
Monique
50 jaar
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Voorwoord
We kennen elkaar ruim 30 jaar, Monique en ik. Eerst via An, haar moeder en 

vanaf de jaren ’90 door ZetNet; het internet platform voor en door mensen met 

een verstandelijke beperking. 

An liep ik eind jaren ’80 al tegen het lijf, ze was toen secretaris van de plaatselijke 

Ouderverenigingen. Wij verstoorden als de actiegroep ‘Pet met de Zet’ een congres 

van de zorgaanbieders wat zij bezocht. Ik liep daar verkleed als een ‘cliënt met 

uitdagend gedrag’ zoals dat tegenwoordig heet. An begon mijn ‘begeleiders’ uit 

te foeteren over het zomerjurkje dat ik hartje winter aan had. Op zoveel praktische 

moedervernuft was niet gerekend…

Maar dit verhaal gaat over Monique. Ook van haar leer ik nog elke dag. De laatste  

10 jaar spreek ik haar wel een keer per week en zo is dit verhaal geschreven. Monique 

is bijzonder, en zich daar sterk van bewust. Ze voelt zich als de andere beroemdheden 

en die zijn ook een deel van haar leven. Dat leven bestaat verder uit dagelijkse dingen 

als het plezier van betere kaas vinden voor een lagere prijs. Of de aanschaf van weer 

een keukenmachine en de exotische courgettes uit eigen tuin. Monique haar leven is 

gewoon maar niet vanzelfsprekend. Ze is haar eigen baas en dat zie je niet zo vaak bij 

mensen met haar beperkingen. Monique is ook een hartelijke vrouw met aandacht en 

belangstelling voor anderen; nergens anders krijg ik een eigen smaak koffiecup die ze 

speciaal voor mij bewaard. 

En nu wordt Monique 50. Dat is een mooie aanleiding voor een boekje. De foto’s 

van An en Monique zijn uit haar archief en van fotograaf René Wouters. Inge en Elle 

hebben het ontwerp gedaan. Het verhaal is in Monique haar tempo en gaat over 

de dingen die zij belangrijk vindt in het leven. Ze is nog altijd eigen baas en wil niet 

afhankelijk zijn. Dat is normaal. Voor mij is haar kijk op het leven als de titel van een 

dichtbundel van André Wijnker uit 2004; “(haar) verhaal was eerlijk, ook al was het 

zoals het moet zijn.”  

Proficiat Monique!
Gerard Nass



Wie is 
Monique
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Het verhaal
Dit is het verhaal van Monique Verberk. Monique is geboren op  

12 december 1965 en is nu 50 jaar. Zij is, net als haar moeder An, 

altijd bezig en zit nooit stil. 

Naast het dagelijks werk zijn er de familie, de kennissen, een huis en een 

grote tuin. Monique moet ook veel organiseren want ze is bijna blind;  

met haar rechteroog ziet ze zelfs helemaal niks. Voor al haar taken 

heeft ze uitgebreide handleidingen. Dat zie je meteen als je bij haar 

binnenkomt aan de picto’s met aanwijzingen en instructies. En dan 

bakt ze ook nog haar eigen brood om maar eens iets te noemen. 

Haar appartement op de begane grond; een woonkamer met open 

keuken, een werk- en slaapkamer is gezellig vol. En haar groenten- en 

kruidentuin staat op heuphoogte, zodat ze overal goed bij kan. Daarvoor 

heeft Hans, de broer van Wilma, de bakken gemaakt. Hij is een van 

de mensen in het grote netwerk van Monique. Daarnaast heeft ze, via 

het Persoonsgebonden Budget, ondersteuning van een zorgaanbieder. 

Monique houdt van beroemdheden en dat komt naar eigen zeggen door 

Jeroen, een van haar eerste begeleiders en door Ad.  

“Jeroen vond mij ook al een BN’er, net als Rob de Nijs en Willeke 

Alberti. Ik hoor er gewoon in de VIP afdeling, omdat ik vaak bij Rob 

de Nijs kom en andere artiesten die ik mag. Jochem van Gelder mag 

ik graag en Henk, de chauffeur van Rob. Die houdt van mij een lijstje 

bij. En ik heb in de bladen gestaan. Ze vragen me, en ik kan moeilijk 

nee zeggen. Dat is juist een eer om mee te mogen maken, dan krijg 

je dat. Ad is de schuld van uniek zijn, die heeft altijd gezegd dat ik 

niet geboren had mogen worden.” 

Groenten en kruidentuin

Ad en Francien
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Gezondheid
“Ik heb een zeldzaam syndroom en kan slecht zien. Dokter van 

Nouwhuis, de oogarts, heeft het onderzoek opgestart en toen heeft 

Ad het weer opgepakt. Het DNA van An en mijn vader is onderzocht, 

de hele familie heeft mee gewerkt. Dat was mijn grootste wens. Als 

mijn moeder er niet meer is gaan Ad en Francien voor mij zorgen. 

Die heb ik in de toekomst nog nodig.

De slechtziendheid komt door het chromosoom 6. Iedereen heeft 24 

chromosomen. Op de 6e chromosoon is bij mij een stukje verkeerd 

teruggezet. Daarom ben ik slechtziend. Mijn rechter oog heeft te 

weinig adertjes. In het linkeroog zit een gaatje zodat het vocht er uit 

kan. Daarnaast heb ik sinds 2012 ook staar. Vooral bij vochtig weer 

heb ik daar last van. Dat ik suiker heb is bij de tandarts ontdekt. Ik was 

heel moe en ben met Paulus naar de huisarts gegaan. An was toen in 

Suriname. Later ging An met mij mee naar de Radboud. De Radboud 

belde later op. Het was gelukkig geen ‘Carpaal Tunnel Syndroom’ 

maar suiker. Eerst was het suikertype a, nu type b. Ik was toen net 40 

geworden.”

Monique in tuin Bottendaal

An en Monique in tuin Bottendaal
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Normaal 
“Normaal krijg je dit type suikerziekte na je 60e, mijn oma had het 

ook. Ik moet elke dag 3 keer spuiten. Verschillende mensen kunnen 

dat ook bij mij doen. Mensen van de thuiszorg en Francien. Daar ga 

ik af en toe logeren. 

In mijn teen zit geen gevoel meer. Daar draag ik nu Crocs schoenen voor 

want teenslippers gaat niet meer. Een van mijn benen is ook korter dan 

de andere. Ik heb 26 jaar Propimal geslikt, een zusje van Depakine. Dat 

was voor de epilepsie. Maar dat hoeft niet meer, het is over gegaan. 

Daar is nu migraine en suiker voor in de plaats gekomen. Maar ik ben 

niet meer zo jong. In 2009 had ik een longembolie, bloedpropjes in mijn 

rechter – en linker long. In het CWZ konden ze dat niet vinden, in de 

Radboud wel. Ik was er toen bijna niet meer geweest. Ook schiet het 

snel in mijn rug, tussen de bil en rugrand. Een jaar of 10 geleden was  

het erger. Mijn linker been was toen verlamd. Daarom had ik therapie 

voor mijn rug.

Ik zit nou bij de AVG (Gespecialiseerde Artsen voor verstandelijke 

gehandicapten) van de Radboud. Daar zitten alle dokters bij elkaar. 

An en ik zijn hartstikke sterk. Niet piekeren is het belangrijkste. Dat 

zit in de familie, we gaan er met zijn allen tegen aan. Het leven verder 

oppakken. En we maken gewoon wat gezelligheid. An en ik maken er 

elke dag wat van, we bellen vaak, soms wel elke dag.”

“Het lichaam is moe maar het
hoofd is nog goed helder”
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Levensfilosofie 
“Ik denk nooit na over de toekomst. Ik ga gewoon door met waar 

ik gebleven ben, en pak de draad weer op. Meestal ben ik vrolijk. Ik 

ben wel apart, en zet gewoon door. Wat anderen niet kunnen kan ik 

wel. De mensen schatten mij vaak verkeerd in, te laag of te hoog. 

Ze moeten eerst kijken wat je wel kan en niet meteen zeggen wat ik 

niet kan. Ik vind mezelf niet eigenwijs, soms ook wel. Vroeger sprak 

ik dan bijvoorbeeld een hartig woordje met de katten: nee, je mag 

niet naar buiten, morgen is het weer een dag.

Vroeger ging ik altijd naar de kerk, nu allang niet meer, alleen bij 

trouwerijen, begrafenissen of met kerst en verder niet meer zo vaak. 

Vroeger was dat wel leuk, nu vind ik er niks meer aan. Ik ben ook 

gedoopt in de Danielskerk. Oma had altijd de kerkdienst aanstaan als 

wij kwamen, op tv. Ik heb een eigen manier van geloven. De hemel als 

iets met een beetje kleur, zon en het is er vrolijk. Heel af en toe kijk ik wel 

eens naar de Paus. Die nieuwe vind ik wel goed. Op het Sint Pieterplein 

mag Nederland elk jaar met Pasen de bloemen verzorgen. Bij het WK in 

Brazilië lag er ons gras uit Nederland. Dat wordt in Nijmegen gekweekt. 

Dat hoorde ik bij omroep Gelderland en RTL Boulevard.

Monique heeft voor iedereen een eigen smaak koffie. Daarnaast is er 

veel aandacht voor het eten met, als het kan, elke dag weer een nieuw 

speciaal recept. En dan het liefst geen gewone piepers maar ‘aardperen’ 

die natuurlijk zelf worden geteeld. Soms is het wel ‘gewoon’: ‘dan 

haal ik wat vlees uit de vriezer en dan eet ik daar snijboontjes bij en 

aardappeltjes’.”

Danielskerk in Nijmegen

Monique gedoopt
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Monique
& haar 
familie
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An
“An is in de eerste plaats mijn moeder. In de 2e plaats is het ook een 

soort vriendin, we delen bijna alles samen. Vroeger hadden we altijd 

ruzie in de stad, wat ik wel leuk vond om aan te trekken en wat niet. 

Nu gaat het hartstikke goed. 

An doet alles voor mij. Ik heb nu weer een stoel van Leen Bakker 

gekregen. We kijken ook naar de kosten van de thuiszorg en naar het 

PGB. Dat soort dingen regelen we samen.

Toen ik klein was stond ik veel achter het hek. Alfred de buurjongen, 

vond het jammer dat ik niet buiten het hek mocht. Hij heeft me in het 

gezicht gekrabd. Toen heeft An alle kinderen bij elkaar geroepen. Met 

een glas limonade en koekjes heeft An toen uitgelegd waarom ik niet 

buiten de poort mocht. Daarna werd Alfred mijn beschermengeltje. Zijn 

moeder belde later. Alfred lag in het ziekenhuis. Hij was tussen een ruzie 

gesprongen en had klappen gekregen. Ik kon niks voor hem doen, terwijl 

hij zoveel voor mij had gedaan. Op mijn 40e verjaardag is zijn zusje 

Helma nog geweest. Ik had Alfred zelf ook gevraagd. Hij wilde niet naar 

binnen. Ik zei nog; ik bijt niet! Dat was de eerste keer dat ik hem weer 

zag. Hij zit niet meer in een rolstoel. Hij heeft een vrouw en een kind. 

Later zag ik hem op de begrafenis van zijn moeder. Hij deed alles voor 

mij en ineens kon ik niks terugdoen. Dat is iets speciaals.” 

An
“Ik kon niks voor hem doen, terwijl 
hij zoveel voor mij had gedaan”
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Tante Miep
“Tante Miep is mijn lievelingstante. Ze woont in Rosmalen. Daar kun 

je met de auto komen en met de trein, dat scheelt. Ik heb er ook 

vaak gelogeerd. Bij tante Miep en ome Jan is het altijd gezellig. 

Ze hebben een winkel gehad met rolluiken. Tante Miep is altijd bezig.  

Zij lijkt op mijn oma, net als An. Oma werkte hard, ze had een drogisterij 

met allerlei soorten drop. En een moes-en kruidentuin. Dat werken in de 

tuin hebben wij van haar geërfd. We zijn keukenprinsessen, dat is ook 

een familietraditie. Ben en Elle zijn ook kokers, hun moeder, tante Miep 

niet zo. Die maakt veel foto’s. Ze hebben ook een visaquarium. Nu doen 

ze heel veel met Sam en Sava, de kinderen van Ben.

Ben is mijn lievelingsneef. Hij is getrouwd met Sergül. Soms mail ik ze 

wel eens of ik bel, vooral met de verjaardagen. Ben voetbalt en maakt 

websites. Hij is ook website van het jaar geweest. Ben en Sergül hebben 

een zoon van 15 Sam, die gaat volgende jaar met ome Jan de 4 daagse 

lopen. Ze hebben ook nog een dochter Sava. 

Elle is de oudste, zij is styliste en werkt samen met een fotograaf. Haar 

man heeft een café. Met haar ga ik altijd nieuwe kleren kopen. 

Inge is de jongste van tante Miep, ze heeft een eigen kantoor in 

Amsterdam. Haar vriend is de zoon van Conny van de Bosch. Die vriend 

heeft ook een zus met een verstandelijke beperking. Ik mag tante Miep 

graag. Ze vindt het leuk wat ik allemaal aan het doen ben. Als mijn 

moeder op vakantie is belt zij mij heel vaak en komt tussendoor langs. 

Ze heeft ook een aantal kwaaltjes, verkouden of pijn in de rug. Het 

zonnescherm dat buiten hangt heb ik van tante Miep en  

Ome Jan gekregen.”

Tante Miep, Monique en ome Jan

Ben en Sergül Elle, Zava, Ben, Sergül, Cees, Jeroen en Inge
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Reünie
“Rob is de oudste van oom Hans. Hij is met mij naar de blinden- en 

slechtzienden beurs geweest. “Ziezo” heet dat. Een keer per jaar is 

het familie feest. Daar maak ik een cadeautje voor. De laatste keer 

was dat een kookboek. Daar heb ik 3 dagen aan gewerkt. Bijna 

iedereen was op de reünie, op 3 mensen na.

Zolang An er nog is maken we er wat van. Met de rug van An is het wat 

minder. Ze heeft ook pijn in het linkerbeen, en moet van de fysiotherapie 

een stok gebruiken. Met mijn neef Rob heeft ze bij de dokter een stok 

gehaald maar die wil ze niet. Af en toe skypen we, meestal wel elke dag. 

Ik heb tante Miep ook toegevoegd. Skypen doe ik alleen als ik er zin  

in heb.” 

Broers en zussen
Er staat ook een foto van de vader van Wilma in haar kast als 

herinnering, want die is er ook niet meer. Hij was bankdirecteur  

van de ABN. 

“An en ik zijn heel erg fijn in die familie opgenomen. Wij staan ook in het 

Gastenboek, als je daar 10 keer inschrijft ben je familie. Met de kinderen 

van Wilma heb ik ook nog contact.” 

Familie Verberk

Surinaamse aardappelschotel met    
sperziebonen en kip in een romige 
kerriesaus 

 
250 gram kipfilet 
250 gram 
sperziebonen 
1 grote rode ui 
1 rode paprika 
125 gr crème fraiche 
 

    

 
 

Bereidingswijze: 
Maak de boontjes 
schoon en laat de 
boontjes 8-10 minuten 
koken. 
 

 

Snijd ondertussen de 
kipfilet in blokjes de ui 
in halve ringen en de 
paprika in blokjes. 
 

 

Een beetje olie of 
boter in de pan en bak 
de kipfilet op hoog 
vuur in circa 8 
minuten.   
 

 

Voeg de 
aardappelschijfjes toe 
en schep voorzichtig 
om. 
Voeg direct daarna de 
groenten toe en bak 
het geheel in 7 
minuten. 
 

   

 

Zet het vuur nu laag en 
voeg de kerriepasta en 
de crème fraiche toe, 
rustig blijven 
omroeren en nog door 
laten warmen. 
  
 

                           Rob Verberk
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Oma
“Oma is er ook altijd. We deden veel samen. Op haar verjaardag 14 

oktober ging ik altijd helpen. Ik mis haar vooral op mijn verjaardag. 

We hebben 1 keer ruzie gehad, toen ik op het dagverblijf zat. Maar 

die keer dat ik boos was ben ik allang weer kwijt. Ze heeft op 19 mei, 

Peter’s verjaardag, de vriend waarmee ik toen samenwoonde, een 

hersenbloeding gehad. Op 5 juni ging ze weer naar huis, in het Canisius 

konden ze niks meer voor haar doen. Ik wilde net gaan slapen toen 

tante Miep belde. An en ik zijn er toen heen gegaan, ze is om 23.00 uur 

ingeslapen. Ik werd in het kapelletje nog in het zonnetje gezet. Ik heb 

veel met haar gedaan, ging voor haar boodschappen doen in de buurt. 

Ze belde altijd als ze mijn moeder kwijt was. Als het afgelopen is lig ik 

wel bij mij opa en oma, dan zijn we bij elkaar. Ad en Francien zijn ook 

familie, als An er niet meer is dan zijn zij er voor mij.” 

    

Ferd
An is in 1980 gescheiden van Ferd, de vader van Monique. Iedereen 

maakt keuzes in het leven zo ook Monique: “aan mijn vader heb ik geen 

behoefte meer. Ik heb de deur naar hem dichtgegooid. Daarom weet hij 

ook niet waar ik woon. Er was een goede kant en een slecht kant, maar 

hij heeft mij nooit geaccepteerd zoals ik ben.”

Oma

Ferd

3 generaties en Francine

“Oma ziet alles wat ik doe. Als hier de 
deur open waait dan komt ze even langs, 
die gedachte heb ik dan af en toe”
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Monique
& haar 
vrienden
en 
relaties
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Rob de Nijs
Vrienden staan bij Monique met een foto in de kast of hangen aan 

de muur. De doden hebben een grote lijst die op de WC hangt. De 

mooiste plekken in huis zijn voor Rob de Nijs, haar afgod. Monique 

weet alles van Rob, van zijn kinderen en van zijn relaties. Ze was bij 

de trouwerij met zijn 3e vrouw Henriëtte en op het feest voor zijn 70e 

verjaardag. 

Daar was ook de schrijver Jan Siebelink. Diens dochter mocht een 

stukje voorlezen. De schrijver droeg roze schoenen en Monique heeft 

daarover krom gelegen van het lachen. “Jan is sindsdien ook een goede 

vriend van Rob. Zolang ik hem ken is hij mij dierbaar net als Ad, Wim 

en nog een paar andere mensen. Daar kan niemand tussen komen. 

Hoe Rob met mij omgaat bij zijn optredens is iets speciaals. Hij heeft 

altijd verassingen voor mij; ik ben telkens weer verbaasd. Een keer bij 

een optreden in Nijmegen zei hij ik wil geen cadeautjes want jij bent het 

cadeautje. Toen werd ik helemaal rood. Ik had ook een keer een camera 

meegenomen, een Polaroid. Die liet ik aan hem zien en Rob vond het wel 

handig wat ik had gemaakt, toen was hij wel jaloers.” 

Monique en ik zijn samen naar een optreden van Rob geweest, voor 

Monique een grote gebeurtenis. Het was een strakke show met een  

goede band. Rob de Nijs is een professional en nog steeds goed bij 

stem. Het publiek was tevreden en Monique helemaal in trance, het 

leek alsof zij de muziek ingezogen werd. Voor Rob, die haar herkent en 

goedendag zegt, heeft ze een cadeautje. De folders van ‘Grietjebie’, het 

welzijnsproject van An in Suriname. Ze blijven liggen. De chauffeur die 

zorgt voor de kaarten en de Cd’s neemt ze wel in ontvangst. 

Rob de Nijs en Monique

Monique en Rob de Nijs
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Het begin
“Bij ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen’ is voor mij alles 

begonnen. Ik was 7 jaar en erg ziek. In die tijd zat ik op ‘De Wijnberg’ 

in Grave. Als verjaardagscadeau kreeg ik een uitvoering van Hamelen 

in Tiel. Ik heb toen twee hartjes van klei gemaakt, een met een ‘R’ en 

een met een ‘M’. Vanaf Hamelen ben ik verliefd op Rob. 

Hij was toen al getrouwd, zijn vrouw Elly kenden we niet zo goed. 

Vanuit de fanclub vroegen wij of ze kwam maar Rob had altijd smoesjes 

waarom ze er niet was. Bij Belinda had hij geen smoesjes meer om te 

verzinnen bij ons. Bij de fanclub was er een quiz. Toen mochten wij op 

het podium en kregen we een T-shirt. Soms mail ik naar hem, hij heeft 

een aparte mail voor mij, de rest van de fans laat hij dan links liggen. 

 

 

 

Henk zijn chauffeur ken ik ook al 37 jaar. In het begin reed de vader van 

Rob, die had een rijschool. Later is Henk zijn chauffeur geworden. Henk 

woont nog in Spanbroek, daar woonde Rob vroeger ook. Rob ging het 

dak op vanwege losliggende pannen. Toen is hij naar beneden gevallen 

en heeft zijn linker voet gebroken. Daardoor kon hij goed begrijpen hoe 

het voor ons als gehandicapten was. Elly, zijn eerste vrouw, stond toen 

onder aan de ladder. Ik heb daar nog foto’s van uit de Story. Haar vader 

had een café maar dat wilde Rob niet. Daarna was er Belinda, daar heeft 

hij 2 zoons mee. Joyshiee is 18 juli jarig, die is autistisch. De oudste is 

gewoon, Robert is 8 februari jarig.”

“Vanaf ‘Hamelen’ ben ik verliefd op Rob”

Rob de Nijs in ‘Hamele’



31

Contact
“Wanneer ik vroeger naar Rob schreef kreeg ik bijna nooit 

antwoord. Het eerste antwoord was een bedankbriefje van Belinda, 

ondertekend door Rob. Tegenwoordig doe ik veel via de website, 

daar bewaart Rob mijn dingen. Ik ga 3 tot 4 keer per jaar naar zijn 

optredens. Als ik ziek ben zet ik Rob zijn platen op, daar word ik 

rustig van, nog steeds.

Rob en Belinda zijn gescheiden met een rechtszaak. Ik kies voor Rob, 

Belinda is passé en ze heeft een probleem. Hun zoon Julius, de derde 

van Rob, is ook al weer twee jaar. Die begint al te brabbelen. Hij is 18 

februari jarig. Ik ben nu 49, wordt bijna 50. Ik ben 42 jaar fan. Rob maakt 

nog steeds mooie nummers en daar ben ik dankbaar voor. Rob dacht 

dat hij geen vrienden had maar hij heeft Jan Smit, Siep van der Ploeg en 

Frank Boeijen. Zelfs Frits Spits. Dat is eigenlijk ook een Brabander, daar 

ben ik achter gekomen toen hij een nummer voor Rob heeft geschreven. 

Dat heeft Rob nog gezongen bij het afscheid van Frits. Hij verrast mij 

telkens weer, zolang hij dat nog doet ben ik tevreden.”

Henk de chaffeur van Rob de Nijs 

“Een keer bij een optreden 
in Nijmegen zei hij ik wil geen 
cadeautjes want jij bent 
het cadeautje”
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Tv- familie
Monique volgt ook een rits andere bekende Nederlanders, vooral 

Facebook is daarbij een uitkomst. Ze is erg betrokken, soms door 

puur fan te zijn. De beroemdheden zijn echt familie. Ze komen elke 

dag langs via ‘Shownieuws’ of ‘Hart van Nederland’. Ze brengen ook 

veel emoties met zich mee. Monique deelt met hen lief en leed.

“In 1992 was Sylvia Millecam al ziek, zij was ook een echte Brabantse. 

Ze had ons verteld dat ze een soort virus had maar dat ze niet precies 

wist wat het was. Sylvia en ik konden goed met elkaar praten. Het laatste 

jaar heeft ze bij mij in de buurt gewoond. Ze lag toen in het Radboud 

ziekenhuis. Als ik dat had geweten had ik ze nog een keer willen zien. 

En dan alleen over leuke dingen praten, wat we allemaal gedaan hebben 

met zijn twee-en, dat soort dingen. Ik hoorde 6 september 1992 op de 

radio dat ze dood was. Dat is ook de verjaardag van mijn nichtje Inge.” 

“Ik ben 2 keer bij ‘Knoop in je zakdoek’ geweest. De eerste keer was in 

de zomer, samen met An en Astrid, mijn begeleidster van toen. In die tijd 

zat ik nog op dansles. Ik werd door Kareltje de dansleraar, uitgekozen.  

An vond het ook leuk bij Knoop in je zakdoek’. Gingen we naar 

Hilversum, een soort tandartsenwoning met jonge katjes. Ik kreeg eerst 

een glaasje met suiker-water want het was erg warm. Daarna was er 

koffie en thee, en gingen we een beetje kletsen en kleren kopen in 

Hilversum. Later heb ik boven met Sylvia de jurk gepast. Zij hadden 

voor mij een groen jurkje uitgezocht met witte stippen. Voor de opname 

heb ik toch een andere genomen omdat die jurk te druk was voor de 

achtergrond. Toen heb ik met Sylvia afgesproken dat we beiden zo’n jurk 

aan zouden trekken als we 80 werden. Daarna ben ik opgemaakt voor 
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de spiegel. Het was de eerste keer dat ik make-up op had. Het was best 

moeilijk om recht te staan. Dat moest ik een paar keer opnieuw doen. 

Ze hadden voor mij iemand geregeld om mee te dansen. Het was heel 

gezellig. Op het eind mocht ik een rugzakje of een bloesje kiezen, zij 

betaalden dat. Ik kreeg ook nog een schetsboek met potloden en een 

knuffel van Sylvia. Ik mis haar nog steeds.

De 2e keer ‘Knoop’ ging over het internet en computers. Toen bestond 

‘Knoop’ 10 jaar en er kwam een filmploeg naar ons huis. We hebben 

daarvoor binnen een beetje verbouwd en voor broodjes gezorgd. Eerst 

deed internet het niet. Ze zijn nog naar UPC geweest of die mee wilden 

werken. Dat hebben ze gedaan. We kregen een nieuw modem en dat 

soort dingen.”

Geliefden
In deze periode woonde Monique nog samen met Peter, ze waren 

ruim 10 jaar bij elkaar. ‘Ik zag hem eerder nog wel eens op het 

kantoor van de begeleiding. We hebben niet zoveel te vertellen, hij 

heeft nu ook een kat’.

“Toen het een jaar uit was ben ik met tante Miep gaan eten. Daarna 

ging ik met mijn vriendin Martine naar de disco van ‘Het GVO’, ‘het 

Hoshuuske’. Het was de laatste keer voor de vakantie met als thema 

‘Rock en Roll’. Er stond buiten een oude auto. Daar mocht je in gaan 

zitten voor een foto. Het was druk maar de bus ging weer vroeg terug. 

Met Peter heb ik veel dingen samen gedaan. Vakanties bijvoorbeeld. 

Dan liepen we 3 uur en had ik blaren, 2 op mijn linkervoet en 3 op mijn 

Monique en Peter (foto Sandra Overbeek)
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rechtervoet. Peter had veel energie maar ik moest ’s middags plat. 

Het ging niet meer, ik ben nog een keer gevallen toen ik hem bij wilde 

houden, mijn knie was kapot. Ik heb eerst alle spullen van hem in de 

schuur gezet. Een soort afscheid, dat ik ze niet meer hoefde te zien. 

Stukje bij beetje. Het komt niet meer goed, maar we blijven wel een 

beetje vrienden. Aan de ene kant is het jammer maar aan de andere kant 

een opluchting. Ik kan nog veel leuke dingen doen, daar heb ik nu veel 

meer zin in.

Mijn eerste vriendje was Stefan, nee René Jansen was de eerste maar 

die ging weg van het blindeninstituut. Mijn tweede vriendje was op het 

dagverblijf, Nico Kersten. Die kwam uit Groesbeek. De derde was Rob 

van Essen, bij hem kwam ik ook thuis. En later op de hobbyclub van ‘De 

TRIAS’ had ik Paul Wesseldijk. Stefan Pothof heb ik op het Dagverblijf 

ontmoet, hij zat bij mij in de groep. Hij woonde in het Gezins Vervangend 

Tehuis in de Peter Scheerstraat. Dat heeft een paar jaar geduurd maar 

is uitgegaan. Daar had hij niks van gezegd. Ik had veel verdriet en pijn 

in mijn buik omdat hij mij liet zitten. En ik heb veel gehuild, dat heeft wel 

een half jaar geduurd. We spraken laatst zijn zus in de stad. Die heeft nu 

een winkel in skispullen. Zij vertelde dat Stephan na mij geen vriendin 

meer heeft gehad. Dat vond ik wel een compliment. René Jansen op ‘De 

Wijnberg’ was de grootste liefde, want hij was de eerste. We liepen altijd 

hand in hand. Als we groot waren wilden we een boerderij en kinderen. 

Liefde moet van 2 kanten komen en René liet mij ook zitten. Door 

liefdesverdriet ben je leeg van binnen. Mijn laatste vriendje was Edwin. 

“Ach, eerst was je met zijn tweetjes en 
nu ben je weer alleen. Ik ga nu gewoon 
verder met mezelf”

Monique en Rob van Essen

Herman goede vriend van Monique
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Sandra heeft ons gekoppeld, ik kende hem al van de kookclub. Ik deed 

het rustig aan met hem. Af en toe bellen 2 keer in de week. Hij woonde 

in Neerbosch met 3 mensen in een huis. Hij kwam me niet ophalen bij 

de bushalte waar we hadden afgesproken. Toen heb ik het zelf maar 

uitgemaakt. Op de terugweg ben ik lekker gaan eten bij Mac Donalds. Ik 

heb hem nog een briefje gestuurd maar ik hoorde dat hij dat kapot heeft 

gescheurd.”

Vrienden
“Erik Strijbos was laatst bij Omroep Nijmegen. Hij heeft vroeger op 

de Lange Vierhout gezeten. Hij werkt bij ‘Blixem’, daarna bij ‘Coffyn’ 

en nu bij ‘Brood op de plank’. Ik was helemaal verbaasd toen ik hem 

daar zag, ik dacht heh? Er is nu ook een speciale supermarkt in 

Groesbeek daar ga ik binnenkort een keer naar toe. 

Truus, mijn beste vriendin is een paar jaar geleden terug naar Groesbeek 

verhuisd. Herman is al lang een vriend. Hij maakt schilderijen in Wijchen 

en staat ook in het boek van ‘De Driestroom’. Ik klets met de mensen die 

ik mag. De meesten komen altijd naar mij toe. Dan blijf ik gewoon ergens 

staan of zitten want ik zie niet iedereen die komt. Het ligt er aan hoe je 

jezelf opsteld en of je vrolijk bent.”

Er staan ook foto’s van Miriam en haar dochter Kila in de kast, tevens 

goede vrienden van An. En natuurlijk Koert en Marloes. “Kila zit al op 

school en maakt trompetmuziek. Koert ken ik van ‘Het GVO’, samen met 

hem en Robbert Jan heb ik restaurant ‘De Speklap’ opgezet, daar ben ik 

erg trots op. Hans, de broer van Wilma werkt daar ook en zijn vrouw Wiria 

doet bij mij de financiën. Koert is al een tijd ziek maar het gaat stukje voor 

stukje beter. Hij en Marloes hebben een dochter, daar ben ik tante van.”

Monique en Koert 

Kila

Hans en Koert
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en alles 
wat 
daarbij 
hoort
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Huisdieren
Monique woont sinds een aantal jaren weer alleen. Tot niet zo lang 

geleden had ze nog katten Mickey en Mouse. “Ik was nooit bang in 

huis want ik had katten, net als An. Haar katten zijn 18 en 19 jaar 

geworden. Dat is oud. Mijn laatste kat Mouse is overleden”. 

“Ik was bij ‘Rondom Tien’ op tv. Daar vroegen ze of ik kinderen wilde. 

Van de ene kant vond ik het hartstikke leuk om kinderen te krijgen. Maar 

je krijgt dan nog meer mensen over de vloer en dat soort dingen. Toen 

zei ik dat hoeft niet meer, ik heb 2 katten, dat zijn mijn kinderen. Mouse 

en Mickey zijn allebei in de tuin begraven. Mickey had iets aan het hart. 

En Mouse zou niet ouder worden dan 4, net als ik. Hij kwam ziek bij 

mij vanaf een boerderij hier in de buurt. Er was iets aan zijn darmen, hij 

was bijna niet zindelijk te krijgen. Ze wilden hem 2 keer een spuit geven. 

Toen heb ik nee gezegd, niks ervan. We zijn naar een andere dierenarts 

gegaan. Ik heb Mouse kruidenthee gegeven, geen antibiotica. Daar 

knapte hij van op. Soms wilde hij eten en nog meer geknuffeld worden, 

dan kreeg ik stress van al dat vragen om aandacht. Hij kwam ook altijd 

naar mij toe, het was mijn wekker. 

Mouse lag altijd onder ‘De Vlier’ bij de speeltuin, dat was zijn 

lievelingsplekje. Hij ging ook altijd langs bij de jonge eendjes. Die waren 

hun vader of moeder kwijt. Gingen bij Mouse liggen. Dat was wel apart. 

Katten jagen normaal maar Mouse was gek op eendjes. Mouse heeft de 

laatste jaren veel voor mij betekent. Vroeger wilde ik dierenarts worden, 

daarom hadden we thuis ook zoveel katten. Ik had een nepspuitje met 

water. Ik heb ook een vogeltje gehad tot dat ik ging verhuizen naar ‘De 

Hillekensacker’. Daar heb ik maar twee jaar gewoond de groep was te 

Mickey en Mouse
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groot. Wij zijn toen met 6 bewoners naar de Gildekamp verhuisd. Ik heb 

daar boven een kamer gekregen samen met Peter. Daar heb ik wel voor 

moeten knokken. Het vogeltje vond het niet leuk dat ik daarna verhuisde 

naar ‘De Gildekamp’. Hij kon niet wennen aan een nieuwe omgeving. 

Daarom is hij op de Hillekensacker gebleven en daar in 1994 gestorven.”

Woningen
“We begonnen op Heseveld, in een flat 4 hoog. Dat was nog met 

vader en An. Het was ons eigen huis zeg maar. Daarna hadden we in 

de Dukenburg een huis, op de Aldenhof. Daar was het in het begin 

nog gezellig met de buren Han, Ab, Alfred en Helma. Aan de andere 

kant woonden mensen uit Indonesië. Die waren ook heel lief voor 

mij. An heeft daar nog nasi en pindasaus leren koken.

Daarna heb ik 10 jaar lang op ‘De Wijnberg’, in het blindeninstituut in 

Grave gezeten, tot 1981. In die tijd woonden wij in Kekerdom, richting 

Ooi vlak bij de Duitse grens. Daarna Huissen. Van hieruit is An met mij 

naar de Heidevenstraat gegaan en daarna naar de Muiderslotstraat en 

de Dommer van Poldersveldtweg. We waren op de Heidevenstraat de 

buren van Wilma. Sander was net geboren, hij was de oudste. Ik was 

een soort buurmoeder. Later kwamen Jasper en Rinske. Daar heb ik 

ook van alles mee gedaan. Met de jongens heb ik weinig contact. Met 

Rinskje en Mathijs spreek ik wel vaker. Ze hebben een zoontje Taran, die 

is gek op mij. Ze wonen nu in Brakkenstein. Ik ben vanuit de Dommer 

zelfstandig gaan wonen in ‘Het GVT’ op de Hillekensacker. Daarna naar 

de Gildenkamp 39 met het kantoor daar in de buurt. Hierna naar 39-55 

het hoekhuis samen met Peter. En nog in de 23e straat op nummer 39, 

Heidevenstraat

Taran de zoon van Rinskje

De Wijnberg
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een bovenwoning met zijn 2-en. Sinds 2005 woon ik hier. Verhuizen is 

van een kant leuk maar ook druk. Je moet weer opnieuw wennen en 

ontdekken. De foto’ s de cd’ s en de langspeelplaten zijn mij het meest 

dierbaar.” 

Spullen 
Monique houdt van spullen. Ze heeft een uitgebreide kast vol 

DVD’s en CD’s, Hollands talig want dat kan ze verstaan. Naast haar 

fotoalbums, die een groot deel van dit verhaal hebben ‘geschreven’, 

is er een flinke verzameling porseleinen katten. En de videobanden 

staan nog in Lundia kisten. Die moeten nog omgezet naar DVD, een 

volgend project. En dan zijn er nog de 3 schappen kookboeken, Dick 

Bruna’s en de tuinboeken. 

Monique maakt onder andere azijn in verschillende smaken. “Dat is heel 

simpel hoor, vanmorgen heb ik nog azijn met frambozen gemaakt. In de 

fles, het daarna ‘afzeven’ en dan in de kleine flesjes doen.” 

Daarnaast staat het huis vol huishoudelijk apparaten en ‘hebbe- 

dingetjes’. Monique is een vaste klant van de Xenos en de Blokker.  

Ze gaat ook elk jaar naar de blinden- en slechtzienden beurs in Utrecht. 

Dan bekijkt ze samen met haar neef Rob, Raymond of Hans alle nieuwe 

snufjes op aanpassingsgebied. Zo kan Monique niet werken op een 

gewoon toetsenbord. Ze had een aangepast bord, helemaal uit Sant 

Francisco. Dat was 11 jaar oud en versleten. Het ziekenfonds vergoedt 

geen nieuw bord want dat kost wel 1000 euro. Een bank heeft ze niet. 

Dat herinnerd haar teveel aan haar vader en haar ex-vriend die daar altijd 

op lagen.

Monique op haar kamer

Tuinboek

Monique is erg georganiseerd
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“Soms vind ik het leuk om dingetjes zelf te maken in plaats van in de 

winkel te kopen. Die ijsmachine heb ik door te wachten uiteindelijk voor 

30 euro gekregen. Ik ben er mee naar huis gelopen, de Graafseweg over 

vanuit het winkelcentrum.” 

iPad
Niks minder dan een openbaring is de iPad die ze heeft gespaard 

van haar verjaardags geld. Eerst heeft ze er met een leverancier een 

aantal bekeken en daarna zorgvuldig gekozen. Vervolgens heeft de 

iPad met Hans gekocht. Bij An heeft ze daarna alles ingesteld, ook 

de WIFI. Zo kon ze alvast oefenen met de agenda, de herinneringen, 

het boodschappenlijstje, de klok en Excel voor haar adressen. Later 

ook Skype. 

Aanvankelijk was ze bang vanwege de veiligheid. Maar nu heeft ze via 

Skype elke dag contact met An. Geweldig vinden ze dat. De iPad is ook 

een soort dagboek geworden. Monique maakt veel foto’s die letterlijk 

haar dagen beschrijven. De mogelijkheden lijken oneindig: ‘EHBO is 

interessant en de website van de tandarts, dan kan ik zien wat er gaat 

gebeuren. Maar ook de HEMA en spelletjes zoals Samurai of Nijntje. 

Het moet wel gratis zijn. Verder heb ik memorie, het weer, de tv-gids, 

uitzending gemist, SBS 6, RTL Wonen, Omroep Gelderland, Radio 2, 

Spotify en Nederlandse films. Maar ook veel kook-Apps, Jamie Oliver 

natuurlijk en ‘Allerhande’ van de Albert Heijn. 

“Kok Rudolf kijk ik bij An. Thuis piept intussen de wasdroger met 

de handdoeken. Monique houdt namelijk niet van handdoeken als 

schuurpapier.”

Monique en haar eigen gemaakte azijn

Monique met iPad
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Afspraken
Monique heeft haar dagen strak georganiseerd en schrijft alle 

afspraken in haar (inmiddels) digitale agenda. 

“Eerst kocht ik een picto-agenda, maar nu niet meer. Die Picto-agenda 

was een idee van Jeroen, een van mijn eerste begeleiders. Ik koop nu 

alleen nog een gewone kalender, altijd met grote cijfers. De plaatjes en 

grote letters die ik daarvoor gebruik heb ik ook op de computer staan. 

Op maandag sta ik rond 8 uur op, ga ik eerst lekker douchen, aankleden 

en koffie drinken. Om 10 voor 9 maak ik de poort open voor de thuiszorg 

die komt prikken en spuiten. Dan neem ik om 10 uur koffie en een 

boterham. Op maandag komt om 11 uur Rieky en gaan we rond 12 uur 

eerst naar het zwembad, daarna naar de stad. En kijken we op de markt 

of in winkels en gaan we rond 4 uur weer terug naar huis. Dan weer 

prikken en spuiten. Hierna eet ik wat makkelijks, uit de magnetron of een 

boterham met soep.”

Koken
“Koken kost tijd. Op en neer naar de supermarkt voor de 

boodschappen is al snel anderhalf uur. De voorbereidingen voor het 

warme eten beginnen om half vier ‘s middags, vaak eerder. ‘Ik kook 

al vanaf het blindeninstituut in Grave. Toen is het begonnen’. 

Mijnheer Cor heeft mij kookles gegeven. Later heb ik gekookt op ‘De 

TRIAS’, dat was mijn tweede jaar. Als derde kookte ik op ‘Het GVO’, 

maar daar ben ik mee gestopt. Ik maak nog wel kookboeken met 

Monique bij het zwembad

Heerlijk, Rendang Ayam, lekker!
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boodschappenlijstjes. Eerst kook ik het recept een keer. Alleen de 

recepten die An en ik lekker vinden komen daarna in het kookboek.  

Dat doe ik ook samen met Raymond. We hebben al een mooie 

verzameling. Ik verheug me weer altijd op de groenten van het nieuwe 

seizoen. ‘Aardperen, bijvoorbeeld’, de nieuwe oogst.” 

Avond
“Na het eten om half 7 kijk ik ‘RTL Boulevard’ want ik heb geen 

krant. Daarna drink ik om 8 uur nog een kopje koffie. ‘Goede Tijden 

Slechte Tijden’ vind ik soms ook leuk en het Jeugdjournaal.  

En natuurlijk Omroep Gelderland, voor de dingen uit de buurt.” 

Ik kijk het journaal alleen als er leuk nieuws is. Tegenwoordig steeds 

vaker op de iPad. Het is vaak ellende, dan zap ik door, dan vind ik het 

genoeg. Daarna zit ik vaak nog even achter de computer. Of ik ga een 

beetje ordenen in huis. Tussen 10 en 11 uur ga ik naar bed. 

‘s Morgens kijk ik nog wel eens ‘Koffietijd’ maar op de dinsdag niet. Dan 

komt Koert. En donderdag ook niet want dan doe ik de boodschappen 

en werk ik in de tuin. Soms kijk ik zaterdag de herhaling. Dat duurt dan een  

uurtje met koken en muziek. Eerder deed ik op vrijdag vrijwilligerswerk op 

‘Het GVO’. Ik werkte er 3 dagen in de maand, dat was een droom van mij, 

An heeft dat daar verteld. Zij kan mijn gedachten lezen. Het is gestopt, 

want het kon ook niet meer worden betaald van het PGB. Ik heb ook al 

genoeg te doen en wordt ook eerder moe.”

In de Horstacker staat een boekenboom

Facebook
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Zondag
“Zondags slaap ik nog maar tot 8 uur uit vanwege het spuiten door 

de thuiszorg. Vroeger, toen ik nog geen suiker had, sliep ik tot 12 

uur. Ik ben ook niet meer zo jong. Vroeger bleef ik staan bij het 

spuiten nu doen we het zittend anders val ik om. Zo hebben we dat 

nu geregeld. 

Vaak ga ik op de zondag naar An. Dan doen we een uitstapje, een keer 

met de trein weg of naar het zwembad. Woensdag komt Raymond voor 

de computer. Ik heb nu een iPad en hij zet alles voor mij over. Toen ik die 

kreeg heeft Anneke van VISIO geholpen. Bij de mail adressen komen nu 

foto’s, dat is makkelijker voor mij.”

Tuin
“Vroeger had ik een volkstuintje, samen met Peter. Dan ging 

ik er met de bus naar toe en zorgde voor de koffie, thee en de 

boterhammetjes. En ik verfde het huisje met witte verf. Peter deed 

het zware werk in de tuin, snoeien en de grond omscheppen. 

Nu heb ik de tuin aan huis en helpt de begeleiding. We poten plantjes 

zoals sla en zaaien groenten. Het hangt van het seizoen af, in de winter 

kun je niet veel doen. Het najaar is druk. Dan maak ik dressing van de 

kruiden en moeten de aardbeien geplukt. De frambozen zijn dan ook 

klaar. De oogst verschilt per jaar, soms is het meer, soms minder. Ik maak 

een boek met zaden en planten. Daar schrijf ik alles in, met plaatjes erbij. 

Daar zet ik dan de datum bij. Zo weet ik precies wat er wanneer  

uit moet.” 

Met Irene op de markt

Monique met José en Rieky
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Het GVO
“Op ‘Het GVO’ (Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk) 

hadden wij elke maand een restaurant, ‘De Blauwe Speklap’. Dat heb ik 

met Koert en Robert Jan bedacht bij een drankje in de stad. Daar ben ik 

best trots op. Robert Jan werkte op ‘Het GVO’ en Koert hielp mij in de 

tuin. Het restaurant bestaat nu al weer 10 jaar. Er is een 3-gangen menu 

voor 9 tot 10 euro. Ik maakte ook de menukaart. Dat deed ik thuis, daar 

had ik alle tijd en rust. Eerst deed Caroline dat met haar schrijfgroep. 

Zij schreven het menu met de hand en dat vond ik ook heel mooi. Maar 

Caroline is overleden, ik mis haar nog altijd.”

Werk en leren 
“Internet leren vind ik nog steeds leuk. En websites. Ik ben bezig met 

plaatjes en met sorteren. Het duurt even voordat ik dat allemaal in de 

goede mapjes heb. Ik zorg ook dat er geen dubbele dingen tussen 

zitten. Soms zit er een mapje in dat leeg is. ZetNet, de website waar ik 

aan mee werkte, was leuk maar van dat vergaderen werd ik sloom. De 

vergaderingen duurden zo lang. Ik zorgde liever voor koffie en thee. Dat 

waren leuke dingen als mensen mij nodig hadden. Een dagje uitgaan en 

dat soort dingen vond ik ook leuk.” 

Lange Vierhout
“Op de Lange Vierhout, het eerste dagverblijf waar ik werkte, heb ik 

leuke dingetjes gemaakt. Daar mocht je toen nog je eigen dingetjes 

Het GVO

ZetNet
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doen. Later niet meer, toen moesten we rugzakken en productie maken. 

Zeg maar 50 rugzakken, dat soort dingen. Op ‘De Lange Vierhout’ heb ik 

nog het meest geleerd. Boodschappen doen, huishoudelijke dingen en ik 

heb er ook het rekenen en schrijven weer opgepakt. Dat was leuk. Alleen 

het hoofd plaagde mij vaak met mijn naam. Dat was vervelend. Ik ging 

toen Verberk heten in plaats van Kovacks, dat heb ik wel 20 keer moeten 

zeggen. Anderen durfden niet altijd te zeggen wat hun dwars zat. Dan 

kwam ik voor ze op. Vooral deelnemers die op het op ‘Het GVT’ zaten 

hadden het moeilijk. Niek Brouwer was daar een fijne begeleider.”

Eerste baan 
“Mijn eerste baan was op een crèche met kleine kinderen. Daar heb ik 2 

jaar gewerkt, twee dagen in de week, elke maandag en donderdag. Af en 

toe mis ik dat nog wel, die kleintjes. Ik deed daar speciale dingetjes. 

Met de kermis nam ik bijvoorbeeld oliebollen mee voor de kinderen. Als 

ze huilden kwamen ze altijd bij mij troost halen. Ik heb er met veel plezier 

gewerkt. Ik weet nog steeds niet waarom ik daar weg moest. Ze dachten 

een keer dat ik koffie geknoeid had. Of ze vertelden dat ik dingen kapot 

liet vallen. Maar dat was gewoon niet waar. Ze gingen gewoon smoesjes 

verzinnen om mij weg te krijgen. Dat was niet leuk. Dat baantje had ik via 

Kit Hofstra en ik ging er altijd met goede zin naar toe.

Hierna heb ik de kruidentuin gehad. In het begin vond ik het heel leuk. 

Daarna werd het heel druk. Ik heb er 5 of 6 jaar lang gewerkt. Ik heb nog 

steeds een eigen medicijnenboekje met kruiden. Wat je moet doen als je 

ziek bent en welke kruiden je dan moet innemen. Het was altijd hartstikke 

gezellig. Toen kwam ’s morgens Kit hier en had ik nog mijn fototoestel.

Niek Brouwer

Crèche
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Hierna heb ik een test gedaan om te kijken waar ik wilde werken.  

Ik dacht aan een bibliotheek, tuincentrum, school, CD- winkel, fotozaak 

of televisie maken in een studio zoals bij TV Gelderland. Of aan ‘Het 

GVO’.”

Het GVO
“Werken bij ‘Het GVO’ vond ik leuk. Ik kreeg daar begeleiding bij.  

Als ik binnen kwam ging ik eerst even naar de wc. Daarna vroeg 

Robert-Jan of ik koffie wilde zetten. Want Bert kon geen lekkere 

koffie maken. Daarna aan het werk.

Ze hebben voor mij een schap gemaakt, zelfs 3 schappen voor mijn 

spullen. En ik heb een klapper gekregen. Daarop stond: ‘Monique 

speelweek’. Dat is voor alle kleurplaten die ik printte. Die sneed ik ook.  

Ik werkte vooral ’s middags. Dan deed ik samen met Thea de grote 

afwas. Soms maakten we nog wel 4 koelkasten schoon. We zetten de 

glazen, kopjes en borden weer terug op de goede plaats in de kast. Thea 

en ik ergerden ons altijd als ze niet goed stonden. Of als er vuile afwas bij 

de schone spullen stond. Restaurant de ‘Blauwe Speklap’ deed ik heel 

graag. Ik zorgde voor de drankjes en praatte tussendoor met de gasten. 

Dan gaf ik de complimentjes door aan Hans en Rinskje in de keuken.  

Het restaurant begon om 7 uur, ik was er vanaf 4 uur. Dan begon de 

voorbereiding. Eerst deed ik ook nog de boodschappen met Hans. Later 

niet meer, dat werd te veel. Ik ging om 4 uur met lijnbus 2. Eerst eten en 

spuiten. Tussendoor omkleden, collega Joyce kwam dan om 5 uur. De 

vader van Joyce bracht mij ’s avonds altijd weer naar huis.”

Radio met Boudewijn

Groep dagbesteding ‘Lange Vierhout’
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“Een hoogtepunt waren ‘de Speelweken’. Iedere zomervakantie werd een 

week lang een programma verzorgd voor 100 kinderen. De speelweek 

was hartstikke leuk. Ik ben ’s maandags om 9.00 uur begonnen. Tot een 

uur of drie vier ’s middags. Ik smeerde de broodjes en ging mee met de 

uitstapjes. Dat was heel gezellig.”

Les geven
“Ik heb jarenlang les gegeven op ‘Het ROC’ in Veghel. Daar werkte 

de zus van Ad, Ardine. 

Soms op maandag soms op vrijdag. Meestal aan 3e jaars leerlingen, 

al aan het eind van hun opleiding. Soms aan de 2e jaars en heel soms 

aan de 1e jaars. Dan had ik Nederlandse- en buitenlandse mensen in 

de groep zitten. De leerlingen zaten in de klas, die hadden al dingetjes 

voorbereid. Vaak in de kring, wat dichterbij, dan kon ik zien wat ze voor 

vragen hadden. Dan gaf ik ook antwoord. Eerst moesten ze luisteren 

naar mij, daarna konden ze vragen stellen. Heel vaak ging An mee of 

Hans, of Ad of Francien. Als ik tussendoor moe was ging Ardine ergens 

met mij zitten. Dan lasten we een pauze in. Dan vertelde Hans over de 

andere dingetjes die ik deed. Ik nam meestal een fotoboek mee, iets 

over de moestuin, de telefoon, de blindenstok en de button ‘Ik ben 

slechtziend’. De Fotoboeken verschilden per keer: het kon Rob de Nijs 

zijn of vanaf dat ik een baby was, of iets over het restaurant. Na afloop 

kreeg ik altijd een boeket bloemen en cadeau bonnen en af en toe geld.”

Kookgroep

ROC Veghel

“Zij had mij dan nodig. Dan vertelde 
ik over mijn leven”
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Monique
en haar
vakanties
en
hobbies
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Hobby club
“Op ‘De TRIAS’, het vrijetijdscentrum in Nijmegen, had ik toneel les. 

Vooral zelf optreden was heel spannend. Toneelspelen is ook een 

hobby, maar mijn grootste hobby is toch wel Rob de Nijs.

Vroeger ging ik ook elke zaterdag zwemmen. Ik heb mijn zwemdiploma 

A gehaald in Elst, in de weekenden. We woonden toen nog in Huissen. 

Op het blindeninstituut ‘De Wijnberg’ dachten ze dat ik geen waterrat 

was, dat ik alleen maar kon trappelen. Toen heb ik ze een poepje 

laten ruiken. Als mensen zeggen dat ik niets kan zeg ik niks, ik laat 

gewoon zien wat ik wel kan. De uitdaging aan gaan, zeg maar. Op het 

blindeninstituut heb ik zwemdiploma B gedaan. Ik was toen al 25, de 

grootste tussen allemaal kleintjes. Daarna was er de zwemclub van 

‘Het GVO’, op zaterdagmorgen. Dan deden we spelletjes in het water 

en zwom ik gemakkelijk 20 baantjes. Daar werd ik helemaal niet moe 

van. Nu zwem ik elke maandag tussen 12 en 1. Rieky gaat dan met 

mij mee. Ik doe 10 baantjes. Daarna eten we een boterhammetje in de 

kantine. In de zomermaanden heb ik vakantie. Dan kan ik mij met al die 

vakantiekinderen niet goed concentreren.”

Fietsen
“Ik fiets regelmatig op de tandem. Alles bij elkaar heb ik 10 keer 

meegedaan aan de Nijmeegse Fietsvierdaagse. Van bijna al die jaren heb 

ik medailles. De eerste keren was het 25 km, daarna 30 km. Een keer, in 

1998, heb ik 40 km gedaan. Dat was de zwaarste, dat doe ik nooit meer.”

Carnaval ‘Hoshuukse’

Tandem
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Muziek
“Ik hou vooral van Hollandse muziek. Als eerste van Rob natuurlijk. En 

van de Brabanders zoals Gerard van den Maasakker en Guus Meeuwis. 

Gerard ken ik al 40 jaar, zijn moeder leeft nog. Hij heeft nog gitaarles 

gegeven aan mijn nichtje Elle. Hij woont nu in Gent met zijn nieuwe 

vriend, hij is tot over zijn oren verliefd. Jan Smit en Nick & Simon vind 

ik ook leuk. Allemaal Nederlandstalig want die liedjes kan ik makkelijker 

meezingen.”

Theater
“Theater is prachtig. Ik ben naar ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen 

vertellen mijnheer’ geweest. In de theater voorstelling waren veel 

meer grappen dan in de tv serie, 40 jaar geleden met Rob. 

In het theater begon: ‘Hamelen’ met een telefoon. Dat kon je horen door 

de speakers. De kinderen kwamen door de zaal voordat ze het podium 

opgingen. Ik heb genoten en gelachen. Ik heb alle delen van ‘Hamelen’ 

in de kast. De musical is gemaakt door Albert Verlinde. Ik heb ook de 

musical over Wim Sonneveld gezien. Die over Toon Hermans komt nog. 

Bij Sonneveld speelde Geert Hoes mee, dat is familie van Isa Hoes. Hij is 

de vriend geweest van Gerard Joling. Geert komt uit Nijmegen en heeft 

ook nog in ’Goede Tijden Slechte Tijden’ gespeeld. Vaak ga ik ook met 

Berthe naar het theater. Vorig jaar ben ik naar een musical over de 2e 

Wereldoorlog geweest. Mijn begeleiding Miek van der Sneppe speelde 

mee in het orkest. En ik was bij de musical waar Ad in speelt. Ad zit in 

een soort bandje. Met de Vierdaagse treed hij op in Wijchen, dan ga ik er 

weer heen.”

Gerard van den Maasakker

Berthe
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Vakanties
“Vakanties waren er ook altijd, vroeger wel meer dan nu. Naar Italië, 

Spanje, meestal België en Nederland, vooral de eilanden en de kust. 

An en ik doen altijd veel op vakanties. Wij onderzoeken dan dingen 

die we nog niet kennen. In Friesland zijn we naar een plantenpark 

geweest. Daar heb ik een boek gekocht over biologische kruiden 

met twee soorten namen, Nederlandse- en Friese. 

Ik ben veel op de eilanden geweest. Natuurlijk ook bij de zeehonden 

van Pieter Buren. Dat was erg leuk. Daar hebben ze een zeehond die 

slecht ziet, ik ben dus niet de enige! Op Texel hebben ze een blinde- 

en slechtziende pad. Daar mogen blinden voelen. Er is een bord met 

kleurtjes en hele grote letters. En ze hebben er een beeldentuin voor 

blinden. We huren vaak een caravan of een huisje. Op Vlieland lopen ook 

heel veel wilde zwerfkatten. Ik dacht er over om er een mee naar huis 

te nemen maar dat heb ik maar niet gedaan. De vuurtoren was ook erg 

mooi maar er waren wel veel trappen. Als je dat een keer in de zoveel 

tijd doet hoef je een heel jaar lang niet meer te wandelen. In Griekenland 

liepen ook veel katten. We hadden daar een mooi appartement op de 

benedenverdieping. Er waren daar veel markten, heerlijk. We hebben een 

paar bustochten gedaan. De eerste keer vliegen daar naar toe was ook 

heel leuk.” 

An en Monique in de caravan

Monique in Griekenland
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Zeeland
“In Zeeland ben ik op de ‘Neeltje Jans’ geweest. Ze draaiden er een 

Nederlandse film over hoe het is gebouwd. Ik wil nog een keer terug 

om te kijken wat ze bijgebouwd hebben, winkeltjes bijvoorbeeld. Dat 

staat nog op de planning. 

Ik heb daar ook midgetgolf gedaan. Midgetgolf is leuk, dan hoef ik niet 

zoveel na te denken. Het eten is er speciaal. Eerst een voorgerechtje 

met slakken, heel erg lekker. Daarna mosselen. Moesten we met een 

knopspelt de slakken uit de schelp halen. Zo’n speld waar je vroeger 

kleren mee naaide. Die moest je nu gebruiken om die croquet te eten.

Uit eten is leuk. We proberen graag nieuwe gerechten, dingen die ik nog 

niet gehad heb. In België gingen we altijd naar het huisje van tante Miep 

in de Ardennen. Dat was ons paleisje. Zolang mijn moeder er nog is kan 

ik dat doen. We hadden ook nog een tijdje het huis in Friesland van Jaap 

en Brecht. Daar was een grote badkamer, een hele mooie keuken met 

een magnetron en een afwasmachine. Ik ben daar ook naar een imkerij 

geweest. Het was echt leuk om die dingetjes te zien. We nemen ook 

overal wat mee, een plantje of zo. Dat deed mijn oma al en mijn moeder 

doet het ook. Dat is hetzelfde als wanneer we ergens op bezoek gaan, 

dan komen we nooit met lege handen. Zo ben ik opgevoed.”

Bewaren
“Ik maak boeken van de vakanties met foto’s en verhalen. Eerst 

schreef An stukjes met foto’s, nu doe ik het zelf. Zo kan ik die later 

rustig terugkijken. We hebben al een stapel van een meter hoog. 

Ad en Monique op vakantie

Monique in Zeeland
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Daar zit Frankrijk ook nog bij, we gingen daar naar het huisje van Ad 

en Francine. Met Peter ben ik naar Disneyland Parijs geweest, een hele 

week. We wilden in maart maar het was toen vol. Daardoor zijn we in 

de winter gegaan en heb ik daar mijn verjaardag gevierd. Ik heb de film 

nog die Peter toen gemaakt heeft. Ik wil het nog een keer op DVD laten 

zetten. Sinds ik een iPad heb scan ik de foto’s in, dat is helemaal handig 

en veel beter.” 

Facebook
“Monique heeft inmiddels Facebook ontdekt. Dat is voor Monique 

gemaakt; een digitaal fotoalbum en poëziealbum, waarmee je 

contact kan houden met alle mensen die je belangrijk vindt. 

Eerst was ik tegen Facebook en An ook, vanwege de veiligheid op het 

internet. Maar opeens kwam ik er achter dat Rob de Nijs er ook op zat 

en Gerard Joling, en heel veel artiesten die ik leuk vind. Nu kan ik op 

Facebook de nieuwtjes volgen en hoef ik niet altijd meer t.v. te kijken.  

De familie zit er ook op. En een pagina over het feestje voor Koert. 

Facebook is in de plaats gekomen van de website die ik vroeger had, het 

is veel makkelijker en je kan het zelf doen. Ideaal dat je iedereen 

kunt volgen.” 

Facebook

An op facebook

“Ik heb Rob de Nijs en Gerard Joling 
naast elkaar gezet, hoe Rob vroeger 
was en Gerard nu. Dan lijken ze heel 
erg op elkaar. Dat heb ik gezien en een 
ander niet”
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Hulpverlening
Met haar 50 jaar heeft Monique een flink opleidings- en 

hulpverleningsverleden. 

In 1967 ging ze naar het gespecialiseerd Kinderdagverblijf Stijntje Buys. 

Hierna werd dat een normale kleuterschool met begeleiding van een 

’hometeacher’ vanuit ‘De Wijnberg’. In 1971 vertrok Monique naar ‘De 

Wijnberg’ in Grave, ‘een blindeninstituut voor de opvang en begeleiding 

van blinde meisjes’. 10 jaar lang woonde ze er, met uitzondering van de 

weekenden.

Kinderjaren
“Na Stijntje Buys ging ik naar een gewone kleuterschool. Als ik iets 

liet vallen raapten anderen het voor mij op. Wilde ik net iets zelf 

doen, hadden zij dat al weer gedaan. Ik vond dat wel leuk en keek 

de kat uit de boom. 

Stijntje Buys was eigenlijk een soort dagverblijf. Eerst zou ik naar de 

‘Talita Koemi school’ gaan, maar daar hadden ze niks voor mijn slechte 

ogen; geen aanpassingen en geen materialen. Van Stijntje Buys ken ik 

veel mensen die ik nog steeds zie, zoals Marlies en Ingrid. Op mijn 6e 

ben ik naar Grave gegaan. Op ‘De Wijnberg’ was alles wel aangepast. Ik 

heb er veel geleerd. Koken bijvoorbeeld. We hadden daar 2 klaslokalen 

met kleine fornuisjes die werkten op gas en elektra. Elektrisch koken ging 

sneller, dat was fijn. Iedereen kookte zijn eigen kostje. De aanrechten 

waren aan de achterkant van de lokalen, de fornuisjes stonden in het 

midden.” 

Uitstapje met Jan Mattij (rechtsboven) met de bewoners van het Hillekensacker

Vriendin Dorien en Boudewijn op mijn 18e verjaardag
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Huishouden
“Er was ook een ruimte voor wassen en strijken. We deden veel 

handenarbeid zoals breien. Ik heb daar ook poetsen geleerd. Breien 

doe ik al lang niet meer. En er was de school-tv, met een soort thema’s, 

hartstikke leuk en leerzaam. De reken- en schrijflessen van juffrouw 

Jacqueline waren ook fijn. Met haar deden we quizzen over de top 10. 

Je had toen de top 40. Pater Piet gaf godsdienstlessen en ik heb op ‘De 

Wijnberg’ nog mijn eerste communie gedaan. Met mijnheer Tas gingen 

we vaak de deur uit, de natuur in. Op het internaat woonde ik helemaal 

achter in de gang. Ik was veel ziek, vooral in de winter. Veel oorpijn en 

epilepsie maar daar ben ik later over heen gegroeid.” 

Bijpraten
“Laatst was ik nog bij juffrouw Greet. We hebben heerlijk bijgepraat. 

Zij stond er van te kijken hoe ver ik het heb gebracht. Bij Greet 

moest je 1 of 2 dagen in de week stage lopen bij een gezin. 

Op de sociale werkplaats heb ik ook nog stage gelopen. Daar was op 

maandag altijd soep met brood en pindakaas, woensdag was er pasta. 

Ze dachten op ‘De Wijnberg’ dat ik niets kon. Ik moest werken in de 

waskamer en in de kwekerij. Dat was voor altijd en dan mocht ik niet 

meer naar huis. Maar ik ging vrijdag’s toch altijd naar huis.” 

Vanuit ‘De Wijnberg’ is Monique uiteindelijk stage gaan lopen op 

Dagverblijf ‘De Lange Vlierhout’ in Nijmegen. Dit beviel zo goed dat 

Monique er vanaf 1980 is gaan werken. Ze kwam ook weer bij An wonen. 

Op de Lange Vierhout was ze weer onder ‘gelijken’ en hoefde ze niet op 

Juffrouw Greet
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haar tenen te lopen. Monique is op haar 26e, toen ze de tijd rijp vond, op 

GVT de Hillekensacker gaan wonen. 

Zorg is mensenwerk. Het zijn de mensen die Monique zich over al 

die jaren het beste herinnert, met positieve- en negatieve ervaringen. 

Mijnheer Cor van ‘De Wijnberg’ bijvoorbeeld die zo belangrijk was omdat 

hij naar de kinderen keek; ‘hij leerde ze leven in plaats van leren’, aldus 

An. Omdat Monique mondig is wordt ze vaak overschat. Ook voelt ze het 

direct als mensen haar betuttelen of niet serieus nemen. 

“Jeroen werkte op de Hillekesacker, ik bel nog wel eens met hem. Dan 

praten we erover hoe we elkaar missen. Dan zegt Jeroen dat hij mij ook 

mist. Daar lachen we om. We spreken nog wel eens af. Ik ben ook op zijn 

bruiloft geweest in Herveld. Ik zag meteen aan zijn neusje dat hij verliefd 

was. Hij deed ook een stoeptegel in mijn tas omdat hij niet wilde dat ik 

wegging met vakantie. Toen kreeg ik de tegel op mijn rechter voet. 

Jessie Vroom vond ik ook goed. Ze was mijn beste vriendin. Ze hielp 

mij met de computer als dat nodig was. Ze heeft een oom die Frank 

Boeijen heet. Ik kende Frank nadat ik Rob had ontdekt. Toen Jessie zei 

dat het haar oom was viel bij mij het kwartje. Zij is ook nog mee naar Rob 

geweest.” 

Adressen
“Van Tanja heb ik het adres nog. Ik heb alleen de adressen van 

mensen die ik mag. Boukje mocht ik ook heel graag. Die deed ook 

dingetjes voor mij als ik iets nodig had. Boukje ging ook naar de 

ZieZo–beurs en boodschappen doen in de winter. 

Jeroen van Schaijk

Monique aan de gang met cupcakes
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Dan heb je nog Paulus. Paulus de Boskabouter noem ik hem altijd. 

Die woont bij An in de buurt. Hij heeft een wit-zwarte kat met één oog. 

Hij deed ook af en toe het strijken, als iemand anders niet kon. En hij 

heeft een telefoon met mij gekocht, dat soort dingen. Paulus ging ook 

af en toe mee naar Rob de Nijs. Meegaan naar Rob moesten ze van mij 

verdienen. Mariëlle mag ik ook heel graag. Dat was in de tijd dat ik nog 

met Peter woonde. Hij was gevallen. Ik had al 6 keer gebeld maar de 

groepsleiding had hun mobiel uit staan. Ik was nog niet aangekleed. Toen 

heb ik de moeder van Peter gebeld en is Mariëlle gekomen. We hebben 

bij de huisarts laten hechten. En daarna samen de vloer schoongemaakt, 

het was wel schrikken. Mariëlle heeft mij ook op bed gelegd toen ik pijn 

in mijn rug had. Ze is getrouwd met Peter Paul. Die is ze op vakantie 

tegengekomen. Ze hebben 2 kinderen en ik was op de bruiloft. Mariëlle 

at ’s morgens nooit, maar van mij moest ze ontbijten. Ze was toen zo 

mager als een speenvarken.” 

Goede begeleiding
“Lidy was ook een hele goeie. Die woonde eerst in Brakkenstein en 

nu in Malden. Lidy heeft nu een ‘Thomashuis’. Ik mocht haar graag. 

Zij kwam bij mij wel eens koken of eten, een keer in de 6 weken.  

Dat hadden we toen opgezet. 

Geraldine was een maatje van Henk Nanning. Henk is er ook al niet meer. 

Geraldine zou mijn groepsleidster worden. Ze had eerst 1 kind en later 2 

erbij. Met haar man, die was fotograaf. Ze zou voor mij de voorbereiding 

van de verhuizing doen, daar had ik veel zin in. Via Bart hoorde ik dat 

ze was gestorven. Ze was opgenomen in de psychiatrie en ging chipjes 

halen. Toen is ze voor de trein gelopen. Ik viel toen in een groot gat. 

Paulus (Paulus de Boskabouter volgens Monique)
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Geraldine zou voor de huizen 39 en 41 alle spulletjes gaan kopen. Op 10 

november denk ik daar altijd aan. Ja, ik heb wel wat meegemaakt in mijn 

leven, dat kun je wel zeggen.”

Hardnekkige gewoonten
Hulpverleners werken bij zorgaanbieders. In de visies staan altijd ‘de 

cliënten centraal’. De praktijk is weerbarstig; de ene zorgaanbieder 

‘beweegt mee’ met haar cliënten en de andere minder. Wanneer je als 

cliënt niet mee beweegt of, zoals Monique, ‘karakter’ hebt en een sterke 

eigen wil, is dat een probleem. Zeker in een tijd met veel werkdruk en 

verschraling van zorg.

Begrijpen
“An is al jaren bezig de leiding een beetje duidelijk te maken wie ik 

ben. Paulus en Jessie snappen dat. Tanja van de Hillekensacker ook 

en Jeroen. Maar anderen snappen er helemaal niks van. Als ze mij 

niet snappen mogen ze wegblijven, dan accepteren ze mij niet zoals 

ik ben. 

Ik kies zelf wel uit wie ik mag, die komen op mijn lijst. Ik ben de baas, 

niet het personeel. Paulus is net als Jeroen, altijd gereedschap in de 

auto. Hup, meteen doen, niet laten liggen. Ach de Driestroom. Nu 

is er geen geld omdat ze teveel gebouwd hebben. Ik moest bij het 

aanloophuis betalen voor 1 boterham, dat vond ik onzin. De leiding houdt 

zich soms niet aan de regels en gaat te vroeg naar huis. Eerst ging de 

begeleidster bijna 2 keer op Mouse zitten. En ik moest 10 keer oefenen 

Hans en ‘Wimpie’ Veenendaal richten de tuin in

Lidy
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met de deurbel terwijl ik dat allang wist. Tijdens het weekend wilde de 

begeleidster niet weg gaan. Ik had al 5 keer gewaarschuwd. Toen gaf ik 

haar een heel klein duwtje en dat maakte zij heel groot. Gelukkig heeft 

Judith, de vriendin van Richard, met An een officiële brief gemaakt. 

Richard ken ik al vanaf ‘De Gildekamp’, van hun zoontje ben ik ook weer 

tante.” 

Rode kaart
“Wij hebben de hoorzitting gewonnen. Ik heb niks gedaan. Ik kreeg 

een rode kaart. Maar we zijn toch geen voetballers?! 

Kwamen ze met zo’n map met regels telkens het zelfde verhaal vertellen. 

Geloofden ze haar wel, maar mij niet. Ik ben daar nu weg. Maar elke keer 

als ik langsloop zie ik dat bordje ‘De Driestroom’. Dan krijg ik pijn in mijn 

buik. Ik loop dan verder met mijn verstand op nul. Ik vind het niet fijn om 

die mensen tegen te komen. Ik ben nu opgelucht over het weggaan. Wat 

ik bereikte hebben anderen niet bereikt. Ik geniet elke dag van mijn leven.  

Ik heb er wel 12-, bijna 13 jaar gewoond. Iedereen die ik mocht ging 

daar weg. Henk Coenen mis ik. Henk was ook slechtziend. An heeft 

veel met hem in de auto gezeten. Dan ging hij als directeur langs alle 

dagverblijven. Henk kwam vaak met mij kletsen. Opeens was hij er niet 

meer, zeg maar. Ze hebben mij gevraagd om een bloemetje op zijn graf 

te zetten maar dat durfde ik niet. Ik mis hem nog steeds hoor. Hij kijkt nu 

vanuit de hemel en ziet wat wij doen.”

“Wat je doet moet je gewoon doen, 
dat is mijn leven”
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Tevreden
“Ik ben nu tevreden met ‘Dichterbij’ en de nieuwe thuiszorg.  

Die begeleiding laat mij in mijn waarde. Ik ben pas overgestapt  

naar een nieuwe thuiszorg. Met die andere ging het niet meer. 

Ze kwamen nooit op tijd en konden niet wachten.

Ik kan niet zo maar afbreken waar ik mee bezig ben, je moest altijd voor 

hen klaarstaan. Dan moesten ze gewoon maar 10 minuutjes wachten.  

Ze snappen niet hoe wij in elkaar zitten. Ach, het blijft altijd wel wat met 

de mensen van de zorg. Toen ik laatst bij het ziekenhuis ging prikken 

moest ik hen uitleggen hoe het moest. Boven op de hand want in de arm 

liggen de aders te diep weg. Waren mijn papieren ook weer kwijt.” 

“Ach die hulpverlening, je moet 
er altijd wel zelf bijblijven”

Monique gefeliciteerd met je 50ste verjaardag!




