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Alternatieveuitvaart-locaties
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Anita van Dooren maakt troost tastbaar 
Column: De vrolijke uitvaart van ome Louis
Overpeinzingen op FB die tot nadenken stemmen

Salut!
SALUT ONLINE NUMMER 2 - JULI 2021 VERHALEN OVER AFSCHEID, MAAR VOORAL OVER HET LEVEN
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Samenwerken 
    
En ineens was het alweer juni.  Juni? Dan zouden we 

onze tweede Salut online toch uitbrengen? O help,  

waarom gaat de ti jd zo snel? Waarom li jkt het leven 

op een sneltrein, die met de nieuwste technologieën 

nog harder over het spoor zoeft dan in het verleden. 

Het is o zo waar wat onze ouders ons al voorhielden: 

hoe ouder je wordt, hoe sneller de ti jd l i jkt te gaan.  

Máár verhalen hebben we weer genoeg, dus in de schaarse 
vrije uurtjes zijn we weer achter de pc gekropen. Susanne 
om te schrijven, Yvonne om met een mooie vormgeving de 
verhalen extra cachet te geven. 

Het waren hectische maanden. Drukke maanden, waarin 
we elkaar af en toe moesten bijstaan en zelfs een beroep 
moesten doen op onze twee andere collega’s, Leonie en 
Berdien, met wie we de Brabantse uitvaartvrouwen vormen. 
We hebben zelfs een eigen website:  
www.uitvaartvrouwen.nu 

We helpen elkaar vooruit 
in drukke tijden

We helpen elkaar vooruit in drukke tijden, bij problemen, 
maar zijn er ook om elkaar met raad en daad bij te staan. En 
dat komt vaker voor dan je zou denken. ‘Ben jij ook gebeld 
door de nabestaandendesk? Waar kun je goedkoop rieten 
manden bestellen? Weet jij hoe het zit met een Ardanta-
verzekering? Heb jij het mailadres van deze of gene?

Uiteraard komen we af en toe ook bij elkaar – in de 
coronatijd helaas wat minder. Om ervaringen uit te wisselen, 
ons hart te luchten en ideeën op te doen. Dan lunchen we 
samen, drinken iets lekkers en gaan gemotiveerd weer 
verder. 

Onze verhalen in deze tweede Salut! online? We gingen 
langs bij Anita van Dooren, vriendin van Yvonne, die van de 
kleding van overledenen prachtige dekens, kussens, knuffels 
en nog veel meer maakt. 

Susanne beschreef de bijzondere uitvaart van Henk Cox, 
die met zijn huifkar vele tientallen jaren toeristen door de 
Kempen loodste en ging op visite bij Francine Delanglez 
in Hooge Mierde, die haar volgers op Facebook dagelijks 
inspireert met overpeinzingen die tot nadenken stemmen.  

De column gaat over een vrolijke uitvaart – want ja, die zijn 
er ook. 

En tot slot zetten we een aantal alternatieve locaties voor 
uitvaarten op een rijtje in de omgeving van Leende en 
van Bladel. We wensen je wederom veel leesgenot. Heb je 
ideeën voor een mooi verhaal of interview? Laat het ons 
weten. 

En krijg je te maken met een overlijden in je gezin of 
familie? Weet dan dat het regelen én het vormgeven van de 
uitvaart bij ons altijd in goede handen zijn. 

  
Yvonne Versteijnen, LINDE UITVAART
www.linde-uitvaart.nl, 06 - 51 56 27 17
Susanne Groeneveld uitvaartbegeleiding,  
www.susannegroeneveld.nl, 06 - 33 70 20 21

Foto voorpagina: Begraving op natuurbegraafplaats De Utrecht in Esbeek. Foto: Peter van Rooij.

Susanne Yvonne

VOORWOORD
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ALTERNATIEVE UITVAARTLOCATIES IN EN RONDOM BLADEL EN LEENDE        

Uitkijken op dennenbomen,  
zitten op strobalen 

D
e Elshorst in Baarschot
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Natuurli jk, je kunt voor een uitvaart kiezen voor de kerk, een crematorium of een 
rouwcentrum, maar zowel in en rondom Leende als in en rondom Bladel zijn mooie 
alternatieve locaties te vinden, waar onvergetelijke uitvaarten kunnen worden 
neergezet.  

RONDOM BLADEL  

De Tipmast in Bladel
Susanne: ‘Er was een tijd dat ik De 
Tipmast niet snel zou adviseren 
voor een uitvaart. De reden? De 
schilderijen van dikke dames aan 
de muur. En hoewel ik die zelf 
ook schilderde en ze zelfs thuis 
aan de wand heb gehad, vond ik 
ze niet passen bij een uitvaart. 
De schreeuwerige doeken hebben 
echter plaats gemaakt voor 
minder kleurrijke taferelen, die 
wél aansluiten bij de sfeer van 
een afscheid. De plek, midden in 
de natuur, is prachtig. Als je kiest 
voor een opstelling in de breedte, 
kijk je zo op de dennenbomen 
van de trimbaan. Het geluid en de 
beeldmogelijkheden zijn er goed en 
de hapjes en de drankjes zijn prettig 
geprijsd. Bovendien doen de twee 
gastvrouwen Els en Femke er alles 
aan om het de nabestaanden en 
de gasten optimaal naar de zin te 
maken. 

www.tipmast.nl 

Boerderij Natuurlijk in Netersel
Susanne: ‘Klanten uit Netersel wezen 
ons op boerderij Natuurlijk, aan 
de rand van de Neterselse Heide, 
in the middle of nowhere. Ingrid 
van Dooren groeide daar op en 
maakte van de boerderij van haar 
ouders een groepsaccommodatie. 
Deze heeft ze echter nog niet zo 
lang geleden om laten bouwen tot 
huurappartementen. De grote zaal, 
oftewel de huiskamer, heeft nog 
geen bestemming gekregen en die 
leent zich uitstekend voor kleinere 
uitvaarten. Ook hier zicht op de 

natuur en de catering kan naar 
wens worden ingevuld. Geluid en 
beeld moeten worden ingekocht. Er 
is voldoende parkeergelegenheid. 
En leuk om te weten: er is een 
huifkar met tractor te huren voor 
het vervoer naar crematorium, 
natuurbegraafplaats of kerkhof.’ 

www.boerderijnatuurlijk.nl

Den Herd in Bladel 
Susanne: ‘Een heel lang leven is 
gemeenschapshuis Den Herd aan 
het Emmaplein niet meer beschoren. 
De activiteiten gaan verhuizen naar 
de Markt, naar het gebouw waar 
voorheen de Rabobank zat. De 
locatie Emmaplein gaat tegen de 
vlakte. Van de ene kant begrijpelijk, 
ook een gemeenschapshuis moet 
met de tijd mee en uitbreiden, 
maar van de andere kant jammer, 
want van de grote zaal is een 
sfeervolle ruimte te maken voor een 
afscheid. Ik heb er onlangs weer 
een uitvaart mogen begeleiden en 
die was in alle opzichten geslaagd: 

pianomuziek vanaf het podium, 
mooie beelden, goed geluid, de zaal 
was stemmig verlicht en op verzoek 
van de nabestaanden, maar ook om 
coronaproof te draaien, zaten de 
genodigden rondom tafels en werd 
er een gemoedelijke sfeer gecreëerd. 
Beheerder Roel Vugts is net zo 
coöperatief en meedenkend als zijn 
vader en voorganger Peter. Zo lang 
het nog kan, is Den Herd een fijne 
locatie voor een mooi afscheid.’

www.denherdbladel.nl 

ALTERNATIEVE UITVAARTLOCATIES  ! 
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De Elshorst in Baarschot 
(zie foto pag. 3)
Verscholen in de natuur, vlakbij 
landgoed De Utrecht, ligt De 
Elshorst, een groepsaccommodatie 
mét vakantiehuisje én een groot, 
deels overdekt, weideterras. Op dat 
terras zijn al diverse trouwfeesten 
gehouden. Met een mooie aankleding 
– bloemenmanden, vuurkorven 
- is het extra sfeerrijk te maken. 
Uitbaatster Thea Moonen staat 
ook open voor uitvaarten. Kleine 
restrictie: het is buiten, dus de 
temperatuur moet wel enigszins 
aangenaam zijn én er moet vanaf de 
verharde weg een minuut of vijf over 
een zandpad worden gewandeld. 
Máár dan heb je ook wat, vooral in 
de maand mei als de rododendrons 
bloeien. Ook hier kan de huifkar 
met tractor worden gehuurd om 
de overledene na de ceremonie en 
een hapje en een drankje naar de 
natuurbegraafplaats, het kerkhof of 
het crematorium te brengen. Een 
plaatje midden in de natuur. 

www.elshorst.nl 

RONDOM LEENDE 

De Leiehoeve in Heeze 
Yvonne: ‘De Leiehoeve ligt in het 
buitengebied van Leende, tenminste 
dat dacht ik altijd, maar volgens 
José Jackson, die er samen met haar 
man Bart, dochter Kaye en zoon 
Tim woont, zijn het woonhuis en de 
oude stallen toch echt gelegen op het 
grondgebied van Heeze. De tuin van 
José en Bart is een schitterende plek 
voor een uitvaart in de buitenlucht. 
Er is ruimte voor 30 personen. Indien 
gewenst kunnen de gasten zitten 
op strobalen. Voor een hapje en een 
drankje zorgt José, die een eigen 
cateringbedrijf heeft: ‘Met José’. 
Maakt niet uit wat voor thema je 
eraan hangt, José zorgt ervoor. Wil 
de familie na afloop bij José blijven 
eten, om samen de dag af te sluiten, 
dan kan dat ook. En ook hier geldt: 
Italiaans of Marokkaans, Nederlands 
of Frans? Het komt voor de bakker.’ 

De Schammert in Leende 
Yvonne: ‘Zo heet ons nieuwe 
gemeenschapshuis. Het is voor de 
mensen uit Leende even wennen, 
na jarenlang ‘thuis’ te zijn geweest 
in De Meent. Op dezelfde plek is nu 
de multifunctionele accommodatie 
‘De Schammert’ verrezen. Ik heb er 
onlangs mijn eerste uitvaart mogen 
organiseren en heb daarvoor veel 
complimenten gekregen. Voor de 
aankleding van de zaal, verzorgd 
door Anita van Dooren, maar ook 
voor de ruimte, de uitstraling die 
deze heeft. De Schammert regelt zelf 
de catering, alles is er bespreekbaar. 
Er werken fijne mensen die goed 
met je meedenken. Ik ben super 
enthousiast over ons nieuwe 
gemeenschapshuis en verwacht dat 
er snel meer uitvaarten daar zullen 
volgen.’ 

In de eigen tuin 
Yvonne: ‘Ja, ook dat is een heel 
serieuze mogelijkheid. Zeker als 
je een grotere tuin hebt. Vorig 
jaar heb ik na een kerkdienst een 
‘koffietafel’ mogen organiseren bij 
de nabestaanden in de tuin. Het 
was een heel sfeerrijk geheel. Ik 
zeg wel ‘koffietafel’, maar eigenlijk 
was het een Italiaanse lunch, 
verzorgd door José Jackson, die ik 
eerder ook al noemde. De groene, 
natuurlijke omgeving zorgde voor 
een rustgevende achtergrond. Ik 
weet zeker dat de gasten deze 
uitvaart nooit zullen vergeten. In dit 
geval was de dienst in de kerk, maar 
met een goede geluidsinstallatie is 
die ook heel goed naar een tuin te 
verplaatsen.’

Aula Catharinakerkhof Eindhoven 
Yvonne: ‘Wat verder weg, maar een 
mooie, serene plek voor een kleine, 
intieme uitvaart is de aula van het 
Catharinakerkhof in Eindhoven. 
Onze collega Stefani de Bie, tevens 
beheerder van het kerkhof, nodigde 
ons onlangs uit om eens een kijkje 
te komen nemen in het gebouw op 
het oudste en misschien ook wel 
mooiste kerkhof van Eindhoven. De 
ruimte biedt plaats aan maximaal 75 
mensen én dan denken we even niet 
aan de anderhalve meter afstand. 
Zo lang we daar nog rekening mee 
moeten houden, is het ongeveer 
de helft. Koffie en een borrel zijn 
er ook mogelijk en er zijn tevens 
mogelijkheden voor opbaring en 
rouwbezoeken.’

ALTERNATIEVE UITVAARTLOCATIES  ! 
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ANITA VAN DOOREN MAAKT HERINNERINGEN TASTBAAR        

Troost in een deken of een kussen    
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Anita van Dooren maakt van de kleding van overledenen dekens, kussens, kookschorten, 
knuffeltjes of wat je ook maar wilt. Rijk wordt ze er niet van, maar de dankbaarheid en de 
lieve reacties van de nabestaanden compenseren dat in ruime mate.     

Als iemand de titel Crea Bea mag 
dragen, dan is Anita van Dooren 
(56) uit Leende het wel. Geef haar 
een lap stof, een doosje nagels en 
een hamer en ze laat opa’s oude 
fauteuil weer als nieuw lijken. Geef 
haar restjes wol en wat takken uit 
het bos en ze maakt er een originele 
wandversiering van. Woningen 
styleren doet ze ook al: een saaie 
kamer tovert ze in no-time om in een 
sfeervolle ruimte. 

Anita was na de havo het liefst naar 
een modeacademie gegaan, maar 
dat waren bijna allemaal private 
opleidingen. ‘Te duur voor de dochter 
van een eenvoudige timmerman uit 
Valkenswaard’, redeneerde Anita. In 
plaats daarvan volgde ze de opleiding 
kostuumnaaien in Eindhoven. 

Een saaie kamer 
tovert ze in  

no-time om in een 
sfeervolle ruimte

Het lukte haar echter niet om in 
die branche ook aan de slag te 
gaan. Haar eerste salaris verdiende 
ze op de administratie van het 
bedrijf waar haar vader werkte. 
Later werd ze verkoopster op 
de afdeling dameskleding van 
V&D. Vervolgens was ze ook 
nog korte tijd in dienst van een 
bruidswinkel en een stoffenzaak. 
Toen ze trouwde en kinderen 
kreeg, stopte ze met werken. De 
verdiensten waren ongeveer gelijk 
aan wat kinderopvang kostte. 
Bovendien was haar man Frans als 
vrachtwagenchauffeur de hele week 
van huis. 

‘In die tijd maakte ik wel alle kleding 
voor de kinderen zelf’, vertelt ze. 
‘Als ik leuke modelletjes zag van 
bijvoorbeeld Oilily, toen een populair 
merk, maakte ik die thuis na.’

Maar bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Zo gauw de zorg voor het 
kinderen het toeliet, begon ze aan 
een opleiding interieurvormgeving 
en later volgde ze ook nog een 
vierjarige opleiding voor stoffeerder 
in België. Daarna rolden de 
opdrachten langzaam maar zeker 
binnen. Zowel van bedrijven als 
van particulieren. Aan de garage 
van haar woning werd een atelier 
gebouwd, waar Anita – zeker nu de 
drie kinderen zijn uitgevlogen – een 
groot deel van de dag én avond is te 
vinden. 

Adoore concepts 
Als wij van Salut! haar op een 
zonnige dinsdagmiddag opzoeken, is 
ze bezig om de banken te bekleden, 
die in het nieuwe paviljoen van 
natuurbegraafplaats De Utrecht in 
Esbeek komen te staan. Daarvoor 
wordt een lichte stof gebruikt, die 
volledig vuilafstotend is. Er mag dus 
een kopje koffie of een glaasje wijn 
overheen gaan. 

Maar daar komen we niet voor. 
We komen voor de troostspullen 
– laten we ze zomaar noemen – 
die Anita maakt uit de kleding 
van overledenen. Sinds een jaar 
of vijf doet ze dat. Het begon 
met een kussen en een deken en 
langzamerhand werd het steeds 
meer. Reden voor Anita om een 
website te starten en er ook een 
naam aan te verbinden. Dat werd 
Adoore memory concepts. 

Op verzoek laat ze ons een poef zien, 
die ze heeft bekleed met de kleding 

van een man: spijkerbroeken, een 
leren jack, een jas. De poef is gevuld 
met knuffeldieren, kussentjes en 
een sjaal, allemaal vervaardigd uit 
lapjes gedragen kleding. Het zijn 
voorbeelden van wat ze zou kunnen 
maken uit de kleding van mensen die 
er niet meer zijn.  

Het meest bijzondere dat ze ooit 
creëerde? ‘Misschien toch wel de 
zitzak voor een jongen van negen, 
die zijn vader had verloren. Er moest 
zelfs een shirt in van PSV, daar 
waren ze allebei supporter van. Het 
was een heel gedoe om die zak te 
vullen met korrels. Later heb ik er 
nog een binnenzak voor gemaakt, 
zodat de buitenste zak kon worden 
gewassen, als ie vies was geworden.’

ANITA VAN DOOREN  !   TROOST IN EEN DEKEN OF EEN KUSSEN
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En dat gebeurde nogal eens, want 
de jongen was er zeker in het begin 
niet van weg te slaan. Voor zijn 
zusje maakte Anita een knuffelpop, 
waarvoor zij zelf het ontwerp had 
gemaakt.  

Prulleke
Meestal ligt er behoorlijk wat tijd 
tussen het overlijden en de opdracht. 
Mensen vinden het moeilijk om de 
kleding van de man of vrouw, met 
wie ze het leven hebben gedeeld, 
weg te doen. Soms hangt die nog 
jaren in een kast of zelfs aan de 
kapstok. Alsof hij/zij nog elk moment 
kan thuiskomen. Anita: ‘Ik gun 
mensen de tijd. Soms bellen ze 
meteen na een overlijden, maar komt 
de daadwerkelijke opdracht pas 
maanden later.’

Eén keer moest ze razendsnel aan de 
slag. Een nichtje van een kinderloze 
man belde met de vraag of ze een 
knuffelpop kon maken voor de 
dementerende echtgenote die alleen 
achterbleef. Binnen drie dagen had 
Anita de pop klaar, die de naam 
Prulleke kreeg. Zo noemde de vrouw 
de pop, toen ze die voor het eerst 
zag. Prulleke was meteen haar nooit 
gekregen kindje. Ze droeg de pop 
dicht tegen zich aangedrukt tijdens 
de afscheidsdienst.

Prulleke was 
meteen haar nooit 
gekregen kindje

Dat zijn de mooie momenten, waar 
Anita het voor doet, want nogmaals 
veel verdient ze er niet mee.  Wat het 
kost, zo’n tastbare herinnering? Een 
pop, waar ze toch gauw anderhalve 
dag mee bezig is, komt op zo’n 
honderd euro. En een deken, waar 
soms wel een hele week aan wordt 
gewerkt, kost rond de vierhonderd 
euro. ‘Niet veel, ik weet het’, besluit 
Anita. ‘Maar als ik zie dat de 
nabestaanden er gelukkig mee zijn of 
als ik later een lief briefje krijg of een 
kaartje, dan geniet ik daar zelf ook 
van.’  !

ANITA VAN DOOREN  !   TROOST IN EEN DEKEN OF EEN KUSSEN

Prulleke in wording

Prulleke klaar
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Zijn leste snuupke   

Vrolijke uitvaarten – bestaan die? Ja, die bestaan. Ik mocht er eind vorig jaar 
een verzorgen en de overledene was niemand minder dan mijn eigen oom Louis. 
Eenennegentig lentes had ie op de teller staan. Van de laatste negen jaar was hij  zich 
niet meer bewust.  

Maar de jaren ervoor was hij de vrolijke Frans van de familie. 
In de tijd dat ik hem mocht kennen, heb ik hem welgeteld 
één keer zien huilen en daar was toen ook alle reden toe. 
Ik was zeven en herinner me een hevig snikkende oom bij 
ons aan de keukentafel. Mijn broer, mijn zusje en ik waren 
bezorgd. ‘Wat is er toch?’ ‘Ik heb tandpijn’, jammerde Louis, 
maar de werkelijke reden was dat hij kort daarvoor had 
gehoord dat zijn vrouw Gerda ongeneeslijk ziek was. 34 jaar 
oud nog maar, moeder van twee kleine kinderen. Hoe moest 
dat verder? Hij wist het niet… 

Maar er kwam snel een tweede Gerda – ze heette echt zo – 
en de bezorgde blik op zijn gezicht werd weer een stralende 
lach, zoals we die van hem gewend waren. Als mijn moeder 
verhalen over vroeger vertelde, speelde ome Louis daar niet 
zelden de hoofdrol in. Hij moet een soort van Pietje Bell zijn 
geweest, die altijd streken uithaalde. Als er maar te lachen 
viel…

En dat bleef hij de rest van zijn leven doen. Hij maakte snel 
contact met mensen en hielp ze graag vooruit, ook al moest 
hij daarvoor zijn handen vies maken. Een auto weer aan de 
praat krijgen, een brommer repareren – hij deed het allemaal 
en vaak voor niets. 

Veel mensen kenden hem dan ook. En was het niet om de 
hulp die hij verleende, dan was het wel om de snoepjes die 
hij uitdeelde. Je kon hem niet tegenkomen of hij greep je 
beide handen vast ter begroeting en als je losliet, lag er een 
keelpastille in, een zuurtje of een half pakje stimorol. 

In het verzorgingstehuis waar hij de laatste negen jaar 
verbleef, haalde hij weleens snuupkes weg uit de pot van de 
teamleidster. Niet om zelf op te eten, maar om uit te delen.

Zijn kinderen waren het er dan ook snel over eens. Op de 
rouwkaart wilden ze een snoepje plakken. Het werden 
pepermuntjes die per stuk waren verpakt. Het kostte een 
extra postzegel per kaart, maar dat hadden ze er wel voor 
over. ‘t leste snuupke van Lowieke, stond erbij. 

En de dienst in het rouwcentrum aan de Rondweg? Die 
moest niet al te serieus worden. Met muziek die Louis 
mooi vond en dat was een wals van André Rieu en vrolijke 
meedeiners van de Migra’s en de gebroeders Brouwer. 
Muziek waar je eerder van gaat dansen dan van gaat 
grienen.

Kleindochter Ans had nog een zelfgeschreven nummer 
opgenomen, zittend op een tractor, want haar opa was de 
eerste in Bladel die op een tractor reed. Mijn neef zorgde in 
dat filmpje voor een vrolijke noot door met een maf hoedje 
plotseling in beeld te komen. Ome Louis had hetzelfde 
kunnen doen - iedereen lag dubbel. 

Na afloop kregen alle gasten behalve een prentje ook 
een flesje bier aangeboden, waaraan een kaartje zat 
vastgebonden. ‘Fijn dat je er was’ stond erop en ondertussen 
zong René Schuurmans ‘Laat de zon in je hart’. Zelden heb 
ik zoveel mensen met een brede lach op het gezicht de zaal 
zien verlaten. 

Vrolijke uitvaarten? Ja echt, ze bestaan!  !

COLUMN  |  SUSANNE GROENEVELD
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EEN BIJZONDERE UITVAART: HET LAATSTE RITJE VAN HENK COX       

Met de huifkar natuurlijk  

Honderden, nee misschien wel duizenden toeristen reed Henk Cox uit Bladel met 
zijn huifkarren de voorbije jaren door de Kempische bossen. Toen Henk in oktober 
overleed, twijfelde dochter Marleen geen moment over het rouwvervoer. Nee, geen 
zwarte of grijze Mercedes. De huifkar natuurlijk. 
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Ad, de echtgenoot van Marleen, sputterde nog even tegen. ‘Marleen, maak het je toch 
niet te moeili jk’.  Ad dacht aan de paarden Bobby en Bartje, die hij  moest inspannen en 
die al een tijdje niet meer voor de huifkar hadden uitgelopen. Bovendien: paste de kist 
er wel in? 

Maar wie Marleen kent, weet dat ze 
een ‘durdouwer’ is – in positieve zin. 
Acht jaar geleden werd ze na een 
hersenbloeding halfzijdig verlamd, 
maar in plaats van bij de pakken neer 
te zitten, ging ze zich inzetten voor 
lotgenoten. Er kwam een Bladelse 
afdeling van de lotgenotengroep NAH 
(Niet Aangeboren Hersenletsel), die 
volop activiteiten organiseert voor 
mensen die na een herseninfarct of 
hersenbloeding ineens mindervalide 
zijn.  

Met een beetje 
fantasie, met wat 
passen en meten, 
moest dat lukken

Natuurlijk moest Henk met de 
huifkar worden vervoerd. En 
Marleen had ook al een locatie op het 
oog voor de afscheidsdienst: Hoeve 
Ten Vorsel, in deze coronatijd toch zo 
goed als leegstaand. Beheerder Rob 
zou er vast aan mee willen werken. 
Ze liet er geen gras over groeien, 
zocht meteen het nummer van Rob 
op en had tien minuten later de 
locatie geregeld. Of er vijftig mensen 
in pasten – het maximale aantal toen 
– en of die allemaal op anderhalve 
meter van elkaar konden zitten, was 
toen nog niet duidelijk, maar een 
uurtje later, na een bezoek aan Rob, 
wél. Met een beetje fantasie, met wat 
passen en meten, moest dat lukken. 

Theo Tenbült, die Henk jarenlang 
op de bok vergezelde, was bereid 
om de huifkar van de Bredasebaan 
naar Ten Vorsel te rijden. Een goede 
kilometer. Een mooie route ook voor 
een erehaag. 

Nog dezelfde dag konden de 
rouwkaarten op de bus, waarop 
stond dat Henk met de huifkar naar 
Ten Vorsel zou worden gebracht en 
dat er langs de route gelegenheid 
was tot groeten. 

Kist versieren
En toen kwam de voorbereiding. Die 
is bij een uitvaart op locatie altijd 
veel intensiever dan bij een bekend 
adres als kerk of crematorium. Zeker 
in coronatijd. Er moest iemand 
worden geregeld voor de livestream 
(firma Smit uit Maarheeze) en voor 
het geluid (Jan Leijten uit Hapert). 
Marleen wilde graag livemuziek 
en daarvoor werd Jolanda van den 
Berghe uitgenodigd, die eerder ook 
al had gezongen én gemusiceerd 
op de 85ste verjaardag van Henk. 
Alles moest vooraf worden getest en 
uitgeprobeerd. 

Rob en zijn vrouw verzorgden de 
catering: koffie, thee en besmeerde 
broodjes. 

De achterkleinkinderen versierden 
de kist van Henk op zondagmorgen, 
een dag voor de uitvaart, met 
paardjes, huifkarren, bloemen 
en vlinders. En alle familieleden, 
aanwezig bij het schilderen, drukten 
hun geverfde hand op de kist. 

Marleen zorgde zelf voor een 
lange speech, waarin ze vertelde 
hoe Henks gezondheid langzaam 
achteruit was gegaan en hoe wreed 
corona dan kan zijn. Hem opzoeken 
in het verzorgingstehuis was er een 
tijdje niet bij, toen eerst Ad en later 
ook Marleen het virus onder de 
leden bleken te hebben. Op de avond 
voor het overlijden mocht Marleen, 
ingepakt als imker, nog even bij haar 
vader zijn om afscheid te nemen. 
Voor allebei een emotioneel, maar 
ook belangrijk moment. 

Trots
Er was een filmpje van Kempen-tv 
dat Henk én zijn huifkar ooit een 
dagje had gevolgd. Bijzonder om bij 
zijn afscheid ook zijn stem weer te 
horen. 

HENK KOX  !   BIJZONDERE UITVAARTEN
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Kleindochter Loes vertelde hoe opa 
haar had laten proeven van het 
boerenleven.  
Natuurlijk werd de naam van Trees 
ook genoemd, Henks overleden 
echtgenote, een bezige bij, die 
behalve in het verenigingsleven ook 
politiek actief was én de naam van 
Anneke, een oude geliefde die Henk 
later op een van zijn huifkartochten 
weer was tegengekomen. Het was de 
kiem van een nieuwe vriendschap. 

De erehaag was indrukwekkend. Veel 
vrienden en bekenden hadden de 
moeite genomen om even langs de 
route te gaan staan, te zwaaien of te 
applaudisseren. Het blijft een mooie 
vervanging voor een aula of zaal vol 

mensen, die de uitvaart in normale 
tijden zou hebben getrokken. 

De dienst was warm, met muziek, 
met foto’s, met woorden, met 
bellen die de achterkleinkinderen 
uit een bellenblaas de zaal in lieten 
dwarrelen. Elke bel stond voor 
een kusje om superopa op zijn 
laatste reis te vergezellen. Op de 
kist pronkte een bloemstuk van 
Loes, waar ze pauwenveren in had 
verwerkt. Ze verwoordden haar trots. 

Kruidenbitter
En ondertussen graasden Bobby 
en Bartje, de twee Fjorden, bij een 
waterig zonnetje op het gras voor de 
boerderij, waar iedereen op uitkeek.

Na de laatste groet was er nog een 
Kempische kruidenbitter en werd 
er buiten – op afstand - nog één 
keer geproost op de voerman van 
de huifkar. Henk zelf nam op de kar 
nooit alcohol, dat kwam er pas aan 
te pas als hij met zijn paarden terug 
was op het thuishonk, op het einde. 
En nu was er ook een drankje op het 

einde van zijn leven. Als hij het vanaf 
een wolkje had kunnen bekijken, had 
hij tevreden geknikt, wist Marleen 
na afloop zeker. Een mooier afscheid 
had ze voor haar vader niet kunnen 
bedenken.   !

HENK KOX  !   BIJZONDERE UITVAARTEN
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OM OOK EENS AAN TE DENKEN   !  

Zo zie ik mijn afscheid       
Heb jij al ideeën over hoe jouw afscheid moet zijn? 
Zet die dan op papier, zodat je nabestaanden 
niet hoeven te dubben over de vraag: begraven 
of cremeren?, welke muziek? en waar moet de 
uitvaart worden gehouden? 
Om alles een beetje overzichtelijk te houden en 
geen belangrijke dingen te vergeten, maakten wij 
het boekje ‘Zo zie ik mijn afscheid’. Daarin kun je 
al je wensen vastleggen. 
Heb je nog vragen? Of wil je graag wat meer 
informatie? We zijn altijd bereid om even langs 
te komen voor een zgn. wensgesprek. Gratis, 
zonder verplichtingen. De boekjes zijn in Bladel op 
te halen bij Papierelier, in Leende bij Yvonne thuis 
(Schoolstraat 24). 
Een wensgesprek regel je via onze websites
www.linde-uitvaart.nl of 
www.susannegroeneveld.nl

Rouwbus      
Een rouwauto wordt bijna standaard ingehuurd 
voor een uitvaart. De familie volgt dan in de eigen 
auto’s naar crematorium, begraafplaats of kerk. 
Maar hoe mooi is het om als familie de overlede-
ne te vergezellen? Dat kan in de rouwbus van Pe-
ter van Nek uit Ede. Een fraaie touringcar, waarin 
de overledene kan worden vervoerd, maar waarin 
ook nog plaats is voor zo’n 26 familieleden en/of 
vrienden. Onderweg kunnen herinneringen wor-
den opgehaald en de overledene hoeft zijn/haar 
laatste ritje niet alleen te maken. Meer informatie: 
www.rouwbussen.nl

Met de motor      
Ook in de aanbieding bij Peter van Nek: een motor 
met zijspan, waarop de kist kan worden beves-
tigd. Een gewilde optie voor mensen die hun hart 
hebben verslingerd aan het vrije leven op de motor. 
Familie en vrienden kunnen volgen met de auto. 
Of op de motor natuurlijk en de overledene es-
corteren naar zijn of haar laatste rustplaats. Voor 
de nabestaanden een onbetaalbare herinnering. 
Behalve op de zijspan kan een kist ook achter de 
motor worden vervoerd. Bekijk de opties op de site 
van Peter van Nek:  
www.rouwbussen.nl

Levende kist     
Een groene uitvaart wordt steeds populairder. 
 Logisch, steeds meer mensen willen hun voetaf-
druk op moeder aarde serieus minimaliseren. Het 
bracht Eindhovenaar Bob Hendrikx, werkzaam 
voor het bedrijf Loop biotech in Delft, op het 
idee om een levende kist op de markt te bren-
gen. Een kist gemaakt van het wortelnetwerk 
van  paddenstoelen (mycelium), die binnen 45 
dagen  volledig wordt afgebroken. ‘Waarom het 
milieu vervuilen met dode materialen als je het 
ook kan verrijken door levende materialen te 
gebruiken?’, vroeg Hendrikx zich af. Mycelium 
is volgens  Hendrikx ’s werelds beste recycler dat 
dood organisch materiaal omzet in waardevolle 
 voedin gsstoffen voor nieuwe natuur. 
Je geeft als het ware je lichaam terug aan de 
 natuur. Een mooie gedachte. Er hangt wel een 
stevig prijskaartje aan de levende doodskist: 1495 
euro, exclusief 100 euro bezorgkosten. Leveren 
kan een dag na de bestelling.   
Meer info: www.loop-of-life.com
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FRANCINE DELANGLEZ INSPIREERT VOLGERS OP FACEBOOK         

‘Je weet nooit of er nog een morgen komt…’    
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Heel veel volgers heeft Francine Delanglez (nog) niet op Facebook. En dat is jammer, want 
haar dagelijkse overpeinzingen stemmen tot nadenken. Levenswijsheden verstopt in een 
foto met vaak een oneliner en een kort verhaaltje. Wie is deze vrouw uit Hooge Mierde?       

Ze moest ervan blozen, bekent ze, 
toen we haar via Messenger vroegen 
om een interview. Zo bijzonder is 
het toch niet wat zij doet? Maar daar 
denken haar trouwe volgers anders 
over. Haar bijdragen op Facebook 
zijn niet alleen mooi geschreven, ze 
nodigen ook uit tot reflectie.    

We zijn welkom. Francine woont 
met haar echtgenoot Theun aan 
de Rispenstraat in Hooge Mierde – 
want dat lag ongeveer in het midden 
tussen Gent, waar Francine vandaan 
komt, en Harlingen, waar de wortels 
van Theun liggen. Nou ja, midden? 
Het ligt wat dichter bij België. Wel 
net zo gemakkelijk, omdat Theun 
Nederlands Limburg als werkgebied 
heeft en Francine nu wat vaker naar 
haar zoon Christophe kan, die aan 
een hersentumor op vijfjarige leeftijd 
een beperking overhield. Christophe 
woont zelfstandig, maar Francine 
is zijn belangrijkste lijntje met de 
buitenwereld. Zo’n drie keer per 
dag hebben ze via het beeldscherm 
contact. 

‘Hij is mijn enkelband’, grapt 
Francine. ‘Altijd en overal houd 
ik rekening met hem. Als we op 
vakantie gaan, is mijn belangrijkste 
zorg een goede WiFi-verbinding, 
zodat ik in elk geval contact kan 
hebben met Christophe.’

Daarna vertelt ze in bijna twee uur 
haar levensverhaal. Over de armoede 
in het gezin waar ze opgroeide, het 
grote verdriet van haar moeder, die 
een van haar vijf dochters als baby 
al verloor – het werd een levenslang 
trauma. Ze vertelt over haar eerste 
liefdeloze huwelijk. Ze trouwde 
omdat dat van haar werd verwacht. 
En als je eenmaal bent ‘gescheept’, 
zo hield haar moeder haar voor, ‘dan 
moet je blijven varen.’ Oftewel: dan 

blijf je bij elkaar. Maar haar man 
had een groot alcoholprobleem. 
Desondanks bleef ze hem meer dan 
twintig jaar trouw. Ook vanwege de 
kinderen. Naast Christophe heeft 
ze nog een dochter, die werkt als 
relatietherapeute. 

Veertien jaar na de scheiding 
trouwde Francine voor de tweede 
keer. Met Theun, die daarvoor meer 
dan tien jaar haar grote steun en 
toeverlaat was. Zoals veel vrouwen 
een hartsvriendin hebben aan wie ze 
alles toevertrouwen, zo had Francine 
de Fries Theun. Ze leerden elkaar 
kennen in het hotel in Gent, waar 
zij werkte en hij een paar weken 
vanwege zijn werk verbleef. Aan een 
relatie werd niet gedacht. Hij had 
immers een vriendin en zij weer een 
vriend. Maar toen die allebei kort na 
elkaar afhaakten, was het Theun die 
als eerste meer toenadering zocht. 
Zij twijfelde. ‘Wat ze te verliezen 
had?’, wilde hij weten. ‘Onze 
vriendschap’ was haar antwoord. 

Ze heeft er geen spijt van. Ze 
genieten van elke dag dat ze samen 
zijn. 

Onbenulligheden
Een jaar of acht geleden startte 
Francine met haar dagelijkse 
overpeinzingen op Facebook. 
Ze heeft vroeger een dagboek 
bijgehouden, maar nooit schrijfles 
gehad of een cursus gevolgd. Ze 
heeft wel altijd veel gelezen. De 
boeken die vroeger bij haar thuis op 
zolder stonden, verslond ze. Er zat 
van alles bij: zware psychologische 
thema’s, maar ook luchtige 
dokterromans. Ze heeft als kind ook 
veel gefantaseerd. Van haar eigen 
armoedige omstandigheden creëerde 
ze een sprookjeswereld. 

Wat haar inspireert? ‘Dat kan van 
alles zijn. Foto’s die ik tegenkom 
op internet, oneliners van anderen. 
Meestal heb ik er meteen een verhaal 
bij. Er is altijd wel iets uit mijn eigen 
leven wat ik eraan kan linken of ik 
zie er personen bij. In mijn hoofd 
bedenk ik wat ik wil schrijven en 
dan gaat het via mijn telefoon de 
volgende ochtend Facebook op.’

Een voorbeeld uit de voorbije week: 
‘Moeilijk doen gaat de meeste mensen 
makkelijk af’. 
Francine: ‘Toen ik die zin 
tegenkwam, dacht ik meteen: ‘ja zo 
is het.’ Je kunt ergens als een berg 
tegenop zien, maar als je er rustig 
voor gaat zitten en je overdenkt 
wat er mis kan gaan, dan valt dat 
meestal reuze mee. Dan gaat het 
om onbenulligheden, maar door de 
stress maak je het probleem groter 
dan het is.’    
‘Ik denk dan ook aan mezelf’, bekent 
ze. ‘Doe ik zelf ook zo moeilijk? Ja, 
soms wel.’ 

Vaak is het de natuur die voor haar, 
zoals ze het zelf zegt, ‘de wissel op 
het spoor is’: een vogel die zingt, 
een mooie bloem, de zon die schijnt. 
Dat brengt haar even tot stilstand 

FRANCINE DELANGLEZ  !   INSPIRATIE
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en bij het besef dat het allemaal zo 
belangrijk niet is, waar ze zich druk 
over maakt. 

Wolf en lam
Alles heeft volgens Francine een 
reden. Toeval? Ze gelooft er niet in. 
Negatieve ervaringen heb je nodig 
om vooruit te komen en in te zien dat 
het ook anders kan. 

Het leven is een leerschool. Achteraf 
is ze veel te lang bij haar eerste 
echtgenoot gebleven. En achteraf is 
ze te veel gevlucht in haar werk en 
heeft ze te weinig ‘gespeeld’ met haar 
kinderen. Ze zou het tegen iedere 
ouder willen zeggen: besteed veel tijd 

aan je kinderen, want overdoen is er 
niet bij. Probeer je kinderen een fijne 
jeugd te geven, zodat zij die ervaring 
weer door kunnen geven aan de 
volgende generatie. 

De natuur is voor 
mij vaak de wissel 

op het spoor

Tegen beter weten in bij een partner 
blijven, zoals ze zelf deed, kan ze 
niemand aanraden. Tegelijkertijd 
vindt ze dat veel jonge ouders 
tegenwoordig de handdoek te snel in 
de ring gooien.   
‘Als de liefde is bekoeld, zie je vaak 
alleen nog maar de zwakheden. 
En die lijken alleen maar erger te 
worden. Neem dan eens een tijdje 
afstand en vraag je af wat je er ooit 
toe bewogen heeft om met hem of 
haar te trouwen? Welke kwaliteiten 
had hij of zij toen? Ga eens terug naar 
de basis: wat heeft je aangetrokken? 
En als je dát weer wilt zien….’

Ze is ervan overtuigd dat ieder 
mens iets goeds in zich heeft. ‘Ik 
heb me vaak afgevraagd waarom er 
zoveel lijden in de wereld is. Toen 
ik dat ooit aan een religieuze vroeg, 
gaf ze het volgende antwoord: ‘God 
kan niet overal zijn. Maar hij heeft 
ons allemaal goede eigenschappen 
gegeven zodat wij hem overal 
kunnen vertegenwoordigen.’ In elk 

mens schuilt een wolf en een lam. En 
het is maar net: welke van de twee 
voed jij? Ieder mens heeft het in 
zich om iets goeds te doen voor een 
ander. En dat is vaak het begin van 
een kettingreactie.’ 

Spiegel
Meestal schrijft Francine over 
zichzelf, over Theun, het gezin 
waarin ze opgroeide, haar kinderen 
en soms ook over mensen die ze 
kent. In die gevallen schrijft ze in 
de derde persoon, zonder namen 
te noemen. ‘Eén keer kreeg ik een 
boze mail van iemand die zich 
meende herkend te hebben. Maar 
het ging niet over haar. Ik heb haar 
teruggeschreven dat ze misschien 
toch eens in de spiegel moest kijken 
als het haar zo raakte.’

Een boodschap die vaker terugkomt: 
elke dag is weer een nieuwe kans 
om iets moois te maken van je leven. 
En bedenk: je weet nooit of er nog 
een morgen komt… ‘Dus stel geen 
dingen uit. Heb je vragen, stel die, 
praat ruzies uit, morgen kan het te 
laat zijn.’

Francine is dit jaar 65 geworden en 
heeft steeds vaker het idee dat ze 
in tijdnood komt. Er is nog zoveel 
wat ze wil doen. Ze is bang, bekent 
ze, om dement te worden. Er zit 
zoveel in haar hoofd dat ze weleens 
iets vergeet. Zou dat een eerste 
teken zijn? De ouderdom leert haar 
ook hoe belangrijk connecties zijn, 
verbindingen met anderen. ‘Dat is 
waar het allemaal om draait, daar zit 
waarde in, niet in spullen. Want wat 
heb je daar uiteindelijk aan?’ 

De reacties die ze op haar 
overpeinzingen krijgt, sporen 
haar om ermee door te gaan. Een 
verpleegster die haar moeder lang 
verzorgde, begint er haar dag mee en 
voelt zich er vaak door geholpen. Dat 
bezorgt Francine een glimlach: ‘Al 
is er maar één mens die er iets van 
opsteekt…’ 

Want die ene kan het begin zijn van 
een kettingreactie.   !

FRANCINE DELANGLEZ  !   INSPIRATIE

10 JUNI
Wat is liefde ?
Elkaars hand vasthouden, diep in 
de ogen kijken, romantisch tafelen, 
dansen tussen de lakens...?
Vlindertjes sterven in de schoot, de 
vurige vlam is gedoofd, wat nu ?
Liefde is meer dan " houden van" ...
Liefde is elkaar dragen, als een 
huis er staan als dat nodig blijkt te 
zijn.
Liefde is een duurzame, bijzondere 
vriendschap, zodat ergernis, 
verbolgenheid, .. .plaats maakt 
voor een liefdevolle lach, gevuld 
met tedere woorden om rimpelige 
dagen weer glad te strijken.
Humor, elkaar gewoon accepteren 
zonder op eieren te lopen is de 
sleutel tot het hart van je partner.
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Fijne vakantie
Susanne Groeneveld & Yvonne Versteijnen
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