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Van A tot Z gelezen   
Het was best gewaagd wat wij bijna een jaar geleden 
bedachten: een eigen magazine op de markt brengen. 
Wie verzint zoiets in een tijd dat het ene na het andere 
magazine het loodje legt? Willen mensen nog wel een 
tijdschrift in dit digitale tijdperk? 

Wij zelf wel… Maar wij behoren blijkbaar tot een minderheid. 
Vooral jongeren geven de voorkeur aan digitaal. 
We hebben toch doorgezet en toegegeven, het was niet 
gemakkelijk. En nee, dan hebben we het niet over het 
vinden van onderwerpen voor verhalen. Daar kwamen we 
bijna in om. De mensen die we benaderden wilden allemaal 
meedoen, hoewel nog niemand het blad kende en wij hen 
niet konden verzekeren dat het blad er ook daadwerkelijk 
zou komen. Onder voorbehoud, meldden we er steeds maar 
bij. Want een blad valt of staat bij adverteerders. En die 
vinden bleek een stuk moeilijker. 

Wie wil er nou adverteren in een onbekend magazine, dat 
ook nog eens is opgezet rondom het thema afscheid…? In 
alle eerlijkheid: we hebben het deksel meermaals op onze 
neus gekregen en er bijna een breuk aan overgehouden.  
MAAR… gelukkig waren er ook ondernemers die ons idee wel 
zagen zitten, die het aandurfden om met ons in zee te gaan 
en VOILA ineens lag ie daar op de deurmat bij in totaal zo’n 
15.000 huishoudens. 

Eén mevrouw liet ons telefonisch weten dat ze het blad 
NOOIT meer wilde ontvangen. Het deed haar te veel aan 
vroeger denken (???) Maar alle andere reacties waren 

positief, brachten ons in een jubelstemming. ‘Alle verhalen 
van A tot Z gelezen’ was een zin die we heel vaak kregen te 
horen. Super! Dan waren al die inspanningen niet voor niets 
geweest. 

Vandaag ontvangt u ons tweede nummer. Wederom ideeën 
te over, maar ook dit keer was het niet gemakkelijk om 
adverteerders mee te krijgen. We snappen het: elke euro kan 
maar één keer worden uitgegeven. 

Maar we zijn niet voor één gat te vangen en u ziet het: het 
is ons weer gelukt. We denken u wederom een mooi GRATIS 
blad te kunnen aanbieden. We spraken met J.W. Roy één 
dag voordat zijn vader overleed, waren op een ijskoude 
winterdag op het oorlogskerkhof in Margraten en gingen 
weer op zoek naar het verhaal achter een graf. Ook mooi: 
pubers die hun verdriet verwerken in kunst. 

Laat ons gerust weten wat u ervan vindt en loop, als het zo 
uitkomt, eens binnen bij onze adverteerders of kijk eens op 
hun website. Dan komt er wellicht ook een derde Salut! Aan 
ons zal het niet liggen. 

Yvonne Versteijnen, LINDE UITVAART
www.linde-uitvaart.nl, 06 - 51 56 27 17

Susanne Groeneveld,  
www.susannegroeneveld.nl, 06 - 33 70 20 21

Voorwoord

Voorwoord

FOTOGRAFIE ERIK DE BROUWER, WWW.EYE-CATCH.NET

SUSANNE GROENEVELD (LINKS) EN YVONNE VERSTEIJNEN



6   !   SALUT   !  JUNI 2017   !  

JW ROY OVER MUZIEK, FIETSEN, DE DOOD EN HET LEVEN     

‘ Fouten maken is niet erg'
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‘Treur niet om mij…’ van Diggy Dex en JW Roy is een prachtig nummer dat op steeds 
meer afscheidsbijeenkomsten wordt gedraaid. Het laat mensen even stilstaan bij  wat 
écht belangrijk is in het leven. Salut! schoof aan tafel met JW Roy – voor wie afscheid 
nemen op dat moment wel heel dichtbij  was.     

Een dag voor het interview vraagt 
JW Roy via een sms’je of de afspraak 
anderhalf uur later kan. Zijn vader 
ligt op de Intensive Care. Daar wil 
hij vooraf nog even naar toe. ‘Geen 
probleem’ laten wij weten. En mocht 
het niet kunnen doorgaan, ook geen 
probleem. Het kan ook later nog. 

Maar Jan Willem Roy is er op de 
afgesproken tijd. Nog zichtbaar 
aangeslagen. Voor het eerst sinds 
drie weken heeft zijn vader op 
zijn woorden gereageerd. Drie 
weken lang deed hij dat niet of 
nauwelijks als JW weer eens vanuit 
Amsterdam naar Eindhoven was 
gereden. Afscheid nemen, waar zijn 
succesnummer over gaat, is nu heel 
dichtbij en maakt duidelijk dat zo’n 
moment vooral het mooie benadrukt 
wat ooit was… Het is alsof de minder 
mooie herinneringen er dan ineens 
niet meer toe doen. 

Het kan op dan nog alle kanten op 
met zijn vader, denkt hij, maar twee 
dagen later laat hij via Facebook 
weten dat zijn vader Wim is 
overleden. 79 jaar oud. 

Hij had een bijzondere band met zijn 
vader, vertelt hij in het restaurant 
van Piet Hein Eek op Strijp R. Een 
band, die anders was dan die met 
zijn moeder, die elf jaar geleden is 
overleden. Niet beter. Anders. Wat 
hij vooral in zijn vader waardeerde 
was dat hij nooit moeilijk deed over 
fouten. De man kwam uit een grote 
Brabantse katholieke familie, waar 
nogal eens iets aan de hand was. 

Ruzies, gekift, maar vader Roy stapte 
altijd overal op af om te zeggen wat 
hij ervan vond. ‘Iedereen mag eens 
een fout maken’, vond hij. 

Dat is ook de boodschap die Jan 
Willem Roy aan zijn drie kinderen 
probeert mee te geven. Vierenhalf 
jaar geleden is hij gescheiden van 
de moeder van de twee jongens 
(17 en 15) en het meisje (12). Geen 
eenvoudige stap, verre van dat, 
maar hij heeft zijn kinderen steeds 
voorgehouden: hier komen we 
doorheen. Dit wordt even een 
moeilijke periode, maar die gaat 
voorbij. ‘Daar moet je op vertrouwen 
en zo is het ook gebeurd. Er kan in 
het leven iets fout gaan, maar dat 
betekent niet het einde.’

Jan Willem is intussen opnieuw 
getrouwd. Twee dagen in de week 
zijn de kinderen bij hem, op zijn 
woonboot bij Amsterdam. Is hij er 
niet, vanwege optredens of andere 
verplichtingen, dan houdt zijn vrouw 
een oogje in het zeil en dat gaat 
goed. 

Multimedia 
JW Roy groeide op in Knegsel, 
waar zijn vader een slagerij had. Hij 
speelde daar toneel, was jeugdprins 
tijdens carnaval en bovendien een 
goede wielrenner in de jongste 
categorieën. Vreemd genoeg dacht hij 
nooit aan carrière in het spoor van 
Joop Zoetemelk of Eddy Merckx. Nee, 
eenmaal geraakt door de muziek wist 
ie dat daar zijn toekomst lag. 
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Hij maakte zijn school niet af, ging 
zijn vader helpen in de slagerij. 
Dat bleef hij doen tot zijn 28ste. 
Toen werd hij door de muziek 
naar Amerika gezogen. Zijn grote 
voorbeelden woonden daar, Townes 
van Zandt en Guy Clark. Amerika 
voelde als thuiskomen en hij zou 
misschien wel zijn gebleven – een 
Amerikaanse dame deed hem zelfs 
een huwelijksaanzoek – als hij niet 
zo braaf was geweest om na het 
verlopen van zijn visum weer naar 
Nederland te gaan. 

Maar ook in Nederland lukte het 
hem waar veel muzikanten slechts 

van dromen: leven van de muziek. 
Dat ging met ups en downs, maar de 
laatste jaren lijkt het er op dat JW 
Roy de definitieve doorbraak heeft 
gemaakt. Als songwriter – onder 
meer voor Guus Meeuwis – maar ook 
als zanger/muzikant. Hij is steeds 
vaker op televisie te zien, maakt 
theatertours, werkt met bekende 
namen en valt op door van zijn 
albums net iets meer te maken dan 
de doorsnee artiest. Hij presenteert 
ze als multimediaprojecten, zoals 
Dry goods & groceries met de cd 
in de kaft van een boek, waarin 
prominente Nederlanders hun 
herinneringen aan Amerika delen. 

Een paar namen? Mart Smeets, Jan 
Donkers, Bert Wagendorp, Nico 
Dijkshoorn.  

Hij heeft het gemaakt om het 
zomaar te zeggen, maar JW wil toch 
wel benadrukken dat succes nooit 
komt aanwaaien. Je moet er wel iets 
voor doen. Talent is niet genoeg. 
Daar red je het als wielrenner niet 
mee, als muzikant net zo min. 
Je moet stappen durven zetten, 
risico’s durven nemen. Het is meer 
dan mooie nummers schrijven en 
repeteren. ‘Ik moet er toch de kost 
mee verdienen. En niet alleen ik, 
maar de hele band. We zijn nu met 
zeven, acht man op pad. Het is een 
bedrijf dat ik draaiende moet zien te 
houden.’ 

Hij is dan ook blij met manager 
Jasper van den Dobbelsteen, die 
als een helikopter in de lucht het 
circus beneden in de gaten houdt. De 
optredens, de contacten met de pers, 
social media en de projecten voor de 
toekomst, zoals de Willibrord Sessies 
deel 2 over het leven van Lance 
Armstrong en een speciaal optreden 
in Eindhoven op 30 september in de 
Effenaar in Eindhoven om te vieren 
dat twintig jaar geleden JW’s eerste 
album uitkwam.   

‘Talent 
alleen is 

niet genoeg’

Loslaten
Americana heet de muziekstijl van 
JW Roy – een mix van country, folk 
en blues. Hij maakte ook uitstapjes 
naar het Brabants dialect. ‘Treur niet 
om mij’ vloeide uit de pen van Diggy 
Dex, die bij JW terecht kwam toen 
hij iemand zocht voor de aanvulling 
op zijn raps. Dex schreef het 
nummer na de plechtigheid voor de 
slachtoffers van de MH17-ramp. Meer 
dan ooit realiseerde hij zich toen dat 
het leven ineens over kan zijn. Wat 

'FOUTEN MAKEN IS NIET ERG'   !   J.W. ROY
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wil je dan je nabestaanden nalaten? 
Aan levenswijsheid, aan inspiratie? 

JW: ‘Of een liedje een succes wordt, 
dat weet je van tevoren nooit. Maar 
bij dit liedje dacht ik wel: dit is héél 
goed. Het thema is fijn. Het is niet 
triest. Met optimisme afscheid 
nemen. Zeker nu, nu mijn vader zo 
slecht ligt, merk ik dat loslaten een 
groot gebaar van liefde is. In dat licht 
begrijp ik dat dit liedje het goed doet. 
Het heeft alle facetten in zich.’

Hoe hij zelf het liefst wordt 
herdacht? ‘Dat kan me niets schelen, 
echt niet. Wat me wel interesseert 
is hoe ik nu overkom, hoe ik 
functioneer, hoe ik iets voor anderen 
kan betekenen. Dat drukt het liedje 
ook uit.’ 

Zachte heler 
Een paar uur later moet hij optreden 
in Mierlo. De avond tevoren heeft hij 
in Dedemsvaart gestaan, waar een 
geweldige klik was met het publiek. 
Magie noemt hij het. Soms is die wat 
minder. Hij merkt dat de toestand 
van zijn vader ervoor zorgt dat hij 
soms heel even de concentratie 
verliest, maar dan is er de band die 
hem erdoor trekt. In Amsterdam 
droeg hij het nummer ‘Feel like 
going home’ speciaal op aan zijn 
vader. ‘De hele band voelde dat. Ze 
kwamen om me heen staan. Ook het 
publiek voelde dat. Muziek is helend. 
Zo ervaar ik dat mijn hele leven al. 
Zodra iets tegenzit, dan is muziek 
voor mij een soort… zachte heler. 
Dan ben ik even weg. Dan neem ik 
vakantie van de werkelijkheid.’

Dat is ook wat fietsen nog steeds met 
hem doet. De laatste weken waren 
zo druk – tour, tussendoor zoveel 
mogelijk naar het ziekenhuis in 
Eindhoven, vooruit werken – dat het 
er amper van is gekomen: de racefiets 
pakken, de benen laten draaien en 
het hoofd leegmaken. ‘Ik heb het wel 
gemist’, bekent hij. ‘De stilte, een 
beetje in mezelf praten. Ook dát is 
vakantie in het dagelijkse leven.’       !

www.jwroy.nl 

J.W. ROY  !   'FOUTEN MAKEN IS NIET ERG'

FOTOGRAFIE ERIK DE BROUWER, WWW.EYE-CATCH.NET

‘�Loslaten�is�een�groot� 
����������gebaar�van�liefde’



10   !   SALUT   !  JUNI 2017   !  

Je staat er niet bij  stil .  Maar elke 
dag verliezen zes vaders en of 
moeders van jonge kinderen hun 
partner. Om de vrouwen in deze 
groep bij  te staan in de loodzware 
periode die daarop volgt, richtte 

Petra van Rij  De Jonge Weduwe op.  

Het is alweer elf jaar geleden dat 
zeiler Hans Horrevoets verongelukte. 
Het nieuws werd destijds breed 
uitgemeten op televisie, radio en 
in kranten. Horrevoets was een 
bekende zeiler en bezig met een 
van de meest prestigieuze races, 

de Volvo Ocean Race. In de zevende 
etappe van die meerdaagse sloeg het 
noodlot toe.  
Zijn vrouw Petra bleef achter met 
een dochter van anderhalf. Ze was 
vijf maanden zwanger van een 
tweede dochter.  
Hoewel ze veel steun kreeg uit haar 
omgeving, ontdekte Petra dat er 
ineens toch wel heel veel op haar 
afkwam. Sociaal, financieel en 
emotioneel. 
Petra vond dat zij en al die andere 
vrouwen die hetzelfde meemaken 
wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. En daarom richtte zij 
samen met haar zus Marijke De 
Jonge Weduwe op. Een stichting 

die zich sterk maakt voor jonge 
moeders die hun partner verliezen. 
Wat de stichting zoal doet? Gun 
jezelf een kijkje op de website van 
De Jonge Weduwe en het wordt je 
snel duidelijk. Uitstapjes, workshops, 
lotgenotenpraatgroepen. Op de site 
staat ook een uitgebreide lijst van 
rouwtherapeuten die hulp kunnen 
bieden en er zijn blogs te lezen van 
lotgenoten. Het zijn de verhalen van 
anderen die vaak als een hart onder 
de riem worden ervaren. En ben je 
toevallig nog op zoek naar een goed 
doel om geld aan te doneren, dan is 
De Jonge Weduwe er zeker een.    !

Stichting van Petra van Rij helpt jonge weduwen 
Een steuntje in de rug…      

www.dejongeweduwe.nl  
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Weer een beetje thuis  
Het was op een vrijdag in november. De zon stond hoog 
aan een helderblauwe hemel, maar uit het noorden 
kwam een ijzige wind, die iedereen diep deed wegduiken 
in zijn winterjas. Bezoekers van het kerkhof in Leende 
keken die dag vreemd op. Wat gebeurde er bij de 
kindergrafjes? Er stonden mensen, er waren werklui, er 
werd gegraven… Wat zou er aan de hand zijn? 

Het was een bijzondere opdracht die wij kregen van 
een moeder, die vijfentwintig jaar geleden haar eerste 
kindje had verloren nog voordat het was geboren. Zij en 
haar man hadden besloten om het jongetje te begraven. 
Cremeren was in die tijd nog niet zo gebruikelijk als nu. 
In het begin was ze vaak naar het graf gegaan. Ze had 
er veel aan gehad, zonder meer. Het had haar troost 
gegeven, geholpen bij de verwerking. Maar de laatste 
jaren kwam ze nauwelijks meer op het kerkhof. Het kruis 
verweerde, de naam van haar zoontje was nog maar 
amper te lezen, het graf lag er onverzorgd bij. Dat gaf 
haar een slecht gevoel. Toen ze van een kennis hoorde 
dat die zijn ouders had laten opgraven en de resten had 
laten verbranden in een crematorium, waren er in haar 
hoofd radertjes gaan draaien. Dat zou ze ook wel willen… 
Een urn met een beetje as als nagedachtenis. Maar is er 
nog iets over van een baby’tje dat al vijfentwintig jaar 
geleden is begraven? 

Het zijn daarom spannende momenten op die vrijdag in 
november. Er is een grafdienst ingeschakeld, bekend met 
het ruimen van graven. De gemeente heeft toestemming 
moeten geven, de GGD is ingelicht, de politie en het 
crematorium heeft een mogelijke technische crematie 
ingepland – hoewel de kans daarop heel klein is… Het 
lichaam van een volwassene heeft ongeveer tien jaar 
nodig om te ontbinden, een baby’tje, dat niet eens is 
volgroeid, veel en veel minder. 

Eerst wordt het kruis losgewrikt, daarna begint het 
graven, schep voor schep, heel voorzichtig. Al heel snel 
verandert het zand van kleur en structuur. Het gaat 
dieper en dieper. ‘Zo diep heb ik voor een kindje nog 
nooit hoeven graven’, zegt de delver. Dan glinstert er iets 
tussen de zandkorrels. Het is een zilverkleurige knop, die 
waarschijnlijk op het kistje heeft gezeten. De moeder is 
verbaasd. ‘Dat wist ik niet eens meer’. Er komt nóg een 

knop naar boven en dan ineens een paar babysokjes. 
Het moment dat er toch een traantje moet worden 
weggeslikt. Er worden nog wat stukken verrot hout 
gevonden, een plastic zak met een bruine vulling, die 
waarschijnlijk op de bodem van het kistje heeft gelegen. 
En dan, als alle hoop op nog meer is opgegeven, komt er 
een lichtbruin knuffelolifantje uit het zand tevoorschijn. 
Ook dat kan de moeder zich niet meer herinneren…

Zes weken later gaan we bij haar op de koffie. Het 
olifantje heeft een plekje op de tafel gekregen. Er 
branden waxinelichtjes bij. Een klein monumentje 
als herinnering aan een leven dat nooit echt mocht 
beginnen. De moeder heeft het olifantje niet gewassen. 
In de vacht zitten hier en daar nog zandkorreltjes. ‘Zo 
heeft het 25 jaar bij mijn manneke gelegen’, verklaart ze 
die keuze. ‘Het klinkt misschien raar, maar voor mij is hij 
weer een beetje thuis.’ 

Geen urn als herinnering. Wel een paar sokjes en een 
knuffelolifantje. Ze veegt over de zachte vacht van het 
beestje en lacht er bij. ‘Het maakt me ongelooflijk blij.’ 
En ons ook – het is deze intense dankbaarheid die ons 
vak zo mooi maakt.   

COLUMN   |   SUSANNE GROENEVELD



TEJO WOUTERS • 1951 – 2005 

‘Maak er iets moois van…’
Uniformiteit voert de boventoon op het kerkhof van Reusel. De zerken 

zijn bijna identiek. Toch zijn er graven bij die opvallen, zoals dat van Tejo 
Wouters met twee regels uit de Mattheus Passion boven zijn naam. Wie 

was Tejo - geboren op 20 februari 1951 en overleden op 5 juni 2005?

RUBRIEK  !   WIE WAS…  

In elk nummer van Salut gaan we op zoek naar het verhaal achter een graf. Wie was de persoon die daar begraven ligt?

Dochter Jennemieke (34): ‘Een geweldige vader, die veel 
te jong is overleden. Een echt familiemens, altijd vol 
humor. Een levenskunstenaar, filosoof ook, die overal over 
kon meepraten. Ik mis ‘m nog elke dag. Weer eens vijf 
minuten met mijn vader op een terras zitten…, ik zou er 
mijn huis meteen voor verkopen.’

En dat huis is toch haar grote trots – nog net binnen 
de bebouwde kom van Hapert gelegen, met een weids 
uitzicht aan de achterkant. Samen met haar vriend Jim is 
ze nog steeds bezig om de oude en verwaarloosde deels 
houten woning te verbouwen en opnieuw in te richten. 
De huiskamer is klaar. Op een witte piano staat een foto 
van (schoon)vader Tejo. Zijn dirigeerstokje ligt erbij, een 
stemvork, zijn portemonnee en een schets op glas van 
twee dirigerende handen. 

Want wie in Reusel Tejo Wouters zegt, zegt  muziek.  
Tejo was dirigent van het Kempisch kamerkoor, oprichter 
van de band Saffloer, die middeleeuwse muziek maakte, 
maar bovenal een gepassioneerd muziekleraar op het 
Pius X-College in Bladel. Jongere broer Cees trad later 
in de voetsporen van Tejo, ook hij werd muziekleraar en 
dirigent. De twee, afkomstig uit een kroostrijk Reusels 
gezin - vijf jongens en vijf meisjes, kregen de liefde voor 
de muziek mee van hun vader, schilder van beroep, maar 
in zijn vrije tijd graag musicerend en dirigerend. 
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Tejo wás muziek, maar veel meer dan dat en juist 
daarover wil Jennemieke graag vertellen. Ze was 6 
toen haar ouders uit elkaar gingen, haar zusje Pieternel 
anderhalf jaar jonger. Zoals het meestal gaat na een 
scheiding: de meisjes gingen bij hun moeder wonen. Eens 
in de twee weken logeerden ze een weekend bij Tejo. Toen 
Jennemieke zeventien was besloot ze bij haar vader te 
gaan wonen. ‘Ik vond dat ik hem te weinig kende, ik wilde 
hem graag beter leren kennen.’ Later volgde ook haar zus. 

Terugkijkend is Jennemieke blij dat ze destijds die stap 
heeft gezet, want hierdoor heeft ze nog vijf jaar intens 
van haar vader kunnen genieten. Ze haalt het kaartje 
tevoorschijn dat aan de grote bos bloemen hing, waarmee 
Tejo zijn oudste dochter destijds ontving: WELKOM! Weet 
dat je van harte welkom bent. Maak deze plek en ons huis 
ook jouw thuis, waar het goed is om te wonen en fijn is 
om thuis te komen. Papa xxx.’

Samenwonen met haar vader was een feestje. Ze 
herinnert zich het glaasje port of het biertje dat ze 
’s avonds dronken, voordat ze gingen eten. ‘We hadden 
samen lange, soms heel filosofische gesprekken. Al mijn 
problemen kon ik bij hem neerleggen.’ Lachend: ‘En hij zei 
nooit wat ik wilde horen…’ 

Met andere woorden: hij was eerlijk en oprecht, spaarde 
zijn dochters niet, dat doet het leven immers ook niet.  

Jennemieke: ‘Die gesprekken mis ik ontzettend. Als ik 
nu een probleem heb, vraag ik me altijd af hoe hij erover 

zou denken. Toen hij ziek werd, heb ik alles gevraagd wat 
ik van hem wilde weten. Over zijn jeugd, over de tijd dat 
hij op een kostschool zat, over zijn werk, zijn huwelijk, 
over ons. Ik zeg het vaak tegen vriendinnen: als je iets 
over je ouders wilt weten, vraag het ze, want er komt een 
moment dat je dat niet meer kunt…’

Voor Jennemieke en Pieternel kwam dat moment 
veel te vroeg. In januari 2003 kreeg Tejo de diagnose 
wekedelenkanker. Dat verklaarde de dikke buik waar hij 
al een paar jaar last van had. Tejo was een Bourgondiër, 
dronk graag een biertje, liefst met iets lekkers erbij. Die 
buik zou daardoor wel komen, vermoedde hij. Maar toen 
hij ging lijnen, die buik bleef en ook nog eens pijnlijk werd,  
ging hij toch maar eens naar een ziekenhuis. Het oordeel 
van specialisten was hard: niet meer te behandelen.  
Alleen met chemo zou zijn leven nog wat te rekken zijn. 

‘Al mijn problemen
kon ik bij mijn

vader neerleggen’

‘Ongeloof’, vat Jennemieke het gevoel samen dat tóen 
overheerste. ‘De eerste weken waren we helemaal uit het 
veld geslagen. Maar we zijn voluit voor overleven gegaan. 
Mijn vader wilde niet dood, had nog veel te veel te doen. 
Stiekem hoopten we erop dat er toch iets zou worden 
gevonden, waardoor hij het zou redden.’

TEJO WOUTERS  !   'MAAK ER IETS MOOIS VAN'
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Jennemieke zette haar hbo-studie culturele- en 
maatschappelijke vorming stop. Ze vergezelde Tejo naar 
het ziekenhuis, verzorgde hem mee, toen het slechter 
ging. Toch kwam de dood nog onverwacht. Een infectie 
werd het verzwakte lichaam van Tejo fataal. ‘De avond 
van tevoren gingen wij naar een feestje’, weet Jennemieke 
nog. ‘‘Maak er iets moois van…’ waren zijn laatste 
woorden. De volgende ochtend werd hij niet meer wakker. 
Die middag is hij in het ziekenhuis overleden, temidden 
van zijn hele familie.’ 

‘Rouwen is zwaar, omdat 
je het alleen moet doen’

Wat volgde was een achtbaan van emoties. Aan de 
avondwake en de uitvaart leek geen einde te komen: 
zoveel sprekers, zoveel muziek. Op het Pius X-College 
kwam het nieuws hard aan. Tejo was een geliefde docent. 
‘Tot het laatst wilde hij lesgeven. Als hij ook maar even 
kon, stond hij voor de klas. Dan vergat hij dat hij ziek was. 
Hij verloor ook nooit zijn humor, bleef grapjes maken.’

De periode daarna was zwaar, vindt Jennemieke. 
Na een half jaar kregen zij en haar zus van de 
woningbouwvereniging het bericht dat ze hun huis 
moesten verlaten. Ze woonden in een gezinswoning 
en waren nu geen gezin meer. Het huis moest worden 
leeggeruimd. ‘En mijn vader was een verzamelaar’, 
lacht ze. ’Die bewaarde alles.’ Er lag op zolder zelfs 
een compleet gedemonteerd kerkorgel – ze heeft 
het nog steeds. Zijn muziekkamer vol lp’s, boeken en 
cassettebandjes verhuisde naar broer Cees. 

Jennemieke en Pieternel gingen allebei samenwonen. ‘En 
toen kwam de klap… Ik wist van voren niet meer dat ik 

van achteren leefde. Ik heb ook begeleiding nodig gehad 
om alles op een rijtje te zetten.’

Zelfs nu, alweer bijna twaalf jaar later, is het verdriet er 
soms nog in alle hevigheid. Een liedje op de radio of in 
een winkel kan haar ineens keihard raken. Dan is het 
vechten tegen de tranen. Het verlies van haar vader heeft 
Jennemiekes visie op het leven zéker beïnvloed: het gaat 
niet om een dikke auto op de oprit, maar veel meer om 
het glas bier dat je met vrienden op een terras leegt. En 
werken is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkst. 
Reden waarom Jennemieke bewust tijd maakt voor de 
dingen die ze graag doet. 

Rouwen is zwaar, vindt ze, omdat je het alleen moet doen. 
Soms zou ze haar verdriet meer willen delen. De dag dat 
Tejo 65 zou zijn geworden heeft ze met familie ‘gevierd’. 
Dat voelde goed. Ze heeft een tattoo op haar rug laten 
zetten. ‘Maak er iets moois van…’ In het Latijn, de taal van 
de muziek. En bewust op haar rug, als steuntje in de rug. 

‘’t Is gewoon zo sund dat hij er niet meer is’, besluit ze 
haar verhaal. ‘Er zijn zoveel momenten die ik nog met 
hem had willen delen. ‘Meid, schouders eronder’ zou hij 
dan gezegd hebben. En ‘Ga ervoor, het leven is te kort’. 
Dat houd ik steeds maar in gedachten.’     !
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Het grote voordeel van die switch op 
latere leeftijd? Dat we levenservaring 
meebrengen. En levenservaring is 
in dit vak geen overbodige luxe. Je 
treft mensen alleen maar in droeve 
omstandigheden. Je komt intens 
verdrietige jonge ouders tegen, die 
net hun baby hebben verloren. Maar 
je wordt ook geconfronteerd met 
leeftijdgenoten die hun hoogbejaarde 
ouders moeten afgeven en daarmee 
vrede hebben, maar tegelijkertijd de 
pijn voelen van nooit meer iets te 
kunnen delen met de mensen die een 
vaste waarde waren in hun leven.  

Het blijft mooi om zowel die jonge 
ouders als die leeftijdgenoten een 
beetje troost te bieden, maar ook om 
samen met hen een mooi afscheid in 
elkaar te draaien. 
Hoe fijn is het dan om te kunnen 
putten uit die rijk gevulde koffer vol 
levenservaring? 
Daar komen in ons geval ook nog 
eens de vaardigheden bij die we 
leerden in ons vorige beroep. 
Vormgeving om mooie, sprekende 
kaarten te maken en journalistiek 
om die kaarten van dito teksten te 
voorzien en een handje te helpen bij 
de toespraken en de verbindende 
teksten. 

Yvonne draait intussen anderhalf 
jaar als uitvaartbegeleider en krijgt 
bij elke opdracht weer de bevestiging 

dat haar keuze voor dit mooie vak de 
juiste was. Susanne heeft haar start 
door gezondheidsproblemen een half 
jaar uit moeten stellen. Kortgeleden 
is bovendien haar vader overleden, 
die in zijn laatste maanden veel zorg 
vroeg. We hebben samen een mooi 
afscheid voor hem in elkaar gezet. 
Weer een nieuwe ervaring die in 
onze koffer kan.   

Daarom: uitvaartbegeleider nodig? 
Maak gebruik van die expertise 
en denk eens aan een leuke 
uitvaartvrouw.      !

Denk eens aan een leuke
uitvaartvrouw     
We noemen ons wel eens gekscherend de leuke 
uitvaartvrouwen. Onze groepswhatsapp heet LUV. Het zijn 
vrouwen, zoals wij,  die eerst iets anders hebben gedaan en 
daarna bewust hebben gekozen voor het uitvaartvak. Omdat 
we allemaal eenpitters zijn helpen we elkaar vooruit,  waar we 
kunnen.   

THANATOPRAXIE
(balsemen van de overledene)

Lees op onze website alle informatie over
deze “koninklijke” manier van opbaren!

WWW.MBALM.NL

www.linde-uitvaart.nl
www.susannegroeneveld.nl



Omgaan met verlies is voor pubers vaak lastig. Ze willen niet anders 
zijn dan anderen en stoppen hun problemen daarom liever weg. 

Lotgenotengroepen op middelbare scholen proberen hulp te bieden. 
Op het Pius X-College in Bladel zijn Phil  Lathouwers en Mariëlle 

Swinkels de kartrekkers. ‘Dankbaar werk’,  vinden ze allebei. 

Vier jaar geleden stopte Phil Lathouwers (67) met haar 
werk als docente Zorg en Welzijn op het Pius X-College in 
Bladel. Ze had er toen ruim veertig jaar in het onderwijs 
opzitten. Maar eenmaal gestopt, kwam ze toch nog 

twee jaar terug voor een aantal uren in de week. En 
ook nu heeft ze nog steeds een mailadres, waar pius-x.
college.nl aanhangt, omdat ze nog altijd de spil is van het 
rouwverwerkingsgroepje, dat ze acht jaar geleden opzette. 

ROUWVERWERKING OP PIUS X-COLLEGE 

Pubers verstoppen hun verdriet   
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Ze deed dat toen samen met Anisa Verlinde, een studente 
pedagogiek, die er meteen haar afstudeerproject 
van maakte. Directie en docenten plaatsten er 
aanvankelijk wel wat vraagtekens bij - was er niet 
genoeg op school voor kinderen die het moeilijk hadden? 
Vertrouwenspersonen, zorgteams, faalangstreductie, 
sociale vaardigheidstrainingen.. Moest dit er ook nog bij? 

‘Ja’ vond Phil. Ze had in al die jaren dat ze als docente 
én als vertrouwenspersoon meedraaide meer dan eens 
ervaren hoe diep het verlies van een naaste kan ingrijpen 
in het leven van jongeren. Sterker: het kan járen na dato 
nog doordenderen. Zónder dat de omgeving het in de 
gaten heeft. Het is immers al zo lang geleden. 

De docente maakte van dichtbij mee wat het gemis van 
een ouder kan betekenen. Haar man verloor zijn vader 
toen hij nog maar veertien dagen oud was. ‘Dat heeft hem 
zijn hele verdere leven parten gespeeld. Bij belangrijke 
momenten, bij veranderingen, had hij er last van. Als er 
tijdig goede begeleiding was geweest, had dat misschien 
voorkomen kunnen worden.’

Het rouwverwerkingsgroepje kwam er en draait intussen 
alweer acht jaar. Phil weet zich daarbij gesteund door 
docente beeldende vorming Mariëlle Swinkels (42), voor 
wie een wens in vervulling ging toen ze drie jaar geleden 
een andere initiatiefneemster, Clema Verstijnen, mocht 
opvolgen. Van de zeventien jaar dat Mariëlle lesgeeft in 
Bladel, is ze al zestien jaar vertrouwenspersoon. Ook 
zij weet hoe groot de impact op pubers kan zijn, als die 
een naaste verliezen. Ze hebben het al niet gemakkelijk, 
er gebeurt van alles in hun lijf, en dan komt er nog eens 
zo’n drama bij. Dat leidt tot boosheid en woede. Pubers 
willen niet anders zijn dan anderen en zwijgen daarom 
vaak over de problemen thuis of het verdriet waarmee ze 
worstelen. 

Lage drempel 
Phil en Mariëlle inventariseren in het begin van het 
schooljaar via de mentoren hoeveel kinderen een naaste 
hebben verloren. Vreemd genoeg is dat niet altijd bekend. 
Het wordt simpelweg vergeten door te geven, zowel door 
de basisschool als door de ouders of verzorgers. In het 
begin werden alleen kinderen benaderd die hun vader, 
moeder, broer of zus hadden verloren. Intussen zijn ook 
leerlingen welkom die veel verdriet hebben om de dood 
van hun opa, oma, ooms en tantes. Na de inventarisatie 
krijgen de ouders/verzorgers een brief thuis waarin 
deelname aan het rouwgroepje wordt voorgesteld. Het 
wordt heel bewust niet in de klas besproken. 

‘Ze komen met de meest 
bijzondere dingen’

De bijeenkomsten (zes in totaal, exclusief een 
terugkomdag in het nieuwe schooljaar) zijn ’s avonds, 
zodat anderen er geen getuigen van zijn. Dat haalt de 
drempel nog verder naar beneden. Toch zijn er nog 
genoeg leerlingen die er niets voor voelen. Ze willen 
er niet (meer) over praten of ze zeggen dat ze er geen 
problemen (meer) mee hebben. Maar de ervaring van 
Phil en Mariëlle is dat er veel verdriet en gevoelens van 
onmacht en boosheid worden weggestopt. Eenmaal bij 
elkaar met lotgenoten komt er veel naar boven. Droefenis 
en pijn, maar ook mooie herinneringen. Daar wordt 
bewust naar gezocht. In de tweede bijeenkomst mogen 

FOTOGRAFIE GERARD BRUGGENWIRTH
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‘Gevoelens ook anders uiten’
IMKE MENNEN (18) UIT BLADEL VERLOOR HAAR VADER 
KAREL TOEN ZE NOG MAAR ANDERHALF WAS.  
‘Dankzij videobeelden, later overgezet op dvd, heb ik een 
vrij goed beeld van hoe hij er uitzag, hoe hij sprak en hoe 
hij bewoog. Mijn moeder en mijn oom, de broer van papa, 
hebben ook veel over hem verteld. Op de basisschool 
kreeg ik voor het eerst problemen. Ik voelde me alleen, 
hing erg aan mijn moeder, durfde niet veel. Ik was niet 
jaloers op kinderen die hun vader nog wel hadden, maar 
begreep soms niet dat ze op hem mopperden. ‘Wees 
blij dat je nog een vader hebt’, dacht ik dan. Op de 
middelbare school bleef het gemis. Toen ik hoorde dat er 
een lotgenotengroepje was, heb ik me gemeld. Wat ik er  
vooral heb geleerd is dat je je gevoelens ook kunt uiten 
door middel van kunst, door te schilderen of te dichten. 
Ik studeer nu pedagogiek en wil misschien wel iets gaan 
doen met kinderen die te maken hebben met rouw. Daar 
kan ik mijn eigen ervaringen bij gebruiken.’

Mariëlle Swinkels (links) en Phil Lathouwers



REPORTAGE
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de leerlingen iets meebrengen wat hen herinnert aan de 
overledene. ‘Ze komen met de meest bijzondere dingen’, 
vertelt Phil. ‘Ik herinner me een meisje dat de sieraden 
van haar moeder bij zich had. Ze wist niet eens dat die 
er nog waren en heeft ze hier omgedaan. Als ik daaraan 
terugdenk krijg ik weer een brok in de keel. Dat was zo’n 
emotioneel, maar ook mooi moment.’ 

Er zijn gezinnen waarin het overleden familielid nog 
steeds een plekje heeft. Daar wordt op de geboorte- of 
sterfdag nog een ballon opgelaten of is er taart, maar 
er zijn ook gezinnen waarin er nooit meer over wordt 
gesproken. Vooral als de overgebleven vader of moeder 
weer snel een nieuwe partner vindt. ‘Juist als het wordt 
doodgezwegen, is er vaak behoefte aan hulp’, zegt 
Mariëlle. 

‘Praten met
lotgenoten werkt

beter dan therapeut’

De docentes zijn er allebei van overtuigd dat een groepje 
met leeftijdgenoten beter werkt dan een-op-een sessies 
met psychologen of andere therapeuten. ‘We zien dat 
daarmee vaak na één of twee gesprekken wordt gestopt. 
Praten met leeftijdgenoten, die hetzelfde hebben 
meegemaakt, heeft veel meer effect.’

Posters 
Elke bijeenkomst, die bewust niet in een klaslokaal wordt 
gehouden, wordt er door iedereen een kaars aangestoken 
voor het overleden gezins- of familielid. Er is altijd iets 
lekkers te eten en te drinken en er wordt muziek gedraaid. 

In de voorlaatste bijeenkomst gaan de leerlingen met 
z’n allen naar kunstenares/therapeute Hella Hertogs in 
Geldrop. Onder haar leiding maken ze een schilderij en 
een gedicht waarvan posters worden gedrukt, die later 
in de school worden opgehangen. Mariëlle: ‘‘Ik kan niet 
dichten’ zeggen ze dan. Maar als ze eenmaal beginnen, 
komen de woorden vanzelf. Ze maken de prachtigste 
gedichten en dat heeft niets met intelligentie te maken.’



De reeks bijeenkomsten wordt afgesloten met een 
samenzijn, waarvoor ook de ouders/verzorgers worden 
uitgenodigd. De gedichten worden dan voorgelezen. Het 
zijn mooie bijeenkomsten, waarin vooral de dankbaarheid 
overheerst. Dankbaar dat ze dit hebben mogen delen. 

Ook de ouders zijn dankbaar. Van veel ouders krijgen Phil 
en Mariëlle te horen dat de kinderen er thuis ook meer 
over praten. Phil: ‘Een moeder vertelde me dat ze na 
afloop van een bijeenkomst in de auto zo’n mooi gesprek 
had gehad met haar kind. Ze heeft zelfs een extra rondje 
gereden om het niet af te hoeven kappen. Prachtig is dat.’

Een rouwgroep leiden kun je niet alleen, vinden Phil 
en Mariëlle. Als de een even niet weet wat te zeggen, 
kan de ander aanvullen. Phil en Mariëlle volgden allebei 
cursussen en workshops om dit werk goed te kunnen 
doen. Wat allemaal wordt betaald door de school. ‘De 
medewerking van de directie is geweldig’, vinden ze 
allebei. ‘Als we iets nodig hebben, boeken of materialen, 
hoeven we het maar te melden.’

Dankbaarheid is er daarom ook van hun kant. Dankbaar 
dat ze dit werk mogen doen. ‘Ik gun het ieder kind zo’, 
zegt Phil. ‘Ieder kind dat daar behoefte aan heeft. Wij 
helpen ze een stapje verder in hun proces en dat is 
geweldig mooi om te doen.’   !
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‘ Dit zouden ze op elke 
school moeten doen’

LARS, DE ZOON VAN CINDY EN JOHAN ANTONIS UIT 
DUIZEL, STIERF TOEN HIJ BIJNA VIER WAS. HIJ WAS 
MEERVOUDIG GEHANDICAPT. DE TWEE OUDERE 
BROERS VAN LARS, SANDER EN GIJS, DRAAIDEN 
AFZONDERLIJK VAN ELKAAR EEN JAAR MEE IN HET 
ROUWVERWERKINGSGROEPJE OP HET PIUS X-COLLEGE. 
Moeder Cindy: ‘Dit zouden ze op elke school moeten 
doen. Sander en Gijs hebben een heel verschillend 
karakter, maar allebei hebben ze er veel aan gehad. 
Sander kon met zijn verhalen de anderen in de groep 
aansporen om zelf ook wat te vertellen over hun 
gevoelens en Gijs kwam los door de ervaringen van 
een lotgenote. In ons gezin hebben we altijd veel over 
Lars gesproken. We hebben samen met de jongens een 
mooi rouwverwerkingsboek gemaakt met tekeningen 
en herinneringen. Dat heeft ons enorm geholpen. Het 
groepje op de middelbare school was daar een goede 
aanvulling op, want dan merk je toch dat zo’n ingrijpend 
verlies nog steeds speelt. Ook al zijn de jongens intussen 
een stuk ouder.’  



20   !   SALUT   !  JUNI 2017   !  

Oncoreflex® massage 
 

  

Oncoreflex® massage verlicht de bijverschijnselen van 

chemokuren, zoals slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn 

en misselijkheid en helpt bij de opbouw van het 

immuunsysteem als de behandelingen erop zitten. 

Wordt vergoed als je aanvullend bent verzekerd. 

ondersteunt mensen met kanker 

www.praktijk-anculare.nl 

Dinan van Gastel 
hbo gediplomeerd therapeut 

Annet van der Corput
rouw- en verliesbegeleiding praktijk voor

Eindhovenseweg 59, 5524 AP  Steensel
telefoon: 06-28681583    e-mail: info@annetvandercorput.nl

www.annetvandercorput.nl

Heeft U behoefte aan een
ervaringsdeskundige?

Neem gerust contact met mij op,
ik help U graag!

Begeleiding bij rouw en verlies voor
volwassenen, kinderen en jongeren. 
Ook gezins- en partnerbegeleiding.



Mart maakte zijn eigen kist  
Mart Niessen (80) uit Heeze werkt graag met hout. Hij  maakte tafels, kasten, tuinhekjes, bedden 
en… ook maar alvast de kist waarin hij  later wil worden begraven. 

Zijn vrouw Eveline vindt het maar niets. De kist staat onder 
het afdak van het schuurtje achterin de tuin dat Mart heeft 
ingericht als werkplaats. ‘Ik kijk met opzet niet naar rechts 
als ik daar naar binnenga’, vertelt ze. ‘Ik hoef die kist niet te 
zien.’
Mart maakte het volgens haar helemaal dol toen de kist 
bijna klaar was en hij even ging proberen of hij er wel in 
paste. Hij had de kist op het tuinpad gezet en was er zelf in 
gaan liggen. ‘Ik kon er niet naar kijken’, zegt Eveline. Maar 
Mart vindt er niets engs of akeligs aan. 

Hoe hij op het idee kwam om zijn eigen kist te maken? ‘Dat 
is waarschijnlijk ontstaan tijdens een begrafenis. Dan zit je 
daar toch een uur of langer naar zo’n kist te kijken. ‘Dat kan 
ik ook’, was mijn gedachte. Vooral toen ik hoorde hoe duur 
die dingen zijn. Dat lukt mij voor véél minder.’

‘Ik heb altijd in een 
hiernamaals geloofd’

En dus ging Mart in zijn werkplaats aan de slag. Hij maakte 
eerst een maquette en begon toen met meten, aftekenen 
en zagen. De kist heeft schuine kanten en aan weerszijden 
drie handvatten, gemaakt van een oude kaasplank. Op het 
deksel prijkt een groot kruis. Als rechtgeaarde katholiek een 
‘must’ vindt hij. Waar veel geloofsgenoten afhaakten, voelt  
Mart zich nog steeds betrokken bij de kerk. Als voorzitter 
én zanger van het gemengd koor St. Martinus komt hij er 
nog zeker eens in de veertien dagen. ‘Als je katholiek bent, 
krijg je richtlijnen mee voor hoe je moet leven. Ik zal nooit 
iemand bewust besodemieteren. Ik heb ook altijd in een 
hiernamaals geloofd. Ik denk zeker dat dat mij steun zal 
geven als ik op sterven lig.’

Mart heeft voor zijn pensionering bij DAF en Van Doorne's 
Transmissie gewerkt. Om die reden kwam hij als Limburger 
in Brabant terecht. In zijn vrije tijd zocht hij afleiding in het 
hout. Eveline laat een boek zien vol foto’s van de dingen die 
hij in de loop der jaren heeft gemaakt voor zijn kinderen, 
kleinkinderen, familie, vrienden en sinds zijn pensionering 
ook voor derden. Het is duidelijk dat Mart een vakman is, die 
niet gauw ergens voor terugschrikt. 

Nee, ook niet voor het maken van een doodskist voor 
anderen. Wat hij ervoor vraagt? ‘Nou’, peinst hij. ‘Honderd 
euro voor het hout en tweehonderd voor het maken.’ Binnen 
twee dagen leveren is helaas geen optie. Dús voor wie 
geïnteresseerd is: tijdig bestellen! 

MART NIESSEN
ST.NICASIUSSTRAAT 8 HEEZE, TEL. 06-15219986
MARTEVEL@GMAIL.COM
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MARLIES VAN DER LINDEN WERD SLECHTS 38  

‘Vol gas, tot de tank leeg was…’  
De huiskamer van Annie van der Linden (50) in Leende heeft net een nieuwe kleur 

gekregen. Daarom hangen de lijstjes met foto’s van zus Marlies nog niet op de plek waar 
ze moeten hangen, maar Annie heeft ze snel gevonden. Zwart-wit foto’s en kleurenfoto’s 

omrand met goudkleurige lijstjes. ‘Ons hele huis hangt vol Marliesjes’, lacht ze. 

Ze haalt er ook het fotoboek bij 
dat gemaakt is van de uitvaart van 
Marlies. Het herinneringsprentje 
staat er in, een collage van foto’s 
van Marlies – van haar prille jeugd 
tot vlak voor haar overlijden. Een 
knappe vrouw, eigentijds gekleed. 
Annie: ‘Ze besteedde veel aandacht 
aan haar uiterlijk. Droeg mooie 
kleren met bijpassende sieraden. In 
de eindfase van haar leven heeft ze 
al haar zussen meegenomen naar 

een juwelier. We mochten allemaal  
iets uitkiezen…’

Annie steekt haar hand naar voren. 
Om haar vinger blinkt een gouden 
ring met een witte steen. Dan wijst 
ze naar de ketting om haar hals. 
‘Allebei van Marlies…. Ik draag ze 
altijd. Aan de achterkant van de 
ketting zit een klein plaatje waarop 
haar naam is gegraveerd. Een 
paar jaar geleden is er bij mij thuis 

ingebroken. Een heleboel waardevolle 
dingen zijn toen weggehaald. Maar 
de ketting en de ring had ik om. Wat 
was ik daar blij mee.’

We bladeren samen door het 
fotoalbum. Het was een prachtige 
zomerse dag in augustus 2007, 
toen er een lange stoet door de 
Dorpsstraat van Leende trok. Familie 
en vrienden liepen achter een 
zwarte affuit (het onderstel van een 
kanon) getrokken door zwarte Friese 
paarden, omhuld met een rouwkleed. 
‘Auto’s moesten stoppen, fietsers 
stapten af, mensen kwamen naar 
buiten’, herinnert Annie zich nog. 
‘Je weet dat de wereld doorgaat na 
een overlijden, maar toen stond alles 
even echt stil…’ 

Glanzende kroon 
Daarna werd Marlies op de 
schouders van haar zes zussen 
de kerk binnengedragen. Een 
emotioneel moment voor alle zes. 
Hoe onwerkelijk was het om de 
jongste van het gezin als eerste te 
moeten begraven? 

‘We waren met z’n tienen thuis’, 
vertelt Annie. ‘Drie jongens, zeven 
meiden. Mijn moeder was al 42 toen 
Marlies werd geboren. Zij maakte het 
tiental compleet. Een heel bijzondere 

RUBRIEK  !   OM NOOIT TE VERGETEN   



In de rubriek ‘Om nooit te vergeten’ 
vertellen nabestaanden over het leven 
van geliefden die er niet meer zijn.  
Annie van der Linden, werkzaam bij 
natuurbegraafplaats Schoorsveld in 
Heeze, bijt het spits af. Haar jongste 
zus Marlies (38) overleed tien jaar 
geleden. Het gemis is groot.  

meid. Altijd vrolijk. Maakte nooit 
ruzie.…’

Marlies was midden dertig toen 
ze maagklachten kreeg. Ze had op 
dat moment een goede baan in het 
management van Adecco, woonde 
samen met Maarten, die uit een 
eerdere relatie een dochter had. 
Aan haar glanzende kroon misten 
slechts een paar parels en dat 
waren kinderen. Terwijl haar zussen 
probleemloos zwanger werden, wilde 
dat bij haar niet lukken. 

Later bleek dat op de foto’s die ze 
in die periode liet maken al te zien 
was dat ze verdikte eierstokken 
had. Maagkanker zaait zich vaak 
als eerste uit in de eierstokken. Pas 
tijdens een second opinion werd de 
link naar de maag gelegd. ‘We zullen 
nooit weten of Marlies nog had 
geleefd, als dit eerder was gezien’, 
zegt Annie en ze staart even stil voor 
zich uit. 

Hond op de mat
Om vervolgens te vertellen hoe 
positief Marlies met haar ziekte 
omging. Nóg meer dan voorheen 
richtte ze zich op de dingen die ze 
leuk vond: wintersport, reizen en 
heel veel tijd doorbrengen met haar 
vele vrienden. De laatste weken 
van haar leven lag ze thuis op bed. 
Vaak vergezeld van haar zussen, in 
het bijzonder zus Mientje, die haar 
baan tijdelijk opzegde om overdag, 
als Maarten er niet was, bij haar zus 
te kunnen zijn. ‘Dikwijls lagen ze 
samen op bed naar films te kijken’, 
weet Annie nog. Zelf was ze er ook 

vaak. ‘Ik was de hond op de mat. Als 
de telefoon ging, nam ik die op. Had 
Marlies geen zin in bezoek of was 
ze er te moe voor – en dan hoefde ze 
alleen maar even met haar hoofd te 
schudden - dan wimpelde ik dat af.’

De laatste fase was zwaar. ‘Op een 
gegeven moment kon ze niets meer 
eten, terwijl ze daar altijd zo van 
kon genieten. Wij zijn een echte 
eetfamilie. Eten is voor ons heel 
belangrijk. ‘Als ik dát niet meer kan, 
hoeft het niet meer’, zei ze altijd, 
maar toen het zover was, wist ze 
haar grens toch weer te verleggen. 
Vanaf dat moment kreeg ze ’s nachts 
voeding via een sonde. Overdag 
bleef ze genieten van kleine dingen. 
Even met vrienden op een terras 
zitten bijvoorbeeld, ook al kon ze 
niets nuttigen. Het gezelschap, de 
gesprekken, daar haalde ze haar 
energie uit. We spraken zelden over 
haar ziekte of de dood. Als wij ooit 
verdrietig waren, was zij degene die 
ons troostte.’

‘Marlies wist haar 
grenzen steeds weer 

te verleggen ’

Annie is ervan overtuigd: in die 
laatste maanden heeft Marlies 
alles uit het leven gehaald wat er 
nog inzat. ‘We hebben het op haar 
rouwkaart geschreven: vol gas, tot de 
tank leeg was.’ 

Dát wil ze graag benadrukken. Dit 
verhaal moet niet alleen om haar 
ziekte draaien, maar ook om hoe ze 
was, voordat ze ziek werd. Hoe ze 
in het leven stond: gedreven in alles 
wat ze ondernam, altijd aandacht 
voor iedereen. Spontaan, vrolijk. 
‘Als zij binnen was, kon het feest 
beginnen. Ze ging graag uit, hield 
enorm van carnaval, droeg dan altijd 
hetzelfde jasje. Zo’n jasje dat ook de 
leden van een fanfare dragen, een 
muziekjasje zeg maar.’ 

Naast elkaar 
Dat jasje hangt nu bij Annie in de 
kast. Ook als aandenken. ‘Ze is zeker 
niet vergeten. Daar was ze zelf altijd 
bang voor. Dat ze niets betekend 
zou hebben in haar leven en dat 
ze vergeten zou worden, maar dat 
gaat nooit gebeuren. Ze leeft verder 
in ons hart. Marlies ligt begraven 
op het kerkhof in Leende, op een 
plaats die ze zelf heeft uitgezocht. 
We hebben de plekken ernaast ook 
meteen gereserveerd. Mijn vader, die 
in 1998 is overleden, is er later alsnog 
naast gelegd. Mijn moeder komt in 
hetzelfde graf. Mientje en Maarten 
willen graag bij Marlies liggen. Aan 
de andere kant kom ik te liggen. Dat 
heb ik Marlies beloofd.’

Die belofte weeg zo zwaar 
dat Annie er een plekje op de 
natuurbegraafplaats, waar ze 
nu regelmatig overledenen naar 
hun laatste rustplaats mag 
begeleiden, graag voor inruilt. ‘De 
natuurbegraafplaats is prachtig en 
ik zou die optie zeker overwegen, 
maar ik blijf toch liever dicht bij mijn 
ouders en bij Marlies. Die belofte 
breek ik niet.’     !
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Eeuwige rust in 
de schoonheid
van de natuur

De natuur geeft ons kracht. 
Energie. Leven. In goede en 
slechte tijden helpt de natuur. 
Ook bij een verlies. Dan biedt 
ze troost. Hoe fijn zou het zijn 
om alle tijd, rust en ruimte te 
hebben bij een afscheid?  
Op Schoorsveld geven we het 
afscheid en de uitvaart weer 
terug aan de mensen.  
Uw wensen staan centraal.

Kom vrijblijvend langs of 
maak direct een afspraak 
via contact@schoorsveld.nl
of bel 040-303 23 00.

Somerenseweg 116, 5591 TN Heeze     www.schoorsveld.nl     (040) 303 23 00     contact@schoorsveld.nl

Bij ons bent u 
7 dagen per week aan
het juiste adres voor

heerlijke 
verse aardbeien 

Onze lekkere kersen uit eigen boomgaard 
zijn te koop vanaf half juni.

Jansborg 1, 5595 GR Leende • Tel. 040 206 38 16
Kapsalon Leenderhof - Hofpad 8 - 5595 EP Leende
T: 040 2063309  www.kapsalon-leenderhof.nl

Wij zijn een gezellige salon, waar u als klant 
altijd terecht kunt voor al uw haarstijlen.

U bent van harte welkom om even 
binnen te lopen voor advies, maar wij 

werken uitsluitend op afspraak. 
Voor trendy kapsels bent u bij 

ons aan het juiste adres!
Tanja Sleddens - Dielis

Wassen, knippen, drogen € 17,00



!  BIJZONDERE BEGRAAFPLAATSEN

Het is niet alleen de eenzaamheid die 
wordt gevreesd. Want wie helpt je 
als je ziek bent en hulp nodig hebt? 
En wat doe je als je hoort dat er aan 
de achterdeur wordt gemorreld? Of 
als je uitglijdt als je uit de douche 
stapt? Wie kent de verhalen niet van 
alleenstaande ouderen, die in hun 
huis ten val kwamen, waarna het een 
dag – of zelfs langer – duurde voordat 
ze werden gevonden.
 
Jan Verasdonck van CSI personen-
alarmering in Leende, kent de 
cijfers van buiten. Jaarlijks sterven 
er in Nederland 3.000 mensen aan 
een ongelukkige val in huis. Dat 
is vijf keer zoveel als er mensen 
omkomen in het verkeer! In veruit 
de meeste gevallen gaat het om 
ouderen. De beweeglijkheid neemt 
af, de ogen gaan achteruit, waardoor 
een drempel of opstapje eerder 
over het hoofd wordt gezien. Wat 
ook een rol speelt is medicijn- en 
alcoholgebruik. Ouderen slikken 
meer medicijnen (bloedverdunners, 
kalmeringsmiddelen), maar drinken 
’s avonds ook graag een borreltje 
of een wijntje. Zowel medicijnen 
als alcohol zorgen ervoor dat het 
evenwicht sneller wordt verloren. 

‘Wat veel mensen niet weten is dat 
de zorgverzekeraars meebetalen 
aan personenalarmering’, zegt 
Verasdonck. ‘Als er een indicatie is, 
valt dat in veel gevallen onder de 
basisverzekering.'
Geen zin in een lelijke, opvallende 
alarmknop op je arm of nek? Er 
zijn ook eigentijdse hangers op de 
markt. De batterijtjes gaan drie 
tot vijf jaar mee. Geen continue 
oplaadproblemen dus. Een druk 
op de knop is voldoende om 
de centrale te alarmeren die 
onmiddellijk buren, familie of de 
zorg inschakelt. 

Er komt ook een zendertje op de 
badkamer- en slaapkamerdeur. 
Blijven die opvallend lang gesloten, 
dan wordt er eveneens vanuit de 
centrale een lijntje gelegd naar de 
hulptroepen. Datzelfde gebeurt bij 
rookvorming. 

De alarmknop is ook 
te gebruiken bij 
ongewenste bezoekers 
aan de voordeur 
(babbeltrucs) of 
bij onraad in de 
nachtelijke uren. 
Verasdonck 
vertelt dat hij 
ooit tussen oude, 
ingeleverde 
apparaten een 
briefje vond. 
‘Dankzij jullie 

heb ik de laatste jaren van mijn leven 
niet bang hoeven te zijn. Dank je 
wel.’ ‘Daar doe je het voor’, lacht hij 
tevreden. ‘Een groter compliment 
kun je niet krijgen.’    !

BANG OM ALLEEN OVER TE BLIJVEN? PERSONENALARMERING KAN VEEL RUST BRENGEN   

Hulp in een hangertje   
Alleen overblijven. Het is wat ouderen misschien nog wel meer angst inboezemt dan 
doodgaan. Want hoe leuk is het leven nog als je elke ochtend alleen je boterhammetje 
moet opeten, alleen de krant moet lezen en niets meer kunt delen met je partner?   
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Weten of jouw verzekerings-
maatschappij alarminstallaties 
meebetaalt ? Kijk dan op 
www.alarmaanvragen.nl 
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Verstild verdriet
in Margraten
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!  BIJZONDERE BEGRAAFPLAATSEN

Meer dan 8.000 jonge Amerikanen, die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog,  
l iggen begraven onder de Limburgse löss in het kleine dorpje Margraten. 
Salut! trotseerde de kou en bracht een bezoek aan de grootste Amerikaanse militaire 
begraafplaats in Nederland.  

Een dagje uit naar Limburg begint 
met…. koffie en vlaai. Limburgse 
vlaai. 
In ons geval bij brasserie Bie 
Brouwers aan het kerkplein 
in Margraten. Onderweg van 
Maastricht naar Margraten zijn we 
de Amerikaanse begraafplaats al 
voorbij gereden. Die lag er stil en 
verlaten bij. Niet zo vreemd, want 
het is nog vroeg. En… het is koud, 
heel koud. De thermometer in de 
auto gaf min vijf graden aan. 
De uitbaatster van Bie Brouwers 
vertelt dat de begraafplaats nog bijna 
dagelijks bezoekers trekt. Vooral in 
het laatste weekeinde van mei is het 
er druk. Dan vieren de Amerikanen 
‘Memorial Day’ en maken nog 
steevast enkele honderden 
familieleden de oversteek naar 
Nederland. ‘Dan staan er ook altijd 
fotootjes van de omgekomen soldaten 
bij de kruisjes’, weet de caféhoudster. 
‘Heel indrukwekkend.’  

Het was in 1944 toen de Amerikaanse 
kapitein Shomon bij de gemeente 
Margraten – toen nog niet 
samengevoegd met Eijsden - 
aanklopte voor een stuk grond, 
waarop Amerika de gesneuvelde 
soldaten kon begraven. De 
opmars naar het noorden moest 
nog plaatsvinden. Het was de 
verwachting dat veel jongens dat niet 
zouden overleven. Zonder overleg 
met de grondeigenaren werden 2,5 
hectare grond langs de rijksweg 
naar Maastricht aan de kapitein 
toegewezen. Later, toen intussen 
de eigenaren een vergoeding 
hadden gekregen, werd de grond 

in eeuwigdurende bruikleen 
gegeven. De leiding is sindsdien in 
Amerikaanse handen. 

‘Lange wachtlijst
voor adoptie van

militair graf’
Bijna 18.000 gesneuvelde militairen 
werden tijdens de opmars van de 
geallieerden in Margraten afgeleverd. 
Niet alleen Amerikanen en hun 
bondgenoten, ook Duitsers. Ze 
kregen allemaal een rustplek op het 
terrein. Na de oorlog werden ze weer 
opgegraven, waar veel Limburgers, 
bij gebrek aan ander werk, bij 
hielpen. Veel lichamen gingen 
terug naar het land van herkomst. 
Uiteindelijk bleven er ruim 8.000 
over, die opnieuw werden begraven 
en allemaal een wit kruis kregen. 

Sindsdien staat Margraten synoniem 
voor de Amerikaanse militaire 
begraafplaats. 

Terwijl we ons te goed doen aan 
cappuccino en abrikozenvlaai, komt 
de kok uit de keuken om ons een 
filmpje te tonen. De flakkerende 
vlammen op een videoscherm, die 
een haardvuur moeten simuleren, 
maken plaats voor beelden die 
iedereen wel kent: lange rijen, witte 
kruizen op een uitgestrekt grasveld.  
De avond voor ons bezoek aan 
Margraten zijn we al op internet 
aan het zoeken geweest. Er zijn veel 
websites over de begraafplaats, stuk 
voor stuk een bron van informatie. 
Er is een site (fieldsofhonor-
database.com) waarop veel 
namen van soldaten zijn terug te 
vinden. Een klik op de naam lepelt 
het verhaal op van die soldaat. 
Alle graven in Margraten zijn 
geadopteerd – vaak door mensen uit 



28   !   SALUT   !  JUNI 2017   !  

!  BIJZONDERE BEGRAAFPLAATSEN

het dorp, die een paar keer per jaar 
bloemen komen brengen. Gaat er 
een adoptiefouder dood, dan wordt 
er een ander aangewezen. Er is een 
wachtlijst met meer dan vierhonderd 
namen. 
De websites vertellen dat er de 
voorbije decennia al heel wat 
ontmoetingen zijn geweest tussen 
de familie van de gesneuvelde 
soldaten en de adoptiefouders. 
Amerikanen zijn naar Limburg 
gekomen en Limburgers zijn naar 
Amerika gereisd. Er zijn langdurige 
vriendschappen uit voortgekomen.  
De dood die verbroedert…

En dan is het tijd om zelf te gaan 
kijken. De jas wordt dichtgeknoopt, 
de das stevig om de nek gedraaid en 
de muts over de oren getrokken.  
Er staan intussen een paar auto’s bij 
de begraafplaats, maar die blijken 
van het personeel te zijn. Wij zijn 
op deze koude januaridag de enige 
bezoekers. 
Eenmaal uit de auto, blaast een 
ijzige wind ons bijna uit onze jassen. 
Dat voelt verre van aangenaam. 
Tegelijkertijd worden we gegrepen 
door het Limburgse heuvellandschap 
dat bedekt ligt onder een dun 
laagje witte rijp. De lucht met 
nauwelijks wolken is kobaltblauw. 
De silhouetten van de wilde 
kersenbomen tekenen daar scherp 
bij af. Het felle zonlicht doet de
sneeuw rond de kruizen glinsteren. 
Ideaal fotoweer…  

We wandelen langs de kruizen. 
Lezen de namen, Wayne, Vince, 
Sam, Louis, George – er staan geen 
geboortedata bij. Maar we weten 
hoe oud ze moeten zijn geweest. 
Negentien, twintig, eenentwintig…. 
net zo oud als onze dochters nu. 
Jonge meiden, nog maar net kind-af, 
vol dromen en verlangens. Diezelfde 
dromen moeten deze jongens hebben 
gehad. Geboren in 1920, 1925… 
hetzelfde geboortejaar van een van 
onze vaders en die is pas heel recent 
overleden… 

We hebben een dag eerder op de 
website margratenmemorial.nl het 

FOTOGRAFIE SUSANNE GROENEVELD
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verhaal van Leo Lichten gelezen. Een 
jongen die zo goed kon leren dat hij 
naar een speciale school mocht en 
niet in dienst hoefde. Maar er waren 
te weinig soldaten, waardoor hij toch 
werd opgeroepen. Leo sneuvelde al 
op de derde dag dat hij in Europa 
was. Negentien jaar jong.  
En het verhaal van Dolly Vincant, een 
zogenoemde ‘flight nurse’, die tijdens 
dertig missies honderden gewonde 
soldaten evacueerde. Haar laatste 
vlucht op 14 juni 1945 werd haar 
fataal. Het vliegtuig waarin zij zat 
werd neergeschoten. Dolly werd 28. 

‘Vrijheid en vrede,  
het leken na de oorlog 

vaste waarden’
Achtduizend jongens (én meisjes 
dus) – het is slechts een fractie van 
de miljoenen die tussen 40 en 45 het 
leven gaven voor vrijheid en vrede. 
Het leken na de oorlog waarden waar 
nooit meer aan getornd zou worden. 
Dat hadden die vele doden ons toch 
wel geleerd. 

En toch… is het nu, anno 
2017, allemaal niet meer zo 
vanzelfsprekend. De wind hoeft maar 
even verkeerd te staan of vlammetjes 
worden vuurzeeën met afschuwelijke 
gevolgen. 
We maken een foto van bevroren 
bloemen. Hoe hartverwarmend 
moet het voor de familie van de 
gesneuvelde soldaten zijn (geweest) 
om te weten dat er hier iemand was 
die zich bekommerde om het graf, 
die er regelmatig kwam en die er 
bloemen bij legde.  
We noteren een paar namen. Daniel 
B. Nazzarett, John Palmblad – 
misschien kunnen we later thuis nog 
eens opzoeken wie deze soldaten 
waren.   

Er is een kleine bezoekersruimte 
bij de begraafplaats. Geen café, 
geen winkeltje, waar de boeken 
over Margraten te koop zijn. ‘Een 
begraafplaats is geen commerciële 
business’, verklaart een medewerker 
in de kapel, maar hij vertelt ook 
dat er plannen zijn voor een soort 
museum mét restaurant. Daar zullen 
ze Bie Brouwers niet blij mee zijn, 
maar het zou een mooie aanvulling 

zijn op de rijen witte kruizen. Omdat 
namen en gezichten, zoals op de 
websites, zoveel meer losmaken en 
zoveel meer doen beseffen dat dit 
niet nog eens mag gebeuren. 
Na ongeveer een kwartier al – langer 
houden we het niet vol – stappen we 
weer de auto in. Verkleumd tot op 
het bot. Handschoenen blijven aan, 
muts nog even op, totdat de auto op 
temperatuur is. En we zijn stil. Met 
onze gedachten bij zoveel vervlogen 
dromen.    !

BIJZONDERE BEGRAAFPLAATSEN  !  



Wie straks je huis erft, wie je spaargeld mag verdelen: de meeste mensen hebben 
dat wel vastgelegd in een testament. Maar het wordt anders als het om euthanasie 
gaat of om het afhandelen van financiële zaken als je dat zelf niet meer kunt. Een 
levenstestament is dan dé oplossing.   

Stel: je bent al meer dan veertig jaar 
getrouwd, je partner krijgt de ziekte 
van Alzheimer en wordt opgenomen 
in een verzorgingstehuis. Voor 
jou tijd om het huis te verkopen 
en kleiner te gaan wonen. Geen 
probleem, zou je denken. Tóch wel, 
want je mag niet zomaar een huis 
verkopen dat óók eigendom is van 
je partner, ook al is die intussen 
wilsonbekwaam. 
Tenzij je dat in een levenstestament 
hebt laten vastleggen. Zo niet, dan 
moet de rechter eraan te pas komen. 
En die kán jou volmachtigen, maar 
ook een van je kinderen. Of hij kan 
een buitenstaander aanwijzen, 
bijvoorbeeld een notaris, én hij mag 
de prijs van het huis meebepalen.  

Een levenstestament is dus zeker 
zo belangrijk als het regelen van je 
materiële nalatenschap.  
Alleen heeft het levenstestament 
nog lang niet die status en dat komt 
volgens notaris Heidi Renders van 
H2H notaris in Eindhoven omdat 
de meeste mensen denken dat de 
wet er wel in zal voorzien. Zoals in 
bovenstaand voorbeeld. Die wet zal 
toch wel begrijpen dat iemand met 
Alzheimer niet meer wilsbekwaam 
is en dat zijn/haar partner dan de 
zaken overneemt? Nee, dat doet de 
wet dus niet.  

Levenstestamenten hebben een 
enorme vlucht genomen. De 
vergrijzing, de enorme groei van het 
aantal Alzheimerpatiënten, maar ook 
de discussies rondom euthanasie 
zetten steeds meer mensen aan 
het nadenken. Wat wil ik als ik 
wilsonbekwaam word? Wie laat ik 
dan mijn zaken regelen? En wat als ik 
ziek word en het lijden uitzichtloos 
is. Wil ik verder als een kasplantje? 
Of mag mijn leven dan worden 
beëindigd?
Het zijn niet louter ouderen die bij 
een notaris aankloppen voor een 
levenstestament, benadrukt Heidi 
Renders. Ook twintigers laten hun 
wensen vastleggen. Op zich niet 
zo gek, want hen kan hetzelfde 
overkomen als in het voorbeeld. Vul 
‘auto-ongeval en coma’ in op de plek 
van Alzheimer en de problemen zijn 
identiek.  

Wie naar een notaris stapt voor een 
levenstestament doet er verstandig 
aan om vooraf goed na te denken 
over wat hij/zij wil laten vastleggen.  
Op internet is veel informatie te 
vinden over hoe een levenstestament 
er uit zou kunnen zien. Een notaris 
kan desgewenst het hele proces 
begeleiden.  

‘Wat moet er 
met de huisdieren 

gebeuren? ’

Een levenstestament is er ook 
om vast te leggen wat er met 
de huisdieren moet gebeuren.  
Orgaandonatie kán er eveneens in 
worden opgenomen, maar Heidi 
Renders verwijst liever naar het 
donorregister, waar artsen in eerste 
instantie een beroep op doen. Omdat 
er bijna altijd haast is geboden 
bij een transplantatie, kan een 
levenstestament mogelijk te laat 
worden geraadpleegd.

Tot slot: een levenstestament 
groeit met mensen mee. 
Levensomstandigheden veranderen, 
inzichten groeien. Reden waarom 
een update zo nu en dan niet 
onverstandig is. Datzelfde geldt 
overigens voor een nalatenschap.   !

LEVENSTESTAMENT VOORKOMT PROBLEMEN  

Wil ik verder als kasplantje?
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Win een weekend bij ’t Brouwershuis
Los deze puzzel op en win een weekend bij ’t Brouwershuis (twee 
overnachtingen incl. ontbijt in september t/m december 2017, data 
in overleg met ’t Brouwerhuis). De letters in de gekleurde vlakjes 
vormen samen een woord. Mail de oplossing voor 15 augustus naar  
info@salutmagazine.nl of stuur 'm naar Studio Iris, Schoolstraat 24, 
5595 CS Leende. We maken de winnaar bekend op Facebook en op 
onze website!  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. insect dat voor overlast kan zorgen in de zomer 2. grote maat handdoek 3. 
buitenplaats bij café of restaurant 4. mengsel van fruitsap en alcohol 5. kort 
uitstapje naar een stad 6. populair aan de koffiebar 7. zand bij de zee 8. houdt 
drankjes langer koel 9. jus d’orange 10. plu voor de zon

 

 

 

 

             

Accountants met draagkracht 

Klein, maar met de kracht van een groot 

accountantskantoor. 

Bij ons bent u verzekerd van een 

persoonlijke service en een doelgerichte 

aanpak! 

 

Biesven 1a - 5595 DD - Leende 

040-226 5404 

 

www.vanloon-accountants.nl 

Onze koffietafels zijn fameus – 
tot ver buiten Leende.

Al vanaf 10 euro per persoon.
Een stevige lunch met alles er op en 

er aan kost 15 euro per persoon.

Kees en Adrienne Slager, Oostrikkerdijk 1, 5595 CX Leende, kees@stichtingdeschakel.nl, www.hetbrouwershuis.org

Day-kaffee
Restaurant

Hotel
Bed & Breakfast

LET OP, van september t/m 
december 2017 ontvang je

 10% korting 
op een koffietafel bij het 

tonen van deze advertentie.

Ook adverteren in Salut? Meer info? studioirisdtp@me.com



Wie alleen woont, is zich bewust van allerlei gevaren. Logisch, want alleen bent u kwetsbaarder. 
Gelukkig kunt u dit met één druk op de knop veranderen. Letterlijk: met een personenalarm van 
CSI Service. 
 
Voelt u zich niet goed? Hoort u inbrekers? Bent u gevallen? Of staat er iemand voor de deur 
die u niet vertrouwt? Met één druk op de knop schakelt u hulp in, 24 uur per dag – 7 dagen per 
week. Een hele geruststelling.  

Met een personenalarm bent u alleen ook veilig.

Hoe veilig voelt u zich, 
nu u alleen woont?

Exclusief bij CSI Service: 
onze eigentijdse collierzender.

Kijk voor meer 

informatie op 

csiservice.nl

CSI Service is dé specialist op het gebied van personenalarmering. 

Wij werken voor vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars. 

Bel ons op: 088-0274017. 


