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zomer!

Ode aan onze conciërges
Onderwijs ondersteunend personeel is onmisbaar binnen Willem van Oranje
Scholengroep. Zij zorgen er voor dat alles door kan gaan. In dit inspiratie
magazine lichten we van deze groep de conciërges eruit. Zij openen het
gebouw, ontvangen onze leerlingen en andere medewerkers en h
 ouden
toezicht op een opgeruimde omgeving binnen en buiten de school.
Naast onderhouds- en reparatieklussen, zijn zij ook vaak de mensen die
het alarm inschakelen en onze schoolgebouwen aan het einde van de dag
weer afsluiten.
Vaak is het eerste wat de leerling ziet als hij of zij door

En voor alle medewerkers: neem dit nummer mee

de poort fietst het gezicht van de conciërge. Zij zijn

op je vakantie of lees het rustig in de tuin en ver

een belangrijk aanspreekpunt voor de leerlingen.

geet niet om je favoriete conciërge een vakantie

In dit magazine lees je over het extra gevoel van

mail te sturen; ik ga dat ook zeker doen! Een mooie,

geborgenheid en veiligheid dat conciërges onze

welverdiende, inspirerende zomervakantie is wat ik

leerlingen geven. Zij staan altijd klaar voor onze

je wens. Vier de zomer!

leerlingen, maar ook voor ons als medewerkers. Ze
zijn behulpzaam en doen allerlei grotere en kleinere
klussen. Conciërges zijn daarmee onmisbare dui
zendpoten op onze scholen. Met een conciërge op
school heeft een leraar bovendien meer tijd om zich

Jan Maarten de Bruin
Voorzitter College van Bestuur

Willem van Oranje Scholengroep

op het lesgeven te richten. Daarom dit magazine.
Een ode aan onze conciërges. Misschien zeggen
we het te weinig, maar jullie zijn goud waard voor
Willem van Oranje Scholengroep!

P.S. Neem de tas mee en ma
ak
er een foto van. Ik kijk uit
naar die foto van het bijzo
ndere
moment van jou en de tas.
Mail je foto in je vakantie naar:
vakantiefoto@wvoranje.nl
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Machiel Treffers | Conciërge Willem van Oranje College - Waalwijk

Ga je deze
zomer mee
naar de
molen?

Vier

zomer!

de

Zomertip
van conciërge
Machiel:
Kom de ziel van de molen voelen

Een conciërge met een bijzondere liefde
Op zaterdagmiddag doet Machiel Treffers geen
conciërgetaken op het Willem van Oranje College

Snuif de geur van het meel op
Hoor de geluiden van de molenstenen
Kijk naar de draaiende wieken
Luister naar het kraken van het hout

in Waalwijk. Machiel is dan de molenaar van de
Dye Sprancke aan de Oudestraat in Sprang-Capelle.
Een molen is een stuk cultureel erfgoed waardoor
ons Nederland groot is geworden. Daarom vindt
Machiel het belangrijk dat de korenmolen in
Sprang-Capelle in stand wordt gehouden, om te
kunnen blijven doen waarvoor hij gemaakt is:
het malen van graan.
‘Als kind, ik was vier jaar, woonde ik naast deze mo
len. Jan Volkers was toen de molenaar en was voor
mij als een opa. Ik werd ouder en mocht vaak met
hem mee; hij bracht me de liefde voor de molen bij.
Hij was de laatste molenaar en daarna wilde ik maar
één ding: de stilstaande molen weer draaiende krij
gen’, vertelt Machiel met een twinkeling in zijn ogen.
‘Dat is gelukt; in 1980 is hij gerestaureerd en tot op
de dag van vandaag vermaalt hij graan tot meel.’

Kom in je zomervakantie de molen bezoe
ken en ik leg je uit hoe hij werkt en wat een

Machiel Treffers
molenaar doet.

Openingstijden:
elke zaterdag van 13.00 - 17.00 uur
Voor vragen:
06 - 21 95 35 02
In de molen is een winkeltje waar je meel
kunt kopen
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Conciërges | Willem van Oranje College - Waalwijk

Hoe noemen ze je?

Leerlingen noemen mij meestal mevrouw.

Wat eet je het liefste op je boterham?
Kaas en ham.

Hoe is je gezinssituatie?

Ik woon alleen en heb een dochter Rilana, een schoonzoon Janni
en mijn kleinzoon heet Levy.

Wat doe je voor een leerling?

Ik zorg voor een schone aula en help leerlingen ook aan de balie,
Ik help ze om bijvoorbeeld kauwgom uit een broek te halen of natte
tassen te drogen, dat doe ik graag! Als er leerlingen overgegeven
hebben, ruim ik dat liever niet op, maar ze doen het natuurlijk niet
expres, dus help ik en stel ze op hun gemak. Ik help leerlingen waar

Rita Snoeren

ik kan en daar word ik blij van! Ik vind het vooral belangrijk dat de
leerlingen later terug kunnen kijken op een leuke schooltijd.

Kees Heijblom

Wil je.. onze
concierges
een zomergroet
mailen? Leuk!
Gerdine: g.g.m.vandrunen@wvoranje.nl
Rita: h.c.a.snoeren@wvoranje.nl
Machiel: m.treffers@wvoranje.nl
Rob: r.ter.schiphorst@wvoranje.nl
Sjaak: j.goedhart@wvoranje.nl
Kees: c.a.heijblom@wvoranje.nl
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Kees Heijblom is pro-actief en
dat hebben we op school nodig.
Als sommige mensen te laat
zijn, bedenkt hij dat we zendergestuurde klokken nodig hebben en
regelt het. Als hoofdconciërge is hij
betrokken bij zijn conciërgeteam,
op onze leerlingen en alle andere
medewerkers: iedereen wordt door
hem gezien!
Kees is flexibel en als het op
zaterdag rustig is in de school, richt
hij, samen met collega-conciërges
even een kantoor opnieuw wat
handiger in. Kees is een waardevolle
collega die zorgt voor rust, warmte
en gastvrijheid.
Jan Straver, adjunct directeur
Willem van Oranje College – Waalwijk

Gerdine van Drunen
Harmonie
Esmee van Os (16) uit havo 4 zag vorig jaar ineens een nieuw gezicht
als conciërge: Gerdine van Drunen. “Dat klikte eigenlijk meteen. Ze is
heel gezellig en hulpvaardig. Nu moet ik zeggen dat het er op de Van
Casterenstraat ook best harmonieus aan toe gaat. Gerdine hebben
we meestal nodig voor praktische dingen zoals een kluisje openen,
een computerkar of als de fietsketting eraf ligt. Geen echte rare
dingen, maar toch heel fijn als vertrouwd gezicht in de aula.”
Gerdine van Drunen rondt haar eerste jaar als conciërge bijna af
op het Willem. “En dat is uitgepakt zoals ik verwacht had! Heel leuk.
Na mijn baan als receptioniste bij de Rabobank initieerde ik zelf al
eens een meeloop dag op het Willem. Er was geen vacature, maar
het leek me zo leuk. Onze drie kinderen zaten hier op school. Vlak
na twee vrijwillige meeloopdagen verscheen er een advertentie en
heb ik gelijk gesolliciteerd. En ik werd het!

Rob ter Schiphorst

Hoe noemen ze je?
Meneer of meneer Rob.

Hoe is je gezinssituatie?

Druppelbudget
Natuurlijk heb ik even moeten wennen. Dan vroegen leerlingen
me om 30 keer een document in kleur te printen en deed ik dat
gewoon van mijn eigen druppelbudget. Of bleef de snoepautomaat
‘zogenaamd’ hangen. Natuurlijk proberen ze dat soort dingen,
maar inmiddels krijgen ze me niet meer zover hoor!”
Bijbaantje
Gerdine koos speciaal Esmee uit om mee in het magazine te staan.
“Esmee hoor en zie je niet, maar ik merk iedereen op hoor. Van

Mijn vrouw heet Cobie en ik heb twee dochters: Renske en

Esmee weet ik nu gelijk ook meer. Bijvoorbeeld dat ze een mooi

Laura en twee zonen: Bart en Frank.

bijbaantje heeft.” Esmee lacht: “In de horeca inderdaad! Na de havo

Wat doe je voor een leerling?

wil ik de managementkant op. Hotelmanagement of iets in die
richting. Maar het kan alle kanten nog op!”

Het mooiste is dat ik een leerling ergens mee kan helpen: een
fietsband plakken of een koek uit de automaat halen die is
blijven hangen. Welke werkzaamheden ik moet doen, maakt
me niet zoveel uit, dit is namelijk een prachtbaan, dus ik doe
alles met veel plezier. Een wc ontstoppen is niet het fijnste
werk, maar het hoort er nu eenmaal bij.

Wat doe je het liefste in je vrije tijd?

Ik hou van muziek, het bepaalt een gevoel en dat is belangrijk.
Mijn voorkeur is hardrock uit de jaren 70; bands als Pink Floyd,
Rainbow en Uriah Heep.

Wat ga je deze zomervakantie doen?

De caravan staat in Spanje dus daar gaan we ieder jaar naar toe.
Ik neem mijn racefiets mee en maak wat tochtjes.

Sjaak Goedhart

Sjaak is altijd is altijd vriendelijk. Hij levert snel en
accuraat perfect drukwerk voor onze school. Ik
ervaar Sjaak als een beminnelijke, lieve conciërge.
Gonny Kramer, teamleider vwo
Willem van Oranje College - Waalwijk
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SPECIAL

Julot, Lieke, Marjam en Mike

Zonder onze juf Marjam
zou het een rommeltje
zijn op school
Mike van Os(11), Julot Opendorp(11) en Lieke Versteeg
(8) zijn er goed voor gaan zitten. Ze willen alles
vertellen over juf Marjam. ‘Marjam doet alle klusjes hier
op school en ze helpt ook bij het overblijven, daar is ze
heel lief als we samen onze boterhammen eten. ‘Als je
iets zoekt in deze school, weet juf Marjam altijd waar
het is’, zegt Mike.

Marjam Wakan | PCBS De Bron – Sprang Capelle

Wie is conciëerge Marjam Wakan?

Marjam werkt al bijna 18 jaar op basisschool De Bron. Ze voelt zich

‘En als de airco kapot is, regelt ze gewoon even dat er

er thuis. Elke dag is anders en er is niets waar ze van baalt. Ze

airco-mensen komen om het te maken’. Julot vertelt

wordt bijna 61, maar voelt zich heerlijk jong tussen alle kinderen.

dat ze ook de telefoon aanneemt en hem in de klas
aan de juf komt brengen als het gesprek voor haar is.
Ook kopieert juf Marjam alles. Lieke wil kwijt dat juf
Marjam echt lief is; ‘ze maakt vaak een praatje met
je en als je gevallen bent, dan helpt ze altijd’. ‘Mij en
mijn vriendin Jasmijn noemt ze altijd prinsesjes!’, zegt
Julot. ‘Ook kan ze hele goede loempia’s bakken’. Mike:
‘Ze heeft een ander geloof, ze is moslim, maar dat
maakt mij niets uit, want ze is gewoon juf Marjam en
super lief en ik vind het interessant als ze vertelt over
de ramadan’.

‘Als het goed gaat met hen, ben ik ook blij!’

Hoe noemen je leerlingen je?
Juffrouw Marjam.

Wat eet je het liefste op je boterham?
Zelfgemaakte tonijnsalade.

Hoe is je gezinssituatie?

Ik woon met mij dochter Karimah en mijn kleinzoon Zidane in
Waalwijk. We hebben het heel gezellig met z’n drietjes.
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Wat doe je voor een leerling?

Stuur Marjam
een gezellige
vakantiegroet!

Ik ben altijd in voor een praatje en als een leerling verdrietig is,
heb ik altijd ruimte om een knuffel weg te geven. Ik vind het
belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op hun school.
Op activiteitendagen help ik graag mee. De kinderen hebben
het nog steeds over mijn workshop loempia’s maken. Het echte
contact met de kinderen vind ik fijn. Ik zie ze in hun ontwikkeling.
Als ik ze later weer tegenkom, groeten we elkaar nog steeds.

Hebben je collega’s je weleens verrast?

m.wakan@wvoranje.nl

Drie en een half jaar geleden werd ik oma, de school was versierd
en iedereen stond me buiten op te wachten. Er werd voor me
gezongen en er waren bloemen en zelfgemaakte cadeaus,
waaronder een krans met blauwe snoepjes. Ik trakteerde
natuurlijk niet op beschuit met muisjes, maar op loempia’s.

Praat je op school over ‘geloof’?

Hoe maak je zelf Marjams loempia’s
Nodig
500 gr. taugé - 500 gr. wortels - ½ bosje selderij - 2 tot 5 teentjes

Ik ben moslim en kom graag in de moskee. Over het geloof is het

knoflook - 2 grote uien - 300 gram rundergehakt - 1 theelepel

altijd wel wat. De media kunnen vaak negatief zijn over religie,

peper - 3½ bouillontabletten

maar het gaat erom dat je weet dat er een God is die van je houdt
en voor je zorgt. Met collega’s en leerlingen kan ik gewoon praten
over de ramadan en de Molukse gemeenschappen, dat is fijn.

Bereiding
· Maak de worteltjes schoon, snijd ze in stukken van 3 cm en
daarna in lucifer dunne reepjes.

Je moet elkaars geloof respecteren, dat heb ik geleerd van mijn

· Haal de staartjes van de taugé en was de groente.

ouders. Mijn ouders komen van de Molukken, mijn vader was KNIL*

· Was de selderij en snijd ze heel fijn

militair. Hij kwam in 1951 met mijn moeder en twee kinderen naar

· Snijd de uien en knoflook heel fijn en fruit ze daarna in

Nederland op dienstbevel. Ze zouden hier maximaal 6 maanden
blijven. Van Rotterdam verhuisden ze naar woonoord Teuge en in
1955 werd het woonoord Wyldemerk in Friesland waar ik in 1957
geboren ben. Mijn ouders zijn inmiddels overleden.

Mijn beste zomervakantietip:

3 eetlepels olie
· Voeg het gehakt, wortels, peper en bouillontabletten toe.
· Voeg de taugé en selderij toe als de wortels half gaar zijn.
Let op: het mengsel mag niet te gaar zijn!!!
· Laat het mengsel uitlekken en afkoelen in een vergiet.

Flensjes

Maak tijd voor de dingen die je leuk vindt! Ik ga veel koken,

Nodig

Netflix kijken, een dagje naar Amsterdam en met mijn kleinzoon

500 gram bloem - 1 ei - 3 eetlepels aardappelmeel - mespunt zout

naar de Efteling.

koekenpan van 15 cm doorsnee - zonnebloemolie

Bereiding
*Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) was het
Nederlandse koloniale leger. Het heeft officieel bestaan van 1814
tot 1950. In tegenstelling tot de Koninklijke Landmacht die onder
het Ministerie van Oorlog viel, ressorteerde het Nederlands-Indische
leger onder het ministerie van Koloniën en bestond het leger uit
sluitend uit beroepsmilitairen (of militairen uit het Nederlandse leger,
die voor een bepaalde periode bij het leger gedetacheerd waren).

· Maak een glad beslag van bloem, aardappelmeel, zout, ei en
ongeveer 6½ dl lauw water.
· Houd een beetje van het beslag achter voor het dichtplakken van
de flensjes.
· Verdun het beslag met ongeveer 2½ dl water: het beslag moet
heel dun zijn.
· Vet de koekenpanbodem in met een in olie gedrenkt stuk keuken
papier. Bak dunne flensjes. Laat het beslag een beetje tegen de
rand van de pan lopen. De flensjes mogen niet bruin worden en
worden maar aan één kant gebakken.

Lieve juf Marjam, Ik hoop dat je dromen uit mogen
komen en dat je niet ongelukkig bent en veel geld hebt,
ook al maakt geld niet gelukkig - Mike
Ik wens jou juf Marjam, dat je nog lang en gelukkig
mag leven - Lieke

Afwerking
Leg een lepel vulling op het midden van een flensje.
Vouw de zijkanten naar binnen en rol het daarna op. Plak de loem
pia’s dicht met een beetje beslag. Frituur de loempia’s goed bruin
en laat ze uitlekken op keukenpapier. Serveer ze met chilisaus of
sambal.

Ik wens je dat je nog veel leuke dingen met
Zidane mee kan maken - Julot
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SPECIAL

Carlo van Zanten

“Carlo van Zanten is een super
vriendelijke en immer goedgehumeurde
topper die er altijd staat wanneer een
leerling of collega hem nodig heeft!”

Erick in ’t Veld
Na bijna een schooljaar gewerkt te hebben op deze gezellige en sociale school, wil ik

Patrick Monteau, docent Engels

wat meer over mezelf vertellen. Ik ben Erick in ’t Veld, getrouwd, heb 2 puberzonen
en woon in Meeuwen. In mijn vrije tijd ben ik op het voetbalveld actief als verzorger,
herstel- en conditietrainer. Mijn werkzaamheden op school zijn heel divers, van
grasmaaien tot vervangen van de roostermaker. Maar het leukst is toch wel de
omgang met de leerlingen: ze helpen met alle voorkomende zaken. Ik ben blij dat ik
een vast contract heb gekregen op deze leuke en knusse school.

‘KopieerKees’
“Tja, wat kan ik zeggen over Kees
Schreuders? Ik ken hem vooral als
’KopieerKees’! Leraren laten vaak
stukken kopiëren bij hem en ik soms
ook. Als ik geen geld meer op mijn
druppel heb staan. Dat is fijn hoor,
daar doet Kees niet moeilijk over.
Zelf zou ik geen conciërge willen
worden, ik wil graag de zorg in. In een
tussenuur lopen we weleens binnen
voor een praatje of een chocomel. Hij
is dan altijd veel met muziek bezig.
O ja, en hij laat ons natuurlijk lachen
met zijn kunstgebit, hè Kees?” Kees
lacht. ”Beetje gekkigheid, leuk toch?”
Geertje Bruygom (14) klas 3KB
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Kees Schreuders

Koffie!
Jenny’s taken zijn zeer divers. “Surveilleren in de pau
zes, pleisters plakken, catering, de boel netjes houden
en ga zo maar door. Soms ook technische klusjes, al
geef ik toe dat de mannen daar beter in zijn dan ik.
Maar het allerbelangrijkste: er moet koffie zijn! Als die
er niet is, staat de school op zijn kop”, lacht Jenny.

Corvee
Jenny heeft oog voor de leerlingen: “Achteraf zullen de
meesten zich realiseren hoe belangrijk deze school
periode is. Daar ben ik me van bewust. Ik hoop daarom
dat ze een fijne tijd hebben. Zich veilig voelen. Als
conciërge ben je net wat toegankelijker voor leerlin
gen dan als docent. Ik probeer altijd te helpen als ik
zie dat een leerling verdrietig is en ik ben blij voor ze
als er iets moois gebeurt. Tegelijkertijd laat ik ze rustig
een corveedienst draaien als ze grenzen overgaan.
Consequent zijn, dat heb ik wel geleerd in die
13 jaar dat ik hier werk.”

Jenny Gijben

Laatste loodjes
Inmiddels loopt het tegen het einde van het

Elk seizoen z’n charmes

schooljaar. Jenny: “De laatste loodjes! Nog even

“Lekker veel vakantie, zeiden sommigen toen ik aan

hectiek met straks de examenuitslag en diplomering,

deze baan begon. Maar dat is het laatste waarom ik als

kennismakingen met nieuwe leerlingen en ouders,

conciërge hier werk hoor. Ik geniet enorm van de afwis

activiteitendagen en extra schoonmaakwerkzaam

seling bij deze baan. In zo’n schooljaar heeft elk seizoen

heden en dan is het tijd voor vakantie.” Praktisch

zijn charmes. Aan het begin van het schooljaar zie je al

wonend tegenover de school, wandelt Jenny

die nieuwe, frisse leerlingen. Onwennig nog, zoekend

tijdens de zomervakantie de school nog weleens in

naar hun plek. Dan zo tegen de herfstvakantie zijn de

om de planten te verzorgen. “Alles is dan op orde,

meesten gewend. Dan de tijd van kerst en zoetjes aan

alles is netjes. Stil. Een hele aparte sfeer zo zonder

richting het voorjaar en de examens waarna velen weer

leerlingen. Dan verlang ik al gauw weer naar de

van school gaan. Elke keer weer bijzonder.”

reuring en de bedrijvigheid. Ja, dan mis ik ze echt!”

Wil je een
zomergroet
mailen aan onze
..
concieërges? Leuk!
Erick: d.h.intveld@wvoranje.nl
Kees: c.schreuders@wvoranje.nl
Jenny: j.gijben@wvoranje.nl
Teunie: T.Jonkers@wvoranje.nl

Female touch
“Op Teunie Jonkers kun je bouwen. Onlangs
verzorgde ze weer eens tot in de puntjes de
catering tijdens een overleg met mensen
van buitenaf. Zo netjes. Dat geeft me rust
én het is belangrijk voor een warm welkom.
Een veerkrachtige dame ook, die ondanks
persoonlijke zorgen bijzonder sterk is. Als één
van de dames binnen ons conciërgeteam zorgt
Teunie bovendien voor de ‘female touch’: met
gevoel voor presentatie en zorg. Al moet ik
zeggen dat de mannen de kunst goed afkijken:
onlangs serveerden Carlo en Erick tijdens een
rapportvergadering een uitgesneden ananas.
Gewoon een schilderij!”
Lida Spuijbroek, locatiedirecteur

Teunie Jonkers
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Mien van der Velden | Daltonschool SBO De Leilinde - Oudheusen

Mien, de conciërge met het
hart op de tong
“Ik kom eraan hoor. Nog even dit stuk stofzuigen!” Mien van der Velden (61), conciërge
op De Leilinde in Oudheusden, veert lenig omhoog vanachter een tafel. Rust roest. Dat
is een uitspraak die bij Mien zou passen. Want al snel wordt duidelijk dat Mien zoveel
meer is dan de conciërge. “Ik fladder overal rond. Ik heb geen zitvlees. Ja, af en toe.
Dan ga ik in de tuin zitten, sigaretje erbij. Ik luister dan naar de vogels. Vanmorgen al
om 5.00 uur hè? Heerlijk. Zo stil.”

Kinderen eerst

wandelen we een rondje. Als het nodig is, vertel ik de

Het zijn schaarse momenten. Want De Leilinde

docenten wat er speelt. Dat kan een leerling enorm

bruist. Nieneke van Apeldoorn, logopediste op De

helpen. Aan de andere kant zeg ik het ook als ik geen

Leilinde, beaamt het: “Dat brengt speciaal basison

tijd heb: Niet te veel zeggen, want ik sta kort aan de

derwijs met zich mee. Mien is dankzij haar flexibi

steel vandaag!” lacht Mien.

liteit van grote waarde. Niet alleen is onze school
de schoonste, ook kinderen weten haar te vinden.

Nieneke waardeert de openheid van Mien: “Wij zijn

Sterker nog, die hebben prioriteit.”

gewend alles weloverwogen te zeggen. Maar soms
is het hart op de tong hebben goed. Mien wees een

Mien: “Het zijn de kinderen die deze baan leuk

tijdje terug zelfs een paar dakdekkers die hier bezig

maken. Toen ik 17 jaar geleden op deze school

waren tot de orde, omdat ze de personeels-wc

kwam, was dat als ouder. Mijn man en ik adopteer

bevuild hadden. Dat is ook Mien!

den onze dochter Vasilica toen ze 4 jaar oud was
uit Roemenië. Een kindje met ernstige hechtings

Waardering

problemen. Ik bleef erbij op school, voor als

Het is hard werken op De Leilinde vertelt Mien:

er iets misging. Ondertussen verrichtte ik wat

“Mijn man Gerrit overleed in 2010. Ik krijg geen

hand-en-spandiensten. Toen er een nieuwe con

weduwepensioen dus ik moet nog even. Ons team is

ciërge nodig was, kreeg ik de kans die functie in te

gedreven. Je blijft snel wat langer of doet iets extra’s

vullen. Het lukte me om die baan gescheiden te zien

als dat nodig is. Ik moet bekennen dat ik weleens

van mijn rol als moeder.”

elders solliciteerde omdat ik het te zwaar vond.
Toen dat bekend werd, zijn er maatregelen getroffen.

Kort aan de steel

Dat signaal was even nodig.

Plotseling steekt een leerling zijn hoofd om de hoek.
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“Het wc-papier is op! Waar ligt nieuw papier?”

Aan aandacht en waardering geen gebrek trouwens.

Mien geeft aanwijzingen en roept hem na: Wel de

Van directeur Dick, collega’s, de kinderen en hun

grijze rollen hè, niet die witte! “Je wil niet weten

ouders. Dat doet mij goed. Als ik naar huis ga, laat

hoeveel wc-papier er hier door gaat”, knipoogt ze.

ik het schoolleven achter me. Dan geniet ik van de

Als conciërge beseft ze dat haar rol een bijzondere is.

aanloop in de buurt. Kinderen komen dan spelen met

“Kinderen stappen makkelijk op me af. Ze vertrou

Boyke, onze chiwawa. En ik teken graag. Mandala’s

wen me. Ik denk omdat ik zelden chagrijnig ben. Als

tekenen, samen met mijn dochter. Even alles om je

ze hun hart willen luchten, zoeken ze me op. Dan

heen vergeten.”

Tatoeage
Een andere hobby is de fanfare in Genderen, als

Tijd om af te ronden. De taken wachten. In de gang

hoornist. Het is geen toeval dat Mien een armtatoe

schiet een moeder Mien aan over haar zoontje die

age koos die verwijst naar de muziek: “Een f-sleutel

aan het gymmen is. “Ik vergat drinken mee te geven.

en een g-sleutel die samen een hart vormen met de

Maar hij durft er zelf niet om te vragen en nu...”

letters G en V erbij. Gerrit en Vasilica.”

Nog voor ze haar zin af kan maken stelt Mien haar
gerust: “Joh, dan zorg ik toch dat hij een pakje

Met de zomer voor de deur vertelt Mien over haar bij

drinken krijgt, wat lust-ie graag?”

Wil je een
zomergroet
sturen naar Mien?
W.vandervelden@wvoranje.nl

zondere vakantieplannen. Samen met haar dochter
én haar stagiaire Saily van De Leilinde vliegt ze naar

Ook dat is Mien.

Gran Canaria. “Och, we kunnen zo goed met elkaar
opschieten. Ik heb er heel veel zin in!”
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Conciërges | ISK Wereldschool - Waalwijk

conciërge

SPECIAL

Nel en Ruba

Ruba vertelt
‘Nel is echt heel lief. Ze doet alles
voor ons. Ik kan met haar praten en
lachen en ze maakt veel grapjes.
Als ik ziek ben, belt ze me op om
beterschap te wensen en in de pauze
komt ze meestal bij ons groepje
zitten. Ik geef haar dan weleens
chips en zij geeft mij dan een appel.
Ze zegt dat chips ongezond is,
maar ze is er wel gek op, net als ik.
‘Lieve juf Nel, ik hoop dat je een mooi
leven hebt en dat je gezond blijft en
gelukkig bent met je familie!’
Ruba Dawish, leerling ISK Wereldschool

Hoe noemen je leerlingen je?
Juf Nel.

Wat eet je het liefste op je boterham?
Pindakaas.

Hoe is je gezinssituatie?

Ik ben getrouwd met Ben en ik heb twee zonen en schoondochters:
Johan en Stefanie en Dennis en Jamila. Van Dennis en Jamila heb
ik ook twee geweldige kleinzonen: Abel en Roin.

Wat doe je het liefste in je vrije tijd?
Ik ga graag zwemmen, kijk films en ik lees en kook graag.
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Kun je onze
..
concieërges een
gezellige vakantie
groet sturen?

Jan de Hoon

Jan de Hoon
Jan begint in juni dit jaar op ISK Wereldschool als

Nel: n.lijster@wvoranje.nl

conciërge. Arie vertelt dat hij bij voorbaat al respect

Jan: j.w.j.dehoon@wvoranje.nl

heeft voor Jan, om op 63 jarige leeftijd een switch te

José: j.schoenmakers@wvoranje.nl

maken in het werk: ‘Ik wens hem veel succes op ISK. We
hebben er hier vertrouwen in dat ‘t je gaat lukken Jan!’
Arie van Vuuren, locatiedirecteur

Wat doe je voor een leerling?

Het mooiste is toch dat ik een luisterend oor kan bieden als een
leerling naar me toe komt om een praatje te maken, voor de

José en Arie

gezelligheid of om hun probleempjes met me te bespreken.

Hoe is het contact met je collega’s?

Het is bijzonder dat ik en mijn naaste collega José elkaar opvan
gen als een van ons een dag niet kan komen werken. Ook krijgen
wij heel veel steun van andere collega’s; af en toe krijgen we van

José Schoenmakers wil dat het
onze leerlingen goed gaat!
Iedereen noemt haar juf José. Ze is een rustpunt en stabiele

hen te horen dat zij toch wel blij met ons zijn. Dat doet me goed!

factor in de school én ze zorgt ook voor een altijd opgeruimde

Wat is een dankbare taak?

keuken! Voordat ze conciërge werd, was ze gastvrouw en dat merk

Het leukste is dat ik voor de kerstviering altijd een heerlijke pan
erwtensoep maak voor alle collega’s en samen met José ook nog
voor een heerlijke lunch zorg: altijd één en al gezelligheid! Ook vind
ik het mooi als de leerlingen kookles hebben gehad. Ze komen dan
vaak het heerlijke eten dat ze gekookt hebben met me delen.

Wat vind jij belangrijk om leerlingen mee

je nog altijd aan José: gastvrij, zorgzaam en altijd vriendelijk. Ze
heeft veel aandacht voor de leerlingen. In haar eigen ‘hokje’ in
de centrale hal van de school weten de leerlingen José vaak te
vinden. Zo registreert ze vandaar bijvoorbeeld de absentie van

Leerlingen zijn hier zo aardig!
leerlingen.

‘Ik heb er zat getroost, leerlingen die naar me toe kwamen’, vertelt
José. ‘Ik maak dan een praatje, sla een arm om ze heen of zet

te geven in hun schooltijd?

een kopje thee. Zo kwam er vorige week weer een leerling naar

Dat normen en waarden heel belangrijk zijn, maar bovenal de

glimlacht: ‘Elke morgen komt er ook een leerling naar me toe en

gezelligheid en veiligheid.

Mijn beste zomervakantietip:
Vooral heerlijk genieten.

me toe. Ze zat in een dipje omdat er een moeilijke toets aan
kwam. Vanmorgen vertelde ze me over de goede beoordeling
van de toets, ze straalde helemaal toen ik haar feliciteerde’. José
geeft me dan een hand en een box, super aardige jongen!’
Arie van Vuuren, locatiedirecteur van de school, vindt José een
zeer loyaal mens naar de organisatie toe: ‘Zo ruilt ze zelf haar
dagen met Nel Lijster en ze melden het ons alleen maar. Heerlijk
om daar geen omkijken naar te hebben! Ze wil dat het onze
leerlingen goed gaat.’ Het enige moeilijke aan de ISK-school vindt
José de vaak moeilijke namen van de kinderen. ‘Hoe versta ik die
goed en hoe onthoud ik die goed?’ roept ze vaak naar Arie.
José werkt bij de ISK-school vanaf het begin, dat is nu drie jaar.

De gouden tip van José voor deze zomer:
Ga lekker in het zonnetje liggen met een
boek erbij, want zelf lees ik ook heel graag!

Daarvoor werkte ze vanaf 1996 bij de Onderwijsgroep Tilburg. Per
1 september gaat ze met pensioen. Ze gaat dan met haar man
Hans nog meer van Hongarije genieten, waar ze een huis hebben.
‘Een huis zonder wifi’, lacht ze. ‘Daar kom je pas echt tot rust!’
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Conciërges | Juliana van Stolbergschool - Waalwijk

Op welk mailadres kunnen
collega’s je een gezellige
vakantiegroet sturen?
Wensen van de kinderraad

Ik ga op vakantie naar Zeeland, daar hebben ze de mooiste
stranden van Nederland, maar je kunt me ook daar gewoon
mailen op m.j.leeggangers@wvoranje.nl

Hoe noemen je leerlingen je?
Juf of Marianne.

Wat eet je het liefste op je boterham?

’s Morgens begint mijn dag met een boterham met hagelslag en
mijn lunch maakt mijn man elke dag voor me klaar; elke keer weer
een verrassing wat ik aantref.

Hoe is je gezinssituatie?

Man (Maarten), drie zoons (Ruben, Jurian, Thomas) en een lief konijn.

Wat doe je het liefste in je vrije tijd?
Wandelen, fietsen, lezen en tuinieren.

Wat doe je voor een leerling?

Ik probeer kinderen regelmatig een complimentje te geven, ik zie
ze dan meteen stralen! Dat vind ik belangrijk: iets over hebben
voor een ander. Zo vind ik altijd erg leuk als een kleuter speciaal
voor mij een tekening heeft gemaakt.

Hoe is het contact met je collega’s?

Tijdens mijn ziekte (in april 2017 had ik een geperforeerde darm
met als gevolg een tijdelijke stoma) heb ik ontzettend veel hart
verwarmende berichtjes, kaartjes en belletjes ontvangen van
veel collega’s. Dat deed me goed! Interesse tonen, luisteren en
klaarstaan voor een ander is voor mij belangrijk.

Wat is een dankbare taak?

Mijn collega’s zijn erg dankbaar als ze ‘s morgens verse koffie en thee
op school ruiken. Soms is het resultaat van het werk van een conci
ërge maar kort zichtbaar, maar het is wel belangrijk dat het gebeurt.

Mijn beste zomervakantietip:

Je telefoon uitzetten en genieten van de dierbaren om je heen!

Marianne Leeggangers

Wij wensen juf Sylvia en juf Marianne een verwendag toe op onze
school. Zodat ze even kunnen uitrusten en dat alle kinderen dan
helpen met het doen van de klusjes - Sophie en Sanne
Lieve juf Marianne en juf Sylvia,
Ik hoop dat jullie heel oud en gelukkig worden en dat jullie
nog lang op onze school blijven werken - Fleur
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Stuur je de juf
een gezellige
vakantiegroet?
s.e.vanzelst@wvoranje.nl

Wat is een dankbare taak?

Het leuke aan conciërge zijn, is dat het iedere dag anders loopt
dan ik van te voren gedacht had. Iedere dag is een uitdaging en
nooit saai of hetzelfde.
Ik baal soms als ik te weinig tijd heb voor iets, maar ook daar stap
ik overheen, want het maakt niet uit wat, maar in het onderwijs
komt een dag altijd tijd te kort.

Wat vind jij belangrijk om leerlingen mee
te geven in hun schooltijd?

Respect voor anderen en ook een beetje aan de medemens denken.
Iets voor een ander doen kan geen kwaad. En denk vooral positief.

Mijn beste zomervakantietip:
Ga vooral genieten, waar je ook bent!

Sylvia van Zelst

Hoe noemen je leerlingen je?
Juf Sylvia.

Wat eet je het liefste op je boterham?
Smeerkaas.

Hoe is je gezinssituatie?

Conciërges zijn gewoon juffen!
Sophie Smeulders (10), Sanne de Brouwer (12), Emma Spoel
(10), Fleur Verkerk (11), Jasmijn van Aarst (9): samen vormen ze
de kinderraad van de Juliana van Stolbergschool. Kinderen uit
verschillende klassen die mee mogen denken over voor hen
belangrijke onderwerpen. Een leuke groep meisjes gaat aan tafel
zitten en net als ze zitten komt juf Sylvia al langs met heerlijke
koude limonade. ‘Ze zorgt echt voor ons, zo lief!’, zegt Sanne.
‘Onze conciërges noemen we gewoon juf, het woord conciërge
ken ik niet eens’, zegt Jasmijn. Juf Sylvia en juf Marianne zijn

Mijn man heet Jan en ik heb 3 kinderen: Rick, Suzan en Esther.

onmisbaar in de school. ‘Onze wc’s zijn altijd schoon en ik kan je

De kinderen wonen niet meer thuis, maar wel onze honden Sepp

zeggen dat ze echt heel vies worden hier’, knikt Fleur. ‘Ik vind het

en Sico. Sinds februari hebben we een prachtige kleinzoon: Nowa.

Wat doe je het liefste in je vrije tijd?

echt heel fijn dat ze dat voor ons doen, zegt Emma. ‘En laatst had
een kind een teek en toen keken ze er meteen naar. Ze helpen
dan altijd.’ Sophie vertelt dat als haar klas gaat gymmen, ze dan
ondertussen het lokaal schoonmaken. Het enige vervelende is wel
dat het schoonmaakmiddel zelf stinkt, maar daar kunnen juf Sylvia

Ik heb veel hobby’s: het veranderen van meubels, breien, met vilt

en juf Marianne niets aan doen hoor’. ‘Onze juf heeft gezegd dat

werken, achter de naaimachine dingen maken, bakken, leuke films

het stinkspulletje goed is voor de vloer. Ze helpen trouwens ook

kijken en natuurlijk oppassen op Nowa. In de zomervakantie gaan
we graag wandelen in Duitsland of Oostenrijk.

Wat doe je voor een leerling?

Alle leerlingen zijn voor mij gelijk. Het maakt niet uit wat ik moet
doen, maar als ik een leerling ergens gelukkig mee kan maken,
dan doe ik dat en is hun dag weer goed. Ik help ook met

met een oefening met het brandalarm, het is dan heel belangrijk
dat er niemand meer op de wc zit’.
Fleur vindt juf Marianne heel aardig en grappig en ze ziet er mooi uit.
‘Juf Sylvia vraagt elke dag wel hoe het met je gaat en het leuke is
ook dat we soms mee mogen helpen met klusjes zoals de trap vegen
of de vuilniszakken buiten zetten. Met een sporttoernooi wassen ze
al onze Juliana van Stolberg-shirtjes en die ruiken dan super lekker’.
“O ja’, zegt Jasmijn, ‘Ze meten ook de tafels op en je lengte. Als je
tafel te groot of te klein is, dan zorgen zij voor een nieuwe’.

EHBO-dingetjes als een leerling gewond is.
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SPECIAL

Janny Strengers | Koningsschool - Sprang-Capelle

Conciërge Janny
Strengers, een warm
hart voor mens én dier
“Toen mijn dochter hier
op school zat, zei ze:
‘er is een nieuwe juf
mam en die kan alles!’.
En dat is ook zo: Janny
kan boren, hameren
en poetsen tegelijk en
ze is ook nog een hele
gezellige collega!”
Annelies Schouten,
administratief medewerkster
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Op maandagmorgen acht uur brandt het licht al, is de poort open,
staat de eerste vaatwasser te draaien en pruttelt de koffieautomaat
in de lerarenkamer van de Koningsschool in Sprang-Capelle.
Conciërge Janny begint elke morgen om kwart over zeven. Vrolijk
opent ze de deur: “Excuses voor de tassen en dozen hoor, de kinderen
zijn net terug van kamp, ben benieuwd naar hun verhalen. Maar het
was vast leuk!”

op de locatie in Landgoed Driessen. Ze kijkt wat

Wil je Janny een
vakantiegroet sturen
in de zomer?

dat betreft uit naar het nieuwe schooljaar, als de

j.m.strengers@wvoranje.nl

Janny Strengers werkt al 17 jaar als conciërge en
schoonmaakster op school. In de loop der jaren
verschoven haar taken wat. In de ochtend werkt
ze op de locatie Rembrandtlaan en in de middag

Koningsschool naar één locatie gaat, dan hoeft ze
niet meer op en neer te fietsen.
Met een schuin oog houdt ze de telefoon in de gaten:
“De telefoontjes van ouders met ziekmeldingen die
voor half negen binnen komen, neem ik aan. Als

Ik heb toen alle deuren opengezet en de deuren van

Annelies er is, neemt zij het over.

de klaslokalen gesloten, zodat ze weer de vrijheid
tegemoet konden vliegen. Een poos later vloog er

Om half negen begint collega Annelies en neemt

een steenuil door de pijp. Gelukkig werd er na dit

die taak over. Overdag kopieer ik veel stukken voor

incident een rooster op de pijp geplaatst.

leraren of de ouderraad. Ook doe ik de boodschap
pen voor koffie en thee of haal snel wat enveloppen.

Het is fijn hier op school, ook met mijn collega’s.

Als ‘t apparaat even niet meer wil door een storing,

Op dinsdag haal ik soms kibbeling en eten we die

bel ik een monteur, want het kopieerapparaat is

samen op. De viskraam staat hier dan in de straat,

onmisbaar.”

dus dat is makkelijk!’
Toen ik 50 werd, kwam de hele school naar buiten

Ik vind het fijn hier op school met de kinderen. Ik

om voor me te zingen en me te feliciteren. Ik sta

zie ze nog weleens terwijl ze al lang van school zijn.

niet zo graag in de belangstelling, maar dat vond ik

‘Hé juf Janny!’, hoor ik dan ineens. Ik moet soms

toch wel mooi.

twee keer kijken. Wat veranderen ze veel zeg in die
puberleeftijd!
Met sommige leerlingen bouwde ik een speciale
band op. Zo ook met Amy, een leerling met het
syndroom van Down. Ik hielp haar op school met
wat zorgtaken en dat was fijn. Ook haar moeder was
me heel dankbaar. Met onze verjaardagen gaven we
elkaar zelfs cadeautjes. Ook kwam Amy bij me thuis

“Misschien klinkt het raar, maar meestal
heb ik meer met dieren dan met
mensen. Dieren zijn altijd dankbaar en
tevreden met wat ik voor ze doe.”

kijken naar Porky, het zwijntje dat we toen in huis
hadden. Heel gezellig!”

‘De laatste weken voor de zomervakantie zijn altijd
druk op school, misschien zijn het ook wel de laat

“Porky leeft niet meer. We verzorgden thuis ook

ste loodjes… Ik wil graag dat de schoolgebouwen

jarenlang een egeltje nadat hij was aangereden. Nu

dan helemaal schoon zijn, dat wil je thuis toch ook,

hebben we drie honden: Stacey, Djaro en Gizmo en

voor je op vakantie gaat? Het is hier traditie dat de

er is een jonge kauw. Die hebben we tam gemaakt,

kinderen op de laatste dag pannenkoeken en ijs

hij vliegt uit, maar blijft dagelijks bij ons terugko

eten. Super gezellig natuurlijk. Ik ruim het weer op,

men. Als ik een dode vogel op het schoolplein vind,

trek de schooldeur achter me dicht en ga dan ook

dan begraaf ik hem in de schooltuin voordat de

genieten van mijn vakantie. Ik ben nou eenmaal

kinderen op school zijn, zodat ze hem niet hoeven

een zorgmens.

te zien. Een poosje terug was er voor de school een
eekhoorntje aangereden. Een moeder vertelde het

We hebben een caravan op de camping in Esbeek

me en samen hebben we hem toen opgeraapt en

staan. Heerlijk bij het bos. Ieder weekend en in de

begraven. Zo hadden we op een dag ook ineens een

zomer zijn mijn man Thijs, onze 3 honden en ik daar

schoolkat. Ik gaf haar een doosje om in te slapen en

te vinden. Mijn zoon Marco komt soms wel eens

wat melk. Over dieren gesproken, we maakten ook

langs. Daar ervaar ik echte rust. Iedereen in ons

eens mee dat er allemaal kraaien naar binnen waren

laantje kent elkaar en met elkaar barbecueën is

gevlogen via de schoorsteen in de kelder.

een feest.”
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Inspireer en

verwonder

Zes weken zomervakantie. Heerlijk, even rust, even niets.
Maar wat is er dan mooier om ook zes momenten te zoeken
om je te laten inspireren. Zes mensen binnen Willem van
Oranje Scholengroep hebben een ‘zomerse’ overdenking op
papier gezet. Lees mee en verwonder je.

Vier
de

zomer!

Overdenking voor onderweg

WEEK

1

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het
overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Hebreeën 11:1

Toen ik een jaar of zeven was, gingen we op

Als je het leven zou vergelijken met een berg

vakantie naar Zuid-Tirol. We maakten daar vooral

wandeling, dan is geloven voor mij als die wandel

wandelingen door de bergen. Als ik tijdens zo’n

stokken. Ik ga zonder al te veel voorbereiding op

wandeling moe was of geen zin meer had, mocht

weg. Maar als ik houvast nodig heb dan zijn er die

ik de wandelstokken van vrienden gebruiken.

stokken. Soms heb ik iemand nodig die mij die

Die stokken hielpen mij om ons doel te bereiken.

‘stokken’ aangeeft en wijst op het doel. Gelukkig

Achteraf denk ik niet dat ik die wandelstokken

ken ik die mensen!

goed gebruikte en dat het echt hielp. Eigenlijk
denk ik dat het idee alleen al voldoende was…

Als je in de bergen loopt, zie je veel verschillende

Die stokken gaven me houvast.

soorten wandelaars. Mensen op hun gympen of
zelfs teenslippers tot mensen met goede wandel

Gelovigen in de Bijbel worden soms ‘vreemdelingen

schoenen, stokken en een compleet overlevings

op aarde’ of ‘pelgrims’ genoemd. Hun leven hier op

pakket. Mensen met een duidelijk doel voor ogen

aarde was maar tijdelijk. Ze waren op doorreis naar

en mensen die wel zien wat ze tegenkomen.

een ander land. Ze keken uit naar dat land, maar

Ik denk dat het goed zou zijn als ik wat vaker

ze konden het nog niet zien. Net als wanneer je in

doelgericht en inclusief stokken zou vertrekken.

de bergen de top nog niet ziet. Je gelooft dat die
top er wel is, dat moet wel. Dat is geloven. Geloven

Evelien Bos

geeft je hoop en vertrouwen dat de dingen die je

Docent godsdienst Willem van Oranje College - Waalwijk

niet ziet, er wel zijn. Geloven geeft houvast.

Wat geeft jou houvast? Hoe geef je
dit door aan leerlingen en collega’s?
18
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Sebastien de Fooz wandelde van Gent naar Jeruzalem: ‘Wat ons
bindt, is machtiger dan wat ons verdeelt.’ Met een oude rugzak,
een bezemsteel in de hand en amper 50 euro op zak. Zijn tocht
van 184 dagen door de verscheidenheid van culturen en religies
heeft van hem een ander mens gemaakt.

Het boek dat hij hierover schreef, las ik in één adem
uit. Tijdens de vele ontmoetingen onderweg vroe
gen mensen voor hen te bidden bij zijn eindpunt,
de Klaagmuur in Jeruzalem. Hij liet ze hun gebed
opschrijven en stopte uiteindelijk al die papiertjes
in de kieren van de oude muur. Zulke reizen met
bijzondere betekenis spreken mij altijd geweldig
aan. Zelfs zo erg dat bij het zoeken naar een eigen
reisdoel er dikwijls vanzelf iets bij me op gang komt
en er ongevraagd ideeën in mijn hoofd opdoemen
om van iets gewoons, iets speciaals te maken.
Afgelopen jaar een windmolentje bouwen in Kenia,
het jaar daarvoor tijdens een wandeling langs de
Hadrian Wall in Noord-Engeland vond ik het nodig
een levende ‘muur’ te planten door iedere kilometer
een boomzaadje in de grond te stoppen en er zelfs

Henk

de facebookpagina ‘TIJDREIZEN’ bij te maken. Dit

Nog helemaal in de flow valt mijn oog afgelopen

jaar, van 23 t/m 28 juli, wil ik de strandzesdaagse

weekend dan op de kop van het Unicef maga

lopen van Hoek van Holland naar De Helder. Juist

zine dat ik uit de krantenbak vis ‘Ieder kind gelijke

vanmiddag werd mijn nieuwe tentje afgeleverd. Het

kansen’. Ik blader het door, wat is het toch ongelijk

vorige is na vijfentwintig jaar wel versleten ben ik

verdeeld in de wereld. Zal ik toch nog een soort

bang, al was het maar van het liggen. Nu nog druk

miniactie houden voor de kansarme kindjes van

met stages, lesvoorbereidingen en examens heb

Unicef tijdens mijn zesdaagse? Twijfel.

ik er na mijn inschrijving nog niet erg over nage
dacht. Ergens hoop ik maar dat ik het dit keer alleen

Henk van Noorloos

bij lopen kan houden. Soms wordt ik gewoon moe

Docent BWI Willem van Oranje College - Wijk en Aalburg

van mezelf, maar ben bang dat er toch alweer iets
broeit. Vorige week is namelijk ons zesde kleinkind

P.S. Inmiddels heeft Henk besloten om deze zomer een
flessenpost actie voor Unicef te lopen. Bekijk zijn filmpje

Femm geboren en begin augustus verwachten we

hierover op youtube en zoek op Henk van Noorloos.

zelfs nummer zeven, ongekende zegeningen.

Hoe je kunt helpen zie je in het filmpje ’flessenpost’.

Wat is eigenlijk de juiste
balans tussen je
talenten benutten en de bo
el gewoon eens een
keer de boel laten en te
genieten van het
leven van elke dag? Hoe
is dat voor jou?

Vier

zomer!

de
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Vier

zomer!

de

Herken je dat? Je leest een artikel, een blog en je denkt: dit zou
helemaal mijn tekst kunnen zijn! Dat had ik een tijdje geleden bij het
lezen van een blog van Stefanie Krijtenburg. Zij plaatst regelmatig
blogs waar ik me zeer in herken. Een aanrader om ze af en toe te lezen.
Geïnspireerd door haar verhaal wil ik je deze overdenking graag mee
geven voor de komende weken.

“Gezien de drukte en het lawaai van onze tijd, geloof ik dat
het ‘t waard is om op zoek te gaan naar ‘eilandjes van rust’
waar je Gods nabijheid kunt ervaren.” - Susanna Bigger

Eilandjes van rust
Of ik me gelukkig zou voelen op een onbewoond eiland, dat weet
ik niet. Ik ben een mensenmens en het lijkt me eerlijk gezegd niets
om een lange tijd helemaal alleen op een eiland te zitten. Toch zou
ik soms best eventjes weg willen naar een mooi, afgelegen eiland.
Gewoon genieten van de rust, wandelen door de mooie natuur. Hoe
fijn is het om je even terug te trekken uit de drukte van het dagelijks
leven? Dat is al een uitdaging op zich. Want laten we eerlijk zijn, ons

Na zes dagen kiest God ervoor om een rustdag te nemen. Ik geloof

leven is druk. Er wordt aan alle kanten aan ons getrokken: werk,

dat het goed is om heel bewust momenten van rust in te plannen

familie, vrienden, kerk, sport, verenigingen. En alsof dat nog niet

in onze vaak zo drukke agenda’s. Juist in deze drukke maatschappij

genoeg is, wordt er ook van ons verwacht dat we 24/7 bereikbaar

waar er van alle kanten aan ons wordt getrokken en waar we dag

zijn. In de maatschappij anno 2018 staat drukte centraal en is rust

en nacht bereikbaar moeten zijn, moeten we op zoek gaan naar die

ver te zoeken.

zogenoemde ‘eilandjes van rust’. Het is zo belangrijk om juist in de

Op dit moment zitten we in de afronding van het schooljaar; rappor

drukte Gods nabijheid en rust te zoeken.

ten maken, groepsbesprekingen, schoolkamp, musical, afscheids

De bergen en het bos zijn mijn favoriete plekken om lekker te wan

avond….we kunnen het rijtje vast aanvullen. We kijken uit naar de

delen, te genieten van de natuur. Maar ook heerlijk verzonken in een

vakantie. Het feit dat er voor een bepaalde periode even niets hoeft,

goed boek of tijdens het zingen van mooie liederen kan ik mijn hoofd

is heerlijk! Iedereen heeft het nodig om zichzelf op te kunnen laden.

leegmaken. Je zou kunnen zeggen dat dit mijn ‘eilandjes van rust’

We zijn niet gemaakt om aan een stuk door te werken. Zelfs God had

zijn. Die momenten geven een gevoel dat God dichtbij is.

behoefte aan een rustdag.
Nelleke Opendorp

… Zo maakte God de hemel en de aarde en alles wat daarop leeft en
groeit. Op de zevende dag was alles af en maakte God niets meer.
Op de zevende dag rustte God uit van al zijn werk. God zegende

Leerkracht PCBS De Bron - Sprang-Capelle
Deze overdenking is deels eerder verschenen op www.zijlacht.nl. Zij Lacht is
een community voor jonge, christelijke vrouwen die graag meer tijd met God

de zevende dag en maakte er een heilige dag van, omdat Hij toen

doorbrengen, maar niet goed weten hoe. Zij Lacht helpt graag een handje

uitrustte van het maken van de hemel en de aarde.

door (gratis) dagelijkse overdenkingen op hun website, inspirerende evene-

(Genesis 2:1-3)

menten en mooie boeken.’

meer rust in
Hoe creëeer jij deze zomer
kunnen zijn?
te
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Kom je tot ru
n rust’?
Wat zijn jouw ‘eilandjes va
..
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Het derde land
Zingend en zonder herinnering
Ging ik uit het eerste land vandaan,
Zingend en zonder herinnering
Ben ik het tweede land binnen ingegaan
O God, ik wist niet waarheen ik ging
Toen ik dit land ben ingegaan.
O God, ik wist niet waarheen ik ging
Maar laat mij uit dit land vandaan,
O laat mij zonder herinnering
En zingend het derde land ingaan.

Vier

zomer!

M. NIJHOFF, 1923

de

Uit: Verzamelde gedichten

Zingen verjaagt de duivel volgens Luther. Nijhoff

In dit gedicht groeit het leven met herinnering on

verlangt een zingend leven. Meer nog, een ‘leven’

der Gods oog tot een ander leven. Een lied zonder

zonder herinnering. De herinnering kan de grootste

herinnering. Als een echt levenslied. Dit is meer dan

duivel, het grootste kwaad zijn. In eenvoudige

vergeten. Vergeten wordt er niets. Dit zingen zonder

woorden klinkt de drieslag geboren worden, leven

herinnering is geen laffe vlucht in een vrome zucht.

en sterven. Jong zijn, midden in het leven staan,

Het leven staat haarscherp voor ogen.

oud worden.
Onder God - tot Hem richt zich de bede - is het
Jong zijn betekent zingend het leven ingaan. Een



leven, het derde land, zonder herinnering. Ook

hongerig, verlangend leven. Letterlijk en figuurlijk.

ik weet niet ‘waarheen ik ga’. Wel weet ik dat Hij

Leven moet verzadigd worden. Ik zie het op school,

voorgaat naar ‘het land zonder herinnering’. Feilloos

jong leven. Het kind met zijn hang naar verzadiging

herinner ik mij mijzelf en de wereld. Anderen helpen

sterft nooit in ons.

anders wel mee. Maar vakantie en afstand van werk
geven mij weer de kans, even geen herinnering.

Van meet af aan klinkt daarbij een valse toon mee.

Loslaten. Daar ga je van zingen.

Dat brengt het leven mee, het groot en volwassen
zijn. Nijhoff spreekt als het ware van vermoorde

Wim van der Aa

onschuld: ‘ik wist niet waarheen ik ging’. Maar hij

Docent godsdienst Willem van Oranje College - Waalwijk

ontdekte wel waarheen hij ging en herinnert het
zich terdege.
‘Herinnering’ is vooral mijn herinnering. Het eigene
en het doorleefde. Dat kan mooi en goed zijn - een
mooi jaar achter mij. Maar er zijn genoeg herinne

Wat is je mooiste herinnering uit je jeugd
en wat is je mooiste Gods herinnering?

ringen die niet mee moeten, die je achter wilt laten.
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Stilte…
“Ik ben graag in de stilte van de natuur. Daar hoor ik eigenlijk altijd wel wat: zoals het ruisen
van de wind en het fluiten van de vogels. Het is praktisch onmogelijk dat ik helemaal niets
hoor. En als dat wel het geval is, dan begin ik mijn eigen hartslag te horen. Stilte doet me
denken aan water. Als dat langer stil staat, kan ik er beter doorheen kijken. Bij de stilte is
het net zo: ik krijg inzichten en doorkijkjes die me anders nooit ten deel zouden vallen.
Daarom kan ik niet zonder stilte leven. Stiltemomenten zijn levensnoodzakelijk. Er gaan
geen 24 uur voorbij zonder stilte.”
Trappist Bruno Gooskens, abt Mariawald
in: Leo Fijen, De reis van je hoofd naar je hart. Leefregels voor het bestaan van alledag.

Het onderwijs heb ik leren

Jaren geleden kwam ik het boekje op het spoor

kennen als een levendige

waar deze uitspraak uit komt: ‘De reis van je hoofd

wereld vol drukte en ru

naar je hart’. Een boekje met levenswijsheden van

moer, vol stress en plezier.

kloosterlingen. Zo’n boekje lees je niet: dat proef

Als ik een ochtend voor

je en herkauw je. Mijmerend. Zo wordt vakantie

verschillende groepen heb

ook een reis van je hoofd naar je hart. Met ons

gestaan, dan heb ik diep

hoofd plannen we, bedenken we, houden we vast,

respect voor alle leer

jutten we op, gaan ervoor, stoppen niet en worden

krachten en ondersteu

moe. Het lijkt alsof de stilte en rust van vakantie

ners die dag in dag uit

me weer even laten voelen waar mijn hart naar uit

met onze leerlingen bezig

gaat. Kloosterverhalen trekken me dan, omdat deze

zijn. Ik zie dit jaar dat met

mensen wat meer afstand van de alledaagse drukte

het vroege zomerweer

hebben. Net als ik nu op vakantie, maar straks niet

de zomer al in de laatste

meer… En elk jaar probeer ik iets van die klooster

maanden van het school

wijsheden mee terug te nemen en iets minder met

jaar in hun bol zit en zie

mijn hoofd en wat meer met mijn hart te leven.

dan nog maar eens je lesprogramma te volbrengen…

Ik wens ons allemaal mooie stille momenten toe

In de zomer zoek ik steeds vaker de stilte op. In

waarin je hart opleeft.

de natuur, op een camping, of in een boekje met
levenswijze woorden. Ik ben geen lezer. Ik mijmer

Otto Grevink

liever een beetje voor me uit. Mijn hoofd komt tot

Vertrouwenspersoon WillemWijs en schoolpastor

rust als ik de omgeving in me opneem, naar men

Wat betekent stilte voor jou?

sen kijk en even niets hoef.

Foto je mee?
Dit inspiratiemagazine heb je
ontvangen in een Willem van
Oranje Scholengroep-tas.
We hopen dat hij deze zomer je spullen mag dragen, als je even naar de supermarkt
gaat, het bos in of het strand opzoekt. Omdat we benieuwd zijn waar jij en je tas
deze zomer zijn, vragen we je er een foto van te maken. Zou je de foto in je vakantie
willen mailen aan vakantiefoto@wvoranje.nl Na de vakantie hangen alle foto’s in
je school, zodat je kan zien wat je collega’s in de zomervakantie hebben gedaan.
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Vakantie, rust, tijd voor jezelf, voor anderen, voor je geliefden. Tijd voor bezinning, voor
ontmoeten. Voor je verder leest …. denk eens na over je laatste ontmoeting die je had.

Wie ontmoette je? Waar hadden jullie het over?
Wat gebeurde er met jou? En wat met de ander?

Echte ontmoetingen

de tijd te nemen om te ont-moeten. Weg van de

Geloven is ten diepste dat je God ontmoet hebt. Denk

drukte, weg van de stress, weg van de gejaagdheid.

Gebed
Heer Jezus, ik verlang

aan Abraham, Maria en Paulus. Niet de allerminsten,

ernaar om u te ontmoeten,

toch? Maria was een gewone vrouw, Abraham en

Ontmoeting met Jezus

Paulus waren gewone mannen. Ze werden bijzonder

In ontmoetingen met Jezus mag je leren ervaren hoe

omdat God hen had ontmoet. Echte ontmoetingen

waardevol ontmoeten èn ont-moeten is. Niet moeten,

waren het geweest, waar ze met huid en haar, met

maar ont-moeten. In de ontmoeting met Jezus leer

ontvangen. Brengt u een

hart en ziel in betrokken waren.

je de overvloed van het koninkrijk van God kennen.

echte ontmoeting tot stand

Jezus zelf zegt het zo: Ik ben gekomen om hun het

waardoor ik vanuit uw

Ont-moeten

leven te geven in al zijn volheid. Johannes 10:10.

Ontmoeten wordt ont-moeten: onthaasten. Er is
zoveel haast in ons leven, zoveel drukte en stress

Jan Maarten de Bruin

en gejaagdheid, dat het noodzakelijk is om bewust

Voorzitter College van Bestuur

want ik geloof dat er bij u
een volheid van leven is,
waar ik nog veel van mag

overvloed leer leven. Amen.
naar: De ontmoeting,
12 uren met Jezus –
Jos Douma

Maria en Marta
Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen

38

door een vrouw die Martaheette. 39Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de 
Heerzitten en luisterde naar zijn woorden. 40Maar Martawerd helemaal in beslag
genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezustoe en zei: ‘Heer,
kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen
haar dat ze mij moet helpen.’ 41De Heerzei tegen haar: ‘Marta, M
 arta, je bent zo
bezorgd en je maakt je veel te druk. 42Er is maar één ding noodzakelijk. Maria
heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’ Lucas 10
Maria en Marta zijn twee zussen uit het Nieuwe Testament. Marta is de zus
die Jezus gastvrij ontvangt in haar huis en hem tegemoet rent als haar broer
Lazarus gestorven is. Maria is de zus die aan de voeten van Jezus zit om naar
hem te luisteren. Zij is ook de vrouw die Jezus’ voeten zalft met dure olie.

Colofon
Het inspiratiemagazine is een gratis uitgave van Willem van Oranje Scholengroep. Het inspiratiemagazine verschijnt 6 keer per jaar en is
bedoeld voor alle medewerkers van Willem van Oranje Scholengroep. Het magazine wil enthousiasmeren en inspireren in de kernbelofte:
‘Vol voorbereid op de toekomst’.
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Een zegen
op je weg
Moge de weg je zeggen:
Volg me maar.
Moge de ster je zeggen:
Richt je vaart op mij.
Moge de grond je zeggen:
Bezaai me.
Moge het water je zeggen:
Drink me.
Moge het vuur je zeggen:
Warm je.
Moge de boom je zeggen:
Schuil in mijn schaduw.
Moge de vrucht je zeggen:
Pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vind:
en dreigt te verdrinken,
als het vuur gedoofd is
en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
dan moge de Stem je zeggen:
Wees niet bang. Ik zal er zijn.

Auteur: Frans Cromphout

