
 

Vijverhoeve Nieuwsbrief voor de overgang van Oud naar Nieuw 

 

Lieve vrienden en familie, 

Wat gaat een jaar toch snel! We hebben het 

gevoel dat de champagne voor 2008 net op is 

en nu staat  2009 al voor de deur. Na gezellige 

kerstdagen  een paar dagen tijd voor bezinning 

en het schrijven van deze nieuwsbrief.  

Terugkijkend op dit jaar viel het ons op dat het 

thema “grenzen” een hot item was . Grenzen 

verkennen, grenzen verleggen, grenzen 

overschrijden en soms grenzeloos genieten! 

Zo mochten wij ervaren dat boeren in het 

buitengebied graag een paaltje of biels platrijden 

als het in de weg staat, België stiekem wat 

vierkante meters rijker is geworden en als we niet 

oppassen het Vijverstraatje straks een  Vijverpaadje 

wordt! Ook oefenen wij graag nieuwe 

spreekwoorden en gezegden; “wat gij niet wilt dat u 

geschiedt, doet dat vooral op uw buurmans 

gebied”. Die kenden wij nog niet! 

Maar al die plagerijen hebben ons dicht bij onze 

eigen grenzen gebracht; sociaal zijn is mooi maar 

denk ook aan jezelf!!  

 

 

Omdat de gemeente de afgelopen jaren druk doende was met 

een reorganisatie bleven ook onze plannen t.a.v. het landgoed 

op de plank liggen. De juriste, die we 5 jaar lang opgeleid 

hadden, vertrok met haar kennis naar een Rotterdams bureau. 

Daarvoor in de plaats kregen we 2 ambtenaren op bezoek  die 

een college kregen van Etienne over “rood voor groen”. Zij 

hadden daar nog nooit van gehoord! Gelukkig zat hij enkele  

weken met een zwaar gekneusde voet thuis en had dus alle tijd 

Grenzen als thema voor 2008 
 

   Afgelopen jaar hebben we weer veel 
meegemaakt. 

 
   Maar of we willen of niet: ‘GRENZEN’  

is een thema dat ons steeds parten 
speelde. En uiteindelijk ons veel 
verrijking gegeven heeft. 

 
 Graag nemen we je mee in onze 

belevenissen gedurende het afgelopen 
jaar.  

2008 als markering tussen verleden en toekomst 
 



voor hen! Ook onze bouwvergunning bleek na al die jaren nog niet afgegeven; onze architect mocht 

tot in den treuren details nazenden. Maar het is gelukt: 2 weken geleden stond onze aanvraag in de 

Bode (de plaatselijke “sufferd”). Wij zijn benieuwd wat het dorp nu van ons denkt; die Schoenmakers 

is of stapelgek of stinkend rijk dat hij weer opnieuw begint ?! 

 

Alle gekheid op een stokje, wij 

weten nu ook beter wat we 

willen. Nu onze buurman naast 

kas, loods ook nog een mooie 

boerderette  mag bouwen hebben 

wij besloten de bouwkavels toch 

ook maar op ons landgoed te 

gaan plannen. Het argument dat 

bouwen in zo’n mooie omgeving 

zonde is gaat dan namelijk ook 

niet meer op. 

We hebben een prachtig 

beeldkwaliteitplan  op laten 

maken; als het zo mag worden moeten we misschien de Vijverstraat tot  Vijverlaan omtoveren. Begin 

Januari wordt het bij de gemeente Woensdrecht aangeboden. Duimen jullie mee? 

 

Etienne heeft het afgelopen jaar zijn grenzen ook steeds verder verplaatst. 

Zo is hij naast voorzitter van HOVER 

(Huijbergse ondernemers vereniging)  

betrokken bij het ondernemersoverleg van 

de gemeente Woensdrecht en 

burgerraadslid geworden. Daarnaast 

ontvangt hij eenmaal per maand zzp-ers  

tijdens een ontbijtsessie in het bakhuis; het 

KennisKnooppunt. Sinds afgelopen week heeft hij er nog een functie 

bij; voorzitter van de BRTO (Bergse  Radio en Televisie Omroep). 

In Rotterdam heeft hij contacten met een ondernemer uit Thailand 

(ook Nederlander) om onderzoek te doen naar 

samenwerkingsvormen en nieuwe strategieën. Ook in de 

advieswereld merkt men dat het credo “follow the leader” is 

gewijzigd in “follow yourself”. Dat betekent  een andere aanpak en 

gebruik van expertise. De vraagbaak-sessies zijn dan ook geliefd en 

druk bezocht! Daarnaast is hij regelmatig te vinden bij de Erasmus 

Universiteit als voorzitter van de examencommissie voor de Master in 

Managementconsultancy.   

Mijn en Dijn 
 

Grenzen verleggen: Etienne aan de slag! 
 



Ook Emmy heeft dit jaar niet stil gezeten. Zo volgde zij een talententraject om haar missie te bepalen 

en vorm te gaan geven in het nieuwe jaar. Ook leverde zij regelmatig haar aandeel  in de 

conferentieactiviteiten , gaf af en toe een schilderworkshop en ontdekte dat zij een vaardige pen 

heeft. Zo schreef zij een reactie n.a.v. een column van Riek Bakker in het FD en kreeg prompt een 

verzoek om deze wat in te korten, zodat er plaatsing kon volgen.  

Terwijl familieleden het sjamanenpad in Peru wandelden, ontving Emmy twee sjamanen 

(Incapriesters ) uit Peru op de Vijverhoeve. Zij voerden een prachtig ritueel uit; een depacho. Hierbij 

roepen zij de spirits op om alle wensen van de deelnemers te horen  en negatieve energieën te 

zuiveren. Tijdens een kampvuur buiten werd 

dit alles geofferd. Het was werkelijk 

indrukwekkend. 

Donna Paulina en Don Sebastian waren in 

Nederland op verzoek van Avani van Leeuwen 

(Innerquest) en Suzette Frijters (Herberg van 

het Hart). Emmy vond het een eer om hieraan 

een bijdrage te kunnen leveren. Zo komen ziel 

en zakelijkheid steeds meer samen op de 

Vijverhoeve! 

Ook ontvingen wij deze zomer  45 leden van 

de plaatselijke heemkundekring en vertelden over de geschiedenis en de restauratie van de 

Vijverhoeve. Anton Vos (van de Bosgroep) leidde alle deelnemers over het landgoed en vertelde over 

de landschappelijke plannen en realisatie tot op heden. Hij is onze beste steun in ons landgoed 

verhaal want dankzij zijn aanvragen krijgen we nu ook subsidie voor een vleermuizenkelder en 

onderhoud van enkele “groene onderdelen”.  

 

Ook de kinderen verleggen steeds meer hun 

grenzen. Zo won Bastian dit jaar de finale in de 

categorie dj-en van de Kunstbende in Amsterdam 

(voor 13- 18jarigen). Hij werd beloond met een 

optreden op Mysteryland en Dance4life en een 

masterclass bij Artez Hogeschool voor de Kunsten in 

Arnhem. Een logisch gevolg voor hem was dan ook 

de oprichting van zijn eigen bedrijf! Inmiddels heeft 

hij een manager benoemd omdat zijn school ook 

door gaat! 

Als druk baasje moet je natuurlijk je tijd goed indelen. Dankzij een baan als dj bij de Teerkamer in 

Bergen op Zoom had Bastian zijn scooter snel verdiend. Zijn scooterbewijs haalde hij ook in één keer. 

Als je weet waar je het voor doet is een examen dus snel te halen.  Ook kreeg hij persoonlijk bezoek 

van de burgemeester die wel eens wilde horen welk talent hij in zijn gemeente had. 

Grensverleggend, niet? 

 

 

Emmy onbegrensd: tot in Peru! 
 

Bastian als lid van de kunstbende! 
 



Boudewijn gaat onverstoorbaar  in zijn eigen tempo door. 

Tegenover zo’n dynamische broer moet ook een rustpunt in huis 

zijn, nietwaar? Hij verlegt zijn grenzen op een andere manier n.l. 

via World of Warcraft. Hij speelt inmiddels op het hoogste level 

met andere deelnemers uit de wereld. Maar ja , als toekomstig 

webdesigner moet je weten waar je het over hebt! Als wij eens 

roepen dat de computer een onding is , komt hij prompt op de 

proppen met een wetenschappelijk artikel  waarin aangetoond 

wordt dat de gamers de nieuwe leiders van morgen zijn; ze leren 

strategieën, onderhandelen als de beste en zijn zeer sociaal. Tja, 

wat moet je dan nog zeggen. Het komt vast wel goed met  die 

jongen. Nu het huiswerk nog! 

 

 

Olivier heeft letterlijk zijn grenzen verlegd door het 

starten van zijn middelbare schoolcarrière. Hij bezoekt 

het Roncalli in Bergen op Zoom. De scholen van zijn 

broers konden hem niet bekoren; hij wilde een ruime 

school met veel creativiteit!! Nou dat had hij prima 

aangevoeld; hij voelt zich als een vis in het water. Komt 

altijd thuis met enthousiaste verhalen en goede cijfers! 

Olivier heeft letterlijk zijn oude basisschool van zich 

afgeschud. Veel te dorps en benauwend! Heerlijk om 

een kind weer zo te zien opbloeien! Dat ook hij muzikaal 

talent heeft hebben we gemerkt toen hij zijn drumstel 

kreeg. Opa van Overdijk zit vast regelmatig op zijn wolkje 

in de hemel te genieten van zijn muzikale kleinzoons. 

We denken tenminste dat het zijn genen zijn die 

hiervoor verantwoordelijk zijn. Bij de 

Schoenmakerskant  is dit gen nog niet ontdekt,  

volgens Etienne’s zus. 

Zoals jullie lezen is er dus weer veel gebeurd op het 

stille platteland. Blijkbaar geeft het ook veel energie 

aan ons allemaal. 

Voor komend jaar staan er echter nog genoeg 

plannen op stapel. Zo passeert de akte binnenkort 

voor de Stichting  “Vrienden van de Vijverhoeve”. 

We zijn er trots op dat onze  Rotterdamse buurman 

Koos de Valk en onze architect Huub Oome beiden 

bereid zijn zitting te nemen in het stichtingsbestuur.  

 

 

Grenzeloos: Boudewijn 
 

De grens van de basisschool ontstegen 
 

De schuur die we hopelijk in 2009 gaan restaureren 

De foto waarmee Olivier in september in de 

Vokskrant verscheen 



U zult nog van ons horen! 

In de toekomst zal het mogelijk worden om een fruitboom in de boomgaard te adopteren en zelf in 

de herfst hiervan de vruchten te plukken! 

In maart hebben de wilgen een snoeibeurt nodig. Wie wil, 

kan zich aanmelden als vrijwilliger. Als beloning staat de 

glühwein en erwtensoep al klaar! Ook zal er nog flink wat 

rasterwerk geplaatst moeten gaan worden. Hulp hierbij is 

ook van harte welkom. 

Verder staan de plannen voor een grotere fair in de 

kinderschoenen; vindt u het leuk om hieraan deel te nemen, 

laat het ons weten! 

Ook lijkt het ons geweldig  een paar keer per jaar een 

muzikale happening te organiseren. Dat kan een klassiek 

concert zijn, een djembe- concert of misschien wel de fanfare 

uit het dorp! 

Met Kerst misten wij  het Rotterdamse opzoomeren in deze 

regionen. Daarom wil Emmy voor volgend jaar een heuse kerstzang op de Vijverhoeve organiseren! 

Zin om mee te zingen?? 

Kortom genoeg plannen! 

Rest ons nog jullie allemaal te bedanken voor jullie support , vitamine A(andacht) en L(iefde) die wij 

mochten ontvangen het afgelopen jaar. Zonder dat was het  vast minder gezellig en positief 

geweest!! Laat 2009 voor iedereen een jaar worden met een 

gouden randje, tenslotte is geluk belangrijker dan geld! (met dank 

aan de kredietcrisis). Wij wensen jullie vooral veel innerlijke 

rijkdom toe, die we dan weer rijkelijk met elkaar mogen delen!!  

Veel liefs van Etienne, Bastian, Boudewijn, Olivier  en Emmy. 

 

De Vijverhoeve   

Vijverstraat 6 

4635 RA Huijbergen 

Telefoon:  0164-643501 

E-mail:   schoenmakers@eso-mp.nl         

of         emmy@vijverhoeve.com 

 
 
 

 
 


