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Dit boekje wordt u aangeboden door Het Laar. 
 
De gedichten zijn geschreven in de boekenweek van 
2019 met als thema ‘De moeder, De vrouw’. 

Bewoners hebben samen met schrijver Eus Roovers 
gedichten geschreven over hun moeder, dochters of 
andere belangrijke personen in hun leven.





Voorwoord

Onlangs werd de bibliotheek van Het Laar officieel geopend. 
Ter ere van deze gelegenheid mocht ik voor de bewoners 
van Het Laar een poëzieworkshop verzorgen met als thema 
‘De moeder, de vrouw’. 

Op die zonnige vrijdagmiddag was ik aangenaam verrast 
door de grote opkomst. Ook het enthousiasme en het 
zichtbare plezier waarmee deze dichters en dichteressen 
op leeftijd aan de slag gingen met de diverse opdrachten, 
zorgde voor een brede glimlach op mijn gezicht.

Ik heb er met volle teugen van genoten en ik weet zeker dat 
u dit ook zult doen bij het lezen van de gedichten in deze 
bijzondere bundel.

Een speciaal woord van dank aan alle deelnemende 
bewoners, aan Renee en Aniëla voor de hartelijke ontvangst 
en begeleiding en natuurlijk aan de fantastische vrijwilligers 
zonder wie deze middag nooit zo’n succes was geworden.

Met dichterlijke groeten, 

Eus Roovers





Een kus van je moeder

Met je vinger tussen de deur
gevallen met de fiets

een knallende koppijn
of jeukt er even iets

op je tong gebeten
of je veter zat niet goed
gestruikeld en gevallen
een omgezwikte voet 

een ontstoken oor of twee
een hele zere teen

zo’n prikkelende schaafwond
of een gebroken been

geen pilletje, geen drankje
geen spuitje en geen poeder

als je ziek bent of flink pijn hebt
helpt niets beter dan een kus

een kus van je moeder

Eus Roovers





Altijd was ze lief voor ons

Nog zou ik haar willen knuffelen

Nu en voor altijd bij haar zijn

Alles met haar zou ik nog eens willen overdoen

Mevrouw van den Broek over haar moeder Anna





Fijn dat ik haar heb gekend

Rationeel en overtuigend

Altijd vrolijk en niet op de cent

Nooit vervelend maar heel open

Consequent en zorgzaam

In haar hart zeer gevoelig

Nooit echt kwaad maar wel rechtvaardig

Aandachtig luisterend en heel erg aardig

Je dochter Rita

Mevrouw Warmerdam over haar moeder Francina





Je kunt het bijna niet geloven

En het klinkt misschien wat raar

Nu ik terugkijk op haar leven

Naar haar hele doen en laten

Een dikke 10 zou ik mijn moeder wil geven 

Mevrouw Schalken over haar moeder Gonie 





Moeder, dat ben je

Aandacht voor iedereen

Reizen daar hou je van

Ik ben erg trots op je

Oplettend, zo ben je

Nooit teveel om iets te doen

Mevrouw van Engelen over haar dochter Marion





Mijn dochter 

Stella is haar naam en ze is ’n schattige dochter

Trouw

Eerlijk

Loyaal

Lief

Aandacht voor de kinderen en hopelijk 
blijft ze zoals ze is

Mevrouw Peeters over haar dochter Stella





Dappere vrouw

Intens opvoeden kinderen

Eerlijk

Niks was teveel om te helpen

Mevrouw Liebregts over haar moeder Dien





Niets is haar teveel

Ik bewonder haar doorzettingsvermogen

Café gesloten, terug weer in de verpleging gegaan

Ook een goede moeder voor haar kinderen

Lief is ze zeker

En ze is de hele wereld voor mij

Mevrouw Neerhoff over haar dochter Nicole





Je speelde vroeger graag met vriendinnetjes

Op de plaats achter ons huis in Udenhout

Super goed ga jij met kinderen om!

Én ik ben blij dat je elke zaterdag komt

Mevrouw Vingerhoets over haar dochter José





Gelukkig is hij wel

Enthousiast en sportief

Regelt heel veel

Treurig ligt niet op zijn weg

Jarig op 18 juni

Aandacht voor iedereen

Nooit tijd; heeft teveel om handen

Mevrouw van den Nieuwenhoff over haar zoon Gertjan





Lief en altijd bezig

In huis de baas

Elf koters niet gering

Super sterk

Mevrouw van Oosterhout over haar moeder Lies 





Al een hele poos getrouwd met Geert

Nu woonachtig in Tilburg

Samen hebben zij een kind

Burgers is haar naam

Uniek zoals ze is

Reizen doet ze graag naar de zon

Graag doet ze puzzelen

En ze is heel aardig

Reusachtig is haar liefde

Samen zijn wij heel gelukkig

Meneer Burgers over zijn vrouw Ans Burgers





Sterke vrouw met 13 kinderen

Trouw en rechtvaardig

Iedereen was altijd welkom

Eieren koken kon ze als de beste

Niemand kwam iets te kort

Mevrouw Van Oorschot over haar moeder Stien





Proper waar je ook keek

Altijd bezig

Uiterst precies

Lekker in haar vel

Altijd vrolijk

Mevrouw Nefkens over haar moeder Paula





Jongens van de koude kant waren haar gegeven

Opvoeden van 5 meisjes 

Mevrouw Gloudemans over haar moeder Jo





Welbespraakt en kon goed voorlezen

Intellectueel en sportief, tennis was haar hobby

Lief en zorgzaam voor de kinderen

Lekker koken, elke dag en heerlijk bakken

Ideeën, die had ze genoeg

Eenzaam, na de dood van haar man

Ze ging vaak naar het Mastbos om te wandelen

Mevrouw Oomens over haar moeder





Je gaf mij leven

en een onbezorgde tijd

bleef daar

en ik werd hier bevrijd…

“Aaltje opruimen!” zei je 

terwijl ik het leven danste…

ik heb het leven lang geleerd

en bleef altijd jouw oudste…

nu het eind 

word ik elk dag opnieuw geboren…

en wat jij zei, dat bén ik:

ik bén gelukkig, bén opgeruimd geworden…

Mevrouw Philippa over haar moeder Louise



Als nawoord een tweetal gedichten van  
Jani van Oosterhout

Geluk

Geluk is als een zonnestraal
 

De glimlach van het leven
 

Het spreekt een duidelijke taal
 

en het duurt misschien maar even
 

Maar als het licht verdwenen is
 

en opgaat in de duisternis
 

Beseft een mens na tijden pas, 

hoe wensloos hij gelukkig was



Thuiskomst

Je zit en wacht
 

Tot het lot hem heeft thuisgebracht
 

Je zit en wacht
 

Onder de lamp in het licht
 

Je kijkt nog even naar het weerbericht
 

Want nat is mistig is de straat
 

Je denkt aan de weg die hij nog gaat
 

Je zit en wacht en mijmert voort
 

Tot je opeens zijn auto hoort
 

Zijn kuch zijn stap ’n sleutel in het slot
 

Hij is veilig thuis, gelukkig lot




