
Op vakantie in Valkenburg liep ik, net buiten het 
centrum langs een kleurrijke winkel met zelfge-
maakte spullen.  
Er waren theemutsen, schilderijen, schorten, stof-
fen slingers. Alles heel kleurig en aantrekkelijk. 
Binnen gekomen bleek er iets verder in de winkel 
een grote tafel te staan waar mensen met een 
beperking en vrijwilligers met elkaar zaten te knut-
selen. Er werden op dat moment vogelhuisjes be-
schilderd. Een prettige rustige sfeer hing er en ik 
wilde liefst direct aanschuiven om mee te helpen.  
 
Ik kwam in gesprek met de initiatiefneemster van deze vorm van dagbesteding; Cecile 
van Loon  Jarenlang werkte ze in een instelling voor mensen met een beperking en daar ging 
de sfeer, de manier hoe er met de mensen werd omgegaan en de grootte van de instelling haar 
steeds meer tegen staan. Toen ze zag hoe één van de mensen in haar groep steeds slechter 
ging functioneren nam ze, samen met zijn ouders, een besluit.  
 
Cecile begon zelf een zéér kleinschalige dagopvang waar ze vooral wilde kijken naar wat men-
sen met een beperking wél allemaal kunnen en daar mee aan de slag gaan. Het pand werd 
gehuurd en al snel kwamen er ouders hun kind aanmelden. Inmiddels zit de tafel vol en kan 
Cecile niet meer mensen opvangen zonder dat het ten koste zou gaan van de zorg die ze kan 
bieden. De materialen om werkstukken mee te maken worden allemaal gedoneerd . En met de 
inzet van de mensen en de creativiteit van Cecile worden de meest prachtige en leuke spullen 
gemaakt. Het enthousiasme waarmee deze dame spreekt over haar mensen en haar stichting 
Uggla,  geeft een mens energie voor minstens de rest van de dag. Mocht je ooit in Valkenburg 
komen bezoek dan zeker de winkel op Cauberg nr. 10. 

   “Het roer om”:  
Inspirerende ontmoeting met Cecile van Loon van 

     Uggla 
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Agenda: 

 Dinsdag 3 mei: 

Wandelavond 

 Dinsdag 14 juni: 

wandelavond 

 Dinsdag 6 september: 

wandelavond 

 Zondag 25 septem-

ber: 

MeloVelo 

 Dinsdag 4 oktober: 

Crea-Café 

Nieuws: 
Locatie bekend  

Gelukschenkerij  tijdens 

MeloVelo 
Op de fietsroute op 
zondag 25 september 
staat de Gelukschen-
kerij in de tuin van 
het prachtige Biezen-
hof in St. Joris Weert.  
We staan daar samen 
met Panal vzw. De 
opbrengt van MeloVe-
lo gaat naar een 
goed, lokaal doel en 
dit keer is dat Panal: 
Een organisatie voor 
palliatieve zorg.   

Eindelijk Geluk(t) lezing 

Op 18 april was het dan zover: In het Cultureel Centrum van Overijse ging ik de 

lezing “Eindelijk Geluk(t)” geven. Gelukkig was ik niet zenuwachtig. Het leuke 

was dat iedereen die in de zaal zat speciaal was gekomen om dit verhaal te ho-

ren. Men luisterde geboeid en reageerde zoals ik had gehoopt. Heel wat anders 

dan toen ik (lang geleden) voor de klas stond. Echt zoveel gaver!! 

Na afloop is er nog lang nagepraat aan de toog. Ik denk dat iedereen op één of 

andere manier geïnspireerd is door de lezing en dat is zó kicken. Bv. kreeg ik een berichtje van een deelnemer: 

”Ik ga uit het werk direct een wandeling maken, hoor.” Ik word helemaal warm bij het idee dat mijn verhaal 

iets in gang heeft gezet bij die persoon.   

https://stichting-uggla.nl/
http://www.panal.be/nl/page/startpagina.html
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Deze nieuwsbrief wordt 
samengesteld door Jacqueline 
van Noordenne. Wil je ook de 
nieuwsbrief ontvangen? Stuur 
een mailtje naar 
gelukzoekers@outlook.com 

FEEL-GOOD-BOOK  
Zoals in de vorige nieuwsbrief beloofd 

gaan we vanaf nu op zoek naar boe-

ken waar je blij van wordt. Een vakan-

tie kan een behoorlijk tikkie aangena-

mer worden wanneer je een boek hebt 

waar je met een glimlach in zit te lezen.  

De tip van deze eerste editie van  

FEEL-GOOD-BOOK is het boek: 

 

   “Pallieter”  

       Felix Timmermans 
(Aanbevolen door  

Liezbeth Hendriks, Enkhuizen (Nl): 

“Iedereen die zich niet van de wijs 

laat brengen door het soms heftig 

Vlaams taalgebruik krijgt er een 

levenslustige vriend bij. Je hebt zin 

in het buiten zijn, 

liefhebben, lek-

ker eten. Het ver-

haal helpt je om 

het spelende 

kind in jezelf te 

hervinden. Heer-

lijk toch?” 

Timmer-

mans: “Een mens heeft maar één 

doel in het leven: goed doen.”  

Een goede vriend(in) is  

als een klavertje vier 

Moeilijk te vinden 

Een geluk om te hebben 

Inspirerend TEDtalk filmpje:  

Mocht je even een beetje in een dipje zitten, of misschien ben je niet 

helemaal tevreden over je uiterlijk op dit moment. Kijk dan zéker naar 

deze TedTalk van Nick Vujicic:  

“Overcoming hopelessness”. 

Zo indrukwekkend. Zo  

inspirerend. En ook als je 

Nick’s verhaal kent dan is het 

nog steeds enorm de moeite 

om nóg eens te bekijken. En 

nóg eens. Want de rest van de 

dag ben je  heel dankbaar voor je eigen leven. 

Denk je bij het lezen in deze nieuwsbrief over de workshops /lezingen, “wat jammer dat het zo ver weg is, an-

ders zou ik er graag naartoe gaan?’ Neem dan contact met ons op want tegen een geringe (reis-) kostenver-

goeding komen we graag naar je toe. Kijk voor ons aanbod van workshops/lezingen op de website. 

(gelukzoekers.com) 

Eerste seizoen crea-café afgesloten.  

Welkom wandelseizoen 
Nu de dagen weer lengen worden de breinaalden en 

haakpennen  opgeruimd. Met grote tevredenheid kij-

ken we terug op het eerste Crea-Café jaar. Met steeds 

zo’n 5 a 6 mensen rond de tafel ontstond er elke keer 

een fijne sfeer. We hadden  mooie gesprekken en we 

leerden nieuwe mensen kennen of bekenden leerden 

we beter kennen. Muziekje, kaarsjes, gashaardje en 

kopje thee of glaasje wijn deden de rest. In oktober 

zullen we weer van start gaan maar omdat de deelne-

mers die fijne avonden zo lang niet kunnen missen 

hebben we bedacht  vanaf nu te gaan wandelen. 

Ook dan kunnen we mooie gesprekken hebben. We 

verzamelen steeds om 20 uur bij de Bosuil waar we, 

na de wandeling van ongeveer een uur, nog een 

drankje kunnen doen. Iedereen is welkom maar graag 

een berichtje (gelukzoekers@outlook.com) van te vo-

ren als je mee wilt 

gaan. We trekken er-

opuit op dinsdag 3 

mei, dinsdag 14 juni 

en dinsdag 6 septem-

ber. En daarna pakken 

we weer de  

breipennen op :-) 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nick_Vujicic
https://www.youtube.com/watch?v=6P2nPI6CTlc
mailto:gelukzoekers@outlook.com

