
   
INGEZONDEN
Radio’s in WOII
Ondergetekende woont in het 
zuiden van het land, ver buiten het 
bereik van uw regiobladen. Enkele 
dagen geleden werd ik geatten-
deerd op een artikel in CTR 
Hollands Kroon van 7 februari jl. 
van Kees Zwaan met de titel 
‘Duitsers jatten alle radio’s’. Op de 
inhoud van het artikel heb ik 
weinig aan te merken, de titel is 
alleen wat kort door de bocht.
Ik ben auteur van het boek ‘Het 
radiotoestel in de Tweede 
Wereldoorlog’ en heb in dat 
verband onder andere de archie-
ven van alle toenmalige (meer dan 
1.000) gemeenten in ons land 
onderzocht. In 1943 zijn door onze 
landgenoten 825.000 radiotoe-
stellen ingeleverd. Dat was 
ongeveer twee derde deel van het 
totale bezit. Een derde deel werd 
namelijk achtergehouden en 
verborgen. Van de ingeleverde 
radio’s werden de beste exempla-
ren (275.000 stuks) naar Duitsland 
afgevoerd en via een bonnensys-
teem verkocht aan Duitsers. Ook 
gingen 50.000 radio’s naar Duitse 
bestemmingen in Nederland (zoals 
Duitse kazernes en Duitse 
scholen). In totaal konden na de 
bevrijding 125.000 stuks aan de 
eigenaren worden teruggegeven. 
Dat betrof echter grotendeels 
defecte, oude, beschadigde of 
incomplete toestellen. Van veel in 
de opslagplaatsen achtergebleven 
toestellen kon niet meer vastge-
steld worden wie de eigenaar was. 
Die toestellen, meestal zwaar 
beschadigd en samen ongeveer 
375.000 stuks, werden als schroot 
aan de Nederlandse radiohandela-
ren verkocht.
Verdere details zijn te lezen in mijn 
boek. Het boek omvat 275 
pagina’s, is geïllustreerd met 200 
afbeeldingen en uitgevoerd met 
een harde kaft. Het is bij onderge-
tekende verkrijgbaar voor 19,95 
euro plus 4,50 euro voor porto en 
verpakking, uitsluitend via mijn 
e-mailadres gverhe@planet.nl.
Gidi Verheijen, Buchten

Jaarvergadering 
vereniging senioren

ANNA PAULOWNA Tijdens de 
gebruikelijke koffieochtend op 
donderdag 15 februari, houdt 
Seniorenvereniging Kleine Sluis 
Centrum de jaarvergadering. Op 
de agenda staat onder meer een 
bestuursverkiezing. A. Vanacker en 
T. Heijstek treden af. De laatste is 
niet herkiesbaar. Mevrouw A. 
Westeinde heeft zich beschikbaar 
gesteld. Tegenkandidaten kunnen 
tot vlak voor de vergadering 
worden aangemeld.

 
Amnesty zoekt 
collectanten

HOLLANDS KROON Amnesty komt 
op voor mensenrechten en doet 
onderzoek. Dat onderzoek is nodig 
om mensenrechtenschendingen 
aan de kaak te stellen. De 
organisatie is onpartijdig en 
onafhankelijk en neemt dan ook 
geen geld aan van de overheid of 
van politieke en religieuze 
groeperingen. Daarom is de 
collecte voor Amnesty een 
onmisbare bron van inkomsten.
Wie de ideeën van Amnesty een 
warm hart toedraagt en geeft om 
vrijheid van anderen, wordt 
gevraagd twee uurtjes beschik-
baar te stellen om te collecteren. 
De collecteweek is van 11 tot en 
met 17 maart. Aanmelden kan bij 
Piet Nieuwboer, 072-5716492, 

Mentor biedt ondersteuning
Charlotte Phebe Post

BREEZAND “Er zijn altijd mensen die 
niet goed voor zichzelf kunnen zor-
gen en ondersteuning nodig hebben 
en er zijn altijd mensen die iets voor 
een ander willen betekenen. Stich-
ting Mentorschap Noordwest Mid-
den koppelt deze mensen aan el-
kaar, dat is toch mooi!”, vertelt Gree 
Oudshoorn uit Breezand enthousi-
ast over haar mentorschap bij deze 
stichting. Een mentor treedt op als 
de wettelijk vertegenwoordiger en 
belangenbehartiger van een cliënt 
wanneer deze niet meer goed in 
staat is voor zichzelf op te komen of 
zelf beslissingen te nemen. Als er in 
de nabije omgeving of in de familie 
niemand is die deze taak op zich 
kan nemen, kan er door de recht-
bank een mentor worden toegewe-
zen.
 
MENTOR Hoe is Gree op het idee 
gekomen om mentor te worden? Ze 
vertelt: “Onze oudste zoon is gebo-
ren met enkele beperkingen waar-
door hij op een instelling heeft ge-
woond. Zo’n twintig jaar geleden 
werd het verplicht in dergelijke si-
tuaties een wettelijk erkende men-
tor te hebben. Dit werd ik in samen-
spraak met onze zoon en ik ben dit 
nog steeds.
Enkele jaren geleden zag ik in de 
plaatselijke krant een oproep voor 
mentoren staan en hier heb ik op 
gereageerd. Zo kwam ik in aanra-
king met Stichting Mentorschap 
Noordwest Midden.”
 
CLIËNT Nadat zij een cursus had ge-
volgd, mocht Gree een keuze maken 
uit een lijst met potentiële cliënten. 
Haar voorkeur ging uit naar iemand 
met een beperking waar ze al erva-
ring mee had en vervolgens ging ze 
met een begeleider van de stichting 
naar de woning van deze persoon 
om kennis te maken. “We hadden 

eigenlijk meteen een klik en na vijf 
jaar is die er nog steeds.”
 
TAAK Als mentor is het haar voor-
naamste taak ervoor te zorgen dat 
het goed gaat met de cliënt en dat hij 
dit zelf ook zo ervaart. De gezond-
heid van haar cliënt is nogal broos 
en dit vraagt oplettendheid van de 
mensen die met hem werken. Als 
er bepaalde beslissingen genomen 
moeten worden, nemen zij altijd 
contact op met Gree om met haar te 
overleggen. “De cliënt heeft onder 
andere een longprobleem en daar-
om is er bijvoorbeeld gezorgd voor 
een afdak in zijn tuin waar hij dage-

lijks onder zit. In de zomer uiteraard 
langer dan in de winter. Hij heeft 
hierdoor een goede gezonde kleur 
en is minder ziek, het is zo fijn om 
te dit te zien! Voor een goede ver-
standhouding met de cliënt en dege-
nen die met hem werken bezoek ik 
elke 2 weken de woning. Daarnaast 
ben ik aanwezig bij vieringen en het 
jaarlijkse overleg met alle discipli-
nes die bij de cliënt betrokken zijn.”
 
VRIJWILLIG Het mentorschap is een 
vrijwillige baan waar de meeste 
mensen zich voor kunnen aan-
melden. Er is uiteraard wel spra-
ke van een onkostenvergoeding. 

Gree: “Het is fijn dat de stichting de 
mentoren steunt door middel van 
trainingen, bijeenkomsten en the-
madagen. Ook bij eventuele calami-
teiten staan ze altijd voor je klaar”.
 
OPROEP Stichting Mentorschap 
Noordwest Midden is op zoek naar 
nieuwe mentoren in de regio Hol-
lands Kroon. Wie interesse heeft, 
kan zich aanmelden bij info@stich-
tingmentorschap.nl. Voor meer in-
formatie, zie de website: www.stich-
tingmentorschap.nl. Mensen die 
juist op zoek zijn naar een mentor 
kunnen zich aanmelden via hetzelf-
de email-adres.

 p Gree Oudshoorn en cliënt Hans, die graag samen met zijn mentor geniet van het geluid van zijn triangel.

Vrijwilligers terminale zorg
REGIO Woonzorggroep Samen is op 
zoek naar vrijwilligers voor pallia-
tieve terminale zorg in Schagen en 
Hollands Kroon. Zij zullen worden 
begeleid door professionals van Sa-
men en Humanitas. Het verzorgen 
van een geliefde in de laatste le-
vensfase is zwaar. De vrijwilligers 

van Woonzorggroep Samen zijn er 
om de stervenden en hun naasten te 
ondersteunen.
Deelnemers volgen een Vrijwilliger 
Palliatieve Terminale Zorgcursus 
(VPTZ) bij Humanitas. Aanmelden 
kan bij Ria Vink, 06-24788210 of r.
vink@humanitas.nl.

Gezocht: rommel
WIERINGERWAARD Voor de jaarlijk-
se rommelmarkt van muziekvereni-
ging Wieringerwaard, op zondag 11 
maart, is de vereniging op zoek naar 
spullen om te verkopen. Mocht u 
spullen hebben die een tweede le-
ven waard zijn, dan kunt u de ver-
eniging daar heel blij mee maken.

U kunt uw spullen langs brengen in 
dorpshuis De Oude School, op dins-
dag 6 maart tussen 19.30 en 21.00 
uur en donderdag 8 maart tussen 
16.00 en 19.00 uur. Ook kunt u de 
spullen bij u thuis laten ophalen. 
Neem hiervoor contact op via 0224-
223459.

BREEZAND De Lentetuin Breezand (1-5 maart) wordt dit jaar voor het eerst 
belicht door vloggers-duo Kwint Kaandorp en Jackie Vermaire. De eerste 
vlog van de twee jonge enthousiastelingen uit Breezand is al online en laat 
zien wat er komt kijken bij de voorbereidingen van de bloemenshow. Kwint 
(student Audiovisueel op het Media College Amsterdam) en Jackie 
(iPabo-studente in Alkmaar) gingen hiervoor op bezoek bij de timmer- en 
schilderploeg in de schuur van Van Lierop Adviesgroep. De vlogs zijn te zien 
op de Facebookpagina en op het YouTube-kanaal van de Lentetuin.
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 Pvda voor iedereen

Wonen in een leuk dorp. 
De PvdA vindt dat sportmogelijk-
heden daarbij horen!

zeker  zijn  van  Sporten   in  de  buurt

                                                                          stem                  21  maart
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