Nieuwsbrief van 9 mei 2020

Lieve Sjoerd, Wat gaan we je
ontzettend missen!
Lieve collega's, vrienden, bekenden van Sjoerd.
Vanochtend zijn we door de vader van Sjoerd
gebeld met het bericht dat Sjoerd vannacht om 1
uur is overleden. Sjoerd heeft gisteren nog een
paar mooie momenten gehad, maar de pijn, angst
en verwardheid namen langzaamaan de overhand.
Het lichtje is gedoofd. We hadden het zo graag
anders gezien.. hij stond zo actief en gelukkig in het
leven. Hij had nog zoveel plannen..het heeft niet zo
mogen zijn. De laatste weken zijn warm en
liefdevol geweest. Hij heeft de erkenning gekregen
die hij verdiende. Sjoerd was een uniek persoon,
de ons allen veel gebracht heeft. We zullen hem
nooit vergeten!

Moment van afscheid op
Toppunt Dongen
Aanstaande dinsdag, 12 mei, is er de mogelijkheid
om elkaar even te ontmoeten, een kaartje of
tekening te komen brengen, of een berichtje in het
condoleance boek achter te laten. Toppunt Dongen
heeft dinsdag inloop van 9.00 tot 14.00. Iedereen is
welkom.
Vanaf 14.00 vindt, vanwege Corona in kleine kring,
het afscheid van Sjoerd plaats in de tuin van zijn
ouderlijk huis.
Om 15.00 zwaaien we Sjoerd uit...mooi als er dan
een ere haag (1,5 meter afstand van elkaar) staat
langs de Sint Josephstraat 37, 5104 EA Dongen.
Voel je welkom om Sjoerd, samen met ons, een
laatste eer te bewijzen.
Natuurlijk hanteren we tijdens de inloop op het
toppunt de maatregelen conform Corona. Daarom
is de ingang in de winkel en is de achterdeur de
uitgang. Daarnaast kunnen we niet te veel mensen
tegelijk binnen laten, zodat we de 1,5 meter
kunnen handhaven. We verwachten dat we daar op
die dag samen wel een mouw aan kunnen
passen.

Wil je wat doen?
Wil je de familie van Sjoerd graag iets sturen, dan
kan dat via Samen Top, maar rechtstreeks naar het
adres van zijn ouders mag natuurlijk ook:
Familie van Heesch
Harry, Ans, Sjoukje en Yorrick
Sint Josephstraat 37
5104 EA Dongen
Begeleiders van Samen Top hebben een aantal
Toppers, die met Sjoerd samen hebben gewerkt,
persoonlijk op de hoogte gebracht. Wij vragen u
om uw zoon/dochter op de hoogte te brengen van
dit verdrietige nieuws. Mocht u daar hulp bij willen
van de werkcoach, laat het ons dan vooral weten.

Ere burger van Waalwijk
Sjoerd zette zich op bijzondere wijze in voor
mensen met een handicap. Zijn inzet is beloond
met de Erespeld van de gemeente Waalwijk. Hij
dankt deze onderscheiding onder meer aan zijn
grote verdiensten als VNambassadeur voor
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Sjoerd zette zich op bijzondere wijze in voor
mensen met een handicap. Zijn inzet is beloond
met de Erespeld van de gemeente Waalwijk. Hij
dankt deze onderscheiding onder meer aan zijn
grote verdiensten als VNambassadeur voor
mensen met een beperking.

"Dankzij Sjoerd zijn er in Waalwijk steeds meer,
voor gehandicapten toegankelijke, sanitaire
voorzieningen gerealiseerd aldus de gemeente.
"Gelet op de duur, de intensiteit en de uitstraling
van zijn activiteiten is de Erespeld van de
gemeente Waalwijk aan hem toegekend."

Lees het hele bericht hier:
Nieuwsbericht, Sjoerd ere burger Waalwijk

Filmpjes over het VN-verdrag
DELEN DELEN DELEN DELEN DELEN DELEN
Sjoerd had nog een paar laatste wensen. Zijn
grootste wens was om zijn filmpjes over het VN
Verdrag Handicap af te maken en hier zoveel
mogelijk aandacht aan te geven. Sjoerd was hier al
jaren mee bezig en deze filmpjes zijn dan ook zijn
levenswerk. In deze filmpjes legt Sjoerd in
makkelijke taal uit wat dat VNVerdrag nu precies
betekent, zodat ook andere mensen met een
beperking dit begrijpen en weten hoe zij voor
zichzelf op kunnen komen.
De filmpjes zijn nu af en daarom gaan wij proberen
de filmpjes zo veel mogelijk te delen en te bekijken,
zodat Sjoerds laatste wens nog uit mag komen.
Help je ons mee? ?
Hier kun je de filmpjes terug vinden:
https://www.samentop.nl/aandeslagmetvn
verdrag/

Brief van minister Hugo de
Jonge
Eenmaal kennis gemaakt met Sjoerd en je vergeet
hem nooit meer. Hij maakt direct een onuitwisbare
indruk, door zijn gedrevenheid en vriendelijke, open
manier van doen. Dat dat echt zo is, blijkt wel uit de
brief die Sjoerd afgelopen week ontvang van
Minister Hugo de Jonge.

Sjoerd en Samen Top
Iris en Judit hebben Sjoerd leren kennen tijdens
een netwerk bijeenkomst van Gemeente Waalwijk.
Tijdens een workshop presenteerde hij zijn idee
over hoe hij meer bekendheid wilde geven aan het
VN Verdrag voor mensen met een handicap. Vanaf
die avond zijn we fan van Sjoerd en willen we hem
helpen bij het vinden van een podium. Er ontstaat
een hechte samenwerking. Veel teamleden van
Samen Top worden, net als Sjoerd VN
Ambassadeurs en gaan zich meer en meer
inzetten voor de gelijke rechten. We zijn door stad
en land getrokken en hebben op de barricade
gestaan. Altijd weer onder de indruk van het
enorme netwerk van Sjoerd. Waar we ook kwamen,
hij kende er altijd wel iemand. En voor iedereen
een vriendelijk woord en natuurlijk de boodschap
van het VN Verdrag. We hebben ontzettend veel
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gestaan. Altijd weer onder de indruk van het
enorme netwerk van Sjoerd. Waar we ook kwamen,
hij kende er altijd wel iemand. En voor iedereen
een vriendelijk woord en natuurlijk de boodschap
van het VN Verdrag. We hebben ontzettend veel
gelachen en mooie dagen beleefd als we op actie
uit waren.
Een schok gaat door ons Samen Top hart heen.
Zo'n mooie man, collega, topper...te moeten
missen. Bedankt Sjoerd voor al het moois wat je
ons hebt gebracht. We zullen je nooit vergeten.

Wij wensen de familie van Sjoerd veel sterkte toe in deze moeilijke
tijd

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, opmerkingen of suggesties hebben, laat het
ons weten via administratie@samentop.nl of neem contact op met 0416440222

Toppunt Waspik: 't Vaartje 2b, 5165 NB, Waspik
Toppunt Dongen (postadres): Tramstraat 54, 5104 GM, Dongen
Nr: 0416440222 | E: administratie@samentop.nl | W: www.samentop.nl
facebook.com/samentop
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