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BRUNSSUM - Ruim twee jaar 
zijn inmiddels verstreken 
sinds mijn vorige artikel in 
Hallo Brunssum.

Hoewel er in twee jaar veel is 
gebeurd, zijn ook veel zaken 
hetzelfde gebleven. Zo ben ik 
nog altijd getrouwd met mijn 
grote liefde Lieke, is mijn en-
thousiasme voor de carnaval 
onverminderd aanwezig, blijven 
wij preuve bij het Preuvene-
mert en zijn ook de activiteiten 
voor de ondernemersvereniging 
Business in Brunssum nog altijd 
in volle gang. Je staat hier niet 
vaak bij stil omdat dingen die 
hetzelfde blijven enigszins van-
zelfsprekend worden. Niettemin 
waardeer ik ze nog altijd zeer en 
doe ik ze met veel plezier. Om dit 
artikel niet te veel te laten lijken 
op het artikel twee jaar geleden, 
is het daarom misschien beter 
om op de veranderingen in de 
afgelopen jaren terug te kijken.

Onze eerste zoon: Jaxx
Veruit de grootste verandering 
in de afgelopen twee jaar, vond 
bij ons thuis plaats. Op 12 de-
cember 2018 mochten Lieke 
en ik namelijk ons eerste kind-
je verwelkomen. Een prachtige 
zoon: Jaxx. Hoewel ik tot dat 
moment weinig met clichés had, 
moet ik toegeven dat ze voor 
wat betreft het ouderschap al-
lemaal waar zijn. Zo veranderen 
inderdaad je vertrouwde patro-
nen, lijkt alles alsmaar sneller 
en sneller te gaan en wordt de 
dagindeling vooral in het teken 
gesteld van de kleine man. Je 
doet dat allemaal zonder erbij 
na te denken en gelukkig klopt 
het ook dat je er zoveel voor 
terugkrijgt. Neem alleen al de 
grote lach op Jaxx zijn gezicht 
als we na een dag hard werken 
thuiskomen. Die blijdschap is ei-
genlijk onbeschrijfelijk.

Terug de schoolbanken in
In augustus 2012 heb ik mijn 
master in de Gezondheidszorg-
psychologie behaald. Na een 
tijd als behandelend psycho-
loog in de geestelijke gezond-
heidszorg gewerkt te hebben, 
merkte ik dat ik mezelf graag 
verder wilde ontwikkelen in de 
bedrijfskundige aspecten van 
de zorg. In eerste instantie heb 

De lach van mijn zoontje, dat
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ik daarvoor vooral praktijker-
varing opgedaan. Begin 2018 
besloot ik dat het belangrijk was 
om die praktijkervaring aan te 
vullen met theoretische kennis. 
Ik ben daarom in januari 2018 
gestart met de parttime master 
bedrijfskunde aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Inmid-
dels zijn we ruim anderhalf jaar 
verder en heb ik al meer dan de 

helft van de opleiding met goed 
resultaat afgerond. Een van de 
hoogtepunten was zonder meer 
de reis naar het buitenland. Met 
een groep van ruim 40 bedrijfs-
kundestudenten zijn wij naar 
Shanghai geweest. Daar hebben 
wij onderzoek gedaan naar de 
verschillen tussen de benade-
ring van ondernemerschap in 
China in vergelijking met de 

westerse wereld. Een leerzame 
en waardevolle ervaring. Niet in 
de laatste plaats omdat je dan 
pas realiseert hoe blij wij mogen 
zijn dat we in Nederland in vrij-
heid kunnen leven.

75 jaar bevrijding
Met trots kijk ik dan ook terug 
op de wijze waarop we van 19 
tot en met 22 september die 
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