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Van de redactie

Honderd jaar geleden schreef een inwoner van Zevenaar regelmatig anonieme brieven aan de Arnhemsche  
Courant, ondertekend met ‘auteur’, waarin allerlei aspecten van de Zevenaarse samenleving worden belicht.  
Robbert Benen, lid van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar (CVZ), heeft deze krabbels bewerkt tot een  
serie, waarin iedere keer  een ander onderwerp centraal staat.

Zevenaar honderd jaar geleden Robbert Benen

Puzzel 
mee  
met deze 

krant 
en win een 

hoofdgerecht

Gans en Reinders 
waren de Compaxo’s 
in het Zevenaar van 
een eeuw geleden 

Het in 1910 geopende gemeentelijke slachthuis stond aan de Ooyse kant van het spoor, 
vlak bij het huidige IND-aanmeldcentrum. In de jaren vijftig verhuisde het slachtbedrijf. 
Het gebouw werd omgevormd tot bedrijfspand. Bij de  aanleg van de Betuwelijn/ 
Ringbaan-Zuid werd het karakteristieke bouwwerk rond de millenniumwisseling  
gesloopt. Foto: collectie IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis).

Zevenaar heeft een traditie als het 
gaat om vee- en vleeshandel. Tegen-
woordig is Compaxo een belangrijk 
bedrijf, in de jaren twintig van de vo-
rige eeuw zorgde het gemeentelijke 
slachthuis in combinatie met Zeve-
naarse exportslagers voor de nodige 
bedrijvigheid. 

Eene der weinige takken van nijver-
heid, die zich door de jaren heen te Ze-
venaar hebben weten staande te hou-
den, vormt de exporthandel van 
vleesch naar Engeland. Ondanks crisis 
en malaise, ondanks gebrek aan wils-
kracht eenerzijds, ondernemings-
geest en energie anderzijds, neemt in 
deze streek het exportbedrijf te Zeve-
naar van varkens, soms ook van kalve-
ren, runderen en schapen naar Londen 
een voorname plaats in.  

De firma’s Gans en Reinders, die 
zich allengs vertakten en dezen groot-
handel in den loop der jaren niet onbe-
langrijk uitbreidden, hebben zich een 
wijdvermaarde export-reputatie ver-
worven. Thans oefenen niet minder 
dan zes familie’s Gans hier het bedrijf 
van exporteur uit en blijkbaar met stij-
gend succes. Door de handelsgeest de-
zer menschen, die jaarlijks eenige dui-
zenden stuks vee, vooral lichte var-
kens, naar overzeesche wereldmark-
ten doen verschepen, vinden te 
Zevenaar vele handen een goed be-
taald werk en gaan tal van arbeiders-
gezinnen een onbezorgden winter te-
gemoet.  

 
AUTEUR (30 SEPTEMBER 1922)

Werknemers naast het Zevenaarse slachthuis (Foto: Liemers Museum).

Advertenties in De Graafschap-Bode van 
28 september en 16 oktober 1923. 

Inloop Braamhuis op Wereldkankerdag 
Regionale oncologienetwerken vragen aandacht voor impact van de ziekte 

Op zaterdag 4 februari is het Wereld-
kankerdag. Een jaarlijkse dag waar-
op door tientallen organisaties aan-
dacht wordt gevraagd voor de im-
pact van kanker. Samen met de onco-
logienetwerken in Duiven, Zevenaar 
en Didam houdt het Braamhuis in Ze-
venaar op 4 februari een inloop voor 
mensen die geraakt zijn door kan-
ker. Een open dag vol activiteiten. 
Met bijvoorbeeld antwoorden op 
vragen als: waar vind je goede zorg 
als bij jou of een naaste kanker is 
vastgesteld? 

 
Het antwoord zou heel kort kunnen 

zijn: bij het oncologienetwerk in de 
plaats waar je woont of in je omge-
ving. Neem Duiven. De gemeente kent 
sinds ongeveer vijf jaar een eigen on-
cologienetwerk. 

Een tiental professionele zorgaan-
bieders, die mensen met kanker (en 
hun naasten) ondersteunen tijdens de 
verschillende fasen van het ziektepro-
ces. Let wel: we hebben het over een 
ziekte waar één op de drie Nederlan-
ders in zijn of haar leven mee wordt 
geconfronteerd. 

De gedachte achter de netwerken is 
dat kankerpatiënten al genoeg aan 
hun hoofd hebben en vaak niet in staat 
zijn de noodzakelijke zorg goed te or-
ganiseren. Daarbij speelt mee dat 

soms ook de energie ontbreekt om in 
actie te komen, dat er veel onduidelijk-
heid is over wat er aan (oncologische) 
zorg mogelijk is, en dat onduidelijk-
heid is waar deze zorg is te vinden. 

Josée Veneklaas van Oncologie Net-
werk Duiven: "Kanker en de behande-
ling ervan kunnen grote medische en 
psychosociale gevolgen hebben voor 
de patiënt en zijn omgeving. Dan is het 
prettig als je kunt terugvallen op een 
netwerk van deskundigen.” 

 
Verandering 

Ze is wel de eerste om toe te geven 
dat Oncologie Netwerk Duiven nog 
niet heeft gebracht wat het bij de op-
richting beloofde. Als het goed is komt 
daar nu snel verandering in. Josée Ve-
neklaas, zelf fysiotherapeut in Duiven: 
“Om allerlei redenen, denk aan corona 
en persoonlijke omstandigheden van 
betrokkenen, hebben we inderdaad 
minder kunnen betekenen dan we van 
plan waren. Maar dit jaar pakken we 
het opnieuw op. Met deels nieuwe 
zorgverleners ook. Een eerste uiting is 
dat we meedoen aan de inloopdag op 4 
februari in het Braamhuis.” 

 
Eerstelijnszorg 

Een oncologienetwerk is een net-
werk waarin de eerstelijnszorg (huis-
artsen, fysiotherapeuten, thuisver-
pleging, etc.) en tweedelijnszorg (zie-
kenhuis, revalidatiecentra, etc.) nauw 

samenwerken. Lokale huisartsen zijn 
vaak de spil in het geheel. Dat een on-
cologienetwerk impact kan hebben, 
staat vast volgens Josée Veneklaas. 

“Mensen met kanker kunnen bij het 
netwerk op een centrale plek terecht. 
Ze treffen er zorgverleners die elkaar 
kennen en informatie bundelen. Dat 
betekent kortere lijnen en daar is iede-
re patiënt bij gebaat. Laat duidelijk 
zijn dat we het voor die patiënt doen. 
Als je ziek bent heb je het al lastig ge-
noeg. Dan is het fijn als je niet alles zelf 
hoeft te bedenken, maar terug kunt 
vallen op een gespecialiseerd en laag-
drempelig netwerk.” 

 
Kwaliteit van leven 

Het inloophuis bij het Braamhuis 
op Wereldkankerdag staat in het teken 
van kwaliteit van leven. Er is een och-
tend- en een middagprogramma. 
Mensen die geraakt zijn door kanker 
en hun naasten kunnen zich daarvoor 
inschrijven. Er zijn verschillende 
workshops, zoals ‘Creatief met kleur’, 
‘Adem- en ontspanning’ en ‘Mindful 
wandelen’. Aanwezigen kunnen ook 
tafeltennissen, deelnemen aan een 
kook- en bakactiviteit, kennismaken 
met ‘The Ice man-methode’ en mee-
doen aan een lachworkshop. 

Oncologie Netwerk Duiven vult de 
workshop ‘Creatief met kleur’ in. Jo-
sée: “De gedachte erachter is dat je je 
hart kunt vullen door creatief te zijn. 

In dit geval creatief met kleur. Ieder-
een kan het. Daar heb je geen teken- of 
schilderervaring voor nodig.” 

Na het ochtendprogramma (aan-
vang 10.30 uur) en een lunch, is er tij-
dens een high-tea (aanvang 14.00 uur) 
tijd om te praten, vragen te stellen en 
elkaar te ontmoeten. Het complete 
programma staat op de site van het 
Braamhuis: www.braamhuis.nl. Aan-
melden kan, t/m 2 februari, ook via de-
ze site. Deelname aan het inloophuis 
tijdens Wereldkankerdag op 4 februa-
ri is gratis. 

Wereldkankerdag is een initiatief 
van meerdere organisaties, waaron-
der KWF Kankerbestrijding en de NFK 
(Nederlandse Federatie van Kankerpa-
tiënten organisaties). Meer info is te 
vinden op: wereldkankerdag.nl. 

Eerbetoon voor 
Alfred Raaymakers  
en Adrie Molenaar 
 
Alfred Raaymakers is tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de Dorps-
raad Babberich op 8 januari in Kul-
turhus de Borg gekozen tot vrijwilli-
ger van het jaar. Hij kreeg uit handen 
van voorzitter Willy van Dinther een 
door keramist Jolanda Vink handge-
maakte en geglazuurde schaal aan-
geboden. 

 
“De keuze is ieder jaar moeilijk, 

want velen doen zo veel en al zoveel ja-
ren”, aldus Van Dinther, die Alfred 
Raaymakers omschreef als een be-
scheiden en hardwerkende man, die 
nooit op de voorgrond treedt. “Hij is al 
bijna 30 jaar voor diverse verenigin-
gen wekelijks actief, zoals TTV Shot, 
de AED en de Dorpsraad. Hij is een doe-
ner. Niets is hem te veel.” 

Ook Adrie Molenaar werd in het 
zonnetje gezet. Adrie is per 1 januari 
van dit jaar gestopt als beheerder van 
het Dorpshuis en later Kulturhus de 
Borg, een functie die hij een kwart 
eeuw vervulde. Johan Schlief, voorzit-
ter van de Stichting Uitvoerend Be-
heer de Borg, prees Adrie voor zijn in-
zet en schetste hem als een man van 
weinig woorden. “Maar hij was er al-
tijd, naast zijn baan, van maandag tot 
en met zondag. We zijn blij dat Adrie 
nog wel voor de Borg beschikbaar 
blijft als vrijwilliger, want zijn kennis 
is van grote waarde.” Als dank kreeg 
Adrie een maquette. 

Adrie Molenaar.

Twee woonerven 
met vijf woningen 
aan Nieuwe Steeg 
 
Het Zevenaarse college van bur-
gemeester en wethouders is ak-
koord met een woningbouwplan 
aan de Nieuwe Steeg in Zevenaar. 
De bedrijfsbebouwing wordt ge-
sloopt om plaats te maken voor 
twee woonerven met in totaal 
vijf woningen. 

 
De Nieuwe Steeg ligt ten noor-

den van de A12. Twee bedrijfswo-
ningen worden omgezet naar re-
guliere burgerwoningen. Verder 
mogen een vrijstaande woning en 
een twee-onder-een-kapper wor-
den gebouwd. Het college werkt 
mee omdat het plan voldoet aan 
het beleid voor vrijkomende agra-
rische bebouwing. Dit houdt on-
der andere in dat het agrarisch be-
drijf permanent stopt en dat mi-
lieuvergunningen worden inge-
trokken. Ook moet de bebouwde 
oppervlakte minimaal door de 
helft. 

Dit lukt door een groot deel van 
de bedrijfsbebouwing te slopen. 
Twee bestaande woningen en een 
grote stal blijven behouden. Deze 
komen aan een woonerf. Voor de 
vrijstaande woning en de twee-
onder-een-kapper wordt een 
tweede woonerf gerealiseerd. Vol-
gens het college is sprake van een 
kwaliteitsverbetering, ook al om-
dat een bosstrook wordt uitge-
breid en hagen en bomen worden 
aangeplant. Er is een nieuw be-
stemmingsplan gemaakt. Dit ligt 
inmiddels ter inzage. 

Bluegrass in 
De Lantaern 
The Cowpokes staat zaterdag-
avond 28 januari op het podium 
van Muziekcafé De Lantaern in 
Zevenaar. 

 
Deze Nederlandse band, be-

staande uit Charly Jansen, Edwin 
Herkert en Peter Noppen, speelt 
traditionele Amerikaanse folk, 
old-time country en Bluegrass. 

Een week later, op 4 februari, is 
er in De Lantaern weer Open Podi-
um. Tijdens deze talentenwed-
strijd treden op Jos Polvliet,  Karen 
Steenwijk & en Helma van Manen 
en de coverband Oltplay. Beide ke-
ren is de aanvang 20.30 uur. 

The Cowpokes.
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