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DE RIJKE VOETAFDRUKKEN van schrijver TON VAN REEN
Werk maken van je oude dag • Een leven lang leren
met HOVO • KBO-project Levenseinde nodigt uit tot dialoog
• KBO Limburg kiest Vrijwilliger van het jaar
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THEMA ZINGEVING EN LEVENSVRAGEN

zijn bestaan. ‘Het gaat niet om ons,
het gaat om wie na ons komen. Je
wilt dat je kinderen en kleinkinderen
goede mensen worden.’ Trots laat hij
foto’s van alle kinderen en kleinkinderen zien. Onder hen ook pleegdochter
Susan uit Kenia, die jarenlang deel uitmaakte van zijn gezin, en vier pleegdochters uit Ethiopië. Zij groeiden op
in hun geboorteland, maar zijn door
hem en zijn vrouw Corrie geadopteerd. Het Limburgse echtpaar heeft
een bijzondere band met Afrika en
heeft het hart voor het continent wijd
opengesteld. Zo ontstond het initiatief
voor de stichting Lalibela in Ethiopië,
die zich ontfermt over gehandicapte
kinderen. Ook was het echtpaar nauw
betrokken bij de oprichting van het
eerste, kleinschalige bejaardenhuisje
in het land.

Ton van Reens
rijke
voetadrukken
Bij Ton van Reen blijven verhalen nooit uit. De 76-jarige
Limburgse schrijver zit bepaald niet om gespreksstof
verlegen en is een geboren verteller. En zijn onophoudelijke inspiratie en schrijfdrift zorgen voor literaire
aanwas. Hij werkt gelijktijdig aan meerdere boeken, een
writersblock is hem vreemd.
Een onvermoeibare senior naar het lijkt, die met een
frisse, open blik onze leefwereld inkijkt en deze prachtig
weet te verwoorden. Soms ontroerend, soms confronterend, altijd eerlijk. ‘God had kennelijk weinig vertrouwen
in de mens, anders was hij niet met de tien geboden op
de proppen gekomen.’ Hij zegt het schalks, maar met een
serieuze ondertoon. In zijn jonge jaren botste hij met het
katholicisme en zette dat – overigens zonder rancune –
aan de kant.

SPOREN DER TIJD
De tijd heeft ook bij Ton van Reen sporen achter gelaten.
De schrijver is veel succes ten deel gevallen, maar de
rauwe, schurende kanten van het leven, soms met slechts
flinterdunne erosie, zijn hem niet bespaard gebleven. Vaak
helpt schrijven. In zijn werkkamer in Dubbroek, het buitengebied van Maasbree, vindt Ton van Reen dan in nachtelijke uren de volmaakte rust. Tussen stapels boeken,
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brochures, knipsels en schrijfblokken
vol aantekeningen vloeien woorden
samen tot volzinnen. De zoektocht
naar antwoorden op levensvragen en
een berg aan ervaringen, opgedaan in
een rijkelijk gevarieerd leven, leveren
in die overheersende stilte de kruidige
ingrediënten voor nieuwe romans.

AFSCHEID DOET PIJN

ANGST VOOR DE DOOD

‘Het gaat niet
om ons, het gaat
om wie na ons
komen’

Een opmerkelijke senior mag Van
Reen wel genoemd worden; in enig
hokje past hij niet. Zijn breuk met de
katholieke kerk betekent allerminst
dat religie geen plaats in zijn leven inneemt; het boeit hem mateloos waarom religies zo’n aantrekkingskracht
op mensen uitoefenen. Religies en levensbeschouwingen heeft hij daarom
wereldwijd opgezocht. Hindoeïsme,
boeddhisme, confucianisme, islam,
en christendom: al doet hij er zelf niet
aan, hij kan er met passie over spreken
en lezingen over geven. Bij diverse
KBO-afdelingen was hij al te gast.

‘Toen religies ontstonden wist men
van de wereld eigenlijk niks. Wat bindt
godsdiensten, waarom zijn mensen
religieus? Het is de onbekendheid met
de dood, en vooral de angst hiervoor.
We worden zó de eeuwigheid ingeblazen en dat geeft te denken.’

GOEDE MENSEN
Ton van Reen kan heel goed leven
met de gedachte ooit sterrenstof te
worden. Geen punt. Voortleven in
volgende generaties, dat is de zin van

‘Dat gevoel
van vroeger
kan ik met
niemand
meer delen’

Ton van Reen heeft vaker bij kennissen aan het sterfbed gezeten en
warme, intieme gesprekken gevoerd.
Op de rand van de dood ontstaat de
meest bijzondere band. Voor de dood
heeft Van Reen geen angst. Wel doet
afscheid nemen pijn. ‘Al mijn jeugdvrienden zijn overleden. Met hen is
het collectief geheugen uit mijn jonge
jaren verdwenen. Natuurlijk heb ik
ook fijne, nieuwe vrienden, maar dat
gevoel van vroeger kan ik met niemand meer delen.’ Zijn weemoedige
blik verandert, als zijn oog valt op de
foto van een pas bevallen dochter uit
Ethiopië. ‘Gisteren hebben we een
baby’tje erbij gekregen!’ Blijdschap
breekt door, melancholie versluiert.
Ton van Reen heeft bij leven en welzijn schrijfstof tot zijn honderdste. Hij
zal vele rijke, onuitwisbare voetafdrukken voor zijn nageslacht achterlaten.
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Het leven is de
moeite waard!
Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Toch kan het leven als
senior zeer de moeite waard zijn. Als vrijwilliger, mantelzorger, oppas-opa en
-oma, maar ook als mens met veel levenservaring en wijsheid.
Twee bijzondere senioren doen hun verhaal.

ANDRÉ NIJSSEN (93):

‘Doe iets wat je
interesseert’
André Nijssen is een markante
senior van 93 jaar. Ondanks
tegenslag in zijn leven wist hij
zich op te werken tot exportmanager en uiteindelijk directeur van zijn eigen bedrijf. In
zijn werkzame leven schreef
hij boeken over management,
verkoop en communicatie.
Na zijn pensionering ging hij
romans schrijven, inmiddels
twintig stuks, en recent een
boek over het leven in Midden-Limburg van 1920-1948.
‘Mijn vader overleed toen ik twee jaar
oud was. Mijn moeder bleef achter
met twee jonge zonen. In de zesde klas
vond de kapelaan dat ik aan het werk
moest in de fabriek. Dat deed ik, maar
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ik legde me er niet bij neer. Ik volgde
allerlei praktijkopleidingen en behaalde de diploma’s typen, boekhouden,
middenstand, Nederlandse en Franse
handelscorrespondentie.’
In de Tweede Wereldoorlog moest
het gezin evacueren naar Friesland.
‘In Swalmen hielp ik mee om Franse
krijgsgevangenen veilig door Midden-Limburg te loodsen.’ In 1970 ontving André Nijssen daarvoor een hoge
Franse onderscheiding. ‘In Friesland
besloten mijn broer en ik zelf lopend
terug te gaan naar Swalmen. Na vier
dagen in Nijmegen mochten we op
doktersadvies mee met een militaire
auto naar Swalmen.’

Hij kijkt voldaan terug op zijn leven: ‘Ik heb mijn moeder zo goed als
mogelijk gesteund. Ik heb mijn eigen
leven opgebouwd en kan daar tevreden
over zijn. Ik ben dankbaar dat het zo
gelopen is. Als gepensioneerde ben ik
blijven schrijven. Ik moet nadenken
over de plot van mijn romans en ik
hoop dat lang te kunnen blijven doen.
Ik kan het iedereen aanraden. Als
senior moet je actief blijven. Ga iets
doen wat je interesseert, blijf in contact
met anderen en beweeg iedere dag.’
Een mooi advies, maar zeker ook een
uitnodiging voor iedereen om goed na
te denken over en invulling te geven
aan het ouder worden.

ANNETTE JETTEN-SEVRIENS (75)

‘Ouderdom, hoogtepunt van je leven’
‘Ouderdom komt met kwalen, geliefden gaan
dood, kortom: kommer en kwel. Maar je krijgt
ook meer inzicht in alles, hebt tijd om andere dingen te doen, andere vriendschappen te
sluiten. Je kunt op je eigen manier je ‘oude dag’
invullen en je echte persoonlijkheid veel meer
tot uiting laten komen. Kortom, ouderdom als
hoogtepunt van je leven.’ Zegt Annette Jetten-Sevriens uit Gennep.
Annette stond jarenlang voor de klas en volgde later de
catechistenopleiding in Roermond. Ze verzorgt nu o.a. zingevingsbijeenkomsten met als thema Ouderdom, hoogtepunt van je leven. Samen met deelnemers gaat ze op zoek
naar de rode draad van het leven.

GOUDEN DRAAD
Annette: ‘Ook ik heb in mijn leven een rode draad ervaren. Ik noem het liever een gouden draad. Na de droevige,
onverwachte dood van onze zoon in 2000, bood mijn
school een re-integratietraject aan. Ik ontdekte dat ik altijd
op dezelfde manier reageerde op gebeurtenissen. Ik leerde
ook enorm van de kinderen in mijn klas, hoe zij in het leven
staan: open, met verwondering, heel sociaal, eerlijk, de
werkelijk belangrijke dingen zien.’

DIEPERE LAAG

SUCCESVOLLE CARRIÈRE
Na de oorlog gloorde de toekomst.
André behaalde zijn HBS-diploma,
ging in Antwerpen marketing studeren
en werd gastdocent aan de Rijksuniversiteit van Gent. Hij financierde zijn
studie zelf met allerlei tijdelijke baantjes. Daarmee legde hij de basis voor
een succesvolle carrière.

‘Die gouden draad ontdekte ik ook rondom de begrafenis’,
zegt ze. Naast het diepe, ontzaglijke verdriet gebeurden er
dingen met ons die ik niet voor mogelijk had gehouden.
Zo veel betrokken mensen, zo veel warmte, zo veel mooie
reacties. Ik dacht dat ik nooit meer gelukkig kon zijn. Maar
mijn leven is op een diepere laag terechtgekomen. En door
de catechistenopleiding werd mijn kleine verhaal opgenomen in het grote verhaal van mensen met God, te lezen in
de Bijbel.’

‘Zoek de goede
verhalen op en
praat daarover’

ALTIJD IETS NIEUWS
‘Door het samen lezen kom je op
het spoor van je eigen rode/gouden
draad, de liefdevolle aanwezigheid van
de wijsheid in alles. Maar dat gaat niet
vanzelf. Je moet durven bewegen initiatief nemen, jezelf daarin los durven
laten. Leven vanuit je geloof is geen
‘feelgood-story’. Kijk maar naar Jezus,
een jongen van dertig, die gewoon
rondging en vroeg: wat kan ik voor
je doen? Een krachtige filosofie waar
mensen nu nog inspiratie uit putten.
Het leven is prachtig en er gebeuren
zo veel mooie dingen. Zoek de goede
verhalen op en praat daarover, zodat
je kracht, moed en vertrouwen door
kunt geven aan de volgende generatie. Wij ouderen kunnen laten zien dat
wat er ook gebeurt, er altijd weer iets
nieuws en anders mogelijk is.’
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KBO-PROJECT LEVENSEINDE

‘Praat tijdig over
wat je zelf wilt’

Een leven
lang leren
Een bijzondere manier van zingeving
aan je leven kan leren zijn. Je blijven
ontwikkelen. HOVO Zuyd, onderdeel
van de Zuyd Hogeschool, biedt daarvoor allerlei mogelijkheden.
Leren zonder examens, scripties of
diploma’s, maar met veel inhoud, voldoening en sociaal contact. Directeur
Liesbeth Wierink vertelt er graag meer
over.
Al gaat ze over een half jaar met pensioen,
Liesbeth Wierink is nog altijd enthousiast en werkt met veel plezier. ‘Dit is echt
de leukste baan ooit. Ik werk met zeer
gemotiveerde docenten. Zij zijn het echte
kapitaal van HOVO. Zij geven niet alleen
les, maar ontwerpen gezamenlijk boeiende
cursussen en lezingen op velerlei gebied.
Denk aan literatuur, sterrenkunde, biologie, kunstgeschiedenis, filosofie, muziek

CURSUSAANBOD
Een greep uit het HOVO-aanbod van
komend voorjaar: Filosofie van de
religie, Roaring Twenties, Keramiek,
Misverstanden rond de oerknal, De
medische reeks, Limburgs landschap
en Italiaanse steden. HOVO organiseert ook verschillende excursies.
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‘Juist senioren willen
intellectueel uitgedaagd
worden’
en nog veel meer. We stellen wel één eis: elke cursus moet het
propedeuseniveau hebben.’

FRISSE GEEST
Bij HOVO staat zelfontplooiing voorop. Uit recente onderzoekingen blijkt dat senioren zich soms schamen voor hun intelligentie. ‘Vroeger was studeren functioneel, gericht op werk en
carrière’, vertelt Liesbeth. ‘Maar ook of misschien wel juist na
hun pensioen willen senioren nog intellectueel uitgedaagd worden. De geest fris houden. Studeren is namelijk ook goed voor de
ontwikkeling van de hersenen. Maar het heeft ook een sociaal
aspect. Je komt in contact met mensen op eenzelfde niveau, die
in dezelfde onderwerpen geïnteresseerd zijn. Er komen vriendschappen en relaties uit voort. Dat is ook voor de docenten een
leuk aspect.’
De cursisten, zo’n duizend per jaar, verdeeld over de locaties
Heerlen, Roermond en Maastricht, komen uit alle lagen van de
bevolking. Kennismaking met HOVO is eenvoudig; een proefles
is altijd mogelijk. Voor meer informatie: www.hovozuyd.nl

KBO Limburg werkt aan een nieuw
project over hoe om te gaan met
het levenseinde. Speciaal opgeleide
vrijwilligers gaan in gesprek over het
levenseinde. Hoe zie je dat, hoe zou
je dat graag willen en hoe kun je dat
dan organiseren? Daarover worden
dialoogbijeenkomsten georganiseerd
voor afdelingen. Binnenkort gaat KBO
Limburg deze bijeenkomsten aanbieden
aan de afdelingen. KBO Regio Zuid had
alvast een voorproefje.
In het najaar hield regio Zuid een kaderdag met een dialoog over leven en dood.
Annelies Rossen (62), actief bestuurslid
van KBO Nuth, was een van de deelnemers. Ze zit momenteel prima in haar
vel. Maar dat was niet altijd zo. ‘Zo’n vijf
jaar geleden werd bij mij borstkanker geconstateerd. Een spannende en moeilijke
tijd volgde met chemokuren, operaties
en onderzoeken. In diezelfde periode
kwam mijn echtgenoot in het ziekenhuis
terecht met een hartritmestoornis. Samen met onze kinderen hebben wij alles
goed doorstaan. Positief in het leven
blijven staan, dat helpt’, weet Annelies.
‘Je moet vooruit denken en eerlijk zijn
over mogelijke gevolgen. Deze positieve
instelling heeft ons beider genezingsproces beslist goed gedaan.’

Toch was dit niet de reden om met de
kinderen te praten over een mogelijk
levenseinde. ‘Dat kwam vooral door een
uitnodiging van een plaatselijke notaris
voor een informatiemiddag over het
levenstestament. Een goed signaal om
hierover serieus in gesprek te gaan. Zeker
na wat ons allemaal was overkomen.’
Ze vervolgt: ‘Dat heb ik ook ervaren
tijdens de dialogen op de kaderdag. Ik
vond het opvallend dat, na een voorzich-

tig begin, zoveel mensen hun persoonlijke ervaringen wilden delen. Echt heel
positief. Het is belangrijk om over de
laatste levensfase te spreken en niet te
wachten tot het allerlaatste moment.
Hopelijk lukt het om in onze afdeling
het project Levenseinde op te starten.
Iedereen kent elkaar hier en dan kan het
moeilijk zijn om persoonlijke belevingen
te delen. Maar in een veilige omgeving
en met goede begeleiding moet het
lukken.’

‘Vooruit
denken en
eerlijk zijn’
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Vrijwilliger
van het jaar!

De KBO is een vrijwilligersorganisatie
pur sang. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de afdelingen en KBO
Limburg, maar ook voor de samenleving. Daarom organiseren wij komend
jaar een verkiezing Vrijwilliger van het
jaar, waarvan de finale plaatsvindt tijdens de algemene vergadering in juni.

Kent u een persoon, die binnen de
KBO actief is en die deze titel verdient? Iemand die echt iets bijzonders heeft gedaan voor de KBO?
Geef de naam van deze bijzondere
KBO’er, afdeling en een motivatie
voor de nominatie door via

info@kbolimburg.nl
Of stuur een briefje naar:
KBO Limburg
Steegstraat 5
6041 EA Roermond.
Annmelden kan tot 1 mei. Vergeet niet
uw eigen naam te vermelden.

Expositie in Horst
reisherinneringen
Wie onderweg is, neemt vaak een
tastbare reisherinnering mee voor
thuis. Museum de Kantfabriek verzamelde een bijzondere collectie textiele
reisherinneringen met elk een bijzonder reisverhaal. Het maakt de expositie
boeiend voor liefhebbers van reizen,
vreemde culturen, kunst, handwerken
en textiel.
Ook geeft de tentoonstelling een overzicht van overeenkomsten en verschillen in tradities, vormen en toegepaste
technieken over de hele wereld. Zo
zijn er oude en moderne objecten te
zien uit Scandinavië, Oekraïne, China,
Mexico, IJsland, Tibet, Indonesië en
Staphorst. De inzendingen zijn afkomstig van een verscheidenheid aan
personen. Ook dat maakt de tentoonstelling interessant.
‘Onderweg’ loopt nog tot 15 april
2018 in Museum de Kantfabriek aan de
Americaanseweg 8 in Horst. KBO-leden krijgen op vertoon van hun ledenpas een gratis kopje koffie of thee.
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