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Vereniging van actieve 50-plussers Beneden-Leeuwen, Oldskool Lauwe 

UITGAVE APRIL 2022 

Lid worden: 
Aanmelden bij: Theo de Leeuw   

06-46445622 of                          

senver.tdeleeuw@gmail.com 

Correspondentie adres: 
50+ Vereniging  Beneden-Leeuwen 

Zonnebloemstraat 3 

6658 XK Beneden-Leeuwen.  

De ONS lezen? 

Regelmatig hoor ik mensen zeggen: “Wat moet ik met die ONS 
van KBO. Dat gaat alleen maar over Brabant.” Welnu dit keer is 
daarop een uitzondering zoals u al op het voorblad kunt lezen. 
Op Pagina 38 en verder staat een interview over het woon-
onderzoek dat we met de studenten van Fontys in Beneden-
Leeuwen gedaan hebben. Misschien herkent u zich in één van 
de verhalen van de studentes. In ieder geval veel leesplezier 
met een verhaal over Lauwe in de ONS. 

 

 

Belangrijke data voor de komende weken 

Noteer alvast de volgende data in uw agenda, zodat u niets hoeft te missen: 

Woensdag 20 april:  Algemene Ledenvergadering, aanvang 14:00 uur (zaal 

open om 13:30 uur); 

Zaterdag 23 april:     Open Boekenmarkt t.b.v. Oekraïne giro 555, van 11:00 - 
15:00 uur; 

Zaterdag 30 april:      Dialectmiddag, aanvang 14:00 uur; 

Maandag 2 mei:          BINGO, aanvang 14:00 uur; 

Dinsdag 10 mei:  Open eettafel van 11:30 tot 13:00 uur; 

Vrijdag 13 mei:  Pubquiz, aanvang 19:30 uur (zaal open om 19:00 uur). 
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Boekenmarkt voor Oekraïne, giro 555 

 

Zaterdag 23 april is er van 11:00 uur tot 15:00 
uur een grote, gezellige, open boekenmarkt in 
Ons Huukske. We verkopen dan alle boeken en 
ook een aantal cd’s en dvd’s die we de afgelopen 
jaren in de vereniging ontvangen hebben. Alles 
moet weg voor een habbekrats, en….. de op-
brengst van deze boekenmarkt komt geheel ten 
goede aan giro 555 voor de slachtoffers van de 
oorlog in Oekraïne. U mag natuurlijk ook meer 
betalen dan een habbekrats! We hebben héél 
veel boeken waaronder bijna nieuwe, maar ook enkele bijzondere oude boeken. Er is voor 
elk wat wils: kinderboeken, romantische damesromans, streekromans, thrillers en detecti-
ves, hobbyboeken, Nederlandse literatuur, buitenlandse literatuur, reisverhalen, kookboe-
ken, enzovoorts, enzoverder, kortom: volop keuze vanaf slechts € 0,50 (vijftig cent), dus 
bijna gratis en voor niks. Komt allen met kinderen en kleinkinderen want iedereen is wel-
kom en vul uw eigen voorraad leesmateriaal aan voor een schijntje terwijl u daarbij ook 
gelijk het goede doel steunt.  

Omdat iedereen welkom is wordt u uitgenodigd om ook vrienden, familie en bekenden te 
vertellen van deze gezellige boekenmarkt. Geef daarbij dan a.u.b. aan dat de toegang gra-
tis is en dat de ingang via de poort op de Seringenstraat is. Graag tot ziens op zaterdag 23 
april.  

Ru Pare, kunstenares en verzetsvrouw. 
 
Ru Pare is geboren in Druten in 1896 en overleden in Den Haag in 1972. 
Haar geboortehuis bestaat nog steeds en staat aan de waalbanddijk nr.113 in Druten. Op 
initiatief van museum Tweestromenland heeft de wethouder van de gemeente Druten een 
paar weken geleden aldaar een plaquette onthuld met haar gegevens. 
Na vier jaar verhuisde het gezin naar Nijmegen en later koos zij ervoor een schildersoplei-
ding te volgen in Den Haag en ging daar wonen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog belandde zij in het verzet en redde tweeënvijftig Joodse 
kinderen door hen onder te brengen bij “goede Nederlanders”, verspreid over het hele land. 

Deze twee aspecten van haar leven worden in de tentoonstel-
ling in het museum Tweestromenland : “Ru Pare, kunstenares 
en verzetsvrouw” behandeld. 
Ru Pare als kunstenares. 
Na haar verhuizing naar Den Haag volgde zij de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten en kwam daarna o.a. on-
der de invloed van Willem van Konijnenburg en Jan Toorop. 
Vanaf 1926 organiseerde zij zelf exposities, die over het alge-
meen goed ontvangen werden. Zij schilderde o.a. portretten, 
bloem en plant stillevens en stedelijke taferelen. 
Ru Pare als verzetsstrijder 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerden de Duitse be-
zetter de vrijheid van de Nederlandse kunstenaars in te per-
ken door hen te verplichten lid te worden van de Nederlandse 
Kultuurkamer. Ru Pare weigerde dit en dat standpunt belem-
merde uiteraard haar eigen artistieke ontwikkeling. 
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Mee met de tijd:  “(een nieuwe naam)”  
 
De grootste vereniging van de Gemeente West 
Maas en Waal moet meegaan met de tijd. Van-
daar dat het bestuur reeds in december vorig 
jaar had besloten om een prijsvraag uit te 
schrijven voor een nieuwe naam. De prijs be-
stond uit een dinerbon ter waarde van € 100, te 
besteden bij Restaurant Meraqi.  
Om te garanderen dat de prijsvraag eerlijk zou 
verlopen werd een onafhankelijke jury ge-
vraagd om een keuze te maken uit de vele in-
zendingen. De jury bestond uit Rinie van Haa-
ren, onder andere bekend van zijn gedichten in 
Maos en Waols dialect en eigenaar van de digitale Dorpskrant ‘Blik op Beneden-Leeuwen’, 
en Jos van Kerkhof, voorzitter van de Lauwse Carnavalsvereniging De Braoiers. Onafhan-
kelijk van elkaar stelden ze een top 3 op en daar bleek bij beiden een naam gezamenlijk op 
te staan. Maar toen sloeg corona weer toe en werd de prijsuitreiking uitgesteld. Nu zijn de 
coronamaatregelen geschrapt en kan weer met een gerust hart van een heerlijke maaltijd 
in een restaurant genoten worden. Reden om tot de prijsuitreiking over te gaan. Vorige 
week werd in Restaurant Meraqi de prijs door de voorzitter van de vereniging, Peter Ver-
ver, in het bijzijn van de juryleden overhandigd aan de winnares, Stieneke Reuvers. De 
winnende naam is geworden: Oldskool Lauwe. Beter is om te spreken van roepnaam of 
korte naam, want inhoudelijk zal ook statutair moeten worden aangegeven waar de vereni-
ging voor is. Dus de volledige naam zal worden: Vereniging van actieve 50-plussers Bene-
den-Leeuwen, Oldskool Lauwe. Lauwe spreek voor zich natuurlijk, voor wie het niet weet: 
Lauwe is de lokale naam voor het dorp Beneden-Leeuwen. Oldskool is een moderne kreet 
die verwijst naar iets goeds uit een vroegere tijd dat weer in de mode en hip is geworden. 
Op gebied van muziek is bijvoorbeeld de Hip Hop, ontstaan in de tachtiger jaren waarin de 
huidige 50-plussers zijn of haar jeugd beleefden, Oldskool te noemen.  
Het is overigens niet de eerste keer dat deze vereniging van naam veranderd. In haar 70-
jarig bestaan - de vereniging viert dit jaar haar platina jubileum - is dat al een paar keer 

gebeurd. Oorspronkelijk, in 1952, heette de vereniging: Bond van Oude van Dagen. Later 
vond men de kreet ‘Oude van Dagen’, te oud klinken en werd het Bond van Bejaarden en 
Gepensioneerden. Toen ook de kreet ‘Bejaarden’ te oud werd gevonden werd de naam 
gewijzigd in Bond van Ouderen, ook wel 55-plussers genoemd. In 2002, bij haar 50-jarig 

bestaan, werd de vereniging omgedoopt in Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeuwen. 
Vandaag de dag herkennen veel 50-plussers, zelfs als ze de 70 al gepasseerd zijn, zich 
niet meer in de term ‘senioren’. Vandaar een nieuwe naam die duidelijk aangeeft waar de 
vereniging voor staat, namelijk de belangenbehartiging van alle 50-plussers in Beneden-
Leeuwen, waarbij het goede van vroeger weer nieuw elan krijgt. 

Vanaf de zomer van 1942 ging zij zich nog nadrukkelijk bezig houden met verzetszaken. In 
deze periode begonnen de deportaties van de Joden in Nederland. 
Zij koos ervoor om 52 joodse kinderen een onderduikadres te bezorgen met alle gevaren 
van dien ! Alle kinderen hebben zo de oorlog overleefd en door sommigen van hen werd zij  
“Onze engel uit de oorlog” genoemd. 
Na de oorlog nam zij haar leven als schilderes weer op en zij overleed plotseling aan een 
hartkwaal in 1972. 
U begrijpt : een tentoonstelling in het museum Tweestromenland over een schilderes/
verzetsstrijdster, oorspronkelijk uit Maas en Waal, die zeer de moeite waard is ! 
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