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Ook dit jaar staan wij voor u klaar, met de service en de kwaliteit die 
u van ons gewend bent. Profiteer van onze eerlijke prijzen en onze 

persoonlijke service. Wij zien u graag in ons mooie 
bedrijf aan de Roermondseweg 81 te Weert.
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fysio-active.com      06-46207264

Pijnloos
bewegen?
Shockwave-therapie 
kan ook uw oplossing zijn!
Heeft u één van deze klachten:
•  Schouderpijn met beperkte beweeglijkheid  •  Chronische elleboogpijn (tennis-, 
golferselleboog)  •  Pijn aan de knieschijf  •  Chronische pijn aan de achillespees 
(achillodynie)  •  Hielpijn (hielspoor) •  Chronische nek-, schouder of rugpijn  
•  Andere vorm van tendinitis

Kom naar onze 
infoavond: 

  Weert: ma. 5 feb. 
  Nederweert: di.  6 feb.
  Stramproy: di.  20  feb.
  Heythuysen:  wo. 21 feb.
 Alle avonden starten om 19 uur.

Ontvang een voucher voor 
een gratis echo-onderzoek. 

Aanmelden is verplicht: 
info@fysio-active.com/

contact

!

fysio-active.com      06-46207264
Stramproy  .  Weert  .  Someren  .  Herten  .  Heythuysen  .  Nederweert

info@fysio-active.com
info@fysio4kidslimburg.nl

Chronische pijn wordt veelal 
veroorzaakt door ontstekingen 
en/of verkalkingen van een 
spier, pees of slijmbeurs. 
Ook verkrampte spieren of 
spierknopen (trigger points) 
kunnen veel pijn veroorzaken.

Voordelen van 
de shockwave-therapie:
•  Behandeling zonder geneesmiddelen of chirurgie; 
•  Kortdurende behandeling (5 tot 10 minuten per sessie);
•  Uitstekend therapiesucces na slechts 2 tot 4 behandelingen;
•  Behandeling van de oorzaken i.p.v. de symptomen;
•   Pijnverzachting en herstel van de volledige mobiliteit na  

enkele dagen;
•   Weinig bijwerkingen, er kan een lichte roodheid of zwelling  

ontstaan na de behandeling;
•   Dankzij shockwave-therapie kan een injectie of zelfs een operatie overbodig blijken.

Naast de shockwave-therapie kunt u ook voor het volgende bij ons terecht:

            fysiotherapie               medical taping
                     sport-revalidatie              kinderfysiotherapie
echografie        medisch begeleid fitness
                                      orthopedische-revalidatie

manuele therapie

Weert Magazine brengt een bijzondere 
uitgave over het Graaf van Horne-jaar.

Wie was hij en wat betekende hij voor 
de regio?

Maar ook alles over de activiteiten in 
het komende jaar.

Het GraafvanHorneMagazine verschijnt 
op 24-25 februari.

Begin maart voegen we een 
SeniorenSpecial toe aan onze  uitgave 

en eind maart brengen we een 
WerkSpecial uit.

Weert Magazine, 
hét magazine dat verbindt. 
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Wat bezielt iemand om makelaar te worden? Nou gewoon. Een beroepskeuze komt meestal bij toeval tot 
stand. Zo verging het ook Lex Schreven (30). Het werd de makelaardij: iets met marketing, cijfers en een 
grote dosis empathisch vermogen. 
De makelaardij is een branche waarin Lex zich volledig thuis voelt. Sinds december 2017 is hij het gezicht 
van het bedrijf Koopklik, ‘de sleutel tot efficiënte zelfverkoop van woningen’. Het eerste en enige bedrijf 
in de regio dat mensen helpt bij het zelf verkopen van hun woning. 

Francis Bruekers

 Je huis zelf verkopen? 
   Of hulp nodig bij de aankoop?
Lex Schreven van Koopklik in Weert geeft advies!

J.O.U.W.verhaal

Ondernemersbloed
Met de makelaarspapieren op zak startte hij 
bijna vier jaar geleden bij Dwars Makelaars. 
In 2016 behaalde hij aanvullend het RM-RT-
certificaat. De veranderingen in de markt en 
Lex’ wens om zelfstandig te kunnen opereren, 
brachten René Dwars en Lex op het idee om een 
nevenvestiging van Dwars Makelaars te starten. 
Dat werd Koopklik, onder de zelfstandige 
leiding van Lex. Koopklik is een professioneel 
NVM-makelaarskantoor, waarbij eigenaren hun 
woning zelf kunnen verkopen, met hulp van een 
gecertificeerd makelaar. 

Het ondernemerschap interesseerde Lex 
al van huis uit. Zijn voorland is de Weerter 
Schoonmaakcentrale van zijn vader. “Daar 
heb ik een tijdje gewerkt, maar ik wilde in de 
vastgoedbranche met mensen kunnen werken en 
hen kunnen helpen. Via Koopklik kan ik mensen 
ondersteunen bij iets wat waarschijnlijk de 
duurste en grootste gebeurtenis in hun leven is.”
Zijn kantoor is gevestigd in Cwartier, aan de 
Beekstraat in Weert. Hét bedrijfsverzamelgebouw 
voor starters en ZZP’ers, gehuisvest in de 
binnenstad. Daarmee heeft Lex zich een plek 

weten te verwerven die hip & happening is, 
goed bereikbaar en zich midden tussen vak-, 
ondernemers- en leeftijdsgenoten bevindt. 

Zelf verkopen blijft opletten
Lex: “Steeds meer mensen willen hun woning zelf 
verkopen, zonder tussenkomst van een makelaar. 
Dat is goedkoper en kan sneller zijn. Met de 
huidige woningkrapte zijn de woningen binnen 
no time verkocht. Het is en blijft echter nog wel 
belangrijk om, als je de verkoop zelf doet, bij 
een aantal zaken stil te staan. Bij verkoop komt 
meer kijken dan je op het eerste oog zou denken. 
Via een verkoopadviesgesprek ondersteun en 
adviseer ik zelfverkopers bij het bepalen van 
de verkoopprijs en bij eventuele juridische 
verplichtingen die op het pand of op het perceel 
rusten. 

Verkopers houden er vaak geen rekening mee dat 
zij meldingsplicht hebben richting de potentiële 
koper. Anderzijds komt het voor dat de koper geen 
weet heeft van het onderzoeksrecht voorafgaand 
aan de koop van een pand. Dit betekent dat de 
verkoper, als de geïnteresseerde dit verzoekt, 
met de billen bloot moet. Als zelfverkoper moet 
je met al deze dingen rekening houden.”

Koopklik biedt de zelfverkoper ook specifieke 
marketingtools, zoals fotografie en plaatsing op 
Funda. “Met de juiste marketing bereikt men 
optimaal verkoopresultaat en kan meer bereikt 
worden dan alleen bij plaatsing op Facebook. “

Doordat Koopklik wel de ondersteuning biedt, 
maar de bezichtiging en onderhandeling door de 
verkoper zelf laat doen, zijn de tarieven een stuk 
lager, terwijl het effect uiteindelijk hetzelfde of 
beter is.

Aankoopbegeleiding
Het tweede ‘product’ van Koopklik is 
aankoopbegeleiding. Op basis van een persoonlijk 
gesprek gaat Lex op zoek naar beschikbare 
woningen die passen bij de wensen, behoeften 
en mogelijkheden van de klant. Geworteld in de 
makelaarswereld kan hij ook putten uit woningen 
die nog niet op Funda staan. Als er een geschikte 
woning is gevonden, verzorgt Lex de verdere 
afhandeling, maar altijd in afstemming met de 
klant. 
 
Wieërter jong 
Zijn wiegje stond in Boshoven, zijn huidige 
woonplaats is Weert. Samen met zijn kersverse 
echtgenote en de hond, bewoont Lex een 
karakteristiek pand. “Nieuwbouw is heel mooi, 
maar een oud pand dicht bij de stad heeft mijn 
persoonlijke voorkeur.”
Hij zingt in Fieëstband Moerepetazie, was 
voorzitter van Kindervakantiewerk Boshoven 
en was als scout verbonden aan de Weerter 
basketballvereniging en werd vorige week 
uitgeroepen tot adjudant van stadspreens Phil I. 

Lex: “Ik ken Weert en omgeving, de mensen 
kennen mij. Dat is fijn. Zeker in dit vak is het 
belangrijk dat mensen een goed gevoel bij 
je krijgen en zich vertrouwd voelen. In een 
persoonlijk gesprek vertellen de mensen mij 
waar hun ondersteuningsbehoefte ligt en geef ik 
aan waar ik hen mee kan helpen. Ik ben altijd 
eerlijk, dan weet je ook wat je aan mij hebt. Op 
die manier geef ik hen genoeg ondersteuning om 
de verkoop óf aankoop van een huis zelf te doen. 
Super toch, als je mensen kunt helpen bij wat 
misschien wel hun grootste transactie ooit is!”

Lex Schreven - Koopklik BV
Beekstraat 54 kamer 313
6001 GJ Weert

info@koopklik.nl
www.koopklik.nl
06-31919858

Lex Schreven - Koopklik BV
Beekstraat 54 kamer 313
6001 GJ Weert

info@koopklik.nl
www.koopklik.nl
06-31919858

4

Koopklik: 
de sleutel 

tot efficiënte 
zelfverkoop



 Je huis zelf verkopen? 
   Of hulp nodig bij de aankoop?
Lex Schreven van Koopklik in Weert geeft advies!

Als tienjarig jongetje werd Dirk de Vries (23) uit Weert gegrepen door de sfeer en het vrije, dynamische 
leven op de kermis. Inmiddels heeft hij drie attracties gebouwd waarmee hij wekelijks op verschillende 
kermissen in binnen- en buitenland staat. “De fascinatie voor techniek, het reizen en het feit dat ik 
mensen kan vermaken, maakt werken op de kermis voor mij de perfecte combinatie.”

‘Ik ben iemand die snel op dingen uitgekeken 
is, snel toe is aan iets nieuws. Op de kermis leid 
je een dynamisch leven, iedere week is anders. 
Daarnaast heb ik een fascinatie voor (show)tech-
niek. Die fascinatie samen met het reizen en het 
feit dat ik mensen kan vermaken, maakt werken 
op de kermis de perfecte combinatie voor mij. 

Al vanaf dat ik een klein jongetje was, ik denk 
een jaar of tien, was ik helemaal weg van de 
kermis. Elk jaar ging ik naar de opbouw kijken. 
Ik vond het fantastisch om te zien hoe de lege 
binnenstad werd omgetoverd tot pretpark waar 
honderdduizend mensen op af komen. Maar de 
jaarlijkse kermis in Weert was niet genoeg voor 
mij. Op mijn twaalfde ging ik met de trein naar 
verschillende steden en struinde ik kermissen in 
heel Nederland af. 

Een recalcitrant jongetje
Op de middelbare school zag ik niet het nut in 
van vakken als Frans en Levensbeschouwing. Dat 
had ik niet nodig als ik de kermis op wilde. Mijn 
ouders probeerden mij te motiveren de havo af 
te maken. Ze hadden geen goed beeld van een 
kermisexploitant, dat voor hen een ongeschool-
de, brutale zigeuner was. Maar ik wist wel beter. 
Doordat ik regelmatig kermissen bezocht, kwam 
ik in contact met exploitanten die niet zo wa-
ren. Ik was recalcitrant en had vrijwel elke dag 
ruzie met een leraar. Het liep de spuigaten uit. 
Toen mijn ouders merkten dat ze me niet in de 
richting konden sturen die zij op wilden, gingen 

ze kijken naar andere opties. Op een dag kwam 
mijn moeder een vacature tegen voor een bedrijf 
dat achtbanen bouwt. Ze keek welke opleiding 
je daarvoor nodig had: werktuigbouwkunde. Dat 
leek me wel wat; ik had het idee dat ik daar iets 
kon leren waar ik later wat aan had.

Het touwladdertje
Van havo 4 stapte ik over op de mbo-niveau 4 
opleiding in Eindhoven. Dit beviel me erg goed. 
De opleiding gaf mij de creativiteit verder na te 
denken over het werk in de kermiswereld. Door-
dat ik leerde lassen, kon ik in mijn tweede leer-
jaar, ik was toen zeventien, mijn eerste attractie 
bouwen: het touwladdertje. Met deze attractie 
ging ik vier kermisseizoenen lang verschillende 
kermissen in Nederland af. Ondertussen voltooi-
de ik mijn mbo-opleiding. Ik was nu opgeleid om 
in een werkplaats attracties te bouwen, maar ik 
wilde meer en besloot de vervolgopleiding op het 
hbo te doen.

Mad Mill
Tijdens deze studie kreeg ik het idee nog een 
nieuwe attractie te bouwen: Mad Mill. Afgelo-
pen zomer ging het in première. Mad Mill is een 
behendigheidsspel waarbij acht deelnemers in 
een cirkel staan en over een balk moeten sprin-
gen. De persoon die het langst overeind blijft, 
wint. De bouw was een grotere investering dan 
die van het touwladdertje. Ik kon deze attractie 
niet bouwen als ik alleen in de weekenden op de 
kermis stond. 

Combinatie studie en school
Het betekende dat ik ook doordeweeks op de ker-
mis ging werken. Eigenlijk was dat niet te combi-
neren met mijn studie. Ik weet nog dat ik afgelo-
pen jaar op de kermis in Enschede stond tijdens 
mijn tentamenweek. Ik moest om vijf uur ’s och-
tends opstaan om op tijd in Venlo te zijn om daar 
mijn toets te maken. Vervolgens moest ik terug 
naar Enschede, omdat om één uur ’s middags de 
attractie open moest. En als de kermis om twaalf 
uur ’s nachts sloot, moest ik nog leren. Met heel 
veel geluk ben ik door die tentamenweek heen 

gefietst en heb ik de toetsen gehaald. Maar het 
werd alleen maar drukker. Sinds Koningsdag ben 
ik dan ook niet meer op school geweest, alleen 
om tentamens te maken, die ik wonder boven 
wonder haal!

Toekomst
Ik zit inmiddels in mijn derde studiejaar, het jaar 
waarin ik eigenlijk stage moet lopen. Maar door-
dat ik al veel praktijkervaring heb, kreeg ik er ge-
lukkig vrijstelling voor waardoor ik deze winter-
maanden kan investeren in mijn bedrijf en met 
mijn attracties in Berlijn sta. Hoe mijn toekomst 
er verder uitziet? Dat vind ik lastig te zeggen. Ik 
wil eerst mijn studie afronden. Daarnaast ben ik 
bezig met het bouwen van een tweede Mad Mill, 
omdat de attractie vrij goed loopt. Wat ik zeker 
weet, is dat ik altijd bezig blijf met de kermis, 
of dat ik er nou zelf opsta of dat ik attracties 
ontwerp. Het heeft mij gegrepen en zal me niet 
snel loslaten.

talent

Door Laura Mennen

De fascinatie: van lege 
binnenstad naar pretpark
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   ‘De kermis greep 
me en zal me niet 
     snel loslaten’



eenhuisvertelt

Door Maartje Derckx

Een bouwval 
      of een droomhuis?

“Een bouwval”, zei hij. “Een droomhuis!”, vond zij. Het was Yvonne Ketelaars 
(35) die haar vriend Roel Teeuwen (41) er op die zonnige dag in 2010 van moest 
overtuigen door het aanvankelijk trieste aanzicht heen te prikken. Dat hun 
toekomstige woonplek een gemeentelijk monument zou betreffen hadden zij 
eigenlijk nooit voor mogelijk gehouden. Toch verruilden ze hun geliefde Utrecht 
voor een terugkeer naar hun Limburgse ‘roots’. Op de Braosheuf vonden zij een 
plek waar zij vrij en toch op steenworp afstand van hun familie konden wonen. 

De verbinding tussen oud en 
nieuw is tekenend voor het huis. 
Dat geldt ook voor deze uitbouw. 
Omdat de bouw van de boerderij 
van oudsher laag en donker was, 
creëerden ze met de uitbouw 
zowel hoogte en licht. De 
moderne vormen en materialen 
van de uitbouw contrasteren 
met de nostalgische look van de 
boerderij.

Creëren van ruimte en licht met behoud van authenticiteit. Die 
vereisten bracht architect Bas van Grimbergen samen in het bijzondere 
huisontwerp dat hij in opdracht van Roel en Yvonne maakte. Een mix 
van landelijke, industriële en vintage woonstijlen gaat hier hand in 
hand met vele authentieke elementen. Door noodzakelijke ophoging 
van de verdiepingen zijn er leuke rariteiten ontstaan in het huis. Zo zit 
een aantal oorspronkelijke raampjes op plekken waar je ze eigenlijk 
niet verwacht. De originele spanten van de oude schuur zijn hergebruikt 
en zichtbaar in de inrichting opgenomen. In hun sfeervol aangelegde 
tuin prijkt het 19e-eeuwse fornuis van de voormalige bewoners. 

De Braosheuf is een achttiende-eeuws boerderijencomplex en bestaat 
uit twee boerderijen, genaamd Bi-j Braos en Bi-j Heindriks. Het precieze 
bouwjaar blijkt onbekend, echter zijn beide boerderijen wel nauwkeurig 
ingetekend op de zogenaamde Ferrariskaarten terug te vinden, een reeks 
topografische kaarten uit 1775. De naam Bi-j Braos komt vermoedelijk 
van de oudste bewoners, Familie Braes, die eind zestiende eeuw 
woonachtig waren in Nederweert. Bi-j Braos leeft voort in het bijzondere 
huis dat Roel en Yvonne er met respect voor het erfgoed omheen lieten 
bouwen. 
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eenhuisvertelt

Door Maartje Derckx

Een bouwval 
      of een droomhuis?

De verbouwing duurde maar liefst anderhalf jaar. Yvonne’s vader, Ad Ketelaars, 
was destijds net met pensioen en ook al had hij geen bouwtechnische 
achtergrond, als vanzelf wierp hij zich op als hoofdopzichter en ‘linking pin’ 
gedurende het complexe bouwproces. Onmisbaar en van onschatbare waarde! 
Dat hun (schoon)vader gezegend is met twee rechterhanden is te zien aan de 
loungeschommel die hij speciaal voor hen maakte, tussen de twee monumentale 
lindebomen in. “Een heerlijke plek waar we met onze kinderen Pelle (5), Pleun 
(3) en Jans (1) totale ontspanning vinden”, aldus een stralende Yvonne. 

Roel, zelf ondernemer in de energietransitie, ambieert een 
zo duurzaam mogelijk huishouden met als streven het geheel 
energieneutraal te maken. Dit doen ze onder andere door gebruik te 
maken van een aardwarmtepomp, LED verlichting en een duurzaam 
ventilatie- en klimaatsysteem. De elektriciteit die ze verbruiken, 
wordt grotendeels gecompenseerd met de zonnepanelen op het 
dak van de schuur. Het hemelwater wordt opgevangen in twee aan 
elkaar verbonden 19e -eeuwse putten, deze zijn aangesloten op een 
waterpomp waarmee men de planten verzorgt. 

Een van de essentiële oorspronkelijke elementen die het karakter van 
de Braosheuf duidelijk weergeven, is een prachtige oude muur die het 
representatieve aanzicht vormt als je over de oprijlaan aan komt rijden. 
Als Roel ’s avonds terugkomt van zijn werk ziet hij deze klassieke gevel 
opdoemen in het licht van de grondspots, met daarnaast de hedendaagse 
tuin. Een fijne combinatie van oud en nieuw die hem dagelijks een geweldig 
gevoel van thuiskomen bezorgt. 

7



Roermondseweg 109, Weert • 0495-54 00 79 • 
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wegvanhier

Op een Vietnamees balkon
Op het moment dat Desiree onze vragen 
beantwoord doet ze dat vanaf haar balkon in het 
hotel in Nha Trang in Vietnam. Maar hier is ze 
‘slechts’ op vakantie. De Weertse Desiree woont 
namelijk al jaren in Londen, na ook nog eerst in 
Hangzhou China, gewerkt te hebben. Na jaren in 
de horeca met dagen van 10 à 12 uur, 400 e-mails, 
eindeloze telefoontjes en whatsappen is ze op dit 
moment even vrijwillig zonder baan omdat ze gaat 
reizen. Daarover later meer. Eerst even terug naar 
het begin, hoe het allemaal begon.

Van kleins af aan
Desiree werd 38 jaar geleden in het Sint Jans 
Gasthuis geboren als enige dochter van Joep Dils 
en Ivonne Paulissen. Ze kijkt terug op een heerlijke 
jeugd. “Mijn ouders reisden veel en namen me 
overal mee naar toe. Vandaar dat ik ‘Wanderlust’ 
heb gekregen en later ook veel ben gaan reizen. 
Daardoor werd de stap om in het buitenland te 
gaan wonen ook kleiner.”  Het reizen begon 
eigenlijk al op de middelbare school -de Philips 
van Horne- waar leuke tripjes werden gemaakt 
naar Berlijn, Parijs, Praag en de vier-weken reis 
naar Griekenland met Latijn. Na het VWO ging 
Desiree naar de Hotelschool in Maastricht.

Carrière aan de Thames
Tijdens haar opleiding aan de Hotelschool liep ze 
stage in een hotel in Hangzhou, China en na haar 
examen ging ze hier aan de slag als Assistant Food 
and Beverage Director voor de Westerse eet- en 
drinkgelegenheden. Na een jaar brak SARS uit 
en in 2003 kwam ze terug naar Weert. Maar niet 
voor lang. In London ging Desiree aan het werk 
als restaurant-manager in het 5-sterren-Conrad 
Hotel. Desiree: “Daarna heb ik mezelf opgewerkt 
tot Director of Food and Beverage bij W London 
een merk van Starwood. Toen ben ik gevraagd een 
groot project te runnen met twee restaurants, 
twee bars en drie dakterrassen in Aqua Regent 
Street. Mijn laatste baan was locatie-directeur 
van een groot cateringbedrijf bij de grootse 
reclame firma ter wereld Ogilvy & Mather, op hun 
hoofdkantoor aan de Thames in Londen. Hier was 
ik verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van 
twee restaurants, een café, 132 meetings-rooms, 
twee enorme verdiepingen voor evenementen 
voor entertainment voor 1.200 personen, plus drie 
bars inclusief één op het grote dakterras.”

Het is (net) werken
“Vier jaar geleden heb ik hier een Food & Beverage 
Managers Association opgezet met het doel mensen 
uit het vak met elkaar in contact te brengen. Ik 
ben echt een sociaal dier en netwerken is volgens 
mij heel erg belangrijk. We hebben inmiddels meer 
dan 100 leden. Ik ben vicevoorzitter en samen 
met Roy - een goede vriend, chairman en ook een 
Nederlander - organiseren we netwerkborrels, 
bezoekjes aan leveranciers en uitstapjes naar 
producenten in Porto, Champagne en binnenkort 
gaan we naar Toscane.”

Beat around the bush
“Ik woon in Zuid West Londen in zone 2, wat vrij 
centraal is en vanwaar het maar 20 minuten met 
de metro naar centraal Londen is. Ik woon in een 
leuk huis met vijf slaapkamers en drie badkamers 
(dit is erg luxe en erg ongebruikelijk trouwens 
voor Londense standaarden) met Helen, mijn 
huisgenoot en tevens eigenaresse van het huis. Zij 
is 34 jaar en het klikt geweldig – ze is een soort van 
zusje dat ik nooit gehad heb. 

Met 7,5 miljoen inwoners is Londen de hoofdstad en grootste stad van zowel Engeland als het Verenigd 
Koninkrijk. Binnen het uur vlieg je van Amsterdam naar Londen. Dat is sneller dan met de trein van Weert 
naar Breda. Desiree Dils uit Weert woont al 15 jaar in de hippe Engelse metropool waar mensen van over 
de hele wereld naar toe komen om te wonen, werken, leven, feesten en shoppen. En ook al ligt de hele 
wereld daar aan haar voeten, voor haar tandarts en haar kapper reist ze gewoon terug naar Weert.

Door Monique van den Brandt

     Desiree Dils: 
“Smile and the world will smile 
     with you!”

Globetrotter Desiree Dils 
bij de Taj Mahal in India
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Wat zijn de opmerkelijkste verschillen tussen 
wonen in Londen en in Nederland? Desiree: “De 
directheid en het tempo. Direct zijn ze niet echt 
– ‘beat around the bush’, om de hete brei heen 
draaien, daar zijn ze erg goed in. Dat merk je op 
zakelijk maar ook op persoonlijk gebied. Zoals 
wij het gezellig vinden om vrienden en familie 
over de vloer te hebben - duurt dat met Engelsen 
wat langer. Echt vriendschappen opbouwen is 
daardoor lastiger. Ik heb het voordeel dat ik via 
mijn werk met veel verschillende nationaliteiten 
in aanraking kom en daar komen dan wel weer 
geweldige contacten en vriendschappen uit voort. 
Het tempo ligt erg hoog in London - waar ik geen 
probleem mee heb want ik ben zeer energiek van 
mezelf - maar daar hebben de Engelsen het zelf 
wel het moeilijkste mee. Ze doen alsof ze het 
enorm druk hebben en gestresst zijn, maar als 
puntje bij paaltje komt is de efficiëntie niet erg 
hoog. Ze blijven vaak op kantoor hangen terwijl 
er niets meer te doen is, wachten tot de baas naar 
huis gaat en dan vertrekken ze zelf ook binnen 10 
minuten. Ik werk heel anders.”

Sauna voor Johnny
Al die jaren in de horeca brengen natuurlijk heel 
veel leuke herinneringen met zich mee. Maar 
eentje staat Desiree nog in het bijzonder op haar 
netvlies. “Het leukste wat ik heb meegemaakt is 
toen ik Duty manager was bij The Berkeley (een 
Duty manager neemt de dagelijkse operatie over 
in het weekend als de directeur vrij is) en Johnny 

Depp incheckte! Zijn Personal Assistant vroeg of hij 
exclusief de sauna in de Spa mocht gebruiken. Ik 
besloot dat dat niet ideaal was vanwege de drukte 
met andere gasten. Ik heb hem toen aangeboden 
de sauna in een van onze suites te gebruiken. Dus 
om 19 uur stond ik buiten die suite te wachten om 
hem binnen te laten - ik was geen fan van hem - en 
toen hij aan kwam lopen gaf hij me twee kussen 
en bedankte me voor de geweldige oplossing. Ik 
heb hem toen de sauna uitgelegd en hoe alles 
werkte. Toen hij vroeg of ik ook misschien in de 
sauna wilde heb ik vriendelijk bedankt”, lacht 
Desiree nog als ze eraan terugdenkt.

Brexit
In 2016 kozen 51,9% van de stemmers voor het 
uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de 
EU. Wat merkt Desiree daarvan? “London - de 
wijk waar ik woon en centraal London - is heel 
erg multiculti dus daar heb je er weinig last van 
dagelijks. Ik woonde eerder in Oost-London wat 
nog tamelijk achtergesteld is en daar ben ik op 
een gegeven moment wel aangesproken toen ik 
Nederlands aan het praten was met mijn moeder 
aan de telefoon. ‘Waar ik vandaan kwam en of 
het niet eens tijd werd om naar m’n eigen land 
terug te gaan?’. Daar heb ik meteen maar even 
duidelijk gemaakt dat ik inmiddels 14 jaar gewerkt 
heb in een branche die voor Engelsen te zwaar is 
en dat ik netjes mijn belasting heb betaald om de 
economie draaiende te houden. Een weerwoord 
kreeg ik daarna niet meer. Inmiddels is de inflatie 
omhooggegaan en beginnen veel mensen in te zien 
dat het misschien toch niet de juiste keuze was. 
De meest gestelde vraag op Google was (binnen 10 
minuten na de uitslag) ‘What does Brexit mean’ - 
nou dat zegt wel genoeg.”

Home sweet home
Als we in Londen zijn, wat moeten we dan zeker 
doen? Daar is Desiree heel resoluut in: “Dan moet 
je zeker naar Borough Market, een gedeeltelijk 
overdekte markt op de rechteroever van de 
Thames.  En de bus tour is altijd leuk om je te 
oriënteren in een grote stad.” Wat mist ze het 
meeste uit Nederland? “Dropjes en de openheid 
en directheid. Ook frikadellen en kroketten, al 
hebben we nu wel een leuke Nederlandse kroeg 
waar het te krijgen is.”
Met 7,5 miljoen inwoners heeft Londen natuurlijk 
ook een enorm aanbod wat betreft kappers en 
tandartsen, toch reist Desiree voor beide mannen 
gewoon terug naar haar geboorteplaats. Elke drie 
maanden komt ze voor familie en vrienden naar 

huis en combineert dit met een bezoek aan kapper 
Wigbert. En elke zes maanden gaat ze op controle 
bij haar eigen tandarts Vos…

Globetrotter
Op dit moment zit Desiree dus in Vietnam, daarna 
gaat ze met drie vrienden uit Londen naar Las 
Vegas, Napa Valley en San Francisco en vervolgens 
reist ze vanuit Nederland nog acht dagen naar 
Jordanië. Daarna gaat ze een maand naar Tanzania 
met haar vriend die daar twee jaar gaat wonen om 
twee grote projecten te managen. Desiree: “Mijn 
partner heet Edward en is Iers. Het is allemaal nog 
heel pril want we kennen elkaar pas zeven weken 
waarvan we er vijf dagelijks met elkaar hebben 
doorgebracht. We gaan in maart een maand 
samen naar Tanzania. Het klikt geweldig. Daar 
heb ik enorm veel zin in”, zegt Desiree. “Daarna 
kijken we wel weer verder. Op het moment zou 
alles mogelijk zijn, dus ik kijk waar mijn schip 
aanmeert. Het kan zomaar de andere kant van de 
wereld zijn”, aldus globetrotter Desiree Dils.
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Biest 32a, 6001 AR Weert
informatie@vandeursen-uitvaart.nl 

www.vandeursen-uitvaart.nl

0495 53 33 22

Ook al bent u DELA verzekerd, wij respecteren de polisvoorwaarden. U bent dus 
vrij om ons als uitvaartonderneming te kiezen, zonder het risico op meerkosten.

Hoogstraat 26, Weert • 0495-533618 • info@jansenhermansoptiek.nl 
www.jansenhermansoptiek.nl

de februari-bril

 

Mykita 
gedragen door 

Cees van den Brandt

Ringselvenweg 2 6002 SW Weert | 0495 54 52 08
informatie@crematoriumweerterland.nl

www.crematoriumweerterland.nl

Een eigentijds crematorium waar u alle tijd en ruimte krijgt om 
afscheid te nemen van uw dierbare op een wijze die u wenst.
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Nicole van Bogget, vijfentwintig jaar jong is dit jaar de ‘Vrâw vanne Preens’ van de Rogstaekers.  Ieder 
jaar zetten wij ‘de vrâw van…’ in het zonnetje. Alle aandacht voor een vrouw in het toch traditionele 
mannenbolwerk. Wanneer staat de eerste Preenses van de Rogstaekers op het podium? Wij staan klaar om 
de ‘Mân vanne Preenses’ in de schijnwerpers te zetten.

Door Ton Adriaens

Van de Rogstaekers kreeg ik de gelegenheid 
aanwezig te zijn bij de eerste ontmoeting van 
het prinselijk paar met het selecte gezelschap 
dat enkele uren vóór de uitroeping van de 
prins een verrassend telefoontje krijgt. 
Daardoor kreeg ik een indruk van wat er zich 
in die laatste uren afspeelt. Ook kon ik bij 
Cathy, de moeder van Nicole en bij haar beste 
vriendin Remke al wat informatie lospeuteren 
over de jonge vrouw die vier weken lang 
naast haar vriend voorop gaat in de Wieerter 
Vastelaovundj. 

Rond half tien springen Nicole en Phil 
gemaskerd uit een auto en snellen de trappen 
van het Rick op. In een zaaltje grenzend 
aan het Munttheater wachten zij op ouders, 
familie en vrienden. De moeder van Nicole en 

Ine, de moeder van Phil zijn al enkele dagen 
op de hoogte maar de anderen werden pas 
enkele uren geleden gebeld. Alleen (adjudant) 
Kenneth en (vriendin) Remke zijn iets eerder 
ingelicht want zij moeten helemaal uit 
Antwerpen komen. De begroeting is bijzonder 
hartelijk. Er hangt een opgewonden stemming. 
Bij Phil zit er duidelijk meer spanning op dan 
bij Nicole.
De Rogstaekers ontvangen het gezelschap met 
champagne maar de mannen van Moerepetazie 
hebben al snel pils en een sigaretje nodig om 
van de eerste schrik te bekomen.
Als Nicole later tussen de coulissen staat en 
vol trots háár Phil bekijkt zie je de glinstering 
in haar ogen. Zeker het moment waarop hij 
zijn vader memoreert beleeft ze intens mee. 
Als ze het volgende moment in de spotlights 
stapt, straalt ze weer van geluk. Van zenuwen 
geen spoor. Spontaan zingt ze het lied mee 
dat Phil voor zijn vader, maar toch ook een 
beetje voor haar, heeft geschreven. Vanaf 
dat moment laat zij het verder allemaal over 
zich heen komen. Ze gaat ervan genieten, dat 
straalt ze uit!

Nicole, hoe zou jij jezelf willen typeren?
Nou, mijn moeder en mijn vriendin hebben dat al 
goed verwoord: Nuchter, gezellig, hard werken, 
overal bij willen zijn, veel ondernemen, genieten 
van het leven, dat is toch wel wat mij kenmerkt. 

En inderdaad, school was niet zo mijn ding. 
‘Waarom zou je meer doen als een zesje genoeg 
is’ was toen mijn houding. Remke en ik waren 
tijdens de les meestal met totaal andere zaken 
bezig. Toen ik tijdens de diploma-uitreiking van 
het VMBO een liedje zong kreeg ik daarna van een 
docent te horen: “Als ik geweten had dat je zo 
goed kon zingen had ik je wat minder vaak de les 
uitgestuurd.”  Ook tijdens de opleiding schoon-
heidsspecialiste aan het ROC Gilde Opleidingen  
had ik dergelijke ervaringen.
Als ik ergens echt voor wil gaan dan ben ik wel 
een doorzetter. In mijn huidige werk kan ik mijn 
kwaliteiten optimaal inzetten en ben ik inderdaad 
ambitieus. Bij ICI-Paris XL in Roermond ben ik nu 
assistent-filiaalmanager maar ik zou het liefst 
mijn eigen filiaal gaan draaien. Leiding geven, de 
cijfermatige kant, het organiseren, de omgang 
met mensen, dat zijn zaken die me wel liggen. 

Sporten? Hobby’s?
Ik handbal bij Rapiditas in het recreantenteam. 
Verder zeil ik graag. Na de basisschool ben ik 
van de scouting overgestapt naar het zeilen. Nog 
steeds neem ik ieder jaar deel aan een zeilweek op 
de Loosdrechtse Plassen. Vroeger als deelnemer, 
daarna als instructrice en de laatste jaren zit ik in 
de kookstaf. Maar gezelligheid opzoeken met een 
drankje en een hapje is eigenlijk mijn grootste 
hobby. Ik ben graag onder de mensen.

Jouw ultieme wensen?  
Waar staan jullie over vijf jaar?
Dan hoop ik mijn eigen filiaal te hebben en dat er 
hier in huis ons eerste kind rondloopt of misschien 
wel twee. En dat we nog steeds zo van het leven 
genieten zoals we dat nu doen.

Wat ging je doen nadat je het diploma 
schoonheidsspecialiste op zak had?
Na een stage op Menorca liep ik mijn laatste stage 
bij een gerenommeerde schoonheidssalon vlakbij 
het Amstelhotel in Amsterdam. We hadden daar 
de nodige ‘celebreties’ als klant, zoals Jan Smit 
die ik een Turkse hamam-behandeling heb mogen 
geven en ook cabaretier Hans Teeuwen heb ik op 
de massagetafel gehad. Het beviel me daar heel 
goed en na die drie maanden stage kreeg ik van 
mijn stagebegeleidster een baan aangeboden in 
het Okura-hotel waar zij een filiaal had. Daar 
heb ik onder andere de nagels van de prinses 
van Denemarken mogen lakken. Viereneenhalf 
jaar heb ik vervolgens in Amsterdam gewoond en 
gewerkt. Het familieleven en de vriendenkring 
in Limburg heb ik in die tijd wel altijd goed 
onderhouden. Ik heb toen heel wat treinkilometers 
afgelegd. 
In mijn Amsterdamse periode ontmoette ik Phil 
voor de eerste keer op het Moulin Blues Festival  
in Ospel. Hij was presentator en ik stond samen 
met een vriendin naast hem op het podium omdat 
wij foto’s maakten voor het Kika kinderfonds. 
Bezoekers konden met ons op de foto en de 
opbrengst doneerden wij dan aan het fonds. 
Het tweede jaar ontmoette ik hem weer tijdens 
Moulin Blues maar toen liep hij op krukken 
vanwege een hernia. Toen kwam ik pas echt met 

Cathy:
Moeder Cathy glundert van oor tot oor als 
zij het over haar dochter heeft. 
“ ‘School’ en ‘leren’ dat was niet zo haar 
ding. Nicole is meer een doener die wil 
weten waar ze het voor doet. In haar werk 
is ze nu wel heel fanatiek en ambitieus. 
Nicole is heel nuchter, laat zich niet 
opjagen en blijft rustig als er iets mis gaat. 
Ze is behoorlijk recht voor z’n raap en 
houdt van gezelligheid.”



13

mooimens

  Nicole van Bogget, 
‘vrâw vanne Preens’

Remke (vriendin van Nicole):
Het eerste wat Remke te binnen schiet 
is ‘plezier maken’. “Nicole is positief 
ingesteld en een echte sfeermaker met haar 
zangtalent. Onze fietsritten van Nederweert 
naar de Philips van Horne in Weert stonden 
dan ook altijd in het teken van zingen en 
onnozel doen. Ze weet het juiste liedje te 
vinden voor een situatie, wat hilarische 
en ook speciale momenten oplevert. Er 
zijn dan ook genoeg liedjes die me terug 
doen denken aan die fietsritten en andere 
speciale momenten die we samen hebben 
meegemaakt."



hem in gesprek en twee weken later waren we een 
stel.  Ik besloot Amsterdam vaarwel te zeggen en 
we huurden al vrij snel een appartementje op de 
Maaspoort in Weert. ICI Paris Roermond en later 
ook café De Tramhalt hier in Weert werden mijn 
nieuwe werkgevers. Twee jaar geleden hebben 
we dit huis aan de Stellingmolen gekocht en het 
bevalt ons hier prima.

Hoe waren de reacties van je werkgevers na 
de uitroeping?
Geweldige medewerking. Bij ICI Paris in Roermond 
heb ik vrij gekregen voor alle weekenden tot na 
carnaval en ook bij De Tramhalt ben ik tot en met 
Aswoensdag uit het werkrooster gehaald. Peter 
en Marcel hebben het mij de afgelopen tijd wel 
moeilijk gemaakt met hun toespelingen op een 
mogelijk prinsschap van Phil maar verder zijn 
het de beste ‘bazen’ die je kunt hebben in de 
Weerter horeca.

Drie jaar geleden is, na negen weken zieken-
huis, je vader Thieu op zevenenvijftig jarige 
leeftijd aan een hersenbloeding overleden. 
Denk je daar in deze dagen nog eens aan terug?
Natuurlijk, dat is toch iets wat een enorme 
leegte achterlaat. Dat was op 9 januari 2015 en 
het was precies de negende januari 2018 dat wij 
mijn moeder informeerden over het prinsschap 
van Phil. In herinnering aan mijn vader hebben 
we die dag dan toch iets feestelijks meegegeven.
 Ik kende Phil destijds een half jaar dus we hebben 
samen die intense periode meegemaakt. Van de 

begrafenis wilden wij als familie iets speciaals 
maken. Mijn broers zijn timmerlui en die hebben 
eigenhandig de kist gemaakt, mijn moeder 
heeft een prachtig levensverhaal geschreven en 
voorgelezen en ik heb Tears in Heaven van Eric 
Clapton gezongen waarbij Phil me begeleidde 
op gitaar. Aanvankelijk stond ik er wat huiverig 
tegenover maar toen ik eraan herinnerd werd 
dat mijn vader zo super trots op mij was geweest 
toen ik in 2008 tijdens het muziekgala van de 
Philips van Horne school  op de bühne van het 
Munttheater stond, vond ik het een kans om hem 
nog een keer trots te laten zijn. 
Verdriet is erg persoonlijk en ik vond het altijd 
moeilijk om te gaan met meelijwekkende 
verhalen. Emotionele toestanden komen overal 
voor, ik merk dat veel mensen blijven hangen in 
klein verdriet. Mijn motto ‘ga door met je leven’, 
als je echt verdriet hebt meegemaakt ga je klein 
verdriet relativeren en kom je er nog sterker 
uit. Na het overlijden van mijn vader heb ik een 
steviger band met mijn moeder en mijn broers 
gekregen. Door een gezamenlijk gemis groei je 
meer naar elkaar toe.

Nog andere gebeurtenissen in je leven die 
diepe indruk hebben gemaakt?
Het moment dat ik tijdens het muziekgala op 
de Philips mocht optreden was toch wel een 
keerpunt in mijn leven. Er kwam voor mij een 
einde aan een periode van onzekerheid als puber. 
Mijn zelfvertrouwen kreeg toen een enorme 
boost. De tekst van All you gotta change  van 

Alain Clark, het lied dat ik toen zong, verwoordt 
dat ook: Je bent goed zoals je bent. 
Én de geboorte van mijn neefje! De kleine Kian 
(3), het zoontje van mijn oudste broer. Ik ben 
zijn peettante en daar ben ik zo super trots op! 
Daar ga ik graag mee over straat en het liefst zou 
ik dan van de daken willen schreeuwen dat dit 
mijn kleine lieve neefje is. Kinderen daar ben ik 
sowieso dol op en het zal zeker iets heel moois 
worden als ik zelf, samen met Phil, kinderen mag 
krijgen.

Muziek is een belangrijke factor in zowel 
jouw als Phils leven. Waar is dat voor jou 
begonnen?
Al tijdens mijn basisschooltijd ging ik in 
Nederweert op zangles bij Lieke Smeets. Op 
de middelbare school had ik muziek in mijn 
eindexamenpakket en trad ik op bij muziekgala’s 
en tijdens de diploma-uitreiking. Al heel jong 
deed ik auditie voor Idols maar dat was net iets 
te hoog gegrepen. De laatste jaren staat het 
zingen op een lager pitje maar als Moerepetazie 
een nieuw nummer opneemt fungeer ik wel nog 
als achtergrondzangeres. Ook in het nieuwe 
nummer van Phil -nu vaak te horen op L1 radio- 
verzorg ik de tweede stem. Ik beleef er plezier 
aan en muziek is een sfeermaker. Zo hadden we 
laatst een personeelsfeestje met het personeel 
van café De Tram en dan gebeurt het zomaar dat 
ik in een overmoedige bui de microfoon pak en er 
een Tina Turner-medley uit knal.

Wat heb jij zelf met carnaval?  Ben jij ook een 
vastelaovendjveerder?
Heel zeker! Bij de Pinmaekers in Nederweert heb 
ik in de ‘Raod van Elluf’ gezeten. Ik heb daar ook 
enkele jaren meegedaan in de bonte avond met 
de groep ‘Kom mer dèh’ van Hans Caris. Geloof 
maar dat ik van de komende tijd ga genieten. Ik 
verheug me vooral op het ‘Bâl van de Preens’, 
daar heb ik al zoveel over gehoord. En natuurlijk 
de drie carnavalsdagen met de grote optocht als 
hoogtepunt. 
We hebben een geweldig leuke groep adjudanten 
met hun dames. We gaan knallen dit jaar!
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Gemeenteraadsverkiezingen, woensdag 21 maart 2018
De kandidaten van de PvdA Weert:

Uit ons verkiezingsprogramma:
Kinderen verdienen beter!  Naar de sportclub, 
mee op schoolreis en trakteren op je 
verjaardag. Allemaal! Daar werken we aan.

weertpvda@gmail.com

2. Leon Heuvelmans

1. Ad van Mierlo

5. Wim Janssen

4. Chantal Saes

7. Rob Renet

6. Malika Zaâboul3. Fanida Kadra

Toccata
wandmeubel

van €2596
  voor €1795

Aida
zitsbank3

Akadia
hoekcombinatie

van €2549
voor €1495

van €2626
voor
€1795

aanstaande

zondag
open

aanstaande zondag geopend 13.00 - 17.00
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Genderneutraal was met drieënveertig procent van de stemmen het meest irritante woord van 2017.
In de Londense metro is “ladies and gentlemen” vervangen door “everyone” en de NS vervangt ‘dames en heren’ door ‘reizigers’. Dat betekent óók dat de 
conducteur een zwartrijder niet meer mag toespreken met ‘Zo meneer, u bent de sigaar’, maar met ‘Zo reiziger, u bent de pineut.’ (‘Sigaar’ is te mannelijk?) 
En wat zal de verloskundige tegen de zojuist bevallen vrouw zeggen: 
‘ Het is een …euh, kijkt u zelf maar even.’ 
Er zijn dames- en herentoiletten, met een D of een H erop, of een vrouwtje en een mannetje, of een meisje op een pispot en manneke pis staand, zelfs 
een portret van Marilyn Monroe versus Arnold Schwarzenegger kwam ik eens tegen. En dan is er de rolstoel (in de horeca nog lang niet overal!). Nu doet ook 
het genderneutrale toilet zijn intrede. 
Verder legt de Hema zijn kinderkleding voortaan zonder aanduiding van geslacht in de schappen en het kabinet Rutte III wil dat alle overheden zoveel mogelijk 
genderneutraal te werk gaan.  Zijn het voorbeelden van ultieme inclusiviteit of overdreven politieke correctheid? Welke cultuurstrijd gaat hierachter schuil? 
Moet Weert hierin meegaan en ambtenaren op nascholing sturen om zich neutrale aanspreekvormen eigen te maken?

watzoujijdoenmet

Allereerst is HEMA er voor iedereen en wil het 
graag kinderen laten zijn wie ze willen zijn. Reeds 
geruime tijd ligt een deel van de jongens- en meis-
jeskleding zonder label met het geslacht, maar 
met de term kids in de winkel. Nog voordat de 
hele genderneutrale discussie op gang kwam.
De gedachte hiervan is dat als bijvoorbeeld een 
meisje een stoere donkerblauwe trui aan wil er 
niet in die trui staat dat het voor jongens is. De 
klant (ouder) bepaalt zelf of het kledingstuk bij 
het kind past. Iedereen mag dus aan doen wat hij/
zij wil zonder dat wij zeggen dat het voor een jon-
gen of meisje is. Dat maakt de kleding ook beter 
uitwisselbaar. In de winkels vind je de oorspron-
kelijke jongens- en meisjeskleding hoofdzakelijk 
wel bij elkaar gegroepeerd omdat je soort bij 
soort hangt en legt. De truien met een dinosaurus 
thema en die met hartjes liggen dus niet dwars 
door elkaar heen.

De term genderneutraal wekt irritatie op omdat 
het ontzettend politiek correct is waar ik geen 
voorstander van ben. Als je naar de achtergrond 
van het besluit van HEMA kijkt dan vind ik het een 
goede zet. Trek lekker aan waar je zin in hebt en 
laat die term dan voor wat hij/zij/het is.

Waar hebben we het toch weer over! Moeten er 
nog meer mensen in een hokje gestopt worden? 
Blijkbaar wel. Ik zou niet weten wie er van het 
vierde toilet gebruik zou moeten maken. Of zie ik 
dat verkeerd? Als dat wel zo is, mijn excuses. Het 
is toch normaal dat een man van het herentoilet 
en een vrouw van het damestoilet gebruik maakt?
Het derde toilet is bedoeld voor mensen in een rol-
stoel. Een simpele oplossing voor het feit dat dat 
er vaak niet is -ik ben geen technicus- is misschien 
een beugel of iets dergelijks, in de muur naast de 
pot, zodat ze meer steun hebben.
Nu datgene wat eigenlijk bedoeld wordt met ‘het 
vierde toilet’. Gelukkig is de medische wereld zo-
ver dat geslachtsverandering mogelijk is. Na vaak 
een jarenlang leven van zweven tussen hemel en 
aarde, is het eindelijk zover. Deze mensen gaan 
dan toch naar een dames- of herentoilet? Ook zijn 
er hermafrodieten die hun eigen toiletkeuze ma-
ken, naargelang ze zich voelen of kleden.
Ik noem mezelf als voorbeeld: met carnaval zie je 
mij toch niet met hoge hakken en de rest tussen 
de mannen staan? Ik ga heel gewoon naar het da-
mestoilet. Altijd gezellig en lachen bij de dames. 
Niemand maakt zich daar druk over. En zo hoort 
het ook!

Een hele kleine groep mensen die niet willen of 
kunnen kiezen tussen man- of vrouw zijn krijgt nu 
wel erg veel aandacht in de media. Ieder zijn ding, 
we leven in een vrij land en ik respecteer ieders 
mening maar het gaat mij net iets te ver om daar 
lang bij stil te staan. Zijn er niet belangrijker za-
ken om je druk over te maken? Zorg er bijvoorbeeld 
liever voor dat vrouwen en mannen gelijke salaris-
sen krijgen of dat vrouwen in ons land met meer 
respect behandeld worden ongeacht hun culturele 
achtergrond. 
Laten we gewoon even afwachten tot deze ‘twij-
felaars’ een keuze hebben gemaakt voor het ene 
of het andere toilet. Het gaat mij ook net iets te 
ver als overheden zoveel mogelijk genderneutraal 
te werk gaan. Vergeet niet dat er veel transgen-
ders blij mee zijn als ze na vele geslachtsoperaties 
eindelijk met ‘mevrouw’ of ‘meneer’ worden aan-
gesproken. Blijven er nog maar héél weinig sekse-
neutralen over.
In mijn zaak is iedereen welkom en als ik er iemand 
een plezier mee kan doen wil ik best op de deur 
van het damestoilet een plaatje bevestigen met 
‘ook voor genderneutraal’. Wordt er misbruik van 
gemaakt door mannen die de lolbroek willen uit-
hangen dan is het ook zo weer afgelopen.

Sebastiaan Witte (37),
 directeur HEMA Weert

Tejo Cardinaal (78), couturier en
 wereldrecordhouder ‘Kunstbreien’

Guido Hermans (59),
 uitbater Stadscafé Du Commerce

Het vierde toilet?watzoujijdoenmet
Door Ton Adriaens      



Level2 traprenovatie 

Bart Zentjens (36), eigenaar                        

                               

● Wat doet jullie bedrijf?
Wij renoveren en bekleden elke bestaande 
trap door nieuwe traptreden over de be-
staande treden te plaatsen.
● Waarin ben jij onderscheidend?
Goed en eerlijk advies, vakmanschap, kwali-
teit, goede service en garantie. Wij werken 
alleen met de beste producten, waardoor 
wij jarenlange garantie kunnen bieden. Op 
kwaliteit wordt bij ons niet bezuinigd.
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Een mooie traprenovatie opleveren zodat 
een klant 100% tevreden is.
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Fitnessen en daarna heerlijk op de bank 
hangen met mijn vrouw Nicole.
● Wat wilde je vroeger worden?
Vrachtwagenchauffeur. Ik heb ook jaren als 
chauffeur gewerkt, mooi beroep wat altijd 
zal blijven kriebelen. 
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
We hebben de afgelopen jaren al een grote 
groei mee mogen maken, ik hoop dat dit zo 
door gaat en dat nog meer mensen hun trap 
willen laten renoveren door ons.
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Dat is eigenlijk niet één persoon maar ik 
laat me graag inspireren door mensen met 
levenservaring en ondernemers die erva-
ring hebben in de zakenwereld. Met al deze 
adviezen probeer ik zelf de juiste keuzes 
te maken en van mijn bedrijf een succes te 
maken.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Dat is natuurlijk heel lastig te zeggen. We 
hebben het er vaak over in hoeverre we 
willen groeien door wel of geen personeel 
aan te nemen. Op dit moment hebben we 
besloten het bedrijf met z’n tweeën te laten 
groeien, maar wie weet waar het heen gaat.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
In de traprenovatie is veel verschil in kwa-
liteit van de materialen en de afwerking. 
Daarom is het belangrijk om geen appels 
met peren te vergelijken. Door onze ervaring 
willen wij het beste en het eerlijkste advies 
geven.

MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK●MAN(N)ENWERK

www.level2traprenovatie.nl 
06 13 23 53 10

www.vandemortellijstenmakerij.nl 
06 41 75 65 28

Van de Mortel Lijstenmakerij 
(nog de enige in Weert)

Henri van de Mortel (62), eigenaar            

● Wat doet jullie bedrijf?
Inlijsten van kunstwerken, foto’s, geboorte-
kaartjes kortom alles wat in te lijsten is.
● Waarin ben jij onderscheidend?
Steeds de grens opzoeken naar wat mogelijk 
is om tot een mooi resultaat te komen.
Inlijsten met bijvoorbeeld een dubbele of 
Franse passe-partout maakt vaak een ver-
schil van dag en nacht.
● Waar haal je de meeste energie uit op
je werk?
Uit de reacties van klanten bij het zien van 
hun ingelijst werk.
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
‘Bankwerken’ onder het genot van een glas 
lekkere wijn.
● Wat wilde je vroeger worden?
Timmerman. Ik kwam uiteindelijk in de 
kantoorvakhandel terecht waar ik 42 jaar 
gewerkt heb. In 2010 heb ik Vleeshouwers 
lijstenmakerij overgenomen.
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Het klantenbestand onder de dertigers en 
veertigers vergroten. 
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Diegenen die met weinig middelen iets heel 
moois kunnen maken

● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Mijn glazen bol is stuk.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Dat het inlijsten van een kunstwerk een 
absolute meerwaarde is.
Kleren maken de man of de vrouw. Dat geldt 
ook voor een mooi geschilderd of geprint 
doek of wat het onderwerp ook is dat inge-
lijst wordt.

www.jwbanden.nl 
(0495) 520 556
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J.W. Banden Weert

Jan Winkelmolen (57), eigenaar

● Wat doet jullie bedrijf?
Verkoop en montage van alle merken banden 
en velgen voor personenauto’s, bestelauto’s 
en zware vrachtwagens. Voor de vracht-
wagenafdeling beschikken wij over een 
compleet ingerichte mobiele werkplaats.  
Hierdoor zijn wij in staat bij een pechservice 
snel het gestrande voertuig weer op weg te 
helpen. Ook is het mogelijk om montagewerk 
bij de klant aan huis uit te voeren. Dit voor-
komt wachttijden van de chauffeur en werkt 
dus kostenbesparend.
● Waarin ben jij onderscheidend?
Het bieden van een perfecte service en 
vakmanschap gecombineerd met een goed 
en eerlijk advies.  Zowel voor de particuliere 
markt als de zakelijke markt is een juist 
advies uitermate belangrijk. Onze flexibele 
openingstijden zijn ook een pluspunt.  Kan 
het een keer niet anders dan sluiten wij niet 
voor dat het werk klaar is.

● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Elke dag geniet ik van tevreden klanten! 
Daar put ik energie uit.
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Wandelen, af en toe stappen en uit eten met 
familie of vrienden.
● Wat wilde je vroeger worden?
Was al heel vroeg duidelijk. Sleutelen aan 
mijn eerste brommer, motor en auto gaf 
mij veel plezier. Het moest dus iets zijn in 
de techniek en/of met voertuigen. Dat is 
gelukt. Na jaren in de autobranche gewerkt 
te hebben, kwam de uitdaging om een eigen 
bandenbedrijf te starten. 
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Nog meer servicegericht aan huis bij de 
truckklanten mijn werkzaamheden verrich-
ten.
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Visionair Nelson Mandela.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
De branche is constant in beweging. Deze 
ontwikkelingen verlangen een steeds ver-
anderende aanpak van werken. Mijn ver-
andering zal zijn hier goed op in te spelen.  
Denk bijvoorbeeld aan de truckservice en 
vlootinspecties buiten kantooruren en in de 
weekenden.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Hopen dat we gezond blijven, genieten van 
werk en vrije tijd.

Het vierde toilet?



watzoujijdoenmeteendagmet

Door Francis Bruekers

 Na de koffie, en de eerste shots op
 de slaapkamer, gaat het met 
 het autooke ‘vanne vrouw’ richting 
eerste opnamelocatie: het strand van de IJzeren 
Man in Weert. Hoewel het fris is, gaan de kleren 
uit en de camera aan. 

 Op naar het station. Even
 binnenwandelen, treinkaartje scoren 
 voor zes personen. Take one, take 
two. Check, weer een gedeelte van het script 
gehad. Rap d’n auto in en verder.

 Tijd voor het eerste pilske. 
 Alhoewel…  eerste? In het script
 worden enkele cafés genoemd, 
waarvan de eerste nu de deuren voor hen 
opendoet. Het is meteen gezellig. De opnames 
zijn bewust gepland rondom enkele cafés waar 
Moerepetazie opgetreden heeft, of waar de 
mannen vaker te vinden zijn. Robbie: “Zie het 
maar als een soort van stadspromotie.”

 Helaas loopt het script af na enkele
 horecazaken, de middag ook.  
 Het gezelschap vertrekt naar 
hun favoriete restaurant: Cafetaria Jaco in 
Boshoven. Daar wordt een goede bodem gelegd 
voor de optredens van die avond. 

 Stad en land hebben de mannen al
 afgereisd. Eerst in auto’s. 
 Tegenwoordig in een echte 
tourcamper: 'Toer de Moer'! Een supertoffe kar 
die recht doet aan de sterrenstatus van deze 
Bekende Wieërtenaren. 
Vertrek naar optreden nummer één: 
Gemeenschapshuis De Pinnenhof in Nederweert. 

Buiten is het koud, binnen is het warm. De 
mensen hebben er zin in. De mannen worden 
rustig ontvangen en kunnen nog eventjes 
relaxen. De aankondiging volgt en hoppatee…” 
Dootj met os mei-j vanaovundj. Vae veere 
Vastelaovundj.”
En zo nog enkele nummers meer. De zaal 
doet gezellig mee. De sfeer zit er goed in. 
“Neet normaal, de hieële zaal, met carnaval, 
stuiterbal.” Het bier vloeit rijkelijk. 

 Drie kwartier later verlaten de
 mannen de zaal. Op naar de 
 volgende gig bij Café/Zaal Jonas in 
Weert. Ook hier gaan de handjes de lucht in, de 
mensen kennen de super aansprekende muziek 
van Moerepetazie. Het is zelfs voor de meest 
verstokte carnavalshater niet mogelijk om stil te 
blijven zitten bij Moerepetazie, al is het alleen 
maar door die lekkere vrolijke smoelwerken van 
Robbie, Paul, Lex en Phil. 

Moerepetazie trekt de deur dicht van de laatste 
optreedlocatie en vertrekt naar het stamcafé 
Aod Bosseve. En zoals overal zit ook daar “un 
gaat in mien glaas! Ich vraog mich aaf wie det 
now kin. Net zoot d’r nog wat in. Zetj d’r mer 
gauw weer eine neer.” Nog even afpilzen en dan 
naar huis.
Tot en met carnavalszaterdag wordt er 
opgetreden. Daarna is het tijd om de 
Vastelaovundj zelf te vieren, met het gezin en 
vrienden. Robbie: “Verstand op nul, een dikke 
beurs inne tes en gaan met die banaan.”

Robbie Snoek (36), tubaspeler, dirigent, arrangeur, muziekdocent, zanger, vastelaovundjsliefhebber 
én een van de mannen van Fieëstband Moerepetazie. Wie kent hem niet. Vanaf de elfde van de elfde 
bezingt hij, samen met Paul, Lex en Phil, de Vastelaovundj in heel Limburg.  

Een dag met… 

08:30

10:00
Het verhaal begint in 2013 bij het eerste 
Vastelaovundsjnummerke ‘Kompliëet van Slaag’. 
Phil Aspers en Robbie zetten de eerste stappen 
en vragen er al snel Paul Beelen en Lex Schreven 
bij. Bij het uitbrengen van het nummer, laat 
Robbie en passant vallen dat hij prins wordt 
dat jaar bij de Brökwagters in Boshoven. Hét 
prinsennummer van Prins Robbie I is een feit. 
Dit smaakte naar meer. En zo is het gekomen, 
het ene na het andere vastelaovundjsnummer 
werd geschreven, ingezongen, ingespeeld, 
opgenomen, gemonteerd en gepresenteerd. 
En alles met giga-succes. Van heinde en 
verre komen de aanvragen om op te treden 
in zalen, tenten en feesten. “Kom dootj met 
os mei-j” wordt er uit volle borst gezongen. 
Toegankelijke carnavalsnummers, herkenbare 
melodieën, makkelijk te onthouden teksten, 
een gezellig viertal op de bühne. Wat wil de 
vastelaovundjvierder nog meer. Vier gewone 
jongens oet Bosseve, die het gemaakt hebben 
inne vastelaovundjstied! Robbie: “Tis geweldjig, 
unne jongesdraum keumptj oet!”

Robbie beschrijft de dag waarop hun nieuwste 
clip werd opgenomen. 

 De opnamedag van de clip ‘Danse’  
 is aangebroken. Het script ligt  
 klaar, de worstenbroodjes ook. De 
koffie pruttelt. De mannen verzamelen zich 
bij Robbie Snoek in huis. Inclusief de vaste 
jongens van beeld & geluid. Om alvast in de 
sfeer te komen, staat ‘Danse’ op de speakers. 
“Met Vastelaovundj, jao dan danse vae heej 
eedere aovundj. Veul mich lekker en vreej. Met 
Vastelaovundj, zeen vae altied d’r beej. Met 
Vastelaovundj….”

11:00

           Robbie Snoek, 
  een van de mannen van 
   fieëstband Moerepetazie oet Wieert

12:15

17:30

20:00

02:30

Een te gekke ontwikkeling op zaterdag 13 
januari 2018! Phil Aspers, een van de leden 
van Moerepetazie, werd Stadspreens van de 
Rogstaekers. Hij zal de Wieërter vastelaovundj 
voorgaan onder zijn devies: “AS DE MEZIEK 
BEGINTJ TE SPUUËLE EN DE GLAZE KLÎNKE, GAON 
VAE D’R SAME EINE DRÎNKE!” 
Het team van Weert Magazine feliciteert Prins 
Phil I, zijn Prinses Nicole en natuurlijk zijn 
kompanen van Moerepetazie!  
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Witte & Verheul Makelaars

Bas Verheul (43), mede-eigenaar                                             

● Wat doet jullie bedrijf?
Frank Lambers en ik zijn eigenaar van ons 
makelaarskantoor. We bemiddelen in de 
verkoop, aankoopbegeleiding, taxaties en 
verhuur van woningen en bedrijfsmatig on-
roerend goed. 
● Waarin ben je onderscheidend?
Het gaat er bij onze dienstverlening niet om 
wat een klant van een makelaar kan ver-
wachten. Het gaat erom dat je dingen doet 
die een klant juist niet verwacht! Totale 
procesbegeleiding op alle facetten. De markt 
vraagt om een andere aanpak. Als het nodig 
is, passen we die aanpak steeds opnieuw aan 
de markt aan.
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Ik voeg heel mijn IK toe. Mijn werk is mijn 
leven en wie ik ben. Uit het eerlijk goed 
doen. Mijn klanten en de zorg om mijn werk 
uitstekend doen, geven me mega voldoe-
ning en positieve energie. Zorgen dat de 
procesbegeleiding perfect verloopt met het 
beoogde resultaat of zelfs nog beter… dat is 
de drive om te blijven gaan!
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Het maakt niet uit hoe laat het is, ik kom 
altijd heerlijk thuis. Mijn vrouw, kinderen en 
de dieren geven me een liefdevol thuis. Echt 
ontspannen hoef ik niet, mijn werk is mijn 
leven en ook mijn ontspanning. Ik geniet 
van mijn werk en samen met Frank hebben 
we een super samenwerking. Als ik spanning 
voel, onderneem ik actie en zorg direct voor 
ontspanning.
● Wat wilde je vroeger worden?
Gelukkig. En dat ben ik ook. Wat heerlijk om 
deze vraag zo te kunnen beantwoorden.
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Ik ga nooit achterover hangen en denken dat 
we er zijn… dus in ieder geval hoop ik met 
een goede gezondheid nog jaren onze suc-
cessen te realiseren en evenveel plezier in 
dit werk te houden. 
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Mijn eigen wil… 
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
De digitalisering zal toenemen, maar de per-
soonlijke aandacht blijft bij ons hoog in het 
vaandel staan. Daar zal de komende jaren 
niets in veranderen.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Het vinden van een goede balans in jezelf is 
erg belangrijk. Hard werken... veel genieten. 
Ben eerlijk en oprecht…niet altijd leuk maar 
wel duidelijk. Schep geen valse hoop!

MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK●MAN(N)ENWERK

www.witte-verheul.nl
(0495) 535 939

(0495) 844 507
www.akroelhermans.nl

www.hgweert.nl
06  51 26 10 27

H&G Personeel en Organisatie

Joost Gruijters (33), partner, adviseur              

● Wat doet jullie bedrijf?
H&G adviseert organisaties over hoe zij de 
talenten van medewerkers optimaal kunnen 
benutten. Wij zetten betrouwbare assess-
menttechnieken en een assessorsteam in om 
talenten van mensen te verhelderen. Door 
deze te matchen met de organisatiebehoef-
ten, kunnen wij realistisch adviseren over 
inzetbaarheid, ontwikkelmogelijkheden en 
bijbehorende slagingskansen.
● Waarin ben jij onderscheidend?
Ik hoor van klanten dat ik doortastend ben 
in het verhelderen van hun vraagstelling. 
Verder denk ik persoonlijk dat mijn gespreks-
partners vaker  -terecht-  aanvoelen dat het 
voor mij menens is. Dat de betrokkenheid en 
gedrevenheid om houtsnijdende adviezen te 
geven, authentiek zijn.  Dat geldt overigens 
voor het gehele H&G-team. 

● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Uit boeiende gesprekken met ondernemers 
die hun organisatie verder willen brengen en 
waar wij vervolgens een bescheiden maar 
belangrijke bijdrage aan mogen leveren.  
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Door sport: wandklimmen en hardlopen. 
● Wat wilde je vroeger worden?
Ik wist lange tijd niet wat ik wilde. Uiteinde-
lijk ben ik gewoon mezelf geworden.
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Ik vind het belangrijk dat wij in de nabije 
toekomst een aantal nieuwe collega’s aan 
ons binden die op eenzelfde manier als wij 
‘in de wedstrijd zitten’. Wanneer de basis op 
orde is en blijft, komt de groei vanzelf. 
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Inspiratie vind ik dicht bij huis. Mijn vrouw 
heeft het nodige meegemaakt, maar dat 
heeft haar positieve attitude nooit belem-
merd. Ik ben tamelijk soepel door het leven 
gegaan, maar blijf mij immer zorgen maken 
over zaken die waarschijnlijk nooit realiteit 
worden. 
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
De invloed van technologische doorbraken is 
moeilijk voorspelbaar. Wel staat vast dat wij 
zullen verjongen en dat ‘het verhelderen van 
talenten’ onze specialiteit blijft.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Blijf nieuwsgierig naar jezelf, want zelfken-
nis leidt tot geluk!

           Robbie Snoek, 
  een van de mannen van 
   fieëstband Moerepetazie oet Wieert
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Roel Hermans 
Administratiekantoor

Roel Hermans (37), eigenaar                                       
                               
● Wat doet jullie bedrijf?
Ons kantoor is de sparringpartner voor veel 
ondernemers. Daarnaast nemen wij zzp-
ers en mkb’ers de complete administratie, 
fiscale zaken en overige werkzaamheden uit 
handen.
● Waarin ben jij onderscheidend?
Ik probeer mijn collega’s en onze klanten te 
inspireren het beste uit zichzelf en hun on-
derneming te halen. Ik probeer mijn enthou-
siasme over de robotisering in de verschil-
lende branches over te brengen op anderen.
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Uit ondernemers die het voor elkaar krijgen 
om succesvol te groeien met hun onderne-
ming. Stilstand is achteruitgang. 
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Door tijd te besteden aan onze beide kinde-
ren. Bovendien ben ik een echte sportlief-
hebber. Naast het volgen van vooral voetbal 
maak ik graag mijn eigen kilometers op de 
wielrenfiets. Eenmaal per jaar fiets ik een 
sponsorwielertocht, de homeride, waarmee 
we met een team van ondernemers geld 
ophalen voor de Ronald Mc Donald kinderte-
huizen in Nederland. 
● Wat wilde je vroeger worden?
Het enige wat ik me herinner, is dat ik al 
vroeg wist dat ik het financiële vak in wilde. 
Via MAVO en MEAO ben ik aan de HEAO afge-
studeerd richting Bedrijfseconomie.
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Een jaarlijkse kleine groei is gewenst. Ik zou 
graag onze dienstverlening willen verbreden 
naar andere producten: controlling, coaching 
en financiële planning.
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Afgelopen jaar een presentatie bijgewoond 
van Igor Beuker. Hij weet ondernemers een 
prachtige spiegel voor te houden over alle 
technische en digitale veranderingen die ons 
te wachten staan.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Onze markt verandert. De laatste jaren is 
veel tijd en geld geïnvesteerd in automati-
sering. De dienstverlening in ons vak ver-
andert. Waar onze werkzaamheden nu nog 
voor 70% uit administratie bestaan en 30% uit 
advies is het zaak om het advies de komende 
jaren te laten groeien. Daarom volg ik op 
dit moment een opleiding tot ondernemers-
coach.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Dat wij heel lekkere koffie hebben en ieder-
een welkom is om deze tijdens een vrijblij-
vend gesprek te komen proeven.



uitgelicht

33 jaar Boonte Aovundj: Waar ligt de start van 
jouw artiestenleven?
Het is allemaal begonnen bij de opening van café 
’t Pörtje op de Maaspoort. Daar trad ik voor de 
eerste keer op als Urbanus. In mijn vriendenclub 
had ik die rare Belg al vaker geïmiteerd en ik 
kende dan ook hele stukken tekst vanbuiten. Voor 
de grap werd het een act tijdens die opening. Daar 
was bonte avond-artiest Bert van Dooren getuige 
van en hij vroeg me of ik met dat typetje tot een 
eigen tekst kon komen. In mijn overmoed zei ik 
meteen ‘ja’ maar dat bleek lastiger dan gedacht. 
De Toeën-Toeëns waren geboren en we vierden 
daarmee nog enkele jaren succes tijdens de bonte 
avonden. Ons feestnummer 'Dootj de glaaze nog us 
vôl' stamt uit die tijd.

Had je als kind ook al het stempel van 
entertainer?
Niet dat ik me daarvan bewust was. Ik was vooral 
héél druk. Nu zouden ze dat als ADHD benoemen. 
Ik ben opgegroeid op de boerderij van mijn ouders 
op Laar. Dieren verzorgen, op het land werken, 
tractor rijden, het was mijn lust en mijn leven. 
Naar school gaan trok mij niet zo maar als er een 
toneelstukje moest worden opgevoerd was ik van 
de partij! Helaas was ik niet in toom te houden en 
het kwam zelfs zover dat mijn ouders het advies 
kregen een andere school voor mij te zoeken. 
Moest ik helemaal op de fiets naar de lagere school 
op Keent!

Waar ligt de kracht achter het succes van de 
bonte avond in Weert?
Dat zit hem echt in de gedrevenheid van een 
hechte groep talentvolle mensen die het beste 

bij elkaar naar boven halen. Het is een team dat 
in mijn ogen topsport bedrijft. Voorbereiding en 
repetities vragen een enorme tijdsinvestering. 
Tijdens de uitvoeringen ‘woon’ je bijna in 
het theater en krijg je van het thuisfront nog 
nauwelijks iets mee. Lange dagen, korte nachten, 
de nodige alcohol, dat vreet energie maar je krijgt 
er ook heel veel voor terug. 

De vraag naar jouw specifieke kwaliteiten is 
natuurlijk aan anderen om te beoordelen. Laat 
ik nou toevallig drieëntwintig jaar met jou op 
de planken hebben gestaan dus ik mag ze met 
recht benoemen: Jouw grote kracht was van 
‘niets’ ‘iets’ maken. Jij beet je vast in iedere 
rol die je kreeg toebedeeld: Stoer, nichterig, 
bekakt, onnozel, jij ging op zoek naar het juis-
te type. Inlevingsvermogen, timing en mimiek 
daar was jij –en ben je nog steeds- super in!
Anton knikt instemmend. Zelf noem ik dat 
‘kameleonnetje spelen’ vult hij aan, in het type 
duiken en daar één mee worden.

Hoe ga je het gat in je creatieve tijdsbesteding 
vullen? Gaan we je nog op andere podia terug-
zien?
Ik laat het op me afkomen en zal zeker niet in 
een gat vallen. Vergeet niet dat ik ook al vanaf 
mijn zestiende meeloop in de optocht: Met de 
Moêlemakers, met Hâlluf Um, met Mies Greijmans, 
met Riet van Noud, en nu alweer een groot aantal 
jaren met De Geknakdje Stieël. Daar kan ik veel 
creatieve energie in kwijt. Bovendien heb ik 
veel optredens gedaan met Harmonie St. Jozef 
Weert-Zuid, muzikale sprookjes gepresenteerd, 
een kerstverhaal verteld in de kerk van Keent, 

muziekavonden aan elkaar gepraat. Echt, om iets 
te mogen presenteren, daar kunnen ze me voor 
wakker maken. Op een podium contact maken 
met het publiek, mensen aanzetten tot genieten, 
op mijn manier, met een kwinkslag. Heerlijk is 
dat, super gaaf!

Heb je het ‘vastelaovundj-virus’ ook aan je kin-
deren doorgegeven?
Heel zeker! Mijn dochters Robin en Nikki zijn 
allebei fervente vastelaovundjvierders. Met Vörse 
Mik doen ze mee aan de optocht. Ze zijn heel 
creatief en brengen het liefst straattheater in de 
optocht. 
En met de hem kenmerkende schittering in zijn 
ogen vertrouwd hij mij vol trots toe: ”Stiekem 
heb ik vaak gehoopt met Robin nog een keer een 
sketch in de bonte avond te mogen spelen! “

We gaan hem missen in de bonte avonden, deze 
rasartiest, maar de ervaring heeft geleerd dat 
er altijd weer nieuwe mensen opstaan die het 
stokje overnemen. 

Anton Moonen in        ‘zijn’ theater!
Voor de laatste keer: 

Door Ton Adriaens

Anton Moonen  (53), de eerste artiest die 33 jaar op de bühne heeft gestaan om de bonte avonden van 
de Rogstaekers tot een succes te maken, gaat stoppen. Waarom? 
“Meerdere redenen: 33 is een mooi getal, de angst om te laat te stoppen en de enorme tijdsinvestering 
die het ieder jaar weer vraagt.” Ik praat met hem aan de vooravond van zijn laatste serie voorstellin-
gen in het Munttheater.

De Toeën-Toeëns op de 
11e van de 11e in 1986
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Starparade

Ton Wolter (52), eigenaar                    

                               

● Wat doet jullie bedrijf?
Ik zorg voor professioneel muzikaal enter-
tainment afgestemd op de gelegenheid.
● Waarin ben jij onderscheidend?
Door veelzijdig te zijn in mijn muziek, mij 
ook daadwerkelijk als een artiest presenteer 
en mij moeiteloos kan aanpassen aan het 
publiek van joviaal tot ingetogen. Het heeft 
mij al op veel bijzondere plekken gebracht.
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Het applaus en de lach van het publiek, iets 
wat ik  altijd weet te bewerkstelligen.
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Ik heb een relaxed leven overdag, ben 
meestal in het weekend tot ’s nachts op pad. 
Mijn dag eindigt altijd achter de pc of de tv 
op zoek naar het nieuws van de dag.
● Wat wilde je vroeger worden? 
Politieagent, maar dat had dan meer te ma-
ken met het uniform van
toen, dan dat ik in werkelijkheid boeven 
wilde gaan vangen.
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Mijn vrouw en zoon een onbezorgde toe-
komst geven. Daar is slechts één écht suc-
cesje voor nodig… 
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Lee Towers! Ja, lach maar, maar aandacht 
voor details dat heb ik echt van hem meege-
kregen.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar? 
Ik ga altijd voor een stijgende lijn, maar 
succes laat zich niet afdwingen. Het moet je 
gegund zijn.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Op 21 maart stel ik mij verkiesbaar voor de 
gemeenteraad in Weert voor Juist495! Er zal 
dan in ieder geval meer te lachen zijn.

MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK●MAN(N)ENWERK

www.tonwolter.nl
06 46 74 04 82                                             

www.frissenwoonadvies.nl
(0495) 460 736

Frissen makelaardij en 
taxaties o.g.

Marco Frissen (47), gecertificeerd 
makelaar/ taxateur o.z.          

● Wat doet jullie bedrijf?
Taxeren, verkopen, aankopen en verhuren 
van woningen in de regio Nederweert / 
Weert e.o.
● Waarin ben jij onderscheidend?
Door het kleinschalige karakter van mijn 
kantoor, is mijn dienstverlening persoonlij-
ker. Mijn klanten worden door mij persoon-
lijk begeleid gedurende het hele verkoop- en 
aankooptraject. Hierdoor kan ik gemakkelij-
ker inspelen op de wensen van mijn klanten. 
Als klanten alleen behoefte hebben aan des-
kundig advies, bijvoorbeeld bij het opstellen 
van een koopovereenkomst is dat bij mij ook 
mogelijk.
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Uit de diversiteit aan werkzaamheden die 
het vak met zich meebrengt en het dage-
lijkse contact met klanten. 
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Door naar muziek te luisteren en zelf muziek 
te maken.
● Wat wilde je vroeger worden?
Architect. Op de middelbare school merkte 
ik al gauw dat de ‘exacte vakken’ niet voor 
mij waren weggelegd. Het vak van makelaar/
taxateur bleek een uitstekend alternatief 
waarin mijn interesse voor architectuur en 
bouwkunde uitstekend van pas komt.
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Mijn ambitie is om op het gebied van de ma-
kelaardij te groeien. Dit mag echter niet ten 
koste gaan van de dienstverlening die ik mijn 
klanten wil bieden.  
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Mijn gezin inspireert mij dagelijks
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Ik verwacht dat mijn vak de komende 10 
jaar, door de toenemende digitalisering, 
sterk zal veranderen. De rol van de makelaar 
zal veranderen van intermediair naar advi-
seur, op allerlei gebieden. Hier zal ik mijn 
dienstenpakket als makelaarskantoor op aan-
passen. Stilstaan is immers achteruitgang!
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Binnenkort wordt mijn nieuwe website 
gepresenteerd waarmee ik mijn klanten nog 
beter van dienst kan zijn. Goed in de gaten 
houden dus. 

www.ptadministraties.nl
06 30 12 31 55

PTAdministraties

Peter Theunissen, gecertificeerd Register
Belastingadviseur

● Wat doet jullie bedrijf?
Wij ondersteunen ZZP’ers en ondernemers 
in het MKB op een zo breed mogelijk gebied. 
Wij voorzien ze van fiscaal advies, verzorgen 
hun gehele administratie en dragen zorg voor 
alle fiscale aangiftes.
● Waarin ben je onderscheidend?
Onze leus is: “Als alle anderen, maar dan 
anders”. Persoonlijke aandacht voor de klant 
staat bij ons centraal. En dit wordt niet ver-
taalt naar: “uurtje, factuurtje”.
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Waardering die teruggekoppeld wordt door 
de klanten. De kleine dingen als een compli-
mentje of een bedankje.
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Ik ga graag een stuk wandelen of borrelen 
met vrienden.

● Wat wilde je vroeger worden?
Dierenarts. Maar ik bleek niet zo goed tegen 
bloed te kunnen.
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Ik heb mijn bedrijf vanuit niets opgebouwd. 
Mijn streven is om verder te groeien zodat ik 
er tot mijn pensioen een goede boterham uit 
kan halen.
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
Niemand in het bijzonder. Ik heb wel be-
wondering voor mensen die vanuit niets iets 
hebben opgebouwd.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Ook in ons vakgebied worden steeds meer 
handelingen geautomatiseerd. Dit geldt 
vooral voor het administratieve werk. In de 
toekomst zal de nadruk nog meer gelegd 
gaan worden op een goede advisering en 
het tijdig inspringen op veranderingen in de 
markt.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Als je achter iets staat, komt de rest vanzelf!

Voor de laatste keer: 
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Snel, gemakkelijk en voordelig uw textiel wassen!
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ESSO Roost
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Doe uw was terwijl u tankt, 
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Wêrkpeliês van Nicole
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Stadspreens Phil I en zien gevolg

Maasstraat 46 - Weert
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Aannemer of  
 ZZP’er ?

Aannemersbedrijf Haex | www.haexbv.eu
HBR Timmerwerken | www.hbrtimmerwerken.eu

Wanneer u als particuliere of zakelijke opdrachtgever ver-
bouw- of nieuwbouwplannen heeft, zult u wellicht vroeg of laat 
voor deze keuze komen te staan: aannemer of zzp’er. Vaak 
wordt verwezen en gekeken naar de prijs/kwaliteitverhouding. 
Vaak bestaat de indruk dat de prijs bij een zzp’er aanmerkelijk 
lager is (in de praktijk blijkt dit vaak tegen te vallen) terwijl 
hij dezelfde kwaliteit levert. Voor wat betreft de kwaliteit 
kan ik kort zijn. U zult van mij geen slecht woord horen over 
zzp’ers. Het is een fenomeen dat in de huidige economie niet 
meer is weg te denken. En net als bij aannemers zijn er goede 
en minder goede. Sterker nog: om pieken op te vangen, maken 
wij er zelf dankbaar gebruik van. 

Nee, waar ik naar toe wil, is dat een andere afweging voor u 
zeker zo belangrijk kan zijn: de prijs/risico-verhouding! 
Hebt u er al eens bij stilgestaan dat zelfs de kleinste verbou-
wingen vaak al ingrijpen op bestaande constructies? En hoe 
complex de constructies tegenwoordig zijn van nieuwbouw-
woningen waar staal, beton, glas en andere materialen naast 
elkaar gebruikt worden? Vertrouwt u daarbij op een zzp’er die 
een mooi stukje metselwerk kan maken of op een aannemer 
met gediplomeerde mensen en een achterban op kantoor, be-
staande uit HBO geschoolde werkvoorbereiders die complexe 
situaties tot in detail kunnen uittekenen? Staat u er wel eens 
bij stil dat er ook iets fout kan gaan? Scheurvorming die niet 
te verklaren is, een vervelende lekkage die terug blijft komen. 
Hebt u dan garanties waar u op terug kunt vallen? Wie heeft er 
voldoende expertise en een uitgebreid netwerk om deze pro-
blemen uiteindelijk toch op te lossen? Wat gebeurt er als er bij 
de door u gekozen partij iemand getroffen wordt door een on-
geval, langdurige ziekte of een faillissement? Wordt het werk 
dan evengoed voortgezet en afgebouwd binnen de gestelde 
termijn. Wie kan hier op voorhand garanties op afgeven van 
Bouwgarant, Woningborg of vergelijkbare instanties? En wat 
als er bij de werkzaamheden sprake is van een vaste deadline, 
of tijdelijk dubbele lasten? Hebt u garanties dat de
planning gehaald wordt?

Vaak is er door een strakke planning en inzet van voldoende 
personeel zomaar een aantal maanden te winnen in de bouw-
tijd. Dan hebt u niet alleen een goede afweging gemaakt op 
basis van prijs/risico maar blijkt het ook met de prijs/kwali-
teitverhouding helemaal goed te zitten!

Huisdierenhotel DE HEGGE

Koenderstraat 2 a, Weert

Tel. 0495-524548 • www.dehegge.nl

 Wij zijn het hele jaar door geopend!

Huisdierenhotel DE HEGGE

Koenderstraat 2 a, Weert

Tel. 0495-524548 • www.dehegge.nl

 Wij zijn het hele jaar door geopend!

vakantieplannen in het voorjaar en zomer ?
Vergeet niet om TIJDIG een plekje voor uw 

hond/kat en knaagdier te regelen.

Advies of hulp bij VACHTVERZORGING nodig ?
trimmen / wassen (ook bij overmatige rui)

Wij staan voor u klaar !

Flexible dagopvang van 6.00 - 21.00 uur
Informeer eens naar de mogelijkheden

VUURWERK-ANGST ?
bij ons is 

een rustige 
JAARWISSELING

voor uw hond
gegarandeerd

Reserveer tijdig:
VOL=VOL

Ik wens u veel wijsheid 
en bouw plezier,

Huibert Roost
directeur / eigenaar

VEILIG EN COMFORTABEL OP WEG!
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 Wij zijn het hele jaar door geopend!

Huisdierenhotel DE HEGGE

Koenderstraat 2 a, Weert

Tel. 0495-524548 • www.dehegge.nl

 Wij zijn het hele jaar door geopend!

vakantieplannen in het voorjaar en zomer ?
Vergeet niet om TIJDIG een plekje voor uw 

hond/kat en knaagdier te regelen.

Advies of hulp bij VACHTVERZORGING nodig ?
trimmen / wassen (ook bij overmatige rui)

Wij staan voor u klaar !

Flexible dagopvang van 6.00 - 21.00 uur
Informeer eens naar de mogelijkheden

VUURWERK-ANGST ?
bij ons is 

een rustige 
JAARWISSELING

voor uw hond
gegarandeerd

Reserveer tijdig:
VOL=VOL

Ik wens u veel wijsheid 
en bouw plezier,

Huibert Roost
directeur / eigenaar

VEILIG EN COMFORTABEL OP WEG!

seniorenweetjes

“Alles door mekaar erin gegooid; batterijen, 
medicijnen, inktpatronen”, verzuchtte de man 
achter het loket hoofdschuddend. Zelfs in de 
milieubox verwachtte hij gescheiden afval, dat 
‘scheelde hem sorteerwerk’.
“En dit is elektrisch!”  Zonder zijn bezwaarde 
blik van de inhoud van de box af te wenden 
reikte hij me het kapotte basisstation van de 
telefoon aan.
“Oké, eh … matrassen, waar kan ik die kwijt?”
“kijk eens naar die bordjes!” En nog steeds 
zonder enig oogcontact wees hij richting de 
grote rode containers. Die hebben linksboven 
allemaal een zwart-wit tekstbord maar daar 
had ik al naar gekeken en nergens ‘matrassen’ 
ontdekt.
“Eh … matrassen?”
“De eerste hier!” En inderdaad stond er, 
in totaal andere kleuren en een afwijkend 
lettertype, laag bij de grond een tekstbord 
‘Matrassen’. 
“Ja, nu zie ik het ook ja! En plastic?”
“Dat moet in de laatste maar niet dát 
plastic.” Hij wees op de grote plastic zak met 
draagtasjes, flacons en zo meer die bovenop 
de matrassen in mijn auto lag waarvan de 
achterklep gapend open stond.
“Sorry maar, waarom dat niet?”
“Alleen hard plastic!”
“En waar moet ik dan met díe zak blijven?”
“Restafval!”
Ik kon mijn oren niet geloven. “Dus al het plastic 
dat ik iedere week heel milieubewust bij het 
winkelcentrum in de ondergrondse container 
gooi dat is hier …” “restafval” onderbrak hij 
me.
Licht getergd reed ik tot halverwege de rij 
containers naar ‘restafval’ en vervolgens dóór 
naar de laatste want ik had ook een bak met 
plastic kommetjes en bekers en een paar oude 
plastic emmers bij me. Toen ik met de emmers 
het trapje naast de container naderde werd 
ik door een milieubewaker aangehouden: “Die 
emmers! Restafval!”
Dit kreeg voor mij een wel erg hoog Jiskefet-
gehalte en ik reageerde ietwat laatdunkend met: 
“Hallo, dat is voor de gewone burger toch niet 
meer te begrijpen zeg!”
“Dat zal ik u uitleggen, kijk...” Met beide 
handen vervormde hij een ronde emmer tot een 
ovaal. 
“Hard plastic springt kapot.” Mijn instemmend 
geknik was niet echt overtuigend. Dit soort 
‘colleges’ maakten mij op de middelbare school 
ook al wantrouwig. Mijn argwaan speelde nog 
door mijn hoofd toen ik de Curverbak met 
kommetjes en bekers van echt héél hard plastic 
in de container wilde kieperen: de bak zelf 
schoot mij uit mijn handen.
Weer naar de milieudiender. Of hij die bak er 
alsjeblief voor mij uit kon halen? 
“Maar dat is wél hard plastic!” 
”Ja, maar ik wil hem wél graag terug.” Ook deze 
milieuhandhaver wist wat zuchten was. Met een 
hark en zichtbare tegenzin viste hij mijn bak er 
weer uit. Met de emmers op weg naar ‘restafval’ 
hoorde ik hem tegen een collega zeggen: “De 
mînse snappe auch niks!”
 

MILIEUBEWUST

mensendingen

Ton Adriaens Het theater 
waar elk bedrijf 
     kan schitteren!

"Het VrouwEvent kreeg extra alure door de 
sfeer en mogelijkheden van het theater"

Joke van der  Mast  
Media-adviseur Weert Magazine



*Actievoordeel geldig voor particuliere orders tot en met 31 maart 2018 bij aanschaf van een nieuwe Nissan MICRA, JUKE, PULSAR, QASHQAI of X-TRAIL. Informeer voor de volledige 
voorwaarden in onze showroom. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard speci� caties. Drukfouten voorbehouden. © 01-18

Verbruik en uitstoot van de getoonde modellen   99 -162 G/KM   3,8 - 6,4 L/100 KM (NEDC) NISSAN.NL

ACE: STANDAARD MET VELE EXTRA’S

 Gratis vervangend vervoer 
 Serviceprijsvergelijking
 Levenslange Nissan Assistance
 Gratis e-check voor uw Nissan

Onze showroom biedt volop vernieuwing en volop voordeel. Want op ál onze modellen is er nu de Ace: een 

‘limited edition’ actiemodel met een extra rijke uitrusting. Leverbaar op de Nissan JUKE en PULSAR én op de 

gloednieuwe Nissan MICRA, QASHQAI en X-TRAIL. Uw actievoordeel kan oplopen tot € 3.500* en geldt tot 

en met 31 maart, dus mis het niet!

NISSAN ACE MODELLEN
MET ONGEKEND VOORDEEL

CHECK VRIJBLIJVEND UW INRUILPRIJS OP ONZE EIGEN INRUIL- EN ACTIESITE: WWW.NISSAN.NU

Jacob Romenweg 8  6042 EZ Roermond Tel. (0475) 39 53 40
Roermondseweg 87 6004 AR Weert Tel. (0495) 58 07 00 www.autoniroc.nl

NISSAN MICRA NISSAN QASHQAI NISSAN X-TRAILNISSAN PULSAR
NIEUWENIEUWENIEUWE

NISSAN JUKE
Voordeel tot € 1.700* Voordeel tot € 3.500* Voordeel tot € 3.000* Voordeel tot € 2.800* Voordeel tot € 3.400*
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