310 316.

VERSCHIJNINGSDATA VAN ONS BLÈÈJKE EN ONS

inleveren van kopij voor de
maand

uiterlijk verschijningsdatum

Juni + Juli 13 mei  25 mei

Augustus + September 15 juli  22 juli

Mocht de wijkcontactpersoon op een verschijningsdatum verhinderd zijn, laat 
dit dan tijdig weten aan Jac van den Eijnden, telefoon 316 358. U mag ook 
zelf voor vervanging zorgen.
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PROGRAMMA KOMENDE PERIODE

Geen activiteiten

Alle activiteiten gaan, vanwege de verlenging van de beperkende maatrege-
len, ook deze maand niet door. Zie ook Coronabericht 13.

GOEDKOPE KEURINGARTS

Vanaf 75 jaar is het verplicht een medische keuring te ondergaan voor het 
verlengen van uw rijbewijs. Dat kan tegen een vergoeding van € 30,-  bij
dokter Ger Bouten, Helmond, telefoon 0492-541 248, g.bouten@chello.nl.

OUDERENADVISERING - CLIËNTENONDERSTEUNING

Door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is de taak van de cliëntenon-
dersteuner ingewikkelder geworden. 
Toch willen Jacqueline Jansen (310 177) en Jan van Geffen (316 328)  u 
zoveel mogelijk helpen bij vragen over uw pensioen, financiële problemen, bij-
stand of allerlei kwesties op het gebied van zorg, woningaanpassing en activi-
teiten in de gemeente. 
Bovendien hebben zij adressen van instanties die u desgewenst verder kun-
nen helpen.

VERHUIZINGEN

Mevrouw Ria Fransen-v.d. Broek is verhuisd 

Wij hopen dat u spoedig gewend zult zijn aan uw nieuwe woonomgeving.
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EIGEN HUIS

CORONABERICHT NUMMER 13

Corona, Corona wat heeft deze pandemie invloed op ons dagelijks leven! 
Inmiddels hebben we al meer dan een jaar te maken met allerlei maatregelen 
die de overheid ons heeft opgelegd om te voorkomen dat de ziekenhuizen 
worden overlopen door Covidpatiënten. De situatie wordt door de derde golf 
echter steeds moeilijker. Het aantal Covid patiënten neemt nog steeds toe. 
Op dit moment (13 april) meldt het RIVM dat er 1760 mensen in het zieken-
huis zijn opgenomen waarvan 794 op de IC. Een en ander betekent dat een 
versoepeling van de maatregelen niet eerder wordt voorzien dan op 28 april. 
Althans als de situatie dat toelaat.

 Want het aantal besmettingen blijft te hoog:
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Indien de situatie het toelaat wordt op 28 april stap 1 gezet van het ope-
ningsplan.

De Oplossing: Iedereen vaccineren !

Iedereen heeft hoop dat het aantal vaccinaties toeneemt en we daardoor 
meer vrijheden kunnen genieten. 

De vaccinatie van de groep thuiswonende 70-plussers is op 26 januari 
gestart. Het verschil tussen de totale bevolking en de thuiswonende 70-plus-
sers is nog niet zo groot als bij de verpleeghuisbewoners en in de gehandi-
captenzorg. Dat komt waarschijnlijk doordat in verpleeghuizen en in de 
gehandicaptenzorg de meeste bewoners inmiddels één of zelfs al twee prik-
ken hebben gehad. Van de groep thuiswonende 70-plussers moet het groot-
ste deel de eerste prik nog krijgen. 

Tot nu toe zijn er ongeveer 4 miljoen prikken gezet
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Verwachtingen over vaccinaties

 Welke groepen zullen de komende maanden gevaccineerd zijn?

Het streven is nog altijd dat begin juli alle volwassenen die dat willen dan ten-
minste één prik hebben gehad. De verwachting is dat dit neerkomt op zo'n 82 
procent van alle inwoners van 18 jaar of ouder.

 Begin mei: ouderen van 70 jaar en ouder hebben eerste prik gehad. 
 Tweede helft mei: eerste prik voor alle mensen met hoog medisch risi-

co en voor alle 60+'ers. 
 Medio juni: eerste prik voor alle mensen met een medische indicatie 

en iedereen boven de 50 jaar. 
 Tweede helft juni: iedereen boven de 40 jaar oud heeft eerste vacci-

natie gehad. 
 Begin juli: streven dat alle volwassen die het willen ten minste een prik

hebben gehad. 

Mocht een en ander voorspoedig verlopen, en zoals we weten is dat niet altijd
zo, dan denkt de regering aan een verdere versoepeling van de maatregelen, 
door het invoeren van stap 2 per 11 mei.
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Pas eind mei is het dan mogelijk om stap 3 te kunnen zetten 
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 Wanneer keren we terug naar een normale situatie?

Die staat in de planning voor de eerste helft van augustus 2021, maar het is 
hoogst onzeker of dat echt wordt gehaald. Dat is volledig afhankelijk van hoe 
de pandemie en de vaccinatie verloopt. Met andere woorden dat is pas 
over 4 maanden.

Voor alle duidelijkheid: Van groot belang is dat de vaccinaties volgens plan-
ning worden doorgevoerd. Mocht dat zo zijn dan kunnen we verder vooruitkij-
ken. Om het aantal vaccinaties te verhogen worden er grote nieuwe locaties 
geopend. 
Een grote nieuwe priklocatie XL van de GGD wordt op 24 april geopend op de
Haverdijk 11 in Helmond. Daar kan men bijna 5.000 vaccinaties per dag zet-
ten.
 
Het valt niet mee om ons te houden aan de beperkende maatregelen. Toch is 
een en ander noodzakelijk. Zolang we met de huidige situatie te maken heb-
ben moeten we ons aan de beperkende maatregelen houden. Een en ander 
betekent dat we als KBO Deurne Centrum pas na de zomer eventueel weer 
een aantal zaken kunnen gaan opnemen. Risico’s willen we daarbij niet 
nemen en dat zou ook onverstandig zijn. We houden alle opties wel open en 
als het kan gaan we weer van start.
 
Gelukkig gaan we nu een periode in met betere weersomstandigheden waar-
door een en ander wat dragelijker wordt. Ik wens eenieder veel uithoudings-
vermogen toe. Blijf gezond en heb oog voor elkaar.
 

Johannes Swaen. Voorzitter en penningmeester KBO Deurne Centrum.

NIEUW LID

Een hartelijk welkom aan ons nieuw lid:

De heer J (Jan) Peters  

RIJBEWIJSKEURINGEN CBR IN DEURNE

Deurne - Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig 
wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E)
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gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet 
bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Gemeen-
schapshuis Hofke van Marijke op woensdag 28 april medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rijbewijs.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend 
maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl 
of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 
300.

De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden 
voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch 
gekeurd moet worden. De eerste stap is het kopen en invullen van een 
Gezondheidsverklaring. Dat kan online op  mijn cbr.nl,  via DigiD met SMS- of 
App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de 
meeste gemeenten of via  RegelZorg.

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en 
opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms 
meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas 
een afspraak maken voor de keuring.

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDo-
mein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar 
het CBR. Meer informatie over de procedure leest u op de website van Regel-
zorg.

Coulanceregeling EU voor alle rijbewijshouders
Verloopt het rijbewijs tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: uw rijbewijs 
is in de hele EU nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op uw rijbewijs.
De doorlooptijden van het CBR zijn een stuk verbeterd, dus als u zich tijdig 
laat informeren en u zich goed voorbereidt op de keuring zult u geen gebruik 
hoeven maken van deze regeling.
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MENSEN MAKEN DEURNE!

Met ‘Mensen maken Deurne’, vragen we in 2021 
aandacht voor de vrijwillige inzet in Deurne. Hel-
pen maakt je Happy!

 
Bekijk wie jij kunt helpen:

BVG Peelland zoekt bestuursleden,
Deze Belangenvereniging Voor Gehandicapten (BVG), zoekt bestuurlijke 
ondersteuning: voorzitter, secretaris en penningmeester. De BVG is een 
gezonde vereniging met 250 leden die ook ontmoetingsactiviteiten organi-
seert. Alle tips en ideeën zijn welkom, reacties graag vóór 30 april .

Een gezellig kletsmaatje gezocht voor een dame op leeftijd 
Door de corona zijn veel activiteiten gestopt en mist mevrouw aanspraak. 
Samen kletsen is iets wat mevrouw het liefste doet, ze gebruikt buiten huis 
een rolstoel en als je wilt kunnen jullie samen een stukje wandelen, waarbij jij 
mevrouw duwt.

“Tante Teuntje” gezocht voor initiatief steunouder 
Wordt steunouder en help een gezin!  Als steunouder geef je steun aan 
ouders en plezier aan het kind. Je vangt 1 of 2 dagdelen het kind op. Wil je 
als vrijwilliger een gezin helpen en vindt je het leuk om met kinderen om te 
gaan? Dan is steunouder misschien iets voor jou.

Vrijwilligers gevraagd voor Wijkcentrum Heiakker
Je gaat de wijkcentrumgebruikers ondersteunen bij o.a. het openen en sluiten
van de accommodatie en het draaien van bar (koffie en thee) en keukendien-
sten. Ook ga je activiteiten in en om het wijkcentrum mee organiseren. 

Kijk ook op www.deurnevoorelkaar.nl  voor meer informatie over deze en 
andere hulpvragen!
Of neem contact op met LEV Deurne, Telefoon: 0493 – 35 25 00   of
E-mail: sociaalteamdeurne@levgroep.nl

Zorg goed voor elkaar en voor jezelf!

(Houdt rekening met richtlijnen ter voorkoming van corona)
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IN MEMORIAM

Op 30 maart is overleden, in de leeftijd van 87 jaar, 
ons lid de heer Piet van Duren, meer als 60 jaar echt-
genoot van Gerie van Duren-Driessen en lid van onze
vereniging sinds 1 januari 2004.

In de overlijdensadvertentie stond: “Jij accepteerde, 
wat wij nog niet wilden. Plotseling niet meer in ons 
midden.”

Piet stond vol in het leven: de EMKABEE in de Stati-
onsstraat, samen met Gerie en je jonge gezin, de deli-
catessenwinkel aan het Martinetplein.

Als hobby de wei met schapen in de Bikkels en later 
aan het Kerkeind.

Hij was dol op zijn kinderen en vooral de kleinkinderen die hij verwende met 
zelf gebakken frietjes en oliebollen.

Nadat hij op 7 maart, 87 was geworden, namen zijn krachten af en voelde hij 
als geen ander dat het niet meer lang zou duren en wist hij dat zijn tijd geko-
men was.

Hij had hier vrede mee, maar het ergste vond hij, dat hij zijn vrouw Gerie, kin-
deren en kleinkinderen alleen moest laten.

Meerdere malen zei hij dat hij een mooi leven had gehad, tezamen met zijn 
gezin.

Vanwege de bijzondere omstandigheden heeft de familie afscheid van hem 
genomen in besloten kring.

Dat hij moge rusten in vrede!

Bestuur en leden van KBO Deurne Centrum wensen de nabestaanden alle
steun en warmte toe, die nodig zijn in deze moeilijke tijd.

VAN HOOFDBESTUUR EN KRING

Geen   nieuws
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WEETJES EN NIEUWTJES

RECENSIE 'HET LANDSCHAP DE MENSEN NEDERLAND 1850-1940" 

van Auke van der Woud                                                                door Jo Swaen

Het landschap, de mensen gaat niet over het 
tempo waarop Nederland werd volgebouwd, maar 
het gaat over de manier van denken die ertoe heeft
geleid. Dit boek trekt de lijnen die eerder werden 
uitgewerkt door de auteur in twee andere boeken 
‘Een nieuwe wereld’ en ‘De nieuwe mens’ door 
naar het platteland. De moderne waarden en nor-
men van de grote stad werden op het platteland 
verbreid en overgenomen; rationalisme, materialis-
me en nuttigheidsdenken veranderden het land-
schap en de mensen die er woonden. Het land-
schap werd tussen 1850 en 1940 ‘nuttig’ gemaakt. 
Daardoor ontwikkelde zich het kleine Nederland tot
een van de rijkste landen. 
De auteur beschrijft aan de hand van talrijke histo-
rische bronnen hoe dat transformatieproces vorm 

heeft gekregen. Hij beschrijft dit op een volstrekt unieke manier. Productief 
denken en productief handelen werd bij het aanbreken van de twintigste eeuw
langzaam maar zeker de nieuwe Nederlandse volksaard. Terwijl in 1833 in 
Nederland nog 900.000 hectare woeste grond was er in 1940 nog maar 
270.00 hectare woeste grond. Nederland had een ander aanzien gekregen.

De vertrouwde relaties tussen mens en natuur veranderden in de tweede helft
van de negentiende eeuw. Met de verandering van de landschappen veran-
derden de mensen die er woonden. In de jaren tachtig en negentig van de 
negentiende eeuw ontstond de roep om een actievere en sterkere rijksover-
heid ingegeven ook door de mondiale landbouwcrisis. De ontwikkeling van de
woeste gronden werd een zaak van algemeen belang waarvoor de nationale 
overheid de verantwoordelijkheid op zich nam. Daarbij ontwikkelde zich vanaf
1870 in Nederland de verstedelijking waardoor ook het platteland ‘de stedelij-
ke’ manier van leven begon over te nemen. Er was sprake van een toename 
van het individualisme en materialisme op het platteland en niet iedereen 
beschouwde dat als een vooruitgang. Rond 1870 ontstond in Nederland een 
permanente massamobiliteit met massale verhuizingen van plattelandsbewo-
ners naar de steden.
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De ontwikkeling van een totaal andere manier van landbouw bedrijven met 
machines en volgens wetenschappelijke methoden, had een fundamenteler 
effect. Het veranderde het dagelijks leven en het denken over wat wel en niet 
belangrijk was. De auteur stelt dat het de paradoxale ironie is van de situatie 

in het begin van de twintigste eeuw: om het platteland voor de nadelen van de
grote stad te behoeden, diende het platteland naar de moderne cultuur van 
de grote stad toe te groeien. De Eerste Wereldoorlog had op termijn grote 
gevolgen voor de Nederlandse landbouw en daardoor ook voor het Neder-
landse landschap. Het bevorderen van de landbouw was van algemeen 
belang, een investering in de toekomst van de natie waarin de staat voorop 
moest lopen.

Titel: Het Landschap De Mensen Nederland 1850-1940
Auteur: Van der Woud, Auke.
Uitgeverij: Prometheus ISBN 9789044645934 € 29,99

DAGBOEK VAN GERARD KORTOOMS DEEL 7

De gebeurtenissen in dit dagboekuittreksel zijn opgetekend door:
Gérard Kortooms, broer van de bekende schrijver Toon Kortooms en 
bewerkt door: Teun Mutsaers, oud-voorzitter van KBO Deurne-Centrum 

*niets uit dit dagboekuittreksel mag worden overgenomen, zonder uit-
drukkelijke schriftelijke toestemming van de redaktie van ons “blèèjke”.

V  rijdag, 17 november 1944.

De hemel is door de opkomende zon fel rood gekleurd. De nacht was koud

Het heeft stevig gevroren. Kanonnengebulder is de hele nacht niet van de 
lucht geweest. Uitsluitend van de geallieerden. Waarom al dat vernietigend 
werk? Waarom geen bevrijding?

Machinegeweren ratelen, afgewisseld met geweervuur. Overal slaan granaten
in. Er schijnt een gordel van kanonnen, tanks en granaatwerpers om ons 
heen te staan. Al voor negenen komen dappere meisjes huis aan huis waar-
schuwen voor de “Grüne Polizei”, die weer mannen zoekt. Wij grissen wat 
dekens bijeen en vluchten naar de grote kale schuur met slechts een berg 
hooi tegen de muur. In die hooiberg hebben wij, onzichtbaar voor de buiten-
wereld, een gat gemaakt en dat met bonenstaken gestut. Via een soort kip-
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penladdertje klimmen wij op de hooiberg en duiken in het gat. Er is net plaats 
voor drie man; Toon, Chrit en mij. Maar onze doodsangst zit er altijd bij. Door 
het beklimmen van de berg, raakt hij uit model en moet weer gefatsoeneerd 
worden.

Toon en Chrit zijn daar mee bezig als plotseling dichtbij geweerschoten knal-
len. Twee Duitsers zitten jongens achterna. Een van hen gooit zijn klompen 
uit en rent zigzaggend het veld in tegenover onze boerderij. Hij laat zich in de 
sloot vallen en wacht daar de avond af. Een andere achtervolgde ziet kans de
boerderij van Tacken te bereiken. De boerin laat hem zonder te bedenken bin-
nen en loodst hem naar de schuur. We horen haar nog haastig roepen dat er 
in de hooiberg nog drie man zitten. In een oogwenk hebben wij wat plaats 
voor hem gemaakt. De jongeman zegt geen woord, maar stinkt des te meer. 
Hij heeft van angst in zijn broek gedaan. We nemen zijn geur voor lief, kun-
nen trouwens niet anders. Voorlopig is hij gered. Later blijkt hij een goede 
kennis van Tacken te zijn. 

De twee Duitsers komen binnen. Een van hen gaat naar de w.c.. De ander 
komt naar boven om te kijken of er onderduikers zitten. Ons vindt hij gelukkig 
niet, wel appelen. Hij laadt zijn zakken vol en gaat dan de woning binnen. In 
de keuken nemen hij en zijn maat ongenood plaats aan de tafel, drinken 
melk, eten boterhammen en amuseren zich met Wilma en Ans, die de boerin 
helpen en daarbij tweestemmig de sterren van de hemel zingen. In de kamer, 
die aan de keuken grenst, liggen Frits en Walter gekleed in bed. Ze zijn zoge-
naamd doodziek. De moffen tonen geen argwaan.

“Es gibt hier verdammt schöne Mädchen”, zeggen ze. “Wir kommen am 
Nachmittag zurück”. We hebben die twee gelukkig nooit meer gezien. Wel 
zien we hoe vijf jongens tussen twee soldaten in, worden meegevoerd om in 
Duitsland gaan te werken. Alle vijf zijn ze opgepakt in Hegelsum.

Zaterdag, 18 november 1944.

Al om vijf uur in de ochtend gaan wij, de drie gebroeders, uit de kelder via de 
koeienstal naar de schuur, klimmen op de hooiberg en laten ons in het uitge-
spaarde gat zakken. We slaan de dekens om en vallen in slaap. Het hooi rit-
selt. Muizen!.

Bij het begin van de dag zien we Duitsers bij de boerderij. Ze controleren de 
kabels. Hier en daar wordt een kabel verlegd. Soms kijken de kerels onze 
richting uit, gelukkig zonder ons te zien. We zijn als de dood dat ze binnen 
komen. Af en toe leunen ze tegen de grote schuurdeuren. Hun gehelmde kop-
pen benemen dan het licht dat door de kleine ramen naar binnen valt. Om 
tien uur in de ochtend passeren hoog in de lucht vliegende forten. Venlo is 
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hun doelwit. De stad wordt hevig gebombardeerd. Als de toestellen terugke-
ren naar hun bases, brandt “het stadje van lol en plezier”…… Het afweerge-
schut van de Duitsers is ongekend fel. Altijd weer zijn de hekkensluiters de 
dupe. Hoewel de vijand deze keer weinig succes boekt. We zien de afweer-
granaten hoog in de lucht ontploffen en op de grond, doen inslaande granaten
zand en stenen als een fontein omhoog spuiten. De bevrijders kruipen als 
slakken naderbij.

Zondag, 19 november 1944.

Een mooie herfstdag, zeker voor de geallieerde luchtmacht. Ook de kanon-
nen van de bevrijders spreken de ganse dag. Wij moeten meermalen uit onze
hooiberg te voorschijn komen om in de kelder enigszins veiliger te zitten. Ook 
zoeken wij wel bescherming in de aardappelkamer. Het is een keer gebeurd 
dat we met vijftien personen, mannen en vrouwen, bijeen stonden. “Persbu-
reau” Marinus Steeghs en zijn vrouw Drieka Poulussen, wilden net een praat-
je komen maken. Ze denken uitstekend op de hoogte te zijn van de situatie. 
Maar ze weten niet meer dan wij. 

Maandag, 20 november 1944.

Het is nog stikdonker als wij uit de kelder komen en “onze” hooiberg opzoe-
ken. Toon en ik liggen languit op de berg. Chrit waagt zich op de vloer. Door 
de raampjes in de schuurdeuren kijken wij uit over de grauwe natte velden. 
Het regent pijpenstelen. Opeens zien we twee soldaten te paard, recht op de 
boerderij afstormen. Chrit heeft ze aanvankelijk niet in de gaten, maar als hij 
ze ziet, vliegt hij de hooiberg op en duikt in de nis. De kerels rijden achterom. 
Op luide toon verlangen ze twee kippen. We hebben de schuurdeur gebarri-
cadeerd. Als de moffen ze niet open krijgen, komt een van hen door de var-
kensstal naar binnen en maakt de schuurdeur open. De paarden worden bin-
nengelaten. We horen ze snuiven, manen schudden en trappelen. We horen 
dat een soldaat de dieren vastbindt aan een balk. Ik zit zo ongemakkelijk dat 
ik kramp krijg in mijn benen. Ik begin gesmoord te kreunen. “Stttt!” , waar-
schuwt Toon. Gelukkig verdwijnt de vlijmende pijn zodra ik mijn benen verleg. 
In de hanenbalken van de schuur zit een jong poesje erbarmelijk te miau-
wen.”Sweige, donnerwetter, oder ich schiesse”, roept een van de soldaten 
heldhaftig.

Even later horen we bekende stemmen. Twee jongens van boer Tacken, Jan 
en Harrie, komen ons helpen. Zij weten dat wij in de berg verscholen zitten en
proberen de aandacht van de Duitsers af te leiden. De jongens helpen mee 
bij het kippen vangen. Ze hebben een kip te pakken, maar het dier wordt 
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afgekeurd. Te mager, vies en aan de rui! Ze verlangen sterke, gezonde kip-
pen. Enkele hoenders worden een kippenhok ingejaagd

In dat hok staat achter takkenbossen de motor van dokter Strijbosch verbor-
gen. De opgejaagde kippen zoeken een goed heenkomen tussen die takken. 
De soldaten rukken enkele bossen opzij en mikken die achter hun rug neer. 
Gelukkig zijn de twee kippen net op tijd gevangen, anders zouden er moeilijk-
heden zijn ontstaan. Dokter Strijbosch is namelijk achtervolgd geweest door 
de “Grüne Polizei”. Hij heeft toen zijn motorrijwiel bij boer Tacken verborgen, 
in afwachting van betere tijden. Later vertelt de boerin dat de moffen uiteinde-
lijk maar één kip en drie eieren hebben buitgemaakt. Schreeuwend zijn de 
dieven op hun paarden gesprongen en weggereden. De geroofde kip bengelt 
met vastgebonden poten aan het zadel. We wachten op de avond en de 
nacht, dan zitten we in de behaaglijk warme woning van de boer.

Kanongebulder blijft de hele nacht aanhouden.

wordt vervolgd

OPLOSSING VAN DE KRUISWOORDPUZZEL VAN APRIL 2021

LENTEKRIEBELS
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KRUISWOORDPUZZEL MEI 2021

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl  15
aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24
Europese hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug
34 grappenmaker 36 snelle loop 37 vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels
bier  42 voertuig  43 hoofddeksel  44 nachthemd 46 pl. in Gelderland  48 worp  51
zonderling 53 hoofddeksel  55 opstootje  57 vaart  59 voorzetsel  60 proefwerk  63
bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel  67 waterplant  68 herkauwer  70 overblijfsel
71 sleep 72 kaartje.

Verticaal: 1  speelkaart  2  indien  3  gouden tientje (afk.)  4  koraaleiland  6  eens  7
notabene (afk.) 8 op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13
balsport  15 telwoord  16 seconde 17 deel v.e. boom 18 vorderen  21 aanwijzend
vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 31 zang-
stem 33 papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 kerkbe-
waarder  43  kaartspel  45  staat  47  zelfzuchtig mens  49  ijzerhoudende grond  50
rijgsnoer 52 soort hert  54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62
indianentent 65 een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek
(afk.).
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