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VOORWOORDVOORWOORD
Het bereiken van de 60-tig jarige leeftijd is geen sinecure.
Het is een moment om stil te staan, een moment om terug te 
kijken, een moment om op je in te laten werken. 
Alleen, maar ook samen met je familie  en vrienden.
Dat terug kijken op jouw leven hebben wij samen gedaan. 
Die mooie dierbare, speciale herinneringen zijn samengevat in  
dit speciaal voor jou gemaakte magazine.

Met deze speciale uitgave van   willen wij jou laten zien 
wat je voor ons betekent en welke plek jij in ons leven inneemt. 
Kortom:  een beeld van hoe je was en bent.

Veel leesplezier en van harte gefeliciteerd van

I edereen

josé.

Aan deze speciale, eenmalige en unieke uitgave van

hebben meegewerkt:

Bart | Sjoerd | Floor | Myrthe | Pap & Mam | Peter & Cobie, José & René | Will & Annelies | 
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 | Monique, Geert, Ellen, GJ, Miriam, Ward & Hélène | 
en iedereen die een bijdrage heeft geleverd
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Proost! Op nog vele gezellige jaren 
met leuke vakanties, chillen, en leuke 

gebeurtenissen!

Gefeliciteerd met je 60ste verjaardag!
Groetjes Sjoerd

een jaar waarin,

Een jaar waarin je lekker veel hebt gesupt.

En een jaar waarin we mijn afstuderen hebben mogen vieren.

Een jaar waarin je veel hebt kunnen chillen.

Een jaar waarin we veel met de familie

samen zijn geweest.

4 | josé.

Een jaar waarin we gezellig samen op 
vakantie zijn geweest.

Toen was daar plots maart 2020 
Corona. Iedereen moest thuis blijven 
in zijn eigen bubbel. De Familie Derks 
Whatsapp barstte uit zijn voegen. 
Dagelijks kwam er wel een mopje van 
Stella voorbij. Veel opbeurende teksten 
en de ruilhandel bloeide volop.

José als verbinder, wil ook nu Pasen voor 
de deur staat, iedereen laten weten dat 
we als familie er, ook al ben je alleen in 
je eigen bubbel, we toch samen dit feest 
vieren. De foto’s spreken boekdelen. 
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Het gebouw was in aanbouw en we hadden 
afgesproken in de schaftkeet. Tja, een eigen 
kantoor en koffie uit een porseleinen kopje 
was er nog niet. José moest het dus echt 
hier mee doen. Hans en ik hadden ondanks 
dat we in een bouwput zaten wel ons best 
gedaan. Iets lekkers bij de koffie en een pre-
sentatie van verschillende streekkazen. 

Het was een stralende dag toen Jose met ons 
het gesprek aan ging over ons eerste grote 
event. Gelijk een tweedaagse voor Ikea Ne-
derland. Het event was op 20 en 21 juni, een 
week voor de officiële opening. De klik met 
Jose was er direct. Ik weet niet meer goed of 
we veel hebben moeten onderhandelen over 
de prijs, maar we kregen in ieder geval de 
opdracht.
 
Deze opdracht van de tweedaagse (gegund 
want zo voelde het echt) heeft gezorgd dat 
Kameryck een vliegende start maakte. De 
kop was eraf en we konden gelijk laten zien 
wat we waard waren. De week voor het 
event kwam Jose en iemand van het event-
bureau nog een keer kijken. Ze werden toch 
wel een beetje zenuwachtig. Er moest nog 
zo veel gedaan worden, maar zoals altijd 
in een goede film; uiteindelijk kwam alles 
goed en zijn ze in 2008 zelfs nog een keer 

geweest, Never changing a winning team 
location!
Na dit event is José nog vele malen bij ons 
over de vloer gekomen. Vaak voor een 
cappuccino, maar net zo vaak als klankbord. 
Als je zo druk bent met je bedrijf is het goed 
om op zijn tijd een counter partner tegen-
over je te hebben die op de meest charman-
te manier tegen je kan zeggen of het wellicht 
niet beter is om het toch iets anders te doen. 
José is die persoon, en tot op de dag van 
vandaag een van mijn belangrijkste spar-
ringpartners. Zeker met het wegvallen van 
mijn compagnon Hans. Ondertussen is het 
2023 geworden en wat is er sinds die eerste 
ontmoeting veel gebeurd.

Samen met Peter (zwager van Hans) komt 
José nog minstens drie maal per jaar een 
customer journey doen bij Buitenplaats 
Kameryck. Altijd een luisterend oor, nooit 
oordelend en altijd een steun. 

Het is voor mij een voorrecht je te mogen 
kennen José. Dank je wel. 

Dikke kus, Mark 

HET 
CREËREN 
VAN EEN 
DROOM

En toen was het maart 2007. Hans en ik waren heel druk met het bouwen, 
bedenken en vooral creëren van onze droom, Kameryck. Een geheel 
nieuw project midden in het Groene Hart, maar vooral ook midden in de 
Randstad.  Mark Haagen
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Die dag in het voorjaar van 
1993, dat was toch een bijzonder 
moment daar bij “de Baak” in 
Noordwijk. Het was de ochtend 
van de kennismaking tussen de 
deelnemers van een manage-
mentopleiding die daar toen ging 
starten. Een eerste samenkomst 
van mensen die elkaar nog nooit 
hadden gezien. Mensen die aan het 
begin stonden van een bijzonder 
en intensief opleidingstraject. De 
deelnemers kwamen uit het gehele 
land, uit diverse bedrijven en over-
heidsinstellingen. 

Als Limburger had ik op de deel-
nemerslijst al gezien dat er nog 
iemand zou zijn uit Limburg: José 
Derks, van Superconfex. 

Bij onze kennismaking bleek al 
snel dat onze werkplekken hooguit 
een kilometer uit elkaar lagen. José 
werkte op een kantoor van Super-
confex in Stein, zelf werkte ik bij 
DSM op het industrieterrein dat nu 
Chemelot heet, direct aan de over-
kant van de snelweg. Zo ontstond 
ook al snel het idee de toekomstige 
autoritten naar en van Noordwijk 
samen te maken. 

Zo gezegd, zo gedaan. José reed in 
een wondermooie Citroen CX. En 
de autoritten naar en van Noord-
wijk werden voor ons haast een 
vast onderdeel van die manage-
mentopleiding. Het hoorde erbij: 
de rit ernaartoe was de voorberei-
ding; de reis terug werd de naberei-
ding. Het waren genoeglijke uren 
in de comfortabel voortzoevende 
CX, zelfs als we soms stil kwamen 
te staan in een file (rondom den 
Haag). Het waren uren waarin 
we de opgedane indrukken en 
ervaringen nog eens samen konden 
doornemen, konden verteren 
en konden verstouwen in onze 
gedachten.  

Tijdens een van die ritten viel 
opeens een bijzonder kwartje. We 
hadden allebei het sterke gevoel 
dat we elkaar al eens eerder hadden 
ontmoet. Maar wanneer en waar? 
Al pratend over ons verleden 
bleek dat mijn vriendin Maria van 
destijds – 1979 -, in Nijmegen op 
kamers zat in het huis waar Wil en 
Annelies woonden, en ook Philo. 
Toen Wil en Annelies gingen trou-
wen kregen Maria en ik een uit-
nodiging voor de bruiloft. Op die 
bruiloft konden we kennis maken 
met de verdere familie. En daarbij 
was dus ook José, de zus van Wil.  

Tja, zo’n managementopleiding: die 
gaat als een bezem door je hele per-
soonlijkheid heen, en doet links en 
rechts behoorlijk wat stof opwaai-
en. Vast aangenomen uitgangspun-
ten in je leven blijken niet zo vast te 
zijn, blijken zelfs totaal niet meer te 
kloppen. Nieuwe inzichten moeten 
een plaats te krijgen in je leven. Ge-
lukkig ligt “de Baak” dicht bij zee, 
en wandelingen aan het begin of 
einde van de dag langs de branding 
boden genoeg tijd voor het nodige 
overdenken. 

Zo liep ik op een avond, mijn 
hoofd vol met dat denkwerk, over 
het strand. Want het was weer 

Over de nevelen 
van de zee, over een 
Citroen CX, over een 
managementopleiding
en over José Derks 
Christ Schreurs

BLOUSESvan josé

lichte blouse met rozen | blouse met abstracte vormen in oranje, rood en groen | blouse met 
geometrische patronen | mouwlose blouse met diepe hals | zomerblouse met ‘waaier’patroon | 
blauwe bloemetjes blouse | kraaglose blouse met groene bloemen en pofmouwen | zwarte blouse 

met witte strepen | ruiten blouse
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Lieve José,

Prachtig dromerig (schoon-)zusje van 16 lentes jong in 
Nederweert present bij het huwelijk van Will en mij 
op 22 juni 1979. Jij was als jongste meisje in het gezin 
heel volijk, sociaal, spontaan, slim en actief thuis in 

Oostrum en ook heel gezellig op vakanties met de 
familie. 

Je sloeg je vleugels uit en volgde jouw pad richting het 
studentenleven in Tilburg. Ging voor verdieping en 
verbreding in het communicatievak, ondernemer-
schap en zocht veel vormen van zelfontplooiing. In 

Bart vond je de ware liefde en jullie kozen de 21e juni 
als trouwdag aan de Vecht: de meest romantische 

midzomernacht-liefdes-dag!

Dromen, denken, durven, doen. Jjj hebt je persoonlijk 
en professioneel in diverse rollen geweldig ontwik-
keld. Je staat shining, sociaal en vol energie midden 

in het leven. Geniet elke dag en nog heel veel jaren van 
alle goeds: liefde en gezondheid,

Veel liefs,
Annelies

Al meer dan 30 jaar een ontzettend 
lieve tante. Deze foto heeft jarenlang 
op mijn kamer gehangen. Zowel in het 
huis van oma, bij pap en mam op het 
Vloeteind als in Eindhoven als student. 

Andria en Rob!

een heftige dag geweest.  Op dat moment 
kwam er een lichte nevel vanuit de zee 
het land binnen drijven. Even moest ik 
lachen. Want mijn gemoed voelde zich ook 
behoorlijk in nevelen gehuld: waar moest 
het nu naar toe? Juist op dat moment dook 
vanuit de andere kant José uit de nevel op. 
We praatten wat en liepen even samen op 
met elkaar. De nevel voelde alweer iets 
lichter. 

Dus hoezeer nevelen ook je levenspad 
verhullen, verbinding tussen mensen blijft 
belangrijk bij het vinden van die levens-
weg. Zo doen we dat met een klein clubje 
van die managementopleiding inmiddels 
al 30 jaar. 

Alle goeds, José. En nog heel veel verbin-
ding.

Tja, zo’n managementopleiding: 
die gaat als een bezem door je hele 

persoonlijkheid heen...

Lieve José, 

Jij bent en blijft de jongste van de zussen: 
je was dat olijke, vrolijke zusje met die 

vlechtjes en ook de meest sportieve. Dat 
vond ik heel leuk want Ik was de meest 

sportieve van de jongens. We verschillen 
10 jaar in leeftijd. Het parcours dat we 

aflegden liep in tijd en ruimte weliswaar 
uiteen, maar wij zijn allebei echt wel vol 
energie, dynamiek en eigenheid op onze 

levensweg verder gegaan. Fijn om je af 
en toe live echt te ontmoeten: jij geeft 

positieve energie en bent in veel opzich-
ten een stralende ster geworden (ook in 

Patience)!

Van harte proficiat met jouw 60e verjaar-
dag: nog vele jaren vol liefde, energie en 

gezondheid! 

Veel liefs,
Will
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Het begon allemaal met een basisschoolvriendschap van 
Sjoerd en Daan. Zo leerden we elkaar kennen, jullie toen 
ook nog op de Buitenweg, maar al heel snel verhuisd 
naar de IJsvogel. Al gauw leerden we elkaar door de 
vriendschap van de jongens beter kennen. Floor en Floor 
bleken het ook goed met elkaar te kunnen vinden. En 
natuurlijk horen Edward en Linda ook in dat rijtje thuis. 
Met z’n zessen waren ze een mooi stel!

Na verloop van tijd kwamen we op elkaars verjaardagen 
en kwam er samen met Herman en Ingrid, een soort van 
oppasdienst voor de middagboterham van onze kinderen 
en voor de schoolvakanties, als wij moesten werken. Deels 
met hulp van grootouders. Bij jullie nam Bart een flink 
deel voor zijn rekening, aan onze kant werd Oma Ien een 
begrip. 

Zo hebben de kinderen heel wat fijne uurtjes met elkaar 
gedeeld. Maar er was meer. We zijn met elkaar naar 
Sainte-Vertu (Frankrijk) geweest, kampeerden in Gulpen 
en ook op feestjes, vaak voor het bereiken van mijlpalen, 
waren wij en jullie altijd van de partij. We hebben hoogte- 
en dieptepunten in elkaars leven meegemaakt. 

De kinderen zijn inmiddels volwassen en hun eigen gang 
gegaan. Jij hebt nog een hechte vriendschap met Steef. Wij 
zien elkaar nu minder. Dat neemt niet weg dat het nog 
altijd gezellig is als we elkaar zien. Altijd even hartelijk en 
geïnteresseerd. Ik hoop dat we dat nog lang voort kunnen 
zetten. Ik vind het idee ook fijn om dichtbij, in de wijk, 
een adresje te hebben waarvan ik weet dat ik er altijd 
terecht kan, ook al maak ik daar nooit gebruik van. 

Ik wens je nog heel veel mooie gezonde jaren toe en hoop 
dat jullie nog lang in de buurt blijven wonen. 

Liefs, Jaap

HOE
HET 
BEGON

Jaap van Andel

Meestal gescheiden 
door slechts een muur 

delen we het genieten van de 
kleine dingen in life. Dat is voor ons 
super waardevol! Filosoferend over 

de kosmos, genietend van een bakkie of 
glaasje onder de gedeelde bomen, brengen 

we een goede buur fijn in de praktijk. 
Dankjewel daarvoor!

Alle reden voor ons om het feestje van jouw 
60e verjaardag dolgraag met jou mee te 

vieren.

Wat fijn dat jij er bent!

Erno & Mariëtte
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“Als 
ik jou 
toch 
niet 
had.”
Floor

REIZENenzo

Netheid:

Nauwkeurigheid:

Communicatie:

Locatie:

Aankomst:

Prijs-kwaliteitverhouding:

Beoordeling: Locatie:

In de rubriek REIZENenzo 
beoordelen we iedere maand een 
bijzonder logeeradres. 
Deze keer de ervaringen bij de 
BzonderB aan de IJsvogel in Maarssen.  
Erik en Suzan 

De eigenaren van deze prachtige woning zijn uiterst 
vriendelijk. Ondanks dat we onszelf met de sleutel 
konden binnen laten werden we met open armen 
ontvangen. 

De gastvrouw, beter bekend als José, had het hele huis 
voorzien van roze post-its. Hierdoor konden we snel 
onze weg in huis vinden.
 

Voor onze kinderen was van alles te spelen tevoorschijn 
gehaald. De dames hadden plezier voor 10. Knutselen, 
tekenen, boekjes lezen, bouwen, armbandjes maken, 
spelletjes en verstoppertje spelen. 

We mochten gebruik maken van de luxe ingerichte 
keuken. Hier hebben we tijdens onze vakantie heerlijke 
maaltijden kunnen bereiden. 

Uiteraard hebben we ook de omgeving ontdekt en wild 
life in eigen tuin gezien.
Het was een top vakantie!

Als dank voor deze gratis vakantie hebben we het gehele 
huis voorzien van prachtige tekeningen en kleurplaten. 
We raden een ieder aan die deze aanbieding krijgt 
aangeboden om hem te grijpen!

Foto’s:



16 | josé. josé. | 17

Het is alweer zo’n 20 jaar geleden 
dat wij elkaar leerden kennen 
doordat Sjoerd en Daan vriend-
jes werden en bij elkaar speel-
den. Wat een toeval; ook allebei 
een dochter met de naam Floor. 
Al snel deelden we een nieuwe 
vriendschap met de families 
Christiaans en Van Geest. We 
ontworpen onze eigen opvang 
villa in de zomer en hebben 
mooie uitstapjes gemaakt, 
gekampeerd met elkaar en zelfs 
naar Frankrijk. Wat een rijkdom 
voelde het met deze mensen in 
de buurt. Ook de meiden kon-
den het goed vinden met elkaar 
dus ik kijk met veel plezier terug 
op deze tijd. 

Sjoerd en Daan kozen hun eigen 
weg op de middelbare school 
maar gelukkig hielden we con-
tact. We moesten helaas afscheid 
nemen van Debbie, voor wie 
we tot het laatst mee mochten 
zorgen door middel van maal-
tijden koken voor haar gezin. 

Ook daarin vonden we steun bij 
elkaar. 

We sportten samen, wandelden, 
gingen spinnen en kochten 
allebei een racefiets. Samen met 
Jocelyn hebben we heel wat kilo-
meters weggefietst en onderweg 
vele kopjes koffie gedronken. 
Heerlijk waren deze tochtjes. 
Toen ik begin 2018 een knobbel-
tje in mijn borst voelde en van 
de huisarts terugkwam was jij de 
eerste die gelijk even langs kwam 
en me stevig vasthield. Jaap was 
naar zijn werk en nog niet thuis. 
Ook toen het borstkanker bleek 
was jij degene die met mij mee 
ging naar de eerste chemo. 

En toen nog het meedoen 
Stephanie met de Swim; wat een 
feestje was dat! Samen met velen 
zwommen we die 2 kilometer en 
zo ontstond de liefde voor het 
buitenwater. Heerlijk om in de 
zomer met jullie mee te kunnen 
zwemmen en iedere week lekker 

bij te kletsen. En in de andere 
tijd wandelen we regelmatig en 
pakken we altijd de draad weer 
op waar we de keer ervoor geble-
ven waren. 
Lieve Jose, ik ben heel blij met 
de vriendschap die we hebben 
en hoop dat we er nog heel wat 
jaartjes aan vast mogen plakken 
met vele kilometers wandelin-
gen en nog meer kopjes koffie 
onderweg! 

Geniet van je 60e verjaardag. 
Heel veel liefs, Stephanie

MEER DAN 20 JAAR
Stephanie Schaft

Van harte gefeliciteerd met je 60e verjaardag. 
Wat een mijlpaal!!

Wij hebben voor deze gelegenheid een stukje tekst 
gemaakt. Gewoon om onze waardering uit te spreken :)

Bij jou denken we aan jouw betrokkenheid. Alles wat 
je doet voor de familie. Van het organiseren van de 
familiedagen tot het regelen van de cadeautjes voor de 
kleinkinderen. Als er iets te vieren is, zal jij altijd je best 
doen om erbij te zijn!

Wij zijn trots op jou als tante. Alles 
wat je zakelijk hebt bereikt. Maar altijd 
op een menselijke manier en met als 
doel om te verbinden. Dat is wat jou 
onderscheidt. 

Je bent een voorbeeld voor ons als 
ouder. Geweldig om te zien hoe Sjoerd 
en Floor hun passie volgen en er 100% 
voor gaan om de beste versie van 
zichzelf te zijn. Overduidelijk met alle 
support die jij hen daarbij geeft!

Tot slot waarderen we jou positiviteit. 
Je gaat altijd uit van het beste in de 
mens en gaat uit van een goede afloop. 

Dit maakt dat je iemand bent waar mensen graag naar 
toe trekken voor een goed gesprek of voor advies. 

Herinneringen die we aan je hebben zijn jij als leuke en 
knappe tante als gangmaker op familiegelegenheden, de 
logeerpartijtjes in Maarsen (vaak als papa in Amsterdam 
moest werken) en dat Koen tot zijn onderbroek in de 
modder is gezakt op jullie bruiloft (ja die groepsfoto, 
daar had Koen geen broek aan :))

Wij wensen jou een hele fijne verjaardag en we hopen 
nog veel glaasjes wijn samen te mogen drinken!

WAT EEN MIJLPAAL!!!
Koen, Anke, Mariken en Thijs

josé. | 16

Lieve José.
Van harte gefeliciteerd met je 60e verjaardag. 
En geven jou dit Hart!

Wij wensen jou nog heel veel mooie en 
gezonde levensjaren toe! 
Gerhard en Bernadet
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DE ZWARTE MET HET WITTE HART-Arthur Japin | 

DE MODERNE MEDICIJNVROUW-Astrid Vester | DE 

KRACHT VAN NU-Eckhart Tolle | HOMO DEUS-

Yuval Noah Harari | DE 7 GEHEIMEN VAN DE 

SCHILDPAD | DE WIJSHEID VAN DE HEKS-Susan 

Smit | ZWART WATER-Louise Doughty | DAAR 

WAAR DE RIVIERKREEFTEN ZINGEN-Delia Owens | 

DE JONGEN OP DE BERG-John Boyne | SOLDAAT 

VAN ORANJE-Erik Hazelhoff Roelfzema

Als boeken iets zeggen over wat iemand bezighoudt, 
dan kun je concluderen dat José een brede interesse heeft. 

Deze boeken staan allemaal in de boekenkast. 

BOEKENvan josé

Gefeliciteerd met je 60e verjaardag! Het is een prachtige mijlpaal in het leven en ik hoop dat
je hebt genoten van een dag vol liefde, warmte en geluk omringd door dierbaren.

Als levensgenieter weet je altijd hoe je het leven moet vieren. Of het nu gaat om reizen,
dagjes uit of gewoon lekker ontspannen met een goed glas wijn, ik bewonder je passie en

toewijding voor de dingen waar je van houdt.
Vandaag willen we speciaal jou eren en vieren dat je een nieuw jaar van je leven ingaat. 

Ik wens je een fantastisch nieuw jaar vol met avontuur, liefde en geluk toe. Moge alle wensen
en dromen die je koestert uitkomen en moge je nog vele jaren gezond en gelukkig blijven.

Nogmaals, van harte gefeliciteerd met je 60e verjaardag. Ik hoop dat deze dag gevuld is met
mooie momenten en herinneringen die je voor altijd zult koesteren. Laten we samen

proosten op jouw gezondheid, geluk en het leven!

een prachtige mijlpaal
Myrthe Gouma
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lieve José, lieve José, 
toen je 4 was zat je zelf al op de plee.toen je 4 was zat je zelf al op de plee.

60 alweer stopt het nog een keer ?60 alweer stopt het nog een keer ?
Een peer, ik weet niet of je daar van houd. Een peer, ik weet niet of je daar van houd. 

Weer een jaartje erbij je word al oud.  Weer een jaartje erbij je word al oud.  
Toen ik baby was bij jou op schoot ik voelde me toen al groot.Toen ik baby was bij jou op schoot ik voelde me toen al groot.

Floor is jou kind die ik heel lief vind.Floor is jou kind die ik heel lief vind.
Logeren bij je was ook heel leuk er stond ook een beuk.Logeren bij je was ook heel leuk er stond ook een beuk.

Naar de kinderboerderij stond er ook een        bij?Naar de kinderboerderij stond er ook een        bij?
Nu is dit gedicht klaar Nu is dit gedicht klaar 

FEESTEN                                          maar.FEESTEN                                          maar.

Groetjes StellaGroetjes Stella

 

 

EEN PERSOONLIJKHEIDSANALYSE
Paul & Philo

EEN PERSOONLIJKHEIDSANALYSE
Kenmerken
 José IS:

• is nummer zeven van de acht kinderen 
van Jeu en Truus

• is de jongste van de vier meisjes
• was ooit de kleinste van deze vier
• is nu de langste van de zusjes
• is (nog steeds) zus, schoonzus, moe-

der, schoonmoeder, buurvrouw, vrien-
din, collega, schoondochter, partner 
en echtgenote, medewerker, vrijwilli-
ger, vrouw, Nederlands ingezetene (in 
willekeurige volgorde)

• loenst alleen nog maar een beetje als 
ze moe is

• is lief, vrolijk, charmant, belezen, 
wijs, sportief en nog veel meer

1

VOORKEUREN
 José houdt van:

• mooie dingen en er mooi uitzien  
sauna en massages

• strand en zon
• veel mensen en gezelligheid
• lekker eten2

KWALITEITEN
 José KAN GOED:  

• organiseren
• regelen tot in de puntjes als een echte 

regelneef (nicht?)
• anderen in het zonnetje zetten
• bedankjes en bloemetjes regelen  

mensen verbinden
• de stemming erin brengen

3
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kwam, dan sliep zij op de meidenkamer. Daar was het 
vooral gezellig: zegt Rietje! Je zult vooral veel geleerd 
hebben van al die intieme gesprekken waar Rietje mij nu 
niets meer over wil vertellen. Het is dan maar zo!
Je komt weer in ons leven op het moment dat jij gaat stu-
deren in Tilburg. In eerste instantie had je geen kamer 
in de stad van de Kruikenstad en woon je bij ons in huis 
aan de Provisorstraat. Daar hebben de nodige gesprek-
ken plaatsgevonden. Gesprekken die eigenlijk door jouw 
peetoom Peter gevoerd zouden moeten worden. Die was 
echter te druk met ‘andere’ zaken. Had ik toch mooi die 
rol overgenomen waar ik als kind naar verlangde. 
Het was de periode van Joop en het incident van de 
pil die door mam in jouw kast gevonden werd. Geen 
gemakkelijke context om het over te hebben. Joop heeft 
wel gezorgd dat wij een auto kochten (een gele Chrysler) 
met elektrische spiegels en ramen. Heel bijzonder voor 
die tijd. Het aardige was dat je die elektrische ramen ook 
van buiten gemakkelijk handmatig naar beneden kon 
schuiven… maar ja wie wist nou dat dat zomaar kon. 
Hummmm…? Iemand die in Tilburg de autoradio ’s 
avond in de parkeergarage uit de auto ontvreemd heeft. 
Maar goed, voor en na Joop waren er nog voldoende 
verleiders die uit het denkbeeldige gras van Jaap Fischer 
opstonden om met jou op avontuur te gaan. 
Het heeft even geduurd voordat jij voor Bart bent 
gevallen. Je kende hem allang maar de vonk kwam later. 

Joop zou gezegd hebben een soort startprobleem van 
de bobine die nog wat te weinig lading heeft. Het kwam 
gelukkig toch goed met jou. Onder de vleugels van Bart 
bouwde jij verder aan jouw leven. 
In de tijd dat ik in Nederhorst den Berg werkte heb ik 
menig keer bij jullie mogen logeren. Je hebt mij nooit 
het huis uitgegooid omdat ik de nachten wat luidruchtig 
doorbracht.
Jouw leven staat in het teken van verbinding; het gezin 
waar jij het jongste zusje bent, Bart als trouwe metgezel, 
je eigen gezin – Floor, Sjoerd en Mirthe,  je vrienden, de 
buurt… Je stuurt trouw kaartjes bij verjaardagen, hebt 
aandacht voor anderen, aandacht voor alle belangrijke 
momenten… Jij en Bart reizen stad en land of voor 
jullie kinderen, zien ze opgroeien, zijn trots op hen en 
genieten volop van hun ontwikkeling. Daarnaast doe je 
vrijwilligerswerk bij ‘Vier-het-leven’. Het zou zomaar het 
motto kunnen zijn van 
jouw leven.
Je bent niet meer mijn 
kleine zusje maar een 
vrouw die 100 ballen in 
de lucht houdt. 

Ik ben blij met jou als zus 
ook al blijf je altijd mijn 
kleine zusje! 

Wij moesten gaan spelen bij de buren, bij 
Annie Swemers. De lange leren jas van 
de vroedvrouw hing aan de paal van de 

trapleuning. De paal die later door pap afgezaagd is zo-
dat oma niet meer naar boven kon. Tante Mien kwam in 
huis… en ja hoor…alweer een zusje… De vierde in rij. 
Daarna nog maar één keer. Maar dat was een jongetje. 
Voor de vier meiden een soort pop die kon slapen, brab-
belen en echt kon plassen maar dan zonder batterijen! 
Die poppen werden pas later uitgevonden. Deze pop was 
echt… en toch om mee te spelen. Feitelijk is Léon vooral 
door de zusjes grootgebracht. Je zou kunnen schrijven 
‘opgevoed’. Feitelijk heb ik daar geen oordeel over. Je 
kunt het je wel afvragen… 
Mam vertelde na de geboorte van Léon dat dokter van 
Thiel gezegd had dat het nu wel genoeg was! Het hield 
ook op… Wat ik wel weer jammer vond omdat ik nu 
geen peetoom meer kon worden. Peter was de peetoom 
van José. Willy de peetoom van Léon… Maar ja, de 
aanwas van het gezin Derks hield gewoon op. Daarmee 
ben jij José mijn jongste zusje en werd ik geen peetoom 
meer.
En dan… dat zusje… hoera… dat kleine zusje wordt 
nu zestig jaar. Er kwam een mail binnen van enkele 
initiatiefnemers. De vraag: schrijf een mooi verhaal over 
vroeger, voor nu en later… Ik kruip achter de computer 
en probeer wat herinneringen op te halen. Het werkblad 
van WORD blijft echter behoorlijk leeg. Mijn vertrouw-
de gereedschappen zoals de producten van Bill Gates 
maar ook ChatGPT kunnen mij niet helpen.

Wat weet ik eigenlijk van iemand die meer dan negen 
jaar jonger is en nota bene van het andere geslacht. Daar 
zit een hele generatie tussen. Jaren van fundamentele 
veranderingen in de samenleving. Daartussen nog eens 
drie andere zussen en dan zijn we met acht kinderen in 
dat dorpse gezin in Oostrum. Vier zusjes waarbij jij als 
kleinste achter de anderen liep… allemaal mooie lange 

haren met hetzelfde jurkje, witte kousjes… Anja met de 
pijpenkrullen, jij met mooie lange blonde haren en een 
lui oog. Dat rosé vlinderbrilletje met een afgeplakt oog 
dat herinner ik mij nog wel. Je bent goed opgedroogd 
zeggen ze dan! Niks mis met dat meisje. Dat kun je wel 
afmeten aan het aantal vrijers dat in het gras lag. Te 
wachten op… Ja ze wist niet wat: zingt Jaap Fischer in 
het liedje ‘Sprookje’. Maar volgens mij gold dat niet zo 
voor jou! 

Grappig dat jij je van vroeger kon herinneren dat Will en 
ik boven op de gang tussen de muren omhoog konden 
klimmen. Jullie sliepen toen met de vier zusjes op één 
kamer aan de voorkant van het huis, boven de winkel. Ik 
had er geen herinnering aan, dat klimmen. 
Jullie speelden met poppen… ik speelde buiten… wij 
maakten een ondergrondse schuilhut… jij speelde 
winkeltje of zette een kopje nepkoffie… Ik was 12 en 
mocht jou thuis ophalen om deze foto te laten maken bij 
de schoolfotograaf. Je ziet hoe zorgzaam ik mijn hand op 
jouw schouder heb liggen.
 

Ik kan mij niet herinneren dat wij samen gespeeld 
hebben. Jij speelde met jouw zussen. Ik speelde vooral 
met Willy (en zijn vrienden zoals Bert de Klein), mijn 
klasgenootjes Frans Schelberg, Henkie van Bracht en 
Chef Claessen. Peter leidde zo zijn eigen leven en kwam 
al vroeg thuis met zijn Cobie. Jij was pas negen of tien 
jaar toen ik in Eindhoven op kamers ging. In de weeken-
den werd er gewerkt in de toonzaal of het opruimen van 
de loods… zo gingen de jaren van ons leven voorbij.
Toen ik met Rietje verkering kreeg en het weekend thuis 

HERINNERINGEN 
AAN MIJN
KLEINE 
ZUSJE Henk en Rietje

HOERA, een zusje, of 
SHIT, weer een zusje
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BonaireBonaire

Flamingo’s beeldenFlamingo’s beelden
rozezachte stilte uit.rozezachte stilte uit.

Groen gekrijs van papegaaienGroen gekrijs van papegaaien
omlijst de rust.omlijst de rust.

Naast de schildpadNaast de schildpad
zwemt de tijd.zwemt de tijd.

Op de zeepaardenOp de zeepaarden
hobbelt een glimlach.hobbelt een glimlach.

Plots opduikendePlots opduikende
dolfijnen, een flitsdolfijnen, een flits

van inspiratie.van inspiratie.

‘Bonaire’ van Walter Palm (1951, Curaçao)

Lieve tante José,

Wat was het leuk dat jij en Dorothé mij kwamen 
opzoeken! We hebben zo veel leuke dingen gedaan!

We dronken sundowners en keken naar de zonson-
dergang in ‘mijn achtertuin’, we maakten een ‘5 years 
later’ remake foto van mijn promotie, we liepen de 
Brandaris op in Washington Slagbaai, we bewonder-
den de flamingo’s, we gingen vaak en 

lekker uit eten, we aten roti van Roos, jullie zagen 
de ‘green flash’ met mijn collega Evi….we gingen 
snorkelen, en niet alleen overdag, maar ook ’s nachts. 
De ostracods onder de sterrenhemel! Hoe stoer en 
bijzonder was dat! Ik ben zo blij dat jij mijn tante 
bent, en ik hoop dat je mij nog lekker vaak komt 
opzoeken.
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag,

Veel liefs en kusjes van je nichtje Loes

 plafonnière | kleurrijke kaart | boeddha beeld | vaas | Maria van Oostrum | schaal met 
afbeelding van vis | soepterrine | oranjekleurig schaaltje | klankschaal | zeepbakje | 

inpakpapier met houder van de firma M. Derks-Camps

DINGETJESvan josé
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TweedeActe

Ik was druk in de weer met de voorbereidingen voor het 
toelatingsexamen van het “R.K. Lyceum voor Jongens 
Immaculatae Conceptionis” in Venray. We kregen geen 
softe Cito-toetsen met multiple choice vragen. Het was 
een serieuze horde, waar je al vroeg in de lente mee 
moest beginnen wilde je na de zomer kans maken op 
een toelating bij de paters Franciscanen.

In deze drukke tijd werd ik gewaar van het feit, dat het 
corset van mijn moeder losser moest. Ach heremetijd!! 
Het zal toch niet waar zijn!! En hoewel fifty/fifty er nog 
steeds een kans was; het had tenslotte 4-3 kunnen wor-
den werd het 3-4. Op 19 maart 1963 weer een meisje er-
bij. En wat voor een. Goudblonde lokken. Altijd lachen, 
nooit eens chagrijnig. Wel een lui oog bleek al vroeg. 
Dus brilletje. Wij met zijn drieën zagen dat heel scherp.

Een paar dagen nader-
hand konden wij het 
lezen in de Peel en Maas 
van 22 maart 1963. Ge-
boren in de week van 14 
t.m. 20 maart ’63: Derks, 
Josephina G. P. G. M., 
Mgr. Hanssenstraat 15.

Weg romantiek van D3 
Oostrum. Dat kleine 
dorp in Noord-Limburg 
dat dapper stand hield 
in de nabijheid van 
de Hertog van Gelre. 
Uitgeleverd aan Johan-
nes Hanssen, zoon van 
Oostrum (1906), die het 
schopte tot Bisschop van 
Roermond. Hij schreef 
over de Katholiek in het 
openbaar leven van deze 
tijd (1954), met het ver-
bod op lidmaatschap van 
socialistische vakbonden, 

het luisteren naar de VARA en het ‘ontraden’ van het 
lidmaatschap van de Partij van de Arbeid. 

In die Rijke Roomsche leven context kreeg Josephina 5 
voornamen mee. Één meer dan de anderen, die er elk 
4 kregen. Behalve Henk, die had er maar 3. Waar de 
secularisering opdoemde in het begin van de 60’er jaren, 
was de praktijk weerbarstig. Overigens werd het aanvang 
1965 gelukkig toch nog 4-4.

En beste lezer, de complexiteit werd veroorzaakt door de 
G. en de P. in de naamgeving. Dat klopte voor geen me-
ter. Die G. was Gertruda de Meter of de Doopmoe. De 
P. stond voor de Peter en dat was ik. Ik was dus dubbel 
in het pak genaaid. Ik had er ongemerkt en onbewust 
een verantwoordelijkheid bijgekregen, die nauwelijks te 
combineren was met de voorbereiding voor het toe-
latingsexamen en ik moest die verantwoordelijkheid 
ook nog eens delen met Tante Truus. De laatste kende 
ik vooral van de eieren en de melk, die ik er elke week 
ging halen. Voor een goed begrip. De Peter of Meter 
is iemand die andermans kind mede ten doop houdt 
en plechtig belooft medeverantwoordelijkheid voor de 
(christelijke lees:katholieke) opvoeding van dit petekind 
te zullen dragen. Nou daar ben je mooi klaar mee. Het 
werden zware weken tot aan het examen. Uiteindelijk 
slaagde ik met de hakken over de sloot en mocht ik 
naar de Franciscanen. Met tante Truus sprak ik af, dat 
we zodra Joséphine wat ouder zou zijn, en de vrolijke 
spijkerbroeken rond het huis zouden verschijnen, we 
onze taken als Meter en Peter gedetailleerd, omzichtig, 
liefdevol, maar vastberaden zouden oppakken. Tot die 
tijd zouden we onze rollen beperken tot een extra reep 
chocolade of zo.

Beste lezers, geïnteresseerd in het vervolg? Vul onder-
staand formulier in voor het volledige overzicht van 
“Het leven van Josephine” in 26 delen doorzoekbaar op 
namen alsmede op de voitures van de vrijers.

Momenteel wordt door de redactie gewerkt aan deel 
27 en 28 van de biografie van deze geweldige dame, die 
gelukkig dankzij de totaal mislukte inspanningen van de 
Meter en de Peter, tot grote hoogte is gestegen.

hierlangs afknippen
————————————————————————

METER EN PETER
OVERPEINZINGEN BIJ EEN PRELUDE

Peter Derks

EersteActe

Mijn onbezorgde jaren eindigden na mijn lagere school-
tijd. Tot dan was het leven overzichtelijk geweest. Het 
patriarchaat van drie levenslustige jongetjes werd welis-
waar belaagd door drie nieuwgeboren zusjes, maar daar 
leek het God-Zij-Dank een poosje bij te blijven. Het was 
te doen. We konden ons kortom wentelen in het geluk 
van een groeiende wederopbouw met veel echo’s uit het 
Wirtschaftswunder van de buren.

We hadden meer dan genoeg te eten. We konden met 
een eigen auto naar de kermis in Velden. De meisjes 
speelden dan met de konijnen en wij met de windbuks 
van Ome Grad. Verder veel soep en koud water uit 
een pomp in de keuken. Bij tante Annie dan, want wij 
hadden stromend water in overvloed uit een kraan. Met 
een trapauto erop uit naar de camping in de tuin. In een 
bungalow tent van oude lakens en een paar wasknijpers. 
Helaas was het varken al uit ons hok verdwenen en de 
kippenren leeg. Wij kregen onze eieren en de melk via 
Tante Truus van Opa Derks. Oma Camps bakte heerlijk 
brood met zwarte harde korstjes. Wij aten liever Tarvo. 
Die kauwgum-sneetjes-prut was veel moderner en dus 
ook veel lekkerder. Kortom een en al zaligheid.

Nu zult U, als lezer dezes zeggen, wat een vertroebeld en 
vertekend geromantiseerd beeld van die oudste herinne-
ringen. Maar lieve lezer, ik kan het staven. Voor U ligt de 
Balans gedateerd 1 januari 1955. De Balans van de “Lep-
keswinkel” M.Derks te D3 in Oostrum (L). De stand 
van zaken op het moment, dat de derde boreling zojuist 
was gearriveerd en het ook had overleefd getuige een 
marmeren plaquette in de Mariakapel van de plaatselijke 
kerk. In 5 jaar tijd van fl. 0,- naar een balanstotaal van 
fl. 25.787,82. Mirakels!!  Hier valt ook meteen op, hoe 
de fiscus op een creatieve manier wordt geïnformeerd. 
Pand fl. 7.000,-. Alle gebouwen en landerijen waren 
aangekocht voor fl. 10.000,-. Van dit kostelijke bezit 
maakte de “winkel” met zijn ca. 20m2 een miniem deel 
uit, maar werd royaal majorerend opgevoerd. Die auto 
was leuk. Een Volkswagen kever met twee van die kleine 
ruitjes achter en een kattebak. De Peelparel, de wasserij 
in Venray, droeg voor fl. 342,30 bij aan het bedrijfsresul-

taat. Voor de geschiedschrijving is het lijstje Crediteuren 
interessant. De kleinste fl. 2,50 was Hedebro. Een meu-
belindustrie in Tegelen. Wat haalde je daar voor dat geld. 
De grootste was Receveur. Grossier in stoffen. Groot 
bedrijf vlakbij het stadhuis van Venlo. Omgekomen in 
een verkeersongeluk. Reed met de auto tegen een tram 
in Rotterdam. Tot slot het overzicht der afschrijvingen. 
De bromfiets, een Solex, werd afgeschreven. Er was 
tenslotte een tweedehands Kevertje van Boer Loonen 
aangekocht. Zo werd ook de knopenmachine afgeschre-
ven en op zolder gezet. Wij mochten daar mee spelen. 
En om het niet te koud te krijgen werd er geïnvesteerd 
in een nieuwe haard voor de winkel. Een grote zwarte 
petroleum-kachel die geurde naar de fossiele oorsprong 
van zijn brandstof.

Kortom het leven lachte ons toe tot ik in 1963 geroepen 
werd voor de middelbare school.
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SCHOENENvan josé

blauwe schoenen met nepparels | zilverkleurige teenslipper | relaxschoenen | rode schoe-
nen met bandgesp | gympen | moderne brogues | kleurige schoenen met kraaltjes en flosjes 

| bruine schoenen met groene ‘gras’rand | groen suède schoenen met oranje veters

De roots van Derks liggen natuurlijk in het zuiden. Van Oostrum 
verschoof het geleidelijk naar Brabant, maar in de Randstad daar 
kwam een Derks niet snel terecht. Amsterdam, die grote stad. Toch 
maar kil, onpersoonlijk, en ieder voor zich. Daar weten ze niet wat 
Brabantse gezelligheid is. Gelukkig bracht José daar verandering 
in, met een heus toevluchtsoord in Maarssen.

En die plek gaf René een warm thuis ver van huis. Uitstapjes naar 
Nemo in Amsterdam waar de boeven samen op de foto gingen. 
Mee met Sjoerd zijn kinderfeestje met klimmen in de bomen. Of 
gewoon als een student die thuis komt voor de gezelligheid (en 
een hap gezond eten). Allemaal warme familiemomenten tijdens 
zijn studentenperiode. En nu gaat het verder met de volgende 
generatie. Heerlijk dat jullie spontaan op bezoek komen op de 
verjaardagen van de kids. Of dat ze uitkijken naar een avondje 
logeren, appelbomen zoeken in het bos, de kinderboerderij en de 
gigantische bak met Duplo. 

José, jij weet het beste van twee werelden te combineren: de 
levenslust en good vibrations van de grote stad & de gastvrijheid 
en gezelligheid van het Brabantse land. 
Je hebt een fijn gevoel voor wat goed en slecht is, en weet dit keer 
op keer te manifesteren. Je ziel voor een ijsje! Jij begrijpt het NUT 
daarvan. Daarmee worden Venster, LRC of de Haarrijnseplas ook 
een beetje van Derks.

Bedankt dat je zo'n heerlijke tante bent.
Truly a great great-aunt.

truly a greatgreat-aunt
René Derks
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Spoorstudente blonde José, mijn hand op je warme 
buik bij Toontje lager, ik op de grond en jij in mijn 
bed, toeval bij Berlage, je blik in het Polmanhuis, 
met je Renaultje, Deep Forest en Enigma al 
rokend naar Brugge, love is in the air, samen op 
de Lijmbeekstraat, lippenstift op de spiegel, samen 
met jou een beschuitje eten, Odeceixe ontdekken, 
champagne op de Eifeltoren, nepbruiloft met de 
Pinkstergemeente, naar de Buitenweg, echt in 
het huwelijksbootje, at last, love is in the air, just 
married op mijn shirt, huwelijksreis naar Texel, 
‘jointjes’ op de boot bij mama Hanh in Vietnam, 
onze allermooiste cadeautjes Sjoerd en Floor, van 
Buitenweg vliegen we naar Ijsvogel, op vakantie 
met de Volvo, Sipje en Sopje als reisgezelschap, 
kamperen met z’n vieren in de tent, schommelen 
in de hangmat, bootje bouwen, gieterje water 
halen, wijntje voor de tent, wijntje op de bank, 

wijntje bij het eten, wijntje omdat het kan, samen 
naar de film, samen naar musical, samen naar 
hockey (van de kids hè), samen het empty nest 
weer gezellig maken, naar de film, borrelen en eten 
bij Venster, elkaar scherp houden, aandacht voor 
elkaar, genieten van iedere zonnestraal, loungen op 
onze Ibiza Bali Tenerife bank, heel zen, wandelen 
op het strand, in het bos, langs de Vecht, suppen 
op de Vecht, Loire en Verdon, oeps sorry boink 
plons, met de sup picknicken in ‘Venetië’, genieten 
van een wijntje, met elkaar het leven vieren, wat 
een feest, al meer dan de helft van je 60 jaar samen, 
of nog langer eigenlijk sinds de introductie in 
Tilburg, jij als spoorstudente, jij forever young, 
lieve lieve José, love is in the air, my love, liefde 
altijd, en aandacht. 

Gefeliciteerd lieve schat! Alle liefs, Bart

Love is in the air...
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José's Glossy puzzel

Oplossing

kruiswoordpuzzelfabriek.nl - maak je eigen kruiswoordpuzzel

Horizontaal
3 je liefste nichtje ;-) 7 regelen als er iets staat te gebeuren 9 doe ik je niet na, veel te koud 12 je liefste
dochter 13 vol warme energie, zoals een dikke knuffel 14 je liefste liefste 15 iets met veertjes en energie
17 je veilige nest 19 karakter van iem. altijd kaartje/berichtje stuurt 20 je liefste zoon 21 wat wij altijd zullen
delen

Verticaal
1 jouw wiegje stond in 2 straat van buurman Leon 4 schoenenshoots deed je bij 5 jouw vak en grootste
hobby 6 warme omhelzing 8 hier pas je graag op 10 wat je ..... geeft groeit 11 een echte feestleeftijd 16 liefst
vol met leuke dingen 18 geel blauwe winkel 20 puberpresentje
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José’s glossy puzzel(1)
José van Gelder 

HORIZONTAAL 
3 je liefste nichtje ;-)  7 regelen als er iets staat te gebeuren  9 doe ik je niet na, veel te koud  12 je liefste dochter  13 
vol warme energie, zoals een dikke knuffel  14 je liefste liefste  15 iets met veertjes en energie  17 je veilige nest  19 
karakter van iemand die altijd een kaartje/berichtje stuurt  20 je liefste zoon  21 wat wij altijd zullen delen

VERTICAAL
1 jouw wiegje stond in  2 straat van buurman Leon  4 schoenenshoots deed je bij?   5 jouw vak en grootste hobby  6 
warme omhelzing  8 hier pas je graag op  10 wat je ..... geeft groeit  11 een echte feestleeftijd  16 liefst vol met leuke 
dingen  18 geel blauwe winkel  20 puberpresentje

 

 

 

IIKK  hhee  eeeenn  eecchhttee  oouuddee  ttaannttee,,  ddiiee  
wwoorrddtt  aall  6600  jjaarreenn..  SSttiikk  mmaarr  mmiitt  

oouuww  ggaarree..    DDee  nniieeuuww  ssllaaggeerr  vvoooorr  
22002233  hhee  aalllleeeenn  mmaarr  vvlleeeess  zzoonnddeerr  
vvlleeeess  eenn  iikk  bbeenn  aall  ggeewweeeess..  MMaaaarr  

nniiee  hheeuuss..  HHeett  kkaann  mmee  nniiee  
vveerrddoommmmee  mmeerr  dd’’rr  vvaallllee  sstteeeeddss  

vvaann  ddiiee  bbiieerr  
bboommmmee……....llaallaallllllaallllllaallllaallllllllaallllllaallllllaa    

Ha hah die van ons Mamm zit op de kop 
daar drinken we op. En nog een keer d’r. 

van de fanfare stik mar mit ouw 
gare….llalallalllallallaalla 

 Lieve JOSé van harte gefeliciteerd met 

je 60e verjaardag 

Lieve jose, we 
proosten op jouw. 4 
het leven en blijf 
bewegen. Die van 
mij is nog lang geen 
60 jare, stik mar met 
ouw 
gare…..llalalllalallal
alallalllaa 

Lieve ZUS, SPEELMAATJE, BUURVROUW, IS NOG ALTIJD DE 
JONGSTE ZUS. Dikke KUS.. 

NU GAAT HET DAN TOCH GEBEUREN, EN BLIJF IK ALS ENIGE NOG 
JONGE VIJFTIGER TOCH ECHT DE JONGSTE. Maar niet getreurd je 

blijft zo jong als je je voelt.  

LIEVE JOSÉ van harte GEFELICITEERD met je 60e 

VERJAARDAG. NOG VELE jaren en dat we dit nog vaak met zijn 
alleen mogen VIEREN. 

LALALLALLLALLA. …. En stik mar met ouw gare…en gei mi 
touw fanfare. 

Leon, Willemien, Marlies & Thijs
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Met zijn allen op vakantie naar Bad Grund in Duitsland.  
Naar een camping en slapen in een heuse tent. Wat leuk 
is met veel kinderen is, dat er altijd wel iemand is, om 
mee te spelen; Volleyballen, badminton, zwemmen, 
kaarten, dammen, of gewoon lekker muziek maken, 
zingen, kampvuur maken, kletsen of iets bezichtigen. 
Het was niet snel saai of stil. Ons Pap wilde op vakantie 
altijd één keertje koken nou ja, we gingen dan met zijn 
allen uiteten : ). 
Soms werd er op vakantie een dagboek bijgehouden. Zo 
ook in 1975.
Jij beschrijft op 8 juli, de verjaardag van Will, de dag met 
als afsluiting je lievelingseten.
(Zie ook het verslag hierna over de vakantie in Munster, Frankrijk)

Er volgen nog héél veel vakanties, zomer en later in de 
winter skivakanties, trouwfeesten, jubileums, uitjes, 
etentjes, met jullie kinderen, onze honden momenten 
om te memoriseren en om over te schrijven. José, wij 
delen veel dierbare en waardevolle herinneringen die 

ik in mijn hart koester. Ik hoop dat we het leven samen 
blijven vieren want het leven vieren José dat is echt op je 
lijf geschreven, zelfs als het regent.

Ik kwam de onderstaande spreuk tegen van Paul Coelho 
en dacht aan je. 

Blijf stralen lieve José, veel liefs.

Als de zon in je hart schijnt, 
zal je naar iedereen stralen

Jij, mijn zus José, bent als jongste meisje in het gezin 
Derks geboren, een familie met wel acht kinderen. Je 
hebt in een groot gezin meerdere jongste oudste en 
middelste kinderen. Bij ons zijn er drie oudste, allemaal 
jongens. Geboren in de generatie te weten babyboomers. 

Onze Moeder Truus wilde na drie jongens ook heel 
graag een meisje. Nou dat is gelukt samen met vader Jeu 
zijn zaad. Want opeenvolgend op de jongens kwamen er 
één twee drie meisjes. En ja hoor nog eentje op 19 maart 
in 1963.  Als vierde meisje op rij, de zevende in het gezin 
van de kinderen. 

Het getal nummer zeven heeft een blijvende 
spirituele betekenis in je leven behouden. Het 
is zó toevallig maar het ploepte zomaar vaker 
voor je op. Het kan lastig zijn om als een van de 
jongste in een grote familie je plek in te nemen. 
Maar het mag gezegd worden het is je zeer goed 
gelukt : ).

De oudste van de jongens, Peter werd in 1963 al als elf-
jarige broer je peetoom. Wat een verantwoordelijkheid, 
maar samen met Tante Truus kon hij het goed hàndelen.
Door Peter zijn toedoen kreeg jij overigens je naam 
José omdat je op de dag van de heilige Sint Jozef bent 
geboren. Je zou eigenlijk de naam Trudy krijgen van 
Tante Truus afgeleid omdat zij je je peettante werd. Met 
de zeven kinderen zijn wij meisjes in 1963 éven in de 
meerderheid geweest. Maar dat duurde niet lang want 
binnen twee jaar komt er nog één jongen. We zijn dan 
gelijk in aantallen jongens en meisjes.  Dan blijven we 
ook echt met ons achten want Mam gaat in het jaar 1965 
aan de pil en na 14 jaren voortdurend zwanger zijn en 
kinderen baren is het klaar. De pastoor kan hoog of laag 
springen genoeg is genoeg .

Ons  Pap en Mam zijn trots op hun gezin en dankbaar 
voor de gezonde kinderen. In huize Derks werd veel 
gewerkt maar in 1967 gingen wij toch echt ook op 
vakantie.

een        van de
 acht  Dorothé

7



josé. | 37

KUNSTenzo

José \,� tante 

Dit i� a:n tctenif\g Wf\ {l:l{X) fbul 
gemoott dcct Guu�. 

,Lieue Jo�e 
Dit is een tekening uan 
5lem gcrroalct d(X)� GuU5.
Gou� te.tent net ee" Uleek: oon d�zc: 't:oppotces .

j 
1 

l 

G 

; I 

- ,t 

• 

\ 

XX 

Ueu J�é 

Dil: ,� Guu� �ero dc:oc Guus 

t 

/ 

J 
/ 

I 

Marloes, Paul, Siem en Guus

37 | josé.

Geachte lezers
Op de eerste avond van de jaarlijkse vakantie van de familie Derks te Munster in Frankrijk rees 
het idee, afkomstig van Dorothé, om van de komende vakantiedagen een soort dagboek bij te 
houden.
Ieder lid van de familie, evenals de “aanhang” zou zijn indrukken van één dag op papier zetten., 
te beginnen bij het opperhoofd.
Dit plan werd met gematigd enthousiasme (iedereen was vermoeid van de reis) ontvangen.  
Vanaf die dag bleef regelmatig de copie binnenstromen op de, redactie (tent no 341), alwaar de 
schrijver deze’s zitting hield. Aan dit ruwe
materiaal heb ik gepoogd enige vorm, richting, inhoud, doel en zin te geven en wel zodat we 
hopen, dat het hierna volgende relaas tot ieders tevredenheid zal strekken-..

Ik heb gezegd,

de minnestreel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over het schrijfsel van ons Jozeetje kunnen wij kort zijn:
Een schattig verslag van een schattige dag.

Gisterenavond om 1 sec. over 12 uur was Willy jarig. Dorothé, Rietje en Cobie hadden een ge-
dicht gemaakt en opgezegd. Dat was hartstikke leuk.
Toen werd Willy tot Wilhelmus Napoleon gekroond. Een staf, een kroon en versiersel voor op 
de stoel van margrietjes. Ik ben toen meteen naar bed gegaan, och ja, Willy had enveloppen 
gekregen met “te-goedbonnen” van Peter en Cobie een langspeelplaat en van de rest veertig 
gulden te verkrijgen na de vakantie bij Dorothé. Om 8 uur bakte iedereen uit bed, dus waren 
ze allemaal vroeg op. We hadden gegeten en Willy, mam, pap, Peter, Cobie, zijn naar de wijn-
kelders geweest en hebben een paar flessen wijn meegebracht. Rietje, Leon en ik zijn naar het 
zwembad gegaan om .2 11 uur” Rietje en Leon waren om 12” 30 alweer weggegaan. 13.30 zijn 
Henk Rietje en Leon ergens heengeweest.

Later, om een uur of 3, zijn Joost, Philo, mam, Peter 
en Cobie ook komen zwemmen. Op het zwembad 
heb ik 2 meisjes van de camping gezien. Het waren 
Nederlandse, en daar ben ik verder de hele tijd bij 
geweest. Marjolein moest gaan eten (stokbrood) en 
ze vroeg of ik ook wat lustte. Ik had best wel honger 
(want van zwemmen krijg je honger), dus heb ik 
ook een paar sneetjes gegeten. Daarna merkten we 
dat je er ook patat (frite) kon kopen, we hebben 
toen ook frite gekregen. We zijn weer gaan zwem-
men. Marjolein en ik waren tot half weggebleven! 
Naar het was wel leuk geweest. Pap had extra mij 
de wortelenstamppot (van de vorige dag) warm 
gemaakt.
Peter maakte later 2 flessen champagne open. 
De doppen vlogen weg. We hebben onweer gehad 
en ik heb de hele tijd buiten staan kijken naar de 
flitsen. Er waren wel mooie bij. We hebben Willy 
zijn verjaardag verder gevierd. Toen ben ik 
naar bed gegaan.
-----------------------------------------------------------------------

36 | josé.
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Ik heb je leren kennen toen je voor de zoveelste 
opdracht bij Coca-Cola aan het werk was. Rotterdam 
was voor jou als kantoordag geschikt en dan zaten we 
vaak bij elkaar in de buurt. Gezellig.

Later kwamen we elkaar weer tegen in, toen nog, 
Kameryck. Een prachtige locatie van mijn zwager 
Hans. Jij was, voor Ikea, jaren daarvoor zijn 1e klant 
en dat bijzondere contact is gebleven. Hans vroeg 
jou en mij om met een kritische klantenblik naar 
het bedrijf te kijken. Een ongelooflijk leuke tijd brak 
aan toen Kameryck ging uitbreiden en wij onderdeel 
werden van het opstellen van het nieuwe concept, 
de inrichting mede mochten bepalen (ik had hier 
eerst “betalen” getypt, maar gelukkig hoefden wij ons 
daar geen zorgen over te maken). Menige discussie 
is gevoerd en wij zaten vaak, heel saai, op één lijn. 
Ik durf best te zeggen, dat mede door jou (en mijn) 
inspanningen, Kameryck nu met recht Buitenplaats 
Kameryck genoemd wordt. Én we blijven vinger aan 
de pols houden. De ‘rondjes’ die we samen maken, 
met een lekkere lunch als afsluiting, houden we erin!

Je hebt Marjan en mij een bijzonder leuke avond 
bezorgd met een Midzomer Theater evenement. 
Lekker eten en een mooie voorstelling. Samen met 
Bart, Dorothé en Jan.
Sinds kort ben ik, in navolging van jou, vrijwilliger 
geworden bij Vier het Leven. Erg dankbaar om 
ouderen te begeleiden naar het theater of bioscoop. 
Ik had het geluk om de musical The Prom te kunnen 
bezoeken waar Floor in meespeelde. Leuk om jullie 
mooie getalenteerde dochter zo te zien schitteren. 

Lieve José, je denkt al een heel leven achter de rug 
te hebben. Maar je bent nu pas 60 jaar geworden, 
(en sinds kort pas verlost van je beugel) dus nog 
een leven voor de boeg! Hopelijk kruisen onze 
wegen elkaar nog vele malen en blijven we in goede 
gezondheid het leven vieren!

ONZE ‘RONDJES’
Peter Wouters en Marjan

Jeetje, en dan ben je alweer plots negenenveertig. We 
zouden je het niet geven, en vinden het prachtig dat je 
het zo groots viert. We hebben sinds jullie komst op de 
IJsvogel enorm genoten van je optimisme, gastvrijheid 
en attentheid. Het was fijn om avonden samen door te 
brengen, soms dansend, soms met diepe gesprekken en 
altijd met een lichtheid.
 

Omdat je ook van een intellectuele uitdaging houdt, 
hebben we allerlei karaktereigenschappen van jou vervat 
in een puzzel. Wanneer je de puzzel invult dan ontstaat 
er verticaal één woord wat we helemaal bij jou vinden 
passen. 
 
Succes, lieve groet en tot snel in Zeist,

Van het positieve uitgaande

Geneigd om het voortouw te nemen

Rekening houden met de mensen om je heen

Gulheid in het verwelkomen van gasten

Alles wat met de geest te maken heeft

Veel plezier hebben in het leven

Liefhebber van specifieke vorm van theater

De vrouwelijke ouder van twee kinderen

De werkelijke leeftijd van José (60-11)

Een vogel die staat voor zonneschijn, voorspoed en loyaliteit

o p t i M i s t i s c h

i n i t i a t i E f r i j k

m e N s g e r i c h t

g a S t v r i j

s p i r i t u E e l

l e v e N s l u s t i g

M u s i c a l f a n

m o E d e r

n e g e N e n v e e r t i g

i j S v o g e l

José’s glossy puzzel(2)
Mylène en Hann 

Beste José,

Hoera met je
60ste verjaardag 
en bedankt 
namens alle 
honden die 
de afgelopen 
60 jaar jaren 
bij jou hebben 
mogen logeren.
Paco
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Meerminnen zijn snel, sterk maar 
ook heel zeldzaam. Maar laten wij 
er nu ééntje als buurvrouw hebben 
gehad!
En als er een verkiezing zou be-
staan voor buurvrouw van het jaar, 
dan zou jij hem zonder meer ver-
dienen te winnen. Niet één keer, 
niet twee keer, maar gewoon elk 
jaar opnieuw. Zo’n lieve, vriende-

lijke, attente, betrokken, gezellige, 
energieke, aangename, enthousias-
te, geïnteresseerde, hulpvaardige, 
sociale, hartelijke, aardige, zorg-
zame, charmante, goede, prettige, 
oprechte, open, gulle, sportieve, 
vlotte (en ja zo kan ik nog wel even 
doorgaan) buurvrouw, zullen wij 
niet gauw weer treffen. In de pak 
em beet twintig jaar dat we naast 

elkaar hebben gewoond, hebben 
wij met ontzettend veel plezier met 
elkaar gehad en daar zijn we jou 
(en niet te vergeten (zeepaardje) 
Bart natuurlijk ook) ontzettend 
dankbaar voor.
Zestig jaar, een mijlpaal. Maar 
jong genoeg om nog volop van het 
leven te genieten en dat wensen 
wij jou dan ook van harte toe.

MEER
MINNEN

Egge en Simone 
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Wie José ontmoet en leert kennen, ervaart 
een enorme spontane vrouw met grote 
betrokkenheid, positiviteit, creativiteit en 
deskundigheid. 

Al deze kwaliteiten gebruikt ze ook onder 
andere om de Wereldwinkel in Maarssen te 
adviseren. Ze wil graag de wereldwinkel zo 
veel mogelijk onder de aandacht brengen. 
De producenten de kans te geven om hun 
eerlijke, duurzame en originele producten 
hier te kunnen verkopen, waarbij de 
klant weet dat dit helpt voor een betere 
wereld. Net als alle medewerkers van de 
wereldwinkel doet ze dit vanuit intrinsiek 
motovatie voor een betere en eerlijkere 
wereld, vrijwillig.

Vooral ten tijde van speciale 
gebeurtenissen, als jubilea van de winkel 
neemt ze ons mee om de communicatie 
hierover op alle gebieden te stroomlijnen. 
Dat doet ze als geen ander op een eerlijke 
directe manier. Haar ervaring op het gebied 
van retail is daarbij duidelijk te merken.

We zijn haar daar heel dankbaar voor. Ook 
op het persoonlijke vlak leeft ze mee en 
hangt er zomaar een bos bloemen aan de 
knop van de voordeur, als opkikkertje, in 
soms moeilijke tijden. Hoe mooi is dat?

Ik hoop dat we nog lang van jouw ervaring 
mogen profiteren en wens je nog veel 
gezonde jaren namens alle medewerkers.

Els van Beurden
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Ik was wel verbaasd dat je hebt besloten om je 60e 
verjaardag een jaar te vroeg vieren. Of heb je inmiddels, 
voor alle zekerheid, je geboorteakte toch maar even 
geraadpleegd.

Een jaartje meer of minder, het maakt niet. Feit is dat 
wij al meer dan 55 jaren als vriendinnen samen door 
dit leven lopen. Discobals in Geysteren en Castenray, 
flessen bier in ’t Kelderke, een mooie tijd op Boschveld, 
hard fietsen om naar de trein te kunnen zwaaien, 
omfietsen om een glimp van deze en gene op te vangen. 

Allebei een andere studie gaan volgen om uiteindelijk, 
via een omweg, na jaren samen in het communicatie 
vak terecht te komen. We zouden een heel boek kunnen 
schrijven over alle gebeurtenissen in deze jaren en dat 
zou gegarandeerd een bestseller worden. 

Sommige jaren was het contact intenser dan andere 
jaren, soms een tijdje uit het oog maar zeker nooit 
uit het hart. Altijd al “het lief en het leed” met elkaar 
gedeeld. Aan een paar woorden hebben we genoeg want 

we weten inmiddels zoveel van elkaar. Samen lachen, 
samen huilen, samen feestjes vieren, samen over onze 
mannen praten, samen over onze kinderen praten, 
samen zorgen maken en samen deze zorgen proberen te 
relativeren. 

Gewoon samen, zo waardevol.

een jaar te vroeg?
Patricia

Heeeeel hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag! En wat leuk 
dat ik dit weer mag komen meevieren. Ik herinner me jouw 
50e verjaardag nog heel goed... en mijn dochters ook haha.

Wat ik me ook nog goed herinner was deze leuke avond bij 
jou in de tuin met Patricia. Machtig leuk in Maarssen. 

Ik koester onze vriendschap en waardeer onze gesprekken 
(die me altijd aan het denken zetten), en vind het leuk en 
bijzonder dat meer ons verbindt dan alleen Coca-Cola, zoals 
Patricia, Bart en MVO, Floortje en de musicals, jouw vrien-
den op Katendrecht, en nog zóveel meer. 

Op nog vele leuke momenten samen!

meer dan alleen
Coca-Cola

Arjanne

We leerden elkaar, en tegelijk ons 
beider mannen, kennen op de 
zwangerschapsyoga in Breukelen. 
Na een paar lessen nam je me 
buiten apart en zei je iets in de 
trant van: “Volgens mij hebben wij 
wel wat met elkaar, en zou het niet 
leuk zijn elkaar buiten de yoga te 
ontmoeten?”. Zo geschiede en in-
middels zijn we bijna 25 jaar verder 
en zijn we na al die tijd nog lang 
niet uitgepraat samen. 
Want ja, ik hou van je daadkracht, 
je initiatieven, je energie, je kijk op 

het leven, de liefde voor je gezin, je 
vrienden, familie en de medemens 
om ons heen die een verzetje kun-
nen gebruiken. Maar vooral hou 
ik van onze gesprekken. Weinig 
oppervlakkig, vaak snel de diepte 
in. Veel herkenning en begrip voor 
waar de ander zit. Zo anders soms, 
maar juist daarom ook zo leerzaam 
voor elkaar. We belopen het pad 
van ons leven naast elkaar en stu-
ren elkaar soms een klein beetje bij. 
En die initiatieven…hoe heerlijk is 
dat…

Zin om naar de film te gaan? 
Ja hoor. En zo zaten we dan op 
maandag ochtend, 10 uur, in een 
praktisch lege bioscoop op het 
Leidse plein. Genieten!!

Dus ja, dat we wat hebben met 
elkaar, dat had je goed gezien! 
Lieve vriendin, ik verheug me op 
alles wat we nog samen mogen 
beleven!!!

Dikke kus

ZWANGERSCHAPS
YOGA

Hester Witteveen
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Gefeliciteerd, liefs van Fenna
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Gefeliciteerd,
liefs van Esmee

dit zijn josé en floor. 
het zijn meerminnen.

josé gaat taart bakken. 
het is chocoladetaart.

ze brengen de taart naar 
het bos in de zee. achter het 
zeebos is het feest want het 
nichtje van floor werd 9.

in het zeebos woont de 
haai.

josé kwam de haai tegen.
de haai wilde de taart 
opeten.

josé vond de schat die de 
haai had neergelegd. dat was 
een nog mooier cadeau! de 
haai wilde wel ruilen.

josé ging met de schat 
naar het feest.

de haai was erg blij met 
de taart en at hem op.

op het feest werd de 
kist geopend. er zat een 
discobol in. ze gebruikte 
hem meteen. het werd 
een groot feest!

Gefeliciteerd, liefs van 
Iris
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Een klein inkijkje in onze gezamenlijke 
ervaringen, die al bijna 20 jaar geleden begon 
op ’t Palet en MHV. 

Het is een hele fijne basis voor nog veel nieuwe 
herinneringen en een vriendschap die nog veel 
jaren mag duren. 

in
kijk
je Peter en Karin
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Jij gelooft in Kracht
Kracht in jezelf, je hebt een positieve inslag en brengt dat over op iedereen in je omgeving

Kracht in je lichaam,
door sportief te zijn…..
 te fietsen op de racefiets, 
te zwemmen in buitenwater in de Vecht, 
zowel winter als zomer.

Kracht in de ander,
je geeft zelfvertrouwen aan je man, kinderen, familie en vrienden.
Kracht in wie je bent! en daar genieten we allemaal van.

Onze Overbuurvrouw José 
Wat zijn we blij met jou!
Je bent altijd vrolijk, positief, brengt heel veel gezelligheid met 
je mee. Wat hebben we al vaak met elkaar super leuke feestjes 
gevierd. De vele keren Oud en Nieuw, de leuke gezellige verjaar-
dagen en altijd de grote gastvrijheid.
Je bent heel veel waard in onze buurt!

Al lang geleden ging je met Annemarie en Oscar de discussie aan over de 
verschillen tussen vrouwen en mannen. 
En ja, jij onthield de verjaardag van Oscar en kwam met Annemarie het boek 
Vrouwen komen van Venus, mannen van Mars als cadeau langsbrengen.
Een geweldige actie.  Heb je het idee dat er daardoor een andere mening is 
ontstaan?

Van harte gefeliciteerd met je deze mooi leeftijd. 
60 jaar ben je nu!

Maar zo voel je je vast niet.
Je bent zoooo……

energiek, creatief, lief, betrokken, hartelijk, sportief, zoekt uitdagingen, 
verbindend, organisator.

Lieve José
Oscar en Inge

Gefeliciteerd met je jubileum! Naar keuze:
• 6 x 10 jaar
• 2 x 5 jaar
• 60 x 1 jaar

Nu kunnen wij hier allerhande herinneringen aan je 
gaan ophalen, van kennismaking door onze jongens, 
hockey, de meiden die het ook leuk met elkaar konden 
vinden, Villa zomervakantie, een dierbare vakantie in 
Frankrijk met drie moeders en zes kinderen met een 
prachtige moederdag-show! Vieren van verjaardagen, 
lunches, klets- en bijbabbelmomenten, etentjes, theater 
en film, delen van lief en leed; teveel om op te noemen. 

We koesteren hier warme herinneringen aan. Waarvoor 
overigens hartelijk dank!

Toch willen we niet (alleen) terugkijken op dat deel wat 
we met je mochten delen, maar graag een poging doen 
om een blik vooruit te werpen. Dat kan niet zonder dat 
wij, en Ingrid in het bijzonder, willen teruggeven hoe we 
jou zien en ervaren, namelijk als:

• Een wijze (grijze) vrouw, spiritueel en door het 
leven gevormd, goedlachs, open minded, met 
empathisch hart en luisterend oor; 

• een moeder die twee prachtige kinderen samen met 
Bart leven heeft gegeven en voor en op het leven 
heeft voorbereidt;

• iemand met groot verantwoordelijkheidsgevoel naar 
het gezin en de opdrachtgevers toe;

• iemand, die heeft geleerd om af te bakenen en 
grenzen te stellen;

• een prachtmens met vele en brede interesses;
• een gewaardeerde vriendin;
• een lerende mens, die zolang ze leeft, open staat om 

van en door het leven verder leren. 

Je bent door het bereiken van je jubileum (zullen we het 
getal verder verwijden? Je ziet het toch niet aan je!) lid 
geworden van de selecte Seniorenclub. Jongeren staan 
voor je op in de bus (?), je krijgt misschien al korting op 
dagjes uit, ze zeggen U en Mevrouw tegen je.

Als de herfst aanbreekt, is 
het tijd om te oogsten. 
Dus ook voor jou is 
de tijd aangebroken 
om te oogsten wat 
je hebt gezaaid en 
je inspanningen te 
verzilveren. Hoe, 
dat is aan jou. Heb 
er aandacht voor en 
geniet er met volle 
teugen van.

Daartoe gunnen we je veel liefde op je pad, een 
goede gezondheid voor jou en degenen die je dierbaar 
zijn.

Zelf hopen we dat onze wegen blijven kruisen en dat we, 
ook als we eenmaal wél vol rimpels en gebruikmakend 
van eventuele hulpmiddelen door het leven gaan, van 
elkaar kunnen genieten en lief en leed kunnen delen.

Voor jou en je gezin, hele lieve, warme groeten en 
knuffels en van harte gefeliciteerd.

AAN
JOU
DE 
KEUZE
Herman & Ingrid
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Proficiat Josè met je 60e jaar
en dat is echt waar. 
Je takelt nog zeker niet af,
je tempo is sneller dan een draf. 
Je staat voor iedereen klaar 
en “viert het leven” zoals het is. 
Geniet nog vele gezonde 
en gelukkige jaren van het leven.
 
ma en pa Deurne

José is onze favoriet 
onder de buren in de straat
Je zingt altijd het hoogste lied
En staat voor iedereen paraat.

De deur staat altijd open
op 108 is altijd tijd
Om zomaar even aan te lopen
Bij achterneefje en z’n meid.

Het begon met onze meiden
Al hockeyend in de wei
Bij thuis- en uitwedstrijden
En vrienden werden wij.

Een feestje vieren doen we graag
In Maarssens mooiste straat
We drinken wijn en vullen maag
Tot laat het licht uitgaat.

We vinden jou een stoere meid
Het zwemmen in het buiten
Aan kou en vissen heb jij schijt
En kerels maar naar je fluiten.
Maar ook ben jij spiritueel
Van Joe tot aan sjamaan
In hoge sferen ben jij veel,
Balans in jouw bestaan.

Oudjaarsavond niet compleet
Zonder wafels van José
Al zijn ze koud of zijn ze heet
Ze zijn altijd okay.

Van Kamerrijk tot mondkappen 
Jij bent van ‘t goede doel
Joseetje zal echt nooit verslappen
En dat maakt jou zo cool.

Een vriendschap voor het leven,
Hoe mooi kan het toch zijn,
Dat willen wij jou geven,
Liefs van buurtjes 
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LAURA ASHLEY
ALLES UIT DE

(BILLY) KAST Pensioenfonds
Voor eens en altijd een De Waard
Geen koudwatervrees

Sisters are doin’ it for themselves (The Eurythmics)
MusicalMoeder Madness

Niet iedereen is grijs, al dan niet 
kunstmatig, sluit ons niet buiten.

groeten van de 
Pinkstergemeente
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60 YEARS OF
 GREY

de pinkstergemeente

Glaasje P, José Rosé
Forever grey

Blonds rule
Blonde from a bottle
The colour of truth is grey
Spullenlul

Bartje,  mijn hartje! 
Werner, wo bist Du ?

Lekker suppen! Met z’n tweeën 
of in je uppie. Zleur op!

Raak je lichtjes overstuur?Electro-accupunctuur!
Jo-zen

Vier het leven!
 

Wielrennen passé?
Spreuken, 16 - 31: De grijsheid is een sierlijke kroon 
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met dank aan:

‘Éénmerkstrategie 
Coca-Cola is 
niet bedoeld om 
van imago van 
dikmaker af te 
komen’
“Nee, nee, dat willen we graag behouden” zegt 
‘Cocavrouw’ José Derks. “Ons concern is ernstig 
bezorgd over de tegenvallende resultaten van onze 
obesitasklinieken; dat heeft mijn volle aandacht!”

IKEA in top 
drie minst 
verantwoorde 
bedrijven
IKEA-topvrouw Derks: “we romen onze winsten lekker 
af naar enkele tropische belastingparadijzen, geniaal! En 
in de fabrieken in Bangladesh werken arbeiders wel 72 
uur per week voor een habbekrats en geen vakbond te 
bekennen, hilarisch!” 

Gefeliciteerd José, dikke knuffel 
Julia, Lars, Bar t& Vera

Proficiat José, 
Alida & Fokke
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Hè, bah, schijt aan wat anderen denken, maar
soms is het gewoon heerlijk om te horen

hoeveel je voor iemand betekent.


