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dankt
kanker en
hun naasten

Verhuizen
Op de cover van dit magazine, een
foto van John Clement (zie verderop in
dit
magazine),
staan
twee
paddenstoelen in een mistige sfeertje.
Het zouden twee boeien kunnen zijn
die fier overeind staan als bakens in
een moeilijke tijd. Waarom zo’n foto op
de voorkant? Ten eerste omdat John
Clement trouw elke activiteit vastlegt
met zijn camera en de foto’s via de
Facebookpagina
van
De
Cirkel
verspreid worden. De tweede reden is
symbolisch van aard. Inloophuis De
Cirkel wil er graag zijn voor mensen
die het zicht op hun leven vertroebeld
hebben zien worden en bij de
‘paddenstoel’ even op rust kunnen
komen en misschien weer wat nieuwe
energie kunnen vinden. De foto toont
twee paddenstoelen. Een kleine en

een grote. De kleine zou de huidige
locatie kunnen zijn en de grotere de
nieuwe locatie aan de Evertsenstraat,
een paar honderd meter verderop in
Helmond.
Een
verhuizing
die
binnenkort te gebeuren staat. In
sprookjestaal
zijn
paddenstoelen
huizen voor kabouters en kun je
zeggen dat de vergelijking met De
Cirkel natuurlijk niet opgaat. Maar als
je je fantasie gebruikt kom je in het
leven heel ver. Droom af en toe weg,
laat dingen los, hang even boven de
harde realiteit, wees een sprookjesfiguur zoals een kabouter en probeer in
een inlooppaddenstoel even los te
komen van vervelende dingen of maak
een ontspannen praatje. Zet dingen
even aan de kant. Daar is een
inloophuis voor. .

Petra Martens:

Sfeer is belangrijk

De Cirkel gaat binnenkort verhuizen. Van de Piet Heinstraat in Helmond een paar honderd meter
verderop naar de Evertsenstraat. Mede-initiatiefneemster van De Cirkel en bestuurslid Petra Martens
speelde in de eerste verhuizing een belangrijke rol. Wat doet ze nu en hoe ziet ze de verhuizing?
‘Toen wij op een gegeven moment
wisten dat De Cirkel er zou komen,
konden wij naar huisvesting gaan
zoeken,’ legt ze uit. ‘We hadden de
gemeente Helmond ingeschakeld en
gevraagd of die panden had. We
wilden graag in het centrum zitten.
Maar de gemeente kon ons niets
aanbieden. Han Rijnen, oud chirurg en
mede-initiatiefnemer, kon via een
vriend wel aan een pand komen: het
huidig pand aan de Piet Heinstraat.
Het was vroeger een bakkerij en toen

wij er kwamen kijken was het een soort
kantoor. Het waren twee grote ruimten,
waarvan de achterste qua akoestiek er
slecht aan toe was. Iemand kende een
TU/e –student, die kwam kijken wat er
aan gedaan kon worden. Hij bedacht
dat twee grote, lage lampen zowel het
licht als de akoestiek zouden kunnen
verbeteren. Ook gordijnen tegen de
achterwand zouden helpen. Brandwerende gordijnen kregen we van De
Greef. Het was een tijd dat we niets
hadden en alles bij elkaar moesten

krassen. Alles hebben we gekregen.
In de voorruimte hebben we meteen
een kantoortje gemaakt. We vonden
dat een coördinator een eigen ruimte
moest hebben. Ook vonden we dat
een inloophuis laagdrempelig moest
zijn, maar dat er ook en soort
vluchthoek moest zijn. Met een
infohoek bij de voordeur zouden
mensen die de eerste keer binnen
zouden komen eerst via een infohoek
de zaak kunnen verkennen. De
verhuurder was heel coulant en we
konden het pand tegen een redelijke
prijs huren. Maar dan heb je een pand
en dan moet het ingericht worden met
nul komma nul euro budget.‘ Ze
moesten op zoek naar gratis
meubilair.’ Via de GGZ kregen we een
tip dat die meubels over hadden. We
reden naar Boekel en zagen de lange
tafel staan, die altijd zo beeldbepalend
geweest is. Maar die was geverfd en
bekleed met linoleum. Een grote
uitdaging. Wat moest ik doen?
Eigenlijk twijfelde ik niet. Zeker niet
toen Ilse Relou, collega van Artoro
Helmond, waar ik toen werkte,
aanbood om te helpen. Samen hebben
we in het huidig pand de tafel staan
afschuren. De vader van Ilse was
schilder en het was pas de tijd dat
muren een kleurtje kregen. Hij had een
restpartijtje rood. Ik heb het gemengd
en het werd het rood dat nog steeds op
de muren zit en de basiskleur werd van
onze huisstijl.’
Gemetselde muren
‘Nu zou ik dat niet meer
kunnen. Ik kan wel iets
maken van niets, maar
deze klus moet door een
ander geklaard worden.
Gelukkig heeft binnenhuisarchitect Hein van

Oorschot
vrijwillig
zijn
diensten
aangeboden. Hij heeft het pand
bekeken en een tekening gemaakt
waarin het huidig meubilair is
opgenomen. Hein gaat uit van de
eigenheid van het pand. Gemetselde
muren die toen modern waren, laat hij
zo. Via slimme ingrepen en een goed
lichtplan moet het tweede inloophuis
weer genoeg sfeer kunnen garanderen. Ik heb daar alle vertrouwen in.
Bijkomend voordeel is dat het pand zo
groot is dat alles gedaan kan worden.
Nu moet elke keer alles opgebouwd
worden en afgebroken worden. Straks
heeft bijvoorbeeld massage een vaste
plek. Ook een voordeel is dat het
nieuwe pand in de buurt van dit pand
ligt.’ De Cirkel was snel afgestapt van
de gedachte dat een inloophuis in het
centrum moet liggen. ‘We hebben al
lang bewezen dat een inloophuis
perfect past in een woonwijk. Straks
liggen we beter in het zicht aan de
Deurneseweg.’
Sfeer
‘We zetten een volgende stap in ons
bestaan. Natuurlijk had het huidig pand
een warme uitstraling en moet het
pand aan de Evertsentraat dat nog
krijgen. Maar ik heb er alle vertrouwen
in dat het goed komt. Niet de sfeer van
een pand is bepalend, maar de warme
gastvriendelijkheid van de gastvrouwen en – heren heeft altijd de sfeer
bepaald en zal die ook in ons nieuwe
pand gaan bepalen.‘
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Pierre Martens en Toon Mikkers:

Mannendag 2016

Pierre Martens (links) en Toon Mikkers (rechts) hebben hun draai bij De Cirkel gevonden. Ze lopen de
deur van het inloophuis niet plat, maar komen toch regelmatig op bezoek. Voor één ding zijn ze altijd
te porren: Mannendag. Dat staat altijd vast in hun agenda. 2016 was weer een succes. Daar zijn Pierre
en Toon het meteen over eens.
‘Het was een leuk programma,’ opent
Pierre. ‘Eerst bij De Cirkel verzamelen,
toen een kookworkshop, waar de
meesten leerden koken, en ’s middags
naar de Nedschroef.’ Toon valt Pierre
meteen bij en bevestigt volmondig het
succes van de dag. Ze sommen enkele
hoogtepuntjes op. ‘Er was ook een
opmerkelijk moment,’ merkt Pierre op.
‘We waren bij de Nedschroef en de
dame die ons rondleidde, liep met een
brandende vraag rond, die ze bijna niet
aan ons durfde te stellen. Op een
gegeven moment raapte ze toch alle
moed bijeen en stelde haar prangende
vraag. Ze vroeg of alle mannen die

meededen aan de excursie kanker
hadden. Ze had duidelijk moeite met
het stellen van die voor haar ongemakkelijke vraag. Maar voor ons was
het antwoord niet zo moeilijk. Met een
simpel ‘ja’ waren wij zo klaar,’ vertelt
Pierre met de nodige vanzelfsprekendheid. ‘Je zag aan haar dat ze het
heel bijzonder vond.’ Bijzonder zijn ook
mannen bij De Cirkel. Zeker de eerste
jaren werd het inloophuis vooral
bezocht door vrouwen. Mannen vinden
nog steeds moeilijk de weg naar De
Cirkel. ‘Hoe ik de Cirkel gevonden
heb?’ reageert Toon. ‘Da’s heel
eenvoudig, mijn
vrouw heeft met

enkele
andere
dames
het
lotgenotencontact Borstkanker opgezet en die hebben hier hun inloopontmoetingen. Ik kwam ze regelmatig
ophalen. Maar toen ik opeens ook
borstkanker kreeg, zaten we beiden
opeens in hetzelfde schuitje. Toen
kreeg het bezoeken van de Cirkel een
heel andere lading. Toon vertelt zijn
verhaal. Een verhaal dat hij bij De
Cirkel niet kan delen. Borstkanker bij
mannen komt niet zoveel voor.
Miscommunicatie
‘Als ik eerlijk moet zijn, moet ik
bekennen dat ik er nooit aan denk,‘
opent een goedlachse Toon. ‘Ik kreeg
een bultje en dacht dat het bij het
verouderingsproces hoorde. Je krijgt
dan van alles. Ik dacht dat het een
kalkbultje was en liep er mee door.
Twee, drie maanden later ontdekte
mijn vrouw, toen ik onder de douche
stond, het bultje en vroeg zich af wat
het was. Een kalkbultje, reageerde ik
laconiek. Maar ze was er niet gerust
op. Ze had drie jaar eerder zelf
borstkanker gehad. Je moet toch maar
eens naar de dokter gaan, moedigde
ze me aan. Hoewel ze bleef aandringen, stelde ik het een paar weken
uit. Het deed geen pijn en dus vond ik
het niet belangrijk. Voor de zekerheid
ging ik na verloop van tijd toch maar
naar de huisarts en liet het bultje zien.
Ook hij dacht dat het een kalkbultje
was. Gerustgesteld kwam ik thuis.
Maar twee maanden later was het
bultje gegroeid. Mijn vrouw bleef het
verdacht vinden en stuurde me weer
naar de huisarts. Die twijfelde en
schreef me voor de zekerheid een
verwijskaart voor het ziekenhuis. Daar
gingen meteen alle alarmbellen af. Ik
moest blijven en zou eigenlijk direct
geopereerd moeten worden. Een
punctie wees uit dat het kwaadaardige
borstkanker was. Toen schrok ik, maar
toch nog niet zo erg. Het drong nog
niet tot me door. Ik werd geopereerd,

bestraald en onderging alles.’ Toon
stopt even om het vervolg van zijn
verhaal extra lading te geven. ‘Maar de
ergste schrik moest nog komen. Na
drie dagen ziekenhuis mocht ik naar
huis met een drain. De specialist vond
dat geen probleem. Mijn vrouw had er
meer moeite mee dat ik met die drain
kwam aanzetten. Zij vond dat ik in het
ziekenhuis had moeten blijven. Maar ik
had goede zin en was niet bang
geweest. Het besef dat kanker een
grote impact heeft, was nog steeds niet
tot me doorgedrongen. Na een week
zou de specialist de uitslag hebben
van het onderzoek of de kanker wel of
niet uitgezaaid was. Ik kwam thuis en
kreeg bezoek van mijn vrouw uit
Eindhoven. Die zagen de drain en
verschoten ervan. Het stelt niks voor,
antwoorde ik om het bezoek gerust te
stellen. Over een paar dagen is die
eruit. Dan is alles achter de rug. Ik
schonk ondertussen een cognacje in
voor het bezoek en pakte zelfs niets
om, omdat ik die drain had. We
raakten aan de praat toen de telefoon
ging. Het is jouw huisarts, zei mijn
vrouw. Ik nam de telefoon over. Ik heb
geen prettige mededeling, opende hij
het gesprek. Ik schrok. Ik heb gezien
dat je kanker hebt, vervolgde hij. Wist
hij dat nog niet, dacht ik. Dat had hij
toch al lang moeten weten. Ik moet
vanavond naar het ziekenhuis komen
bij jouw specialist, vervolgde hij weer.
Dan hoor ik meer. Maar het ziet er niet
zo best uit.’ Toon stopt weer even.
‘Toen werd ik voor het eerst echt bang.
Ik dacht dat mijn laatste dagen geteld
waren. Ik zei niets tegen mijn vrouw,
liep naar de kast, pakte het grootste
glas dat ik kon vinden en gooide het
vol met cognac. Ik was helemaal van
de kaart en pakte nog maar een glas
cognac. Wat ben jij aan het doen?
vroeg mijn vrouw zich af. Ik ben een
beetje geschrokken, antwoordde ik en
werd wat kalmer. Dat kon ook van de
cognac komen. Ik vertelde het verhaal.

Mijn vrouw en het bezoek werd kwaad
over het telefoontje. Het had mijn leven
plotseling overhoop gehaald. Ik
twijfelde of ik nog maar een korte tijd te
leven had of dat de huisarts zijn
huiswerk niet goed gedaan had. Ik
vermande me en zei tegen mijn vrouw
dat ik gewoon op de uitslag van de
specialist zou moeten wachten. Drie
dagen later belde de huisarts weer.
Luister, vertelde hij. Ik heb goed en
slecht nieuws. Het slechte nieuws is
dat je kanker hebt en het goede is dat
het niet uitgezaaid is. Opgelucht zei ik
tegen mijn vrouw: Zie je wel. Ik dacht
wel dat het zo zou gaan.’ Toon besluit
met: ’Zo zie je maar wat miscommunicatie kan opleveren. Ik zat
een paar dagen echt in mijn rats, maar
gelukkig is alles goed afgelopen.’

Het begon aan haar te knagen. We
waren vertrokken onder het motto
‘samen uit, samen thuis’. Dus toen de
heimwee te sterk werd, hebben ons
boeltje verkocht en zijn we met zijn
vieren, we kregen nog een kind in
Canada, weer naar Nederland verkast.
Daar vond Pierre vrij snel werk. Maar
die baan was slechts een schakel in de
lange ketting van banen waar stof als
een rode draad doorheen loopt.
Ondertussen ligt het werkzame leven
alweer enkele jaren achter hem. Hij
geniet van zijn oude dag. Zeker in de
zomerdag. ‘Dan zit ik met mijn vrouw
op de camping in Neer een stukje
verderop in Noord-Limburg,. Als ik mijn
caravan uitloop, sta ik zo aan de
oevers van de Maas. Dan zie je me
amper bij De Cirkel.’

Heimwee
Ook Pierre heeft zijn verhaal. ‘De
eerste keer dat ik hier kwam was op
advies van mijn huisarts. Na het horen
van de diagnose prostaatkanker
sloegen ze me met een mokerhamer
tegen mijn hoofd. Ik wist niet waar ik
het moest zoeken en maakte me erg
druk. Ga eens naar een inloopontmoeting van prostaatkanker bij De
Cirkel had hij mij geadviseerd. Maar ik
kende de Cirkel niet, wist niet wanneer
die ontmoetingen waren etc. Heel dom
van me, want ik had het op internet
kunnen vinden. Daar vind je de
agenda.’ Pierre kiest weloverwogen
zijn woorden. Op een gegeven
moment vertelt hij dat hij in Canada
gewoond heeft. Een opmerkelijk
verhaal? Heb je even? vraagt hij en
somt zijn levensverhaal op. ‘Ik ben met
mijn vrouw en ons oudste kind naar
Canada geëmigreerd en begon een
stoffeerderij. De zaken gingen goed en
ik breidde snel uit. Na ongeveer 6 jaar
moest mijn vrouw opeens terug naar
Nederland. Haar vader lag op sterven.
Blijkbaar had haar verblijf in Nederland een heimweegevoel losgemaakt.

Verhaal
Toon heeft aandachtig naar het relaas
van Pierre geluisterd. Het is geen
verhaal over ziekte of leed. En dat
hoeft ook niet. Inloophuis De Cirkel is
een ontmoetingsplek waar bezoekers
zelf het gesprek bepalen. Natuurlijk
kan het gaan om het onderwerp dat
veel mensen bezig houdt en velen
bindt, maar een gesprek over iemands
leven is minstens zo interessant.
Aanleiding van dit interview was de
mannendag 2016, maar soms laat een
gesprek zich niet leiden. Het zij zo.
‘Nog wel eens terug geweest in
Canada?’ vraag ik. Pierre knikt en
verteld dat hij inderdaad enkele jaren
geleden met zijn vrouw terug geweest
is om zijn vrienden weer eens te
bezoeken in de plaats waar hij in
Canada woonde en omgeving. ‘Ik was
terug in de zaak die ik opgebouwd had
en degene die toen mijn bedrijf had
gekocht, runt het bedrijf nog steeds.’
Toon en ik knikken tevreden en samen
drinken we de koffie op. Altijd prettig
om iets van een ander te weten. Altijd
fijn als een mens meer is dan een
naam.

John Clement:

Voor de camera

Meestal staat John Clement (70) achter het fototoestel. Als er een wandeling of een andere activiteit
is, neemt hij altijd zijn fototoestel mee en vereeuwigt de andere deelnemers. Deze keer draaien we de
rollen eens om. We zeten de fotograaf voor de lens en proberen een plaatje van hem te schieten. Wie
is John Clement en hoe is hij bij De Cirkel terecht gekomen?

Mannendag 2016

‘Fotografie is altijd mijn hobby
geweest. Dat doe ik al vanaf mijn
twintigste. Bij De Cirkel neem ik actief
deel aan activiteiten. En zeker aan
wandelen. Meestal combineer ik dat
met fotografie. Ik trek er graag op uit
om foto’s te maken van de natuur of
landschappen. Nadat ik een paar keer
met een wandeling ben meegegaan,
ben ik zo vrij geweest om mijn
fototoestel mee te nemen. Het is altijd
prettig als je twee hobby’s kunt
combineren.’ Verderop een collage van

natuuropnames.
Maar
behalve
verstilde opnames neemt John ook de
deelnemers van een wandeling of een
andere activiteit op de korrel. ‘Mail de
foto’s maar naar mij,’ sprak Erik van
Rinsum,
coördinator
van
het
inloophuis. ‘Dan zet ik ze wel op de
Facebookpagina van De Cirkel. En zo
ben ik van lieverlee huisfotograaf van
De Cirkel geworden.’ Op de website
van De Cirkel heeft John onder het
kopje Foto’s een imposante serie fotoonderwerpen staan en zie je dat

deelnemers van De Cirkelwandelingen
ondertussen de omgeving aardig
verkend hebben.
Sponsnieren
Sinds twee jaar is John een trouw
bezoeker van het inloophuis. Zoals
voor veel bezoekers is kanker daar
debet aan. “Twee jaar geleden werd ik
geconfronteerd met kanker. Dat werd
bij toeval ontdekt. In 1980 had ik voor
het eerst last van nierstenen en heb er
door de jaren heen regelmatig last van
gehad. Omdat ik ‘sponsnieren’ heb,
zijn de steentjes moeilijk te vergruizen.
Sponsnieren hebben fijne kanaaltjes
die vol gaan zitten met gruis en kunnen
moeilijk bereikt worden en moeten dus
van zelf afkomen. Om die reden blijf ik
elk jaar onder controle. Eind 2013
moest ik weer eens op de jaarlijkse
controle komen en werden er voor het
eerst geen foto’s gemaakt, omdat de
situatie stabiel leek en de stenen al
jaren op dezelfde plek lagen. Zes
weken voor de controle dacht ik last te
hebben van nierstenen en ben meer
gaan bewegen. Dat gaf ik aan bij de
uroloog. De uroloog begreep dat en
gaf aan na de feestdagen alsnog een
foto te maken. Maar ’s maandags voor
Kerstmis kreeg ik opeens last van een
enorme
koliek.
Dat
wees
op
nierstenen. Via de spoedeisende hulp
kreeg ik medicijnen en mocht ik de
volgende dag naar de polikliniek
komen. Na de kerst werden er
inderdaad foto’s genomen en werd
ontdekt dat er in mijn nier een tumor
van 7 centimeter zat, die er al een tijdje
gezeten kan hebben. Waarschijnlijk
heeft die tumor op een steentje gedrukt
en dat heeft de pijn veroorzaakt. Dat
was mijn geluk. De uroloog vertelde
dat als de tumor de oorzaak van de
pijn geweest was, het te laat zou zijn
geweest. Dan zou de kanker al
uitgezaaid zijn. Dat was schrikken en
daar heb ik veel geluk bij gehad.’ John
legt uit wat een niersteentje kan doen.

‘Een niersteentje is een scherpe kristal
dat als een scheermesje iets kan
opensnijden.’
De
tumor
werd
verwijderd, maar een andere ziekte
nam de plaats van de tumor over. ‘Ik
werd onzeker. Ik hoefde geen chemo,
kon het ziekenhuis verlaten en
iedereen dacht dat het goed met me
was. Maar tussen mijn oren groeide de
onzekerheid. Bij elk pijntje schrok ik en
maakte me zorgen. Ik werd super alert
en creëerde onnodige angst die ik
moeilijk een plaatsje kon geven. In het
ziekenhuis had ik een envelop met
informatie gekregen, die ik pas na een
paar weken opende. Daar zat ook een
folder in van De Cirkel. IK hoopte dat ik
daar de oplossing zou kunnen vinden
om mijn gemoedsrust onder bedwang
te kunnen houden. Bij De Cirkel ben ik
onder yoga en mind- fulness gegaan
en doe soms ademhalingsoefeningen.
Allemaal activiteiten waar ik baat bij
heb. Daar ben ik De Cirkel erg
dankbaar voor. Ik kan dingen nu een
plaatsje geven en aan de kant zetten.’
Conciërge
John is alweer enkele jaren thuis en
geniet van zijn pensioen. ‘Ik was
schoolconciërge. Het begon als een
bijbaantje
op
het
Helmonds
avondcollege op de Mierloseweg
(Carolus). Toen er de moedermavo
bijkwam, werd ik ook gevraagd voor
die opleiding en groeide het uit een
volledige baan. Een groter takenpakket
en meerdere locaties. Maar naarmate
het
groter
werd,
nam
de
onpersoonlijkheid toe.’ John vertelt
over zijn ‘schoolperiode’ (van 1979 tot
2006) waaruit blijkt dat hij altijd veel
respect voor de moedermavo had. ‘Dat
waren vrouwen die heel gemotiveerd
studeerden. Op een gegeven moment
kwam er de klad in. ’Door de
geleidelijke uitbreiding moesten er
leerkrachten uit. Ik ben geen
leerkracht, maar kon ook gebruik
maken van die regeling. Ik was 61 jaar,

maar moest er wel flink over
nadenken.
Je
levert
natuurlijk
financieel in.’ Maar dat geld ook niet
alles is, wist John ook. ‘Mijn vader is
maar 61 jaar geworden en heeft nooit
van zijn pensioen mogen genieten. Dat
voorbeeld wilde ik natuurlijk niet
volgen. Mijn moeder was nog jonger
toen ze stierf. Die werd maar 56. Dus
de keuze was eigenlijk niet moeilijk.
Mijn moeder had een slopende ziekte
en mijn vader was opeens dood. Hij
was gras aan het maaien toen een
opdrachtgeefster riep: ‘Hendrik, ik heb
de koffie klaar staan.’ Ik kom,’
antwoordde hij. Even nog dit baantje
afmaken.’ Die vrouw gaat naar de
keuken, schenkt de koffie in en wacht.
Toen het te lang duurde, liep ze naar
buiten en zag mijn vader op het gras
liggen. We vonden het erg dat we geen
afscheid hadden kunnen nemen, maar
dat kon bij mijn moeder ook niet,
omdat we haar wilde sparen in die
moeilijke periode. We speelden een
jaar lang verstoppertje.’
Engeland
John somt nog een paar hobby’s op.
‘Wandelen, fietsen, boodschappen
doen, thuis helpen en in 2010 hebben
we een caravan gekocht en zijn in
Nederland op pad gegaan. Gewoon
een paar maanden ergens op een
camping staan en de omgeving goed
verkennen.
We
begonnen
met
proefdraaien in Hapert, dicht bij huis,
omdat we daar de caravan gekocht
hadden. We stonden op een camping
in Hogeloon, dicht in de buurt van de
leverancier van de caravan. Als er iets
was, kon ik meteen verhaal halen. Na
die proefperiode zijn we naar Limburg
gegaan. Buiten Nederland is de
caravan nog niet geweest.’ Toch
passeren John en zijn vrouw
regelmatig de grens. ‘Meestal richting
Engeland. In mei gaan we naar de
omgeving
van
Guildford
en
Canterbury. De oudere zus van Leny,

mijn vrouw, is veertien dagen geleden
gestorven. We gaan er even tussenuit.
Engeland is toch ons lievelingsland. De
oudste zus van Leny is net na de
Tweede
Wereldoorlog
met
een
Engelsman getrouwd en is in Engeland
gaan wonen. Mijn vrouw is vanaf haar
achttiende elk jaar een paar weken
naar Engeland op vakantie geweest
Haar zus woonde eerst in Londen en is
later naar Zuid-Engeland verhuisd. In
Worthing in de buurt van Brighton. In
1992 hebben we in onze huwelijksreis
heel Engeland doorkruist. Vooral de
natuur. Geen grote steden. Nu gaan
we ook alvast even kijken naar een
camping in Canterbury. Leny wil altijd
precies weten waar ze komt te staan.
Dat kan dan dat volgend jaar een
nieuw reisdoel worden.’
Kilometervergoeding
Het nieuwe pand komt ter sprake. John
is er al geweest en somt de voordelen
op. ‘Het is veel ruimer. Alles kan een
vaste plek krijgen. Nu moet altijd alles
opgebouwd
en
daarna
weer
afgebroken worden. Ik hoop dat dan
De Cirkel ’s avonds vaker open is en
meer mannen de weg weten te
vinden.’
John
heeft
de
weg
ondertussen wel gevonden. ‘Ik klus
graag en help met Toon Mikkers in het
nieuwe pand. Het is iets verder van
mijn huis af. Nu speel ik nog een
thuiswedstrijd. Ik woon op loopafstand
(Kortenaerstraat).
‘Ik heb alvast
gevraagd
of
ik
straks
kilometervergoeding krijg, omdat ik nu
verder moet, ‘grapt John. Maar zo ver
is het nog niet. Eerst gaan John en zijn
vrouw op vakantie naar Engeland.
‘Daar kan ik mijn nieuwe videocamera
testen. Daar zit een 3-D lens bij. 3-D
heeft me altijd getrokken. Met
fotografie vind ik dat ik de diepte van
een landschap mis. Het beeld is te
plat.’ Genoeg plannen dus. We hoeven
ons over John geen zorgen te maken.
Die verveelt zich niet snel.

Udo Holtappels en Jorgen Bijsterveld:

Vier creatieve handen

Udo Holtappels (links) en Jorgen Bijsterveld (rechts) van Groep5700 komen niet alle dagen bij De
Cirkel. Toch zijn ze er onlosmakelijk mee verbonden en kun je ze bij het inloophuis altijd herkennen.
Het beeldmerk is door beiden gemaakt. De handen die het kopje koffie vasthouden zijn van Udo en de
foto is gemaakt door Jorgen. Maar deze handen doen meer dan koffie vasthouden. Het zijn vooral
creatieve werkhanden en daar mag De Cirkel ook gebruik van maken. Vandaar de vrijwilligersprijs.
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Holtappels
is
geen
alledaagse
Helmondse naam. ‘Klopt,’ antwoordt
Udo. ‘Die naam komt uit Kevelaer
(Duitse bedevaartplaats, net over de
grens). Mijn opa is naar Deurne
verhuisd en mijn vader is getrouwd met
een Helmondse en is in Helmond gaan
wonen. Mijn opa had een snoepwinkel
in de Veestraat in het oude pand van
de Gruyter, hij was buurman van de
familie van oud-stadsdichter en
cabaretier Bert Kuijpers.’ Een naam die
regelmatig in Udo leven terugkomt. ‘Op

Carolus had ik Bert als leraar en als
zestienjarige begon ik bij hem in het
schoolcabaret te spelen. De band met
Bert groeide uit tot vriendschap en
jaren later heb ik hem tijdens zijn
cabaret-optredens op piano begeleid.’
Ook Jorgen is een opvallende naam.
‘Mijn moeder wilde me graag de
Zweedse naam Jorgen geven, maar
toen mijn vader bij de Burgerlijke Stand
stond en de ambtenaar die naam niet
kon ontdekken in het toen nog strenge
namenboekje, moest het Jürgen

worden. Prima. Officieel heet ik zo,
maar iedereen kent me als Jorgen. Ik
ben in 1967 in, toen nog, Mierlo-Hout
geboren als kind van Helmondse
ouders.’ Twee creatieve Helmonders
dus, die in Aarle-Rixtel hun brood
verdienen, maar altijd ruimte houden
voor goede doelen.
Maatschappelijke betrokkenheid
Udo: ‘Het begin van de relatie met De
Cirkel ligt bij Annemie Martens van
Platoo en één van de initiatiefneemster
van De Cirkel. Wij deden als bureau al
zaken met Platoo en toen Annemie
vroeg of wij wilden helpen, vonden wij
dat vanzelfsprekend.’ Jorgen:
‘De Cirkel had al een logo. Wij
hebben
het
beeldmerk
gemaakt waar de handen van
Udo
een
kopje
koffie
vasthouden. Verder hebben wij
toen
posters
en
flyers
gemaakt.’ Udo knikt. ‘Wij
hebben altijd veel gesponsord.
Maatschappelijke
betrokkenheid vinden wij heel
belangrijk. Dat varieert van
sport, cultuur naar maatschappelijke
onderwerpen.’
Achter in de vergaderruimte
van het oude stadhuis in AarleRixtel, dat nu dienst doet als
kantoor van Groep5700, liggen diverse
uitingen van die samen-werkingen.
Prominent siert een sjaaltje van
Helmond Sport het dichtgeslagen
toetsenbord van een piano. Udo somt
op: ‘Zoals het jubileum van het
Speelhuis, Berry de musical, het
opstarten van het nieuwe Speelhuis.
Het is altijd een deel van ons werk
geweest.
Veelal
Helmondse
onderwerpen, maar de focus van 5700
richt zich verder dan Helmond. Ook in
de regio is Groep5700 met dit soort
activiteiten actief. Wij helpen mensen
graag verder.’ Ten aanzien van De
Cirkel vertelt Udo. ‘Wij vinden het altijd
leuk als De Cirkel ons vraagt. Jorgen

voor de vormgeving en ik vooral voor
de presentaties.’ Jorgen: ‘Het is goed
dat er initiatieven zijn zoals De Cirkel.’
Udo: ‘Toen ik ervoor het eerst kwam,
zag ik gastheer Johan Thielen. Toen ik
16 was had ik een weekendbaantje bij
cafetaria Bombeek op het Annaplein
waar hij toen de kok was en trok veel
met hem op. Dat verwaterde later.
Toen ik hem weer tegenkwam en hij
vertelde wat hij allemaal had
meegemaakt, maakte dat grote indruk
(red: inmiddels is Johan overleden). En
mijn oude vriend Piet Swinkels is jong
(49) eraan overleden.’

Cabaret
‘Ik heb Nederlands gestudeerd en kon
mijn liefde voor taal kwijt in het
cabaret. Dat was onder andere bij
amusementsgroep Hulpstuk tijdens de
carnavalsavonden van de Keiebijters.
Daarna ben ik overgestapt naar het
echte cabaret met Ingeborg Odekerken
en Toon van Krieken. In die periode
bleef ik les geven. Op het Rommert
Casimir in Eindhoven bijvoorbeeld. Op
een gegeven ogenblik kon ik fulltime
beginnen op het ROC Eindhoven
(HAVO/VWO). In 1995 was ik een
beetje klaar met onderwijs en startte
naast het lesgeven een tekstbureau en
was recensent bij het Eindhovens

Dagblad (cultuur en muziek). Een jaar
of acht geleden ben ik me volledig
gaan richten op ons bureau. Ik werkte
toen al lang samen met Jorgen (vanaf
1999). Wij zaten toen boven bij
Stadspromotie Helmond.
Behalve
schrijven heb ik altijd muziek gemaakt
zoals met een Niel Young coverband
en in het verleden Frank Sinatramuziek
samen met Jan Vriends. Muziek is
voor mij heel belangrijk. Toen
onderwijs steeds digitaler werd en
administratie ook een grote plaats
ging opeisen, begon mijn band met
onderwijs minder te worden’

Afrika
Jorgen heeft de academie voor
beeldende vormgeving in Tilburg
afgerond en moest daarna in militaire
dienst waar hij aan de slag kon als
fotograaf. ‘Daar kon ik me uitleven op
de combinatie tekst en beeld. In
producten zoals Legerkoerier en een
brigadeblad. Daarna ging ik werken bij
reclamebureau Verhoeven in Eindhoven. In 1998 wilde ik met mijn
vriendin naar Afrika. Met de auto van
Helmond naar Kaapstad (Zuid-Afrika).
Dwars door Algerije kon niet. Dat was
toen te gevaarlijk. Onze reis ging via
Turkije, Iran, daarna met de boot naar

de Verenigde Arabische Emiraten,
toen naar Oman en Jemen, van daaruit
met de boot naar Djibouti en zo naar
Kaapstad. We hebben geen onveilige
situaties meegemaakt, alleen af en toe
motorpech. Ik had een jaar de tijd om
na te denken wat ik hierna moest,
maar was er eigenlijk niet mee bezig.
Pas in de laatste week heb ik bedacht
wat ik na mijn Afrikaanse avontuur
wilde gaan doen. Ik besloot voor
mezelf te gaan beginnen. Op 1 april
1999 heb ik me ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en kreeg die
dag meteen mijn eerste klus. Udo en ik
kenden elkaar al’. Udo: ‘Ik kon
toen een pand huren, maar kon
het alleen niet betalen en vroeg
Jorgen of hij ook ruimte zocht. Dat
was
de
tijd
van
het
Stadsmagazine.
Dat
blad
verstevigde onze samenwerking.
Ik schreef de teksten en Jorgen
verzorgde de opmaak. Vier jaar
hebben we dat gedaan. Langzaam
maar zeker zagen we de klussen
binnenstromen. Maar op een
gegeven moment wilden we iets
anders en meldde zich een derde
partner. Het werd toen marketing,
communicatie en vormgeving.
Inmiddels zijn we met 10 man .’
Dochter
‘Groter hoeft het voor ons niet te
worden,’ filosofeert Udo. ‘We hebben
in 2014 een dochter verloren. Dat heeft
me met beide voeten weer op aarde
teruggezet. Belangrijk wordt dan waar
je betekenis aan gaat geven en hoe je
zaken gaat aanpakken? Ik ben
teruggegaan naar mijn roots. Die
liggen in verhalen. Mijn dochter Andrea
was daar ook mee bezig. Met
storytelling op haar manier. Ik dacht al
eerder dat ik dat ook kon gebruiken in
mijn werk. Toen ben ik er op gaan
studeren. Het is heel zinvol om na te
denken waarom je vroeger aan iets
begonnen bent. Literatuur, verhalen en

taal trok me als kind en jongeling
enorm aan. Ik was er vroeger, net als
met muziek, veel mee bezig. Mijn opa
was een echte verhalenverteller en
liedjesmaker en mijn moeder las veel.
Dat heb ik van beiden meegekregen.
In die rouwperiode speelde de vraag:
waar kan ik weer energie uithalen? Ik
moest iets vinden om dat deel van mijn
leven weer op de rit te krijgen. Op een
gegeven moment werd ik door De
Cirkel gevraagd voor een presentatie
in het Speelhuis met prof. Ellen
Kampman. Ik twijfelde of ik het durfde.
Kon ik nog vertrouwen op mijn intuïtie?
Het ging mij vroeger altijd goed af en ik
bereidde me altijd goed voor. Maar kon
ik me nu goed genoeg concentreren?
Minder zeker dan vroeger stapte ik die
avond het podium op. Maar het liep
goed en ik kon soms ook alweer een
grap maken.’ Udo stopt even. ‘ Ik besef
dat ik een publiek figuur ben en dat
mensen me aanspreken op het
overlijden van Andrea. Maar Brigitte,
mijn vrouw, en ik hebben elkaar alle
mogelijk vragen al honderdduizend
keer gesteld. Verrast worden we niet
meer, maar ik vertrouw erop dat
mensen het wel snappen. Brigitte is
meteen gaan schrijven en heeft dat dat
proces op die manier vorm gegeven.
Ze is in de huid van Andrea gekropen
en heeft haar leven en ons leven door
de ogen van een pubermeisje
beschreven.’ Het boek, het jaar van de
vlinder is een monument voor onze
dochter geworden.
Verhalen
Udo: ‘Storytelling heeft mij en het
bureau veel nieuwe energie gebracht’
In storytelling in organisaties ga je uit
van de onderstroom. Wat leeft er bij
de mensen? Wat is de cultuur van je
bedrijf? Je moet die verhalen boven
tafel krijgen. Die verhalen verbinden
mensen. Je ziet dat bedrijven en
organisaties steeds meer gebruik gaan

maken van storytelling. Verhalen zijn
belangrijk.‘ Dat is niet tegen dovenmansoren gesproken. Jorgen is ook
van de verhalen. Terwijl Udo verhalen
leest of schrijf, speelt Jorgen ze.
Jorgen: ‘Op de lagere school in
Gerwen, waar ik opgegroeid ben, werd
veel aan schooltoneel gedaan. Dat
boeide me mateloos.’ Op het Eckartcollege in Eindhoven kreeg het een
logisch vervolg.’ En wie Berrie, de
musical heeft gezien, heeft mogen
genieten van het acteerwerk van de
vormgever van Groep 5700, die laat
zien dat vormgeven vele kanten heeft.
Jorgen: ‘Ik zit niet bij een vast
gezelschap. Ik houd wel van variëren
en uitdagingen. Wij zijn nu bezig met
het toneelspelen met mensen met een
verstandelijke beperking. Dat hebben
we vorig jaar ook gedaan bij het
Kasteel van Sinterklaas. Weinig
repeteren en gewoon aan de slag
gaan. We hebben 9 voorstellingen
gegeven en elke voorstelling was
anders.’ Jorgen glimlacht en geniet er
nog van,

Udo en Jorgen vullen elkaar goed aan.
In werk, verhalen, maar ook in
vrijwilligerswerk zoals voor De Cirkel,
Als je de volgende keer het beeldmerk
van De Cirkel bekijkt, besef dan dat
door hun handen en die van vele
andere vrijwilligers een inloophuis kan
bestaan.

Misrie van Rixtel:

Goed uit een rouwfase komen

Radio, tv, internet en kranten staan een dag na het overlijden van popicoon Prince bol van de
rouwverhalen. Rouw als massagebeuren. Maar meestal is rouw klein en persoonlijk. Misrie van Rixtel,
die sinds kort rouwverwerking verzorgt bij De Cirkel, heeft veel ervaring met rouwverwerking en
probeert op een creatieve manier mensen te helpen in een rouwproces. Handreikingen zijn er altijd.
Je moet ze alleen kunnen vinden. Groot is dan ook altijd haar voldoening als ze ziet als iemand een
handreiking vindt en weer de goede weg bewandelt.
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‘Ik heb 8 jaar in de uitvaartzorg
gewerkt, maar moest door omstandigheden stoppen. Dat was jammer, want
het was echt mijn ‘kindje’. Zo dierbaar
was haar werk. ‘Dat heeft te maken
met de intensiteit van de emoties die
loskomen bij mensen. Heel puur.’ Ze
vertelt over haar werk. ‘Ik werd gebeld
als er iemand overleden was.
Natuurlijk ging het ook om de
formaliteiten, maar ik was vooral
gericht op de mensen en hun emoties.
Wat soms een valkuil kan zijn. Het

luisteren, begrijpen, invoelen, maar
ook samen met familie de overledene
netjes verzorgen voor het opbaren.
Elke opdracht was anders en je komt
van alles tegen. Zowel Jongeren als
ouderen en bij iedereen kan sterfte
anders ervaren worden. Bij jongeren is
dat vaak heel emotioneel, maar dat
kan bij ouderen net zo heftig zijn als
een partner wegvalt.’ Haar start was
geen gemakkelijke. ‘Mijn eerste twee
uitvaarten waren kinderen. Dat was
heel pittig.. Mijn enorme betrokkenheid

is mijn kracht. Op dat moment
verdrietig zijn, wat toen gebeurde, was
niet zo handig en niet gepast, want op
dat moment ben je er niet meer voor
de nabestaande. Ik leef enorm met
mensen mee. Ik vind dan ook dat je
emoties mag laten zien. Maar dat is
ook een valkuil,’ bekent ze. ‘Niet te
persoonlijk worden. Dat kreeg ik te
horen van mijn toenmalige leidinggevende, want uitvaartverzorging blijft
ondanks alles business en efficiënt
omgaan met je uren was belangrijk.
veel mensen vroegen juist om mij om
mijn persoonlijke aanpak. Er stond 20
uur voor een uitvaart, maar ik stak er
regelmatig meer tijd in. Ik moest
eigenlijk voor 90% gaan en niet voor
110%. Dat was onder andere een van
de redenen dat ik afscheid nam van
het uitvaartbedrijf.’
Schilderen
Natuurlijk heeft Misrie niet alleen rouw
op afstand gezien en heeft ook zelf de
nodige minder prettige ervaringen. ‘Ik
heb een voldragen kind verloren. Na
42 weken werd het levenloos geboren.
Dat hakte er natuurlijk in. Sinds die tijd
voel ik me verbonden met ‘de dood’ en
koop ik boeken die over sterven rouwen dood gaan.’ Ze draait zich om in
haar stoel in haar atelier in Beek en
Donk en wijst een boekenkast aan
waar twee planken vol staan met
boeken die over deze onderwerpen
gaan. Na haar afscheid bij het
uitvaartbedrijf mistte ze al snel haar
‘kindje’ en zocht naar een nieuwe vorm
om haar expertise uit te kunnen
dragen. Ze vond een opleiding
Rouwbegeleiding bij Buro NaZorg in
Zwolle. De opzet van de studie paste
goed bij haar hobby: creativiteit zoals
intuïtief schilderen. Het was een mooie
aanvulling op een 15 jaar eerder
behaalde driejarige opleiding creatieve
therapie en persoonlijke ontwikkeling
“De Kleine Tiki” in Breda. Ze had toen
de wens creatieve therapeut te

worden, maar de tijd was er toen nog
niet rijp voor. Tegen een andere muur
in haar atelier staat schilderwerk van
haar en op enkele ezels staat vooral
werk van anderen. ‘Mensen kunnen bij
mij intuïtief schilderen. Dat begeleid ik
ook bij De Cirkel. Schilderen vanuit je
gevoel. Meestal ga ik zelf ook zo te
werk.’ Ze laat een paar doeken zien
waarvan een gele eruit springt en
meteen solliciteert als achtergrond
voor de portretfoto.’ Ik werk vaak met
een creatieve vorm zoals schilderen. Ik
laat mensen bijvoorbeeld een boom
schilderen en samen analyseren we de
tekening. De boom is jouw kracht. Hoe
ziet er jouw boom uit? Hoe diep ben je
geworteld? En meer van dat soort
vragen waarmee je vrij snel bij iemand
zijn gevoel uitkomt. Dit soort gesprekken kunnen voor iemand heel
verhelderend zijn. Met taal kun je dat
ook, in de vorm van verdiepend schrijven. Ik vraag om enkele minuten vrijuit
te schrijven. Schrijf maar op wat je er
in je opkomt. Vervolgens zou de
volgende vraag kunnen zijn: omcirkel
daarna bijvoorbeeld drie woorden die jij
belangrijk vindt of die je het eerst
opvallen. Dit is dan een uitgangspunt
om verder in gesprek te gaan, of
daarover verder te schrijven. In De
Cirkel ben ik begonnen met maandelijkse groepsgesprekken ‘Ondersteuning en begeleiding bij rouw en
verlies’. Iedereen kan aanschuiven en
waar de avond naartoe gaat zien we
wel. Een voorbereid thema kan het
onderwerp van de avond zijn. Maar
uiteindelijk bepalen de deelnemers de
lijn van de avond. Dat wat zich
aandient gaat voor. Met zo’n 6-8
mensen gaan we anderhalf uur de
diepte in. De diepte die voor iedereen
anders kan zijn. Sommigen hebben
bijvoorbeeld ‘n eerder verlies nog niet
verwerkt. En als er behoefte is aan
een 1 op 1 gesprek dan kan dat ook.
Het is belangrijk om goed uit een
rouwfase te komen!’

