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•  Een paar dagen weg in het voorjaar 

 of in de zomervakantie?

•  Heeft u al onderdak voor uw hond/kat geregeld?

•  Reserveer tijdig: Vol=Vol

•  Flexibele dagopvang van 6.00-21.00 uur

•  Professionele vachtverzorging: ook om uw hond 

 door de rui te helpen

•  Informeer eens naar de mogelijkheden

Wij zijn het hele jaar door geopend!

Brugstraat 21 
Nederweert 

Tel. 0495-631237

KOOP
ZONDAG

13.00 - 17.00 u.

8 aprilOnze 

voorjaarscollectie   

       is
 binnen

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.

Ringselvenweg 2 6002 SW Weert
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.

0495 - 54 52 08



inhoudsopgave

Weert Magazine valt iedere maand bij ruim 31.000 huishoudens in de bus. Daarnaast 
is Weert Magazine ook digitaal te lezen. Op onze website www.weertmagazine.com is 
niet alleen de laatste editie te vinden maar ook alle voorgaande uitgaves. 
Weert Magazine ligt iedere maand op een 25-tal afhaaladressen. Deze vindt u ook op 
de website. 
Heeft u Weert Magazine niet in uw brievenbus gehad? 
Meld dit dan via het ‘niet ontvangen’-formulier op onze website. Er wordt een 
exemplaar nabezorgd en uw klacht wordt doorgegeven aan de verspreider.
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inbedrijf

Graafschap Hornelaan 140H, 6004 HT Weert
T (0495) 634 090   M 06 – 419 81 081

info@enro-energy.nl  www.enro-energy.nl

Roy Willekens

“Ik heb er nooit bij stilgestaan dat er zoveel 
te besparen viel op energiezaken totdat ik 
in contact kwam met Enro energy”, aldus 
Perry Entjes, eigenaar van DPS Fashion & Style.  
“Voor mij als ondernemer hadden energiezaken 
geen hoge prioriteit. Daar komt nog bij dat ik 
in het verleden vervelende ervaringen heb ge-
had met overstappen van energieleverancier. 
Mede hierdoor heb ik de laatste jaren gekozen 
voor een variabel contract bij een regionale le-
verancier. Roy Willekens van Enro energy heeft 
mij doen inzien dat ik zonder te investeren een 
mooie besparing kan realiseren op mijn ener-
giezaken. Ze werken immers op basis van “no 
cure, no pay”.

Sinds 2011 realiseert Enro energy vaste besparin-
gen voor zakelijke afnemers. Roy Willekens legt 
uit dat de kracht van Enro energy ligt in het to-
taalplaatje. “We kijken niet alleen of er voordeel 

te behalen valt uit de inkoop van energie, maar 
ook of er bespaard kan worden op de netwerkkos-
ten en/of meetdiensten. Tevens monitoren we het 
verbruik van de klant. We nemen de klant alle (ad-
ministratieve) werkzaamheden uit handen. Van de 
opzegging van de huidige energieleverancier tot 
controle van de nieuwe contracten.”

“Jaarlijks verzorgen wij de collectieve inkoop 
(Tender) van de aflopende contracten. We bren-
gen de volumes van onze klanten samen en bie-
den verschillende leveranciers de mogelijkheid om 
een voorstel uit te brengen. De leverancier met 
de scherpste tarieven en gunstigste voorwaarden 
wint de ‘tender’. De klant is hierdoor jaarlijks 
verzekerd van scherpe tarieven zonder dat ze er 
omkijken naar hebben.”
Roy merkt dat de klant, door de maatregelen van 
de overheid, bewuster is geworden van het ge-
bruik van energie.

“De laatste tijd krijgen we steeds vaker het ver-
zoek of we ook de aanschaf van LED verlichting 
en/of zonnepanelen kunnen verzorgen. Omdat dit 
een apart vakgebied is, zijn we een samenwerking 
aangegaan met bedrijven die hierin gespeciali-
seerd zijn. Zij kunnen onze klanten verder advi-
seren. Op deze manier kan Enro energy bedrijven 
een compleet pakket aanbieden om te besparen 
op de energiekosten.”

Enro energy
“Hoeveel energy kunnen 

we voor u besparen?”

Hoogveldstraat 16 - Weert
T. 0495 - 53 48 19
www.buco-wooncentrum.nl

MEER DAN ALLEEN
MOOI WONEN 2e 

PAASDAG
OPEN 
13.00 - 17.00 UUR

Hoekbank Horta in stof, in vele opstellingen mogelijk 2995.-

Onze nieuwe collectie 
bestaat uit veel meubelen 
met 1001 mogelijkheden 
in kleuren, uitvoeringen 
en maten. Zo creëert u uw 
eigen, unieke meubel op 
maat. Als u daar ons totaal-
advies bij optelt ervaart u 
dat onze collectie méér is 
dan alleen mooi wonen.



‘Het klinkt cliché, maar als ik gitaar speel, voel ik 
me lekker, op mijn gemak. Het voelt vertrouwd als 
ik het instrument in mijn handen heb; dan heb ik 
alles onder controle en weet ik waar ik mee bezig 
ben. 

Net zoals mijn vader
Als tienjarig ventje begon ik door mijn vader met 
akoestische gitaar spelen. Ik zag hem als een voor-
beeld. Toen hij begon met lessen, startte ik ook. 
Maar ik was hem vrij snel voorbij. Mijn vader vond 
dat niet leuk en stopte er daarom mee. Daarente-
gen ging ik door met gitaar spelen. Ik had les bij 
iemand thuis. Ik weet nog dat hij een klapper vol 
liedjes met eenvoudige akkoorden had. De eerste 
nummers die ik speelde, waren van The Beatles, 
Abba en The Rolling Stones. Deze vond ik niet zo 
zeer geweldig, het feit dat ik iets kon spelen, gaf 
mij een kick. 

De elektrische gitaar
Maar langzamerhand verdween mijn interesse 
voor de akoestische gitaar. Mijn vader en ik ke-
ken daarom naar andere opties.  Ik weet nog dat 
ik met hem bij de muziekwinkel wat elektrische 
gitaren uitprobeerde. Het moment dat ik voor 
de eerste keer een van de snaren op zo’n gitaar 
aansloeg was geweldig. Het klonk zo gaaf, ik was 
meteen verkocht. Het motiveerde me zelfs meer 
met gitaar te doen. Ik ging nummers spelen die ik 
echt leuk vond, van ACDC en Metallica. Ook ging ik 
mezelf filmen tijdens het spelen en zette ik deze 
filmpjes op YouTube. Op aandringen van mijn va-
der ging ik zelfs op straat spelen! 

Het eerste bandje
Gitaar spelen groeide uit tot mijn passie. Niet veel 
later startte ik mijn eerste bandje. Met hen repe-
teerden we een keer in de week. Veel optredens 
hadden we niet, daar waren we ook niet veel mee 
bezig. De nadruk lag op het jammen, samen met 
vrienden gezellig muziek maken. Wat me wel altijd 
bijgebleven is, was spelen op de Koninginnemarkt 
in Weert. We hadden een tentje opgezet waarin 
we van plan waren de hele middag te spelen. Maar 
we kenden maar drie nummers. In het begin was 
iedereen enthousiast, maar op den duur waren de 
mensen moe van de nummers die ze toen wel tig 
keer gehoord hadden. 

Rockacademie?
Ik was zestien toen de band uit elkaar ging. We 
waren uit elkaar gegroeid. Bovendien was het 
mijn laatste periode op de middelbare school. Ik 
moest een beroepskeuze maken, dat vond ik las-
tig. Uiteindelijk wilde ik naar de Rockacademie in 
Tilburg, maar dat instroomniveau had ik nog niet. 
Ik besloot de vooropleiding te doen in Best. Een 
keer in de week had ik les en werd ik voorbereid 
op de muziekopleiding. Ik haalde daar alleen niet 
genoeg uit om een jaar later wel naar de Rockaca-
demie te gaan. Ik was te druk bezig met andere 
dingen, zoals de band Uncle Harry waarin ik nu 
nog speel. 

Herman Brood 
Het jaar erop startte ik met eventmanagement. 
Ook dit bleek niets voor mij. Ik nam een tussen-
jaar om nog eens goed na te denken wat ik precies 
wilde. Samen met de toetsenist van Uncle Harry, 
die toen net een studie erop had zitten, trok ik 
me terug. We gingen voor onszelf aan de bak. Met 
Uncle Harry zorgden we voor optredens, startten 
een crowdfunding waarmee we een album opna-
men en probeerden op die manier te groeien. Dit 
lukte; het jaar erop werd ik aangenomen op de 
Herman Brood academie in Utrecht. Daar zit ik nu. 
Hoewel het een mbo-muziekopleiding is, bevalt 
het me. Misschien zelfs beter, omdat in tegenstel-
ling tot een hbo-opleiding de focus meer ligt op 
praktijkgericht onderwijs. 

Toekomst
Mijn drijfveer is te kunnen leven van muziek, op 
welke manier dan ook. Hoe dat eruit gaat zien, 
weet ik nog niet. Maar ik weet dat ik er altijd veel 
voor zal moeten doen om er mijn brood mee te 
kunnen verdienen. Je moet realistisch zijn: het is 
geen vetpot en de kans om door te breken is klein. 
Op dit moment timmer ik hard aan de weg met 
Uncle Harry. Eind december stond ik met de an-
dere leden in de finale van de Limburgse talenten-
jacht Nu of Nooit. Daarnaast ben ik met een vriend 
bezig met een nieuw project. Met hem op drums 
en ik op gitaar vormen we een powerduo dat een 
soort psychedelische stonerpop maakt, a la royal 
blood en white stripes.’

‘Je moet realistisch zijn: het is geen vetpot en de kans om door te 
breken is heel klein.’ Toch haalt Bram van der Schans (21) uit Weert 
alles uit de kast om van zijn passie zijn beroep te maken. Dit is zijn 
verhaal.

talent

Door Laura Mennen

‘Ik wil kunnen leven van muziek, 
       op welke manier dan ook’
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eenhuisvertelt

Door Francis Bruekers

“In een stenen huis gaan wij dood!”
Met deze uitspraak illustreert Bianca Meinhardt (47), zelf trotse Sinti, het verzoek van 
de verhuurder om in sociale huurwoningen of chalets te gaan wonen. “Wij willen wonen 
zoals de reizende Sinti dat altijd hebben gedaan: in een woonwagen! Stel je de vraag eens 
andersom voor. Dat burgers verplicht zouden worden hun woning te verlaten om – buiten 
hun eigen cultuur en gewoonten – in een woonwagen te gaan wonen. Dat zouden zij nooit 
doen omdat het niet bij burgers past. Precies zo is het bij ons. Een stenen huis past niet 
bij ons! Ik word al claustrofobisch bij de gedachte aan een stenen huis. “

Erfgoedprijs Gemeente Weert 2017
Bianca is een gedreven voorvechtster van de Sinticultuur. Om meer bekendheid te geven 
aan deze woonwagencultuur, meldde zij de Sinti in Weert aan voor de Erfgoedprijs Weert 
en verzamelde zij in alle lagen van de bevolking publieksstemmen. Van de 682 uitgebrachte 
stemmen op de twaalf genomineerde initiatieven, gingen er 437 naar hen. De erfgoedprijs 
voor het immaterieel erfgoed van de Sinti was een feit. Een waar ‘Monumentje van Geluk’.  
Het gevoel van tegenstrijdigheid is dan ook groot, omdat de gemeente Weert anderzijds 
uitsterfbeleid hanteert voor woonwagenkampen waardoor dit cultuurgoed beetje bij beetje 
verdwijnt. 

Bianca voelt zich voor het blok gezet. Er komen jaarlijks nieuwe 
bouwplaatsen vrij, maar voor (kinderen van) Sinti komen geen 
nieuwe woonvakken en geen échte woonwagens. Zelf bouwen mag 
niet. De situatie lijkt uitzichtloos. Een facebookoproep voor meer 
woonwagenstandplaatsen, werd 197 maal gedeeld en kon op vele 
positieve reacties rekenen. 

Inrichting
De Sinti zijn trots op hun woning. Een woning 
op wielen, die je weliswaar niet ziet, maar 
er wel onder staan. Het is niet groot, maar 
er zit alles in. Hoewel Bianca wel nog heeft 
moeten strijden voor de komst van een 
douche- en toiletruimte. Haar man Poelie 
memoreert aan de levering van de keuken. 
“Het bedrijf dat de keuken zou leveren 
heeft uren aan de weg gestaan en durfde 
niet het kamp op te rijden.” De keuken 
is er gekomen, als ook de badruimte. Het 
belangrijkste zijn echter de herinneringen 
die er zijn opgebouwd. 
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eenhuisvertelt

“In een stenen huis 
            gaan wij dood!”

Onderhoud en vervanging?
Hun woonwagen dateert uit 1982 en is aan vervanging toe. Een onveilige stroom-
situatie in de stoppenkast – die net geen vlam vatte – en een gaslek verergerden de 
situatie. Poelie: “Andere huurders ontvangen regelmatig een schrijven over (groot)
onderhoud door de verhuurder. Wij hebben zo’n brief nog nooit gehad. “
De verhuurder gaf Bianca in eerste instantie de keuze: woning, woonwagen of chalet. 
De ‘keuze’ werd vervolgens teruggebracht naar chalet. In een folder stond hoe het 
worden zou. Bianca en haar man wisten niet hoe zij het hadden! Dit was in de verste 
verte geen woonwagen! 

Sinti voor altijd!
Zoon Nino Schäfer (24) ervaart het Sinti-gevoel tot op het bot. Zijn 
vader Poelie Schäfer (49) is van huis uit een reiziger. Nino is geboren 
en getogen in de huidige woonwagen op de vaste standplaats aan de 
Poorterhof in Weert. Zijn voorgeschiedenis draagt Nino met zich mee 
voor zijn overleden opa, weergegeven in een sleeve: een tattoo over 
de volle lengte en breedte van zijn rechterarm. Daarop is een typische 
zigeunersetting te zien met man, paard en wagen, inclusief trap naar 
het hiernamaals en een beeltenis van de Heilige Maagd Maria. 

Dinosaurus
“De dinosaurus kent iedereen, terwijl het een uitgestorven diersoort is. Wil de 
maatschappij ons straks ook zo herdenken? Waarom moeten wij weg?” schrijft 
Bianca in haar verhaal, te lezen op www.sintiweert.nl. Een diepgeworteld gevoel 
van discriminatie en onbegrepenheid, zorgt voor frustratie en ongenoegen. “We 
hebben de burgemeester en de directeur van Wonen Limburg hier op de koffie 
gehad, om hen uit te leggen wat we bedoelen. Wij hoeven niet in een nette 
woonwijk. Wij willen het gevoel hebben elke dag te kunnen vertrekken, al weten 
wij best dat rondtrekken niet meer is toegestaan.” 
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Van Horne puzzel

HORIZONTAAL

4.  Woonden in het voormalige klooster op de Biest.

6.  Volbloed moutig speciaalpils:  ….bier de Montmorency.

8.  Deze gebroeders Jan en Herman waren de aanvoerders van de Beeldenstorm.

10.  In welk stadsdeel van Weert lag het hoofdverblijf van Graaf Philips van Horne?

12.  Bij zijn afscheid in Weert (1546) dineert Van Horne in herberg ‘In de …’.

13.  Aantal hoorntjes in wapen van Weert.

14.  Welk woord ontbreekt voor ‘jaarduiding’? … domini

16.  Hier werd Van Horne onthoofd.

18.  Hoeveel jaar bestaat de Stichting Stadsgidsen Regio Weert?

19.  Hier werd Philips van Montmorency waarschijnlijk geboren.

20.  Water rondom kasteel.

24.  Lange laan in Weert.

28.  Philips van Horne droeg de titel ‘Ridder van het Gulden …’

29.  Maak de straatnaam compleet: ‘… van Meursstraat.’

31.  Wat is de functie van het gebouw recht tegenover de Sint Martinuskerk?

35.  Wie hieuw met één slag het hoofd af?

36.  Titel Gerard I van Horne: ‘… van Weert.’

38.  Maand waarin Philips van Horne in 1568 werd onthoofd.

39.  Over deze kardinaal werd in 1561 een klacht ingediend door 

 
Willem van Oranje en Lamoraal van Egmont.

40. Voornaam van de moeder van Philips van Horne.

41. Voornaam van kroniekschrijfster.

VERTICAAL
1.  Echtgenote van Philips van Horne.

2.  In 1555 wordt Van Horne benoemd tot stadhouder van …

3.  In Weert ligt de Graaf …straat.

5.  Hij moest de Nederlandse opstandelingen straffen in 1566.

7.  Zoveel jaar duurde de oorlog die in 1568 begon.

9.  Kasteel van de Van Hornes in Weert.

11.  Woonzorgcentrum in hartje Weert.

15.  Hier is graaf Van Egmont begraven.

17.  Ontwerper stadsplattegrond Weert anno 1565. 

21.  Wat was er voorheen gevestigd in de Van Horne-kazerne?

22.  Zo werd Van Horne geëxecuteerd.

23.  Rijksmonument in centrum Weert.

25.  Huidige eigenaar Van Horne Kazerne.

26.  Belangrijk vervoermiddel Philips van Horne.

27.  Met welke kleur werden de nonnen aangeduid in het 

 
klooster Maria-Wijngaard?

30.  Edelen zijn van …

32.  Groot spektakel op 11 en 12 mei 2018.

33.  Hierheen vluchtten op 24 juni 1568 de moeder

  
en vrouw van Van Horne.

34. Naam van de broer van Philips die in 1570 is geëxecuteerd.

37. Hier komt keizer Karel V aan op 3 september 1543. 

Alle antwoorden op de vragen in deze puzzel zijn te vinden in dit magazine. De oplossing is een woord van twaalf letters (zie markering).

Stuur uw oplossing vóór 16 maart a.s. naar: hornepuzzel@gmail.com of naar Weert Magazine, Graafschap Hornelaan 140H, 6004 HT  Weert.

Hoofdprijs: een fi gurantenrol in ‘Graaf van Horne – De Musical’ op 11 en 12 mei a.s. Bovendien worden nog enkele andere verrassende prijzen 

verloot onder de juiste inzendingen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. De winnaars staan in Weert Magazine van eind maart. 

Hoofdprijs: rol in GvH de Musical
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* alleen geldig op zitmeubelen

*

uitslag

Op de puzzel die in het Graaf van Horne Magazine 
van eind februari stond, zijn talloze goede 
inzendingen binnengekomen. 
Het woord dat gepuzzeld moest worden is: 

BEELDENSTORM

Het lot bepaalde uiteindelijk de winnaar: 
Daniëlle Nies-Slabbers uit Weert. Zij wint een rol 
in ‘Graaf van Horne – De Musical’ 
die op 11 en 12 mei a.s. wordt uitgevoerd. 
Daniëlle geeft de prijs graag door aan haar 
dochter Puck (14) die ervan droomt om actrice
te worden. Puck maakt beide dagen deel uit van 
de cast.

De andere prijs (twee entreekaartjes voor de 
musical) gaat naar mevrouw Gerry van Deursen 
uit Nederweert.

Uitgepuzzeld



Grachten van Göteborg
Matty woont sinds 2011 in Göteborg; de stad is na 
Stockholm de grootste stad van Zweden (510.000 
inwoners) en heeft de grootste haven van het land. 
Als we Matty onze vragen voorleggen komt hij net 
terug van een middagvoorstelling in de bioscoop. 
Het is namelijk de laatste dag van Göteborgs Film-
festival. Matty: “Leven in Göteborg scheelt niet zo 
heel veel met het leven in Nederland. Het weer 
is hier net zo slecht, zo niet slechter en … men 
klaagt er hier net zo hard over. De mensen zijn wel 
anders. Zweden zijn over het algemeen vrij geslo-
ten en op zichzelf. Het is niet gemakkelijk om echt 
goede vrienden met ze te worden. Ik denk dat Ne-
derlanders wat meer open zijn. Göteborg zelf is 
niet zo groot, vergelijkbaar met Utrecht. Je hebt 
een aantal goede musea, er is een mooi groot park 
in de stad (Slottsskogen) en de binnenstad is best 
mooi. Je hebt hier ook grachten; Nederlanders 
hebben in 1621 namelijk de binnenstad ontwor-
pen, gebaseerd op de grachten van Amsterdam!”

Montreal; koud maar levendig
Samen met zijn twee jaar jongere zus Elly groeide 
Matty op in Altweerterheide. Zijn vader is een ge-
boren en getogen Heienaar en zijn moeder komt 
uit Sterksel. Na het College in Weert volgde hij de 
studie chemische technologie aan de HTS in Eind-
hoven en bioprocestechnologie aan de Universiteit 
van Wageningen. Na zijn afstuderen ging hij aan 
de slag als onderzoeksassistent aan de Universiteit 
van Gent. Na een jaar vertrok hij voor zijn promo-
tieonderzoek (PhD) naar de École Polytechnique 
in Montreal in Canada. Matty: “Dit is een Frans-

talige school maar ik heb mijn proefschrift in het 
Engels geschreven. Daarna heb ik hier ook nog een 
post-doc gedaan.” Een post-doctoral researcher 
is een pas gepromoveerde junior-onderzoeker die 
zelfstandig wetenschappelijk onderzoek verricht 
aan een universiteit. De École Polytechnique is 
te vergelijken met een technische universiteit in 
Nederland en hier ging Matty aan de slag als ‘as-
sociate researcher’. Matty: “Ook al woon ik nu in 
Göteborg, Montreal is mijn favoriete stad in de 
wereld geworden. Die stad leeft, al is het -25 gra-
den. Er is altijd wat te doen. Je hebt er bijvoor-
beeld ‘Igloofest’, een elektronisch muziekfestival 
dat verspreid is over vier weekends. Alles speelt 
zich buiten af, in hartje winter. Ondanks tempe-
raturen van -20 graden is het gewoon uitverkocht. 
En ook al heeft Montreal 3,5 miljoen inwoners, als 
je een tijdje in dezelfde buurt woont, krijg je toch 
een soort van ‘ons-kent-ons’-gevoel”, zegt Matty. 

In Göteborg werkt Matty aan de Chalmers Uni-
versity of Technology. Dit is een vooraanstaande 
universiteit op het gebied van natuurwetenschap 
en technologie met zo’n 11.000 studenten. Matty 
werkt daar als ‘associate professor’ in milieusys-
teem-analyse. Matty legt uit wat dat inhoudt: “Ik 
onderzoek voornamelijk de effecten die het pro-
duceren van producten hebben op ons milieu. Het 
verminderen van die effecten op bijvoorbeeld het 
klimaat is daarbij vaak van belang. Samen met 

Waar veel leerlingen op de mid-
delbare school nog twijfelen over 
wat ze willen worden of welk 
vakkenpakket ze moeten kie-
zen was het voor Matty Janssen 
(45) uit Altweerterheide op het 
(toenmalig Bisschoppelijk) Col-
lege al vrij snel duidelijk: “Later 
ga ik iets met scheikunde doen”. 
Wat dat ‘iets’ zou zijn, was wel 
nog een vraagteken. Na een stu-
die chemische technologie, een 
studie bioprocestechnologie én 
een promotieonderzoek aan de 
Universiteit van Montreal werkt 
Matty nu als “associate professor” 
aan de Universiteit van Göteborg. 
Een professor in milieusysteem-
analyse met een paardenstaart 
die luistert naar elektronische 
muziek en houdt van ‘hiken’ in 
de meest afgelegen en koudste 
gebieden op aarde; een interes-
sante combinatie!

Professor Matty Janssen:  
Van Altweerterheide tot Antarctica

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

Matty tijdens een hike in Kirgiziê - South Engilchek 
gletsjer basiskamp (4100m) - de piek in de 
achtergrond (in het midden van de foto) is Khan 
Tengri (7010m) (2016)

collega’s bekijk ik of en hoe het produceren van 
bepaalde artikelen milieuvriendelijker gemaakt 
kan worden.” Kan hij misschien wat concrete 
voorbeelden geven? Matty: “Bijvoorbeeld, wat 
zijn de effecten van het maken van krantenpa-
pier? Het kappen van de bomen, het transport van 
die bomen naar de fabriek en de verwerking van 
de bomen tot papier. Wat is dan het effect op het 
milieu als je gerecycled papier gebruikt om nieuw 
papier te maken? Recycling is over het algemeen 
goed voor het milieu”, benadrukt Matty. “Een an-
der voorbeeld is biobrandstoffen. Bio-ethanol kan 
gemaakt worden van mais, maar ook van land-
bouwafval zoals tarwestro. Dan gaan we kijken 
naar de productie en het gebruik van bio-ethanol 
vergeleken met dat van ‘gewone’ benzine. Een 
laatste voorbeeld is het berekenen van de ecolo-
gische voetafdruk van een pak melk. Een typische 
vraag is dan: ‘Hoeveel CO2 wordt er uitgestoten 
tijdens de productie van een pak melk?’ Dat soort 
berekeningen verschijnen dan als onderdeel van 
een eco-label op het pak melk”, legt Matty uit.

Naast zijn werk als onderzoeker geeft Matty ook 
les in zijn vakgebied in een Master-programma, 
genaamd ‘Industrial Ecology’. Daarnaast heeft hij 
samen met een aantal collega’s een MOOC (Mas-
sive Open Online Course) ontwikkeld. Deze cur-
sus ‘Sustainability in everyday life’ loopt op dit 
moment via edx.org en kan door iedereen gratis 

Wat doet een pak melk met 
ons milieu?

Lessen in duurzaamheid 
voor iedereen
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wegvanhier

gevolgd worden. Edx.org is een online platform 
waarop universiteiten wereldwijd (vaak gratis) 
cursussen (MOOC’s) publiceren. Matty vertelt hoe 
het werkt: “De cursus gaat over hoe je dingen in 
het dagelijks leven duurzamer zou kunnen doen. 
Bijvoorbeeld door het vervangen van de klassieke 
gloeilamp door energiezuinige lampen. Of door 
het minder eten van rundvlees. Wij proberen uit 
te leggen waarom dat zo is. We praten ook over 
het huidige probleem van plastic in de oceanen 
en hoe dat uiteindelijk ook een negatief effect 
op de volksgezondheid kan hebben. We heb-
ben de cursus zo ontwikkeld dat iedereen die de 
middelbare school heeft gedaan het zou moeten 
kunnen volgen. Alles is trouwens in het Engels.”

Alleen op de wereld
Een leuke bijkomstigheid van zijn baan is dat 
Matty voor congressen en vergaderingen op de 
mooiste plekken komt, meestal in Europa, van 
Noord-Zweden (Luleå) tot Zuid-Italië (Bari). “Soms 
moet ik ook wat verder reizen, zoals naar Seoel, 
Chicago en Vancouver. Ook ben ik alweer drie keer 
in Montreal terug geweest.” Heeft deze professor 
nog tijd voor hobby’s? “Jazeker; lezen, films en 
tv-series (Altered Carbon van Netflix) kijken en zo 
nu en dan een concertje meepikken. Ik luister veel 
elektronische muziek en ik ga graag bergwande-
len, oftewel ‘hiking’, het liefst zo afgelegen mo-
gelijk. Een aantal jaren terug heb ik in het noorden 
van Zweden (net boven de poolcirkel) in de bergen 
gewandeld en er was bijna niemand anders, za-

lig! De afgelopen twee jaar ben ik in voormalige 
Sovjetrepublieken (Kirgizië en Georgië) geweest, 
echt machtig mooi. Het zuiden van Chili is ook wel 
een aanrader (Nationaal Park Torres del Paine).” 
Binnenkort hoopt Matty te kunnen gaan wandelen 
in de Indiase Himalaya. De Himalaya bevat meer 
dan 40 bergtoppen boven de 7000 meter hoogte 
en 9 toppen boven de 8000 meter. Daaronder is de 
hoogste berg ter wereld, de Mount Everest (8850 
meter hoog). Voor de langere termijn staat er nog 
iets anders op zijn verlanglijstje: Antarctica, het 

continent rond de Zuidpool en tevens de koudste 
plek op aarde. “Ik heb het niet zo op zon-bestem-
mingen”, licht Matty zelf toe. Dat komt dan goed 
uit want op Antarctica zijn temperaturen gemeten 
van -89 graden. Dan is een festival bij -20 een ‘walk 
in the park’. Op de vraag of Matty in het buitenland 
blijft of terugkomt naar Nederland antwoordt hij: 
“Voorlopig blijf ik in Zweden. Het bevalt me hier 
goed en het is redelijk dichtbij. Als alles een beet-
je mee zit kan ik, van deur tot deur, in zes uur tijd 
in de Hei zijn. Zelfs met de buurtbus”, lacht Matty.

Pembrokeshire Coast Path, Wales (2013)

Aan het water is Skärhamn - 
een uur ten noorden van Göteborg (2017)
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Combi 48 SB
Een zeer populaire machine uit de 

Stiga-serie welke eigenlijk alles heeft wat 
een grasmaaier moet hebben. Krachtige 
Briggs & Stratton motor en grote lichtlo-

pende wielen met achterwielaandrijving, 
grote grasopvangbak, combi-systeem en 

een maaibreedte om meters te maken. 
Maaihoogte met 1 hendel instelbaar.

DYNAMIC SPEEDCONTROL

11

In mijn vorige column heb ik uitgelegd wat het verschil 
is tussen een tandprotheticus, een tandtechnicus, een 
klinisch prothese technicus en een tandarts. Hoe groot de 
verschillen ook zijn in opleiding en in kunnen, zo klein is het 
verschil in het doel! Het doel om iedereen met een glimlach 
de deur uit te laten gaan. 

Ik zie het wekelijks. Mensen die binnenkomen met een oud 
versleten gebit of met een nieuwer slecht passend gebit. 
En telkens hoor ik; was ik maar eerder gekomen! Want het 
comfort van een goed gebit is goud waard. Slecht kunnen 
eten kan voor maag- darmproblemen zorgen, niet kunnen 
lachen omdat je gebit losschiet zorgt voor ongemakken en 
schaamte, een te lage beet zorgt voor kapotte mondhoeken 
en kaakgewrichtsklachten die zelfs kunnen ontaarden in 
nekklachten en hoofdpijn. Kleefpasta is slecht voor de 
gezondheid vanwege de zware metalen die erin zitten en 
zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit nummer van Weert 
Magazine gaat deels over lifestyle en jezelf iets gunnen. 
Ik zie het ook als jezelf niet verwaarlozen. Ik heb laatst 
voor een dame van 103 een nieuw kunstgebit mogen maken. 
Dit gunde zij zichzelf terwijl een meneer van 75 mij vroeg 
of hij nog wel een nieuw gebit waard was. Een goede 
gezondheid en een goed passend gebit ben je altijd waard!
Twijfelt u over uw huidige gebit maar blijft u er mee 
doorlopen omdat u denkt dat u lastig bent? Of bent u 
vaak weggestuurd bij een behandelaar en voelt u zich 
niet serieus genomen? Ik vind niemand lastig, ik geef 
advies en help u als u dat wilt. Vaak ligt het eraan dat een 
behandelaar niet goed naar een patiënt luistert en zich 
aangevallen voelt in plaats van het probleem probeert te 
begrijpen.

Mijn doel is om iedereen te helpen; 
de drempel is laag want ik doe u geen 
pijn. Woont u in een verzorgings- of 
verpleegtehuis? Dan kom ik graag 
naar u toe. Want iedereen verdient 
een goed zittend gebit. Wist u 
dat als u in een verpleegtehuis 
woont uw prothese vaak 
voor 100% vergoed wordt?

Mocht u graag advies 
of informatie willen? 
Heeft u vragen? Laat 
het ons weten. Als u 
vermeldt dat u deze 
column hebt gelezen 
krijgt u een gratis 
controle bij ons in 
de praktijk! Dat kan 
in Weert, Maarheeze 
en Roermond. Waar en 
wanneer het u uitkomt.  

Gun jezelf 
     een lach!

Geopend: maandag t/m vrijdag voor reparaties en info. 
Behandelingen op afspraak, (0495) 592 622, Kerkstraat 38a in Weert.

www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus



actueel

Ze spreken vol gedrevenheid 
over hun doel; op 7 juni a.s. 
meerdere keren de Alpe d’Huez 
beklimmen tijdens het jaarlijkse 
evenement Alpe d’HuZes. Met 
dit evenement wordt geld in-
gezameld voor onderzoek naar 
kanker. Kanker, de ziekte waar-
aan Weertenaar Rob Clement 
vorig jaar februari op 51-jarige 
leeftijd overleed. Hij liet zijn 
vrouw Léanne en hun drie kin-
deren achter. Zij gaan nu – on-
dersteunt door een grote vrien-
dengroep – gezamenlijk de Alpe 
d’Huez bedwingen om mee te 
helpen de ziekte te bestrijden. 
Een indrukwekkend en open ge-
sprek met het gezin Clement. 
Het gezin straalt een energie uit die ik ervaar 
vanaf het moment dat ik hun woning op Laar bin-
nenkom. Energie om met het team te streven naar 
een enorme opbrengst voor het bijzondere doel: 
kankeronderzoek. Als iemand de afgelopen jaren 
heeft beseft hoe machteloos we zijn tegenover 
deze heftige ziekte, dan zijn het Léanne en haar 
kinderen wel. Rob -bij leven operationeel chef 
bij de politie- kreeg totaal onverwacht een epi-
leptische aanval. Daarna bleek dat hij een zeer 
agressieve hersentumor had. Léanne (47): “Deze 
vorm van kanker is dodelijk. Omdat maar relatief 
weinig mensen deze ziekte krijgen, is er ook nog niet zoveel over bekend en genezen is niet moge-

lijk. Vanaf het moment dat we deze enorm heftige 
boodschap kregen, wisten we eigenlijk al dat we 
de strijd gingen verliezen. De vraag was alleen: 
wanneer?” 
Rob werd in april 2016 ziek, geopereerd in juni 
daarna zeven weken bestraling en chemo. “Dank-
zij de inzet van de artsen en het doorzettingsver-
mogen van Rob hebben we onze droomreis naar 
Zuid-Afrika nog kunnen maken. Deze vakantie was 
al geboekt voor Rob ziek werd en we wilden dit 

met ons gezin heel graag uitvoeren. Want je weet, 
dit kan de laatste keer zijn”, vertelt Léanne. Ook 
dochters Sita (15) en Nori (13) beseften heel goed 
hoe bijzonder deze reis zou worden. “Het was vaak 
verdrietig maar we hebben ondanks de ziekte van 
papa ook heel veel gelachen en genoten”, vertelt 
Nori.  Sita: “Papa zei altijd, ‘je moet genieten van 
het leven, vooral van de kleine dingen’. Dat heeft 
hij ons ook geleerd. Hij was zó actief en heel veel 
met ons bezig. Als coach op de sportclubs en hel-
pen op school”. Nori valt haar zus bij: “Ondanks 

“Ik voel vaak dat 
papa nog hier 

in huis is.”

Kinderen en vrouw 
van overleden 
  Rob Clement 
    fietsen de 
  Alpe d’Huez op

Door Desiré Kappert

‘Team Rob’ met de fietsers en begeleiders, dat op 7 juni 2018 de berg meerdere malen gaat bedwingen. 
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actueel

dat hij ziek was, genoot hij van alles. Zelfs nog de 
laatste maand toen hij niet veel meer kon gingen 
we nog met de vriendengroep weekendjes weg. 
Maar hij zei ook vaak ‘sorry’, omdat hij zich dan 
schuldig voelde. Hij heeft zo gevochten, nu gaan 
wij vechten op die berg…”, zegt ze met tranen in 
haar ogen. Er valt een bijzondere stilte aan tafel.
Rob werd geconfronteerd met een hersentumor. 
Totaal onverwacht, totaal uit het niets. Als politie-
functionaris was hij kerngezond, hij sportte veel 
en had een zeer positieve levensstijl. Rob en Léan-
ne wisten dat patiënten met deze agressieve her-
sentumor nog een gemiddelde levensduur van 15 
maanden hebben. Léanne: “Dat maakt dat ik me 
zo wil inzetten voor deze ziekte. Doordat we er zo 
weinig van weten, kunnen we er ook nog zo weinig 
aan doen. Bij de uitvaart van Rob hebben we in 
plaats van bloemen gevraagd geld te doneren.
 

Met de opbrengst kon het Maastricht UMC+ een 
bijzonder apparaat aanschaffen, een zogenaamde 
‘shudder’. In het laboratorium van het MUMC+ 
heeft hoogleraar Marc Vooijs een techniek ontwik-
keld die het mogelijk maakt tumorcellen, direct 
uit de patiënt, in het laboratorium te kweken. De 
tumorcellen groeien in bolletjes die in beweging 
worden gehouden door ze te schudden, waardoor 
ze langer blijven leven en onderzocht kunnen wor-
den”, legt Léanne gedreven uit. Zo kunnen er in 

het laboratorium in een schaaltje kleine tumoren 
groeien voor onderzoek. Met deze methode kun-
nen er in principe oneindig veel tumorcellen wor-
den verkregen voor onderzoek, bijvoorbeeld voor 
het testen van nieuwe geneesmiddelen. Léanne 
vervolgt: “Omdat er relatief weinig mensen een 
hersentumor hebben en de tumor zich vaak in een 
niet te opereren deel van de hersenen bevindt, 
is er weinig weefsel beschikbaar voor onderzoek. 
Daarom is deze techniek een echte vooruitgang.”
De kinderen zijn gedurende het ziekteproces van 
hun vader nauw betrokken bij alles wat er gebeur-
de. Léanne: “We zijn altijd heel eerlijk en open 
naar de kinderen geweest. Wij vonden dat ze 

daar recht op hadden. Als gezin moet je het toch 
met elkaar dragen.” Ook nu, ruim een jaar na zijn 
dood, wordt er erg open gesproken over Rob en 
zijn dood. Zoon Jint (11): “Ik voel vaak dat papa 
nog hier in huis is. Ik ga ook een spreekbeurt hou-
den over Alpe d’HuZes en hersentumoren”. Sita: 
“Ik weet dat papa ons altijd zou beschermen. Ik 
denk ook vaak aan zijn positieve instelling en dat 
geeft me kracht. Nori: “Ik heb deze week proef-
werkweek en vraag papa dan vaak om hulp.”
Verbondenheid en saamhorigheid heeft ertoe ge-
leid dat het gezin nu volop in training is voor de 
beklimming(en) van de Alpe d’Huez. Inmiddels 
zijn er dertien fietsers en twee hardlopers die 
als ‘Team Rob’ de berg gaan bedwingen. Voor de 
familie is sporten een regelmatige activiteit: vol-
leybal, hockey en hardlopen. Jint, Nori en Sita 
zijn vol overtuiging van het slagen van hun missie. 
De zusjes willen ‘zeker drie keer omhoog…’ Ook 
Léanne gaat de uitdaging aan. “En weet je wat 
mooi is? Ann Hoeben, de behandeld internist-
oncoloog van Rob, rent zelfs mee de berg op. Zo 
slaan we als patiënten, nabestaanden en medici 
de handen in elkaar voor hersentumoronderzoek. 
Deze agressieve vorm van kanker moet een halt 
toegeroepen worden.”

Ann Hoeben licht haar deelname toe: “Ook voor 
een medisch team zijn dit zeer intensieve be-
handelingen. Het verlies van een patiënt is altijd 
zwaar, zeker op jonge leeftijd. Toch is dit voor mij 
en mijn collegae ook de kracht en motivatie om 
te streven naar ‘beter en meer behandelen’. Niet 
met enkel het verlengen van levensduur, maar ook 
van de levenskwaliteit. Toen Léanne me benader-
de met het plan om de Alpe d’Huez op te fietsen, 
is dit initiatief in ons neuro-oncologie-team on-
middellijk omarmd en ondersteunen wij waar we 
kunnen. Enerzijds ter nagedachtenis aan Rob en 
al onze andere patiënten die we in de afgelopen 
jaren aan deze tumor hebben verloren, anderzijds 
ter ondersteuning van hersenkanker-onderzoek.”
Het gezin Clement is in ieder geval heel enthou-
siast bezig met alle voorbereidingen. Half maart 
zijn de buitentrainingen begonnen. Ze liggen goed 
op schema. Om zoveel mogelijk geld in te zame-
len heeft het team meerdere evenementen geor-
ganiseerd. Er is een muzikale benefietavond, een 
wijn- en spijsproeverij en een grote brunch (meer 
op facebook: teamRobAlpedhuzes). Het streefbe-
drag van Team Rob ligt op 20.000 euro. Een enorm 
bedrag, maar gezien de grote liefde en gedreven-
heid waarmee ze aan de slag zijn is het haalbaar. 
“Het mag niet zo zijn dat Rob voor niks zo jong is 
gestorven”, besluit Léanne.

“Papa heeft keihard  
 gevochten tegen 
   zijn ziekte, 
 nu gaan wij vechten…”

Wijn & Spijsproeverij ‘Celebrate la vita’, 
vrijdag 13 april 2018
De Schuttershoeve Weert, i.s.m. 
Silverlicious en Enoteca Italvini
Mail TeamRobAD6@gmail.com voor info 
en aanmelding.

Alpe d’HuZes Brunch, 
zondag 29 april 2018
Restaurant Twee, Weert-Laar
Mail TeamRobAD6@gmail.com voor info 
en aanmelding.

Rob’s Benefietconcert ‘Alpe d’HuZes’, 
vrijdag 25 mei 2018
Muziekcentrum De Bosuil, Weert
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.debosuil.nl

“Het mag niet 
zo zijn dat Rob 

voor niks zo jong is 
gestorven…”

Rob Clement, stierf 
op 51-jarige leeftijd 
aan een hersentumor.



Nicole Smolenaers

J.O.U.W.verhaal

De allereerste spijkerbroeken werden in de tweede helft van de negentiende eeuw als werkkleding gedragen 
in Amerika. Inmiddels zijn jeans niet meer weg te denken uit ons straatbeeld en zijn spijkerbroeken 
te koop in allerlei modellen, maten en prijsklassen. De Spijkerbox heeft zich de laatste twintig jaar 
gespecialiseerd in goede, betaalbare jeans. Na een mooi hoofdstuk in Nederweert vindt eigenaar Paul 
Winkelmolen (52) het tijd voor een nieuwe uitdaging in de binnenstad van Weert. De deuren van zijn 
winkel in de Langstraat zijn begin maart opengegaan.

Gondje, Paul en Imke

De Spijkerbox heeft een goede reputatie in Ne-
derweert. De meest voor de hand liggende vraag 
is dan ook: waarom verhuizen? “We hebben 
vaste klanten uit onder meer Budel, Leveroy en 
Stramproy. Door de aangepaste verkeersstructuur 
binnen de kern van Nederweert blijven veel klan-
ten die met de auto komen helaas weg”, geeft 
Paul als eerste antwoord. “De Weerter binnen-
stad krijgt de komende tijd een flinke boost en 
dat heeft tevens meegespeeld in de beslissing van 
Gondje en mij. Zeker omdat we met deze stap een 
mooie basis creëren voor de toekomst van onze 
dochter Imke.”

Ervaren spijkerbroekenverkoper
Imke (22) werkt, naast haar parttimebaan bij kap-
salon Hoofdzaak, al in de zaak en ook vrouwlief 
Gondje (49) springt regelmatig bij. Paul zelf is een 
zeer ervaren spijkerbroekenverkoper. De oudere 
generatie kent hem wellicht nog als het vertrouw-
de gezicht van Van Bree in Weert. “Ik heb ontzet-
tend veel geleerd van Hessel van Bree, een uitste-
kende ondernemer met veel waardering voor zijn 
personeel. Helaas is hij op veel te jonge leeftijd 
overleden, anders had ik waarschijnlijk nog voor 
hem gewerkt.”

Alhoewel, de groeiende vakkennis en het commer-
ciële inzicht hebben Paul zijn horizon doen verbre-
den, met de start van De Spijkerbox in 1998 als ge-
volg. “De dynamiek van de detailhandel geeft mij 
energie, net als de leuke babbels met klanten, die 
je door de jaren heen echt goed leert kennen.”

Zowel die behoefte aan spontaan contact met 
mensen als de drive voor het ondernemen, deelt 
Paul met zijn broers die allemaal een eigen zaak 
hebben. “Wim, Leon, Peter en ik kunnen gewoon 
niet voor een baas werken”, vertelt de winkelier 
lachend. “Geen idee hoe dat komt; onze vader 
heeft vijftig jaar als ambtenaar bij de gemeente 
gewerkt. Onze oudste zussen, Wilhelmien en Elly, 
zijn ook levenslustige, ondernemende types en be-
kend in de Weerter horeca.”
De kinderen van familie Winkelmolen zoeken al-
lemaal graag het avontuur op én de gezelligheid. 
“We vinden samenzijn heel belangrijk. Op zondag-
middag komen we graag - in het verleden soms wel 
met twintig personen - bij elkaar bij moeders aan 

tafel. En nu is mijn broer met Cafetaria Winkel-
molen mijn buurman. Heerlijk!”
De enthousiaste winkelier meent dit oprecht. Om 
zijn relaas te onderstrepen wijst hij naar de toon-
bank. Het dressoir uit het ouderlijk huis heeft, na 
een stevige opknapbeurt, in deze vorm een ere-
plaats in de zaak gekregen.

De casual collectie
Verder is de winkel voorzien van een basic interi-
eur met veel hout en (hoe kan het ook anders) 
jeanswanden. “We verkopen ook een basiscollec-
tie casual spijkerbroeken vanaf 39,90 euro, voor 
zowel dames als heren, van labels als Bram’s Paris, 
Wrangler en New star. De stoerdere modellen en 
wassingen zijn van de merken Cars en Petrol. Deze 
zijn slechts een paar tientjes duurder.”
De collectie spijkerbroeken is aangevuld met 
t-shirts, shirts en truien - onder meer van Noize 
en Twin life - en ook met accessoires voor de fi-
nishing touch. Kortom, makkelijk te combineren 
vrijetijdskleding tegen een goede prijs/kwaliteit-
verhouding.

Zonder toeters en bellen
Hoewel Paul met passie over zijn zaak en collectie 
praat, is de verhuizing van Nederweert naar Weert 
nagenoeg geruisloos verlopen. Zelfs aan de ope-
ning is geen ruchtbaarheid gegeven. “We hebben 

zonder toeters en bellen gewoon om tien uur ‘s 
ochtends de deuren geopend; dat past zowel beter 
bij De Spijkerbox als bij wie wij zijn.”

In de eerste maand hebben hoofdzakelijk vaste 
klanten de winkel bezocht. “Nieuwe potentiële 
klanten, die hier toch iets makkelijker binnenlo-
pen, laten vaak weten blij te zijn dat er weer een 
echte, basic jeansshop is. Met name het feit dat 
we dé Wrangler Texas verkopen, spreekt zich snel 
rond. In alle sectoren en branches blijven klassie-
kers enorm populair.”

Tot slot zegt de ervaren spijkerbroekenverkoper 
dat niemand de populariteit van het online shop-
pen kan terugdringen, maar dat hij gelooft in per-
soonlijke aandacht en beleving. “Klanten willen 
toch verschillende modellen passen en rekenen op 
eerlijk en goed advies. Dat krijg je niet op inter-
net, alleen in een fysieke winkel met goede ser-
vice. En dat is wat wij het winkelend publiek in 
Weert bieden.”

De Spijkerbox
 Langstraat 61,
6001 CT Weert  
0495-460441

Levenslustige, 
ondernemende types

‘Met name het feit 
dat we dé Wrangler 

Texas verkopen, 
spreekt zich 
snel rond’
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De Spijkerbox staat voor persoonlijke 
    aandacht en beleving
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Frans wordt uit de partij gegooid maar blijft op eigen naam een zetel warm houden, Marietje stapt uit haar partij en 
begint voor zichzelf, Henk hopt om de vier jaar van partij naar partij, Piet wordt met dertien stemmen raadslid omdat de 
lijsttrekker er heel veel heeft, ‘Splinter en Ko doen ook een gooi’ en komen met een eigen lijst. Overtuiging of idealen doen 
niet ter zake bij plucheplakkers- en lonkers. Polarisatie, populisme en versplintering zijn funest voor de democratie.
Waarom nu al niet beginnen met een andere opzet voor 2022 zodat er echt wat te kiezen valt? Verstandige werkgroepen 
maken een liberaal en een sociaal programma met een plaatselijke inkleuring  en concrete plannen voor zelfsturing door 
burgers. Natuurlijk zijn er overlappingen mogelijk maar de verschillen tussen programma A en B zijn voor alle burgers 
glashelder. Partijen en de bijbehorende discipline worden op gemeentelijk niveau afgeschaft! Ieder kandidaat-raadslid spreekt 
zich vóóraf uit voor A of B en gaat in gesprek met zijn of haar achterban. Ongebonden kandidaten met de meeste persoonlijke 
stemmen komen in de raad. Onafhankelijke, deskundige kandidaat-wethouders verbinden zich vooraf aan programma A óf B. 
In raadsvergaderingen komen geen (eenmans-) fractievoorzitters met breedsprakerige papagaai-verhaaltjes aan het woord 
maar enkele specifieke ‘portefeuillehouders’ van programma A en B. 

watzoujijdoenmet

Ik zou niets veranderen. De plaatselijke politiek 
functioneert naar behoren. De afgelopen vier jaar 
hebben drie partijen -Weert Lokaal, VVD en SP- 
zeer verschillend van kleur, goed samengewerkt. 
Dat is iets om trots op te zijn. Ik denk dat de bur-
gers van Weert zich goed vertegenwoordigt voe-
len. Zowel de wethouders als de raadsleden wa-
ren de afgelopen jaren zichtbaar en betrokken bij 
wat er zich in Weert afspeelt. Een voorbeeld van 
goede samenwerking en goed bestuur is de orga-
nisatie van de Zorg in Weert. Onlangs tijdens een 
verkiezingsbijeenkomst van de SP werd, in aanwe-
zigheid van een tweede kamerlid, geconcludeerd 
dat ondanks de landelijke bezuinigingen, de zorg 
in Weert goed geregeld is.
Er deden nu drie nieuwe lokale partijen mee. 
Dat gaf sjeu aan de verkiezingen; een divers en 
kleurrijk gezelschap presenteerde zich. Ik vond 
het goed merkbaar dat de betrokkenheid van de 
Weerter bevolking hierdoor toenam. Ik vind het 
geweldig dat mensen zich naast hun werk ook wil-
len inzetten voor de plaatselijke democratie. Het 
is nu afwachten hoe snel de verschillende fracties 
uit onderhandeld zijn en er een nieuw college ge-
vormd kan worden. 
Misschien toch een dingetje dat ik zou willen ver-
anderen. Uitgezonderd raadsleden die met voor-
keurstemmen verkozen zijn, vind ik dat een zetel 
bij de partij hoort en niet bij een persoon.

“Het is nogal een opvallend voorstel, dit politieke 
gedachtenspinsel van Ton Adriaens. Op weg naar 
een nieuw soort gemeenteraad in 2022…?
Het plan ‘Adriaens’ zou coalitiebesprekingen na 
de verkiezingsuitslag wellicht overbodig maken.
Vooraf gaan partijen zich al uitspreken voor een 
‘liberaal’ programma (A, ‘rechts’, ‘conservatief’?) 
en een ‘sociaal’ programma (B, ‘links, progres-
sief’). Programma’s, samengesteld door werkgroe-
pen. Ik neem aan ‘zo breed mogelijk samengestel-
de werkgroepen’. Maar wie neemt het initiatief? 
Hoe stel je die werkgroepen samen? Het lijkt toch 
een beetje op de ouderwetse lijstverbinding. 
Partijen met dezelfde ideologie en visie spreken 
zich vóór de verkiezingen uit voor samenwerking 
en hebben in feite het gezamenlijke coalitiepro-
gramma in hoofdlijnen al klaar. Bij de grote lande-
lijke partijen in Weert zal dit betrekkelijk weinig 
problemen opleveren. Maar hoe zullen de lokale 
politieke partijen tegen dit voorstel aankijken. 
Landelijk zal er door de afzonderlijke leden van 
die lokale partijen zeer divers gestemd worden, is 
mijn inschatting. Interessant zou het zijn als ach-
ter elke kandidaat, misschien wel bij alle partijen, 
een A of een B komt te staan. De kiezer kan dan 
deze kandidaat, los van zijn (lokale) partij, indi-
vidueel beter inschatten en politiek-ideologisch 
plaatsen. Het kan duidelijkheid scheppen en tijd-
winst. Dat wel. Haalbaar? Ik betwijfel het. “

“Poeh, naast een voorstel voor een systeemwijzi-
ging worden hier nogal wat aannames gedaan waar 
ik de kriebels van krijg. Termen als plucheplakkers, 
papegaaipraatjes en gebrek aan idealen herken ik 
niet in de Weerter politiek. Natuurlijk, het is nooit 
bevorderlijk als er in een raadsperiode een lid van 
een partij opstapt en een eigen partij begint. Maar 
na een korte tijd van disbalans zie je het evenwicht 
binnen een gemeenteraad toch weer terugkomen. 
En de verkiezingen wijzen vervolgens vanzelf uit of 
een eenmansfractie c.q. nieuwe partij levensvat-
baar is voor een nieuwe raadsperiode. Juist die ver-
schillende ‘smaken’ tussen de partijen en ook bin-
nen partijen zelf houden het debat fris en scherp. 
Met alleen een liberaal en een sociaal programma 
haal je die spanning er helemaal uit en ben je al-
leen maar ‘voor’ of ‘tegen’. Het opkomen voor je 
standpunten en idealen vanuit je eigen partij ge-
ven kleur en nuance aan het debat en ik ben ervan 
overtuigd dat raadsleden dan ook harder strijden 
voor hun eigen principes. 

En dat leidt weer tot het maken van scherpere keu-
zes. Ik geloof dan ook niet in partijloze wethouders 
en raadsleden die zich koppelen aan een liberaal 
óf sociaal programma en hierin tegenover elkaar 
staan.”

Marieke Guelen (56), 
lid raad van toezicht Stichting Land van Horne

Jan Leenders (68), voormalig docent Philips 
van Horne, presentator, politiek-debatleider

Brigitte van Eck (49), 
directeur Munttheater Weert

Gemeenteraadsverkiezingen 2022?
watzoujijdoenmet
Door Ton Adriaens      

Uitslag Weert 2018 

               zetels
Weert Lokaal  12
CDA  6
VVD  4
DUS  3
SP  2
PvdA  1
D66  1
Partij voor Weert  0
Juist 495  0
             
totaal  29
 



Door Maartje Derckx

“Ik wil je iets laten zien”, in de woonkamer prijkt een knalroze urn, versierd met bloemen met daarnaast een handje en een voetje van 
gips. “Dit is Vive”, vertelt haar moeder Peggy Curvers. Vive overleed toen ze negen maanden was een ernstige stofwisselingsziekte. 
Ze maakt op een prominente manier deel uit van het gezin Curvers: moeder Peggy (36), vader Jeroen (38), broers Kane (6) en Raf (3). 

Vive
Het is eind 2009 als Peggy en Jeroen bij de 30 we-
ken echo een verontrustend bericht krijgen. Er is 
een teveel aan buikvocht zichtbaar bij hun onge-
boren baby’tje wat kan duiden op verschillende 
problemen. Een intensief onderzoek start, maar 
tot ver na de geboorte van Vive blijft het on-
mogelijk het precieze probleem te achterhalen. 
Vive komt op 3 februari 2010 ter wereld met een 
gecompliceerde keizersnede. Vive’s lijfje blijkt 
over een zeer zwakke spierspanning te beschik-
ken, een slap huidje en in de eerste nacht uit 
zich een eerste epileptische aanval. Vive wordt 
bij Peggy weggehaald om direct onderzocht te 
worden. “Een hel”, vertelt Peggy. “De emoties 
die je dan overvallen gaan van zielsgelukkig naar 
doodongerust en alles daar tussenin.”  Omdat 
Peggy zelf moet herstellen na de bevalling is zij 
de eerste paar dagen niet in staat veel bij haar 
dochtertje te zijn. Nadat ze een gedeelte van de 
kraamtijd in het Academisch Ziekenhuis in Maas-
tricht hebben doorgebracht, verhuist het jonge 
gezin naar een kamer in het nabijgelegen Ronald 
McDonald huis. De sfeer die er heerst is warm. 
Je krijgt een eigen kamer en er is een gemeen-

schappelijke ruimte waar ouders samenkomen. 
Er wordt gelachen en gehuild en er ontstaat een 
band met elkaar. “Een dergelijk warm thuis, 
dichtbij je kindje, is erg belangrijk”, vertel-
len de ouders. “Je zieke kindje achterlaten in 
een ziekenhuis is afschuwelijk. Daar kunnen de 
meeste mensen zich iets bij voorstellen. Op een 
paar minuten afstand van je zieke kindje kunnen 
verblijven, is wat het enigszins draaglijk maakt.” 

Waarom? Daarom!
Vive krijgt in die periode zeer regelmatig epi-
leptische aanvallen en ook door het tekort aan 
spierspanning is reguliere voeding onmogelijk. 
Daarnaast blijkt Vive slechthorend te zijn. Als 
voorwaarde om met Vive naar huis te mogen, le-
ren Peggy en Jeroen onder andere reanimeren, 
het toedienen van medicatie en het inbrengen 
van een sonde.  
Als Vive zeven weken is, komt een einde aan alle 
onderzoeken en wordt de diagnose gesteld: D-
bifunctional protein deficiëntie type 3. Dit is een 
peroxisomale stofwisselingsziekte. Bij peroxiso-
male ziekten raakt de afbraak van afvalstoffen 

door een erfelijke afwijking verstoord, waardoor 
ze zich ophopen in de cellen. De opeenstapeling 
van afvalstoffen is giftig en bemoeilijkt het func-
tioneren van de cellen. Dit veroorzaakt tenslotte 
schade aan organen en weefsels. Voor deze ziek-
te is geen genezing mogelijk. De behandeling is, 
voor zover mogelijk, gericht op verlichting van 
de klachten. Peggy en Jeroen krijgen te horen 
dat hun dochtertje niet ouder dan een jaar zal 
worden. “De grond zakt weg onder je voeten”, 
legt Peggy uit. “De vragen: “Waarom? Waarom 
wij?”, stelde ik keer op keer totdat Jeroen mij 
daarop het eenvoudige, maar verlossende ant-
woord gaf”: “Daarom. Dit is Vive, wij zijn haar 
ouders en ze heeft ons nodig, zo simpel is het.” 
“Op dat moment kwam er een enorme oerkracht 
vrij die ons in staat stelde om haar leven, hoe 
kort ook, te vieren en ervan te genieten.” 

Dagboek
In de tweede week na Vive’s geboorte begint 
Peggy met het bijhouden van een dagboek, waar-
in ze in eerste instantie enkel praktische zaken 
opschrijft en daarnaast ook een stuk beleving van 
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   “Vive heeft ons 
geleerd te leven 
   vanuit   
    de waarden: 
Liefde, Kracht en  
  Positiviteit 
en die levensles 
geven wij door.” 

de hele situatie schetst. Totdat ze op een gege-
ven moment alles van zich af begint te pennen. 
Ze begint een weblog dat in het begin dient als 
informatiebron voor bezorgde familie en vrien-
den. Later zijn het ook andere belangstellenden 
die haar blogs lezen en ook reageren. Die reac-
ties zijn van grote waarde in het complexe rouw-
proces waar Peggy en Jeroen doorheen moeten. 
Peggy is dit blijven doen tot drie maanden na de 
dood van Vive. 

Een passage uit het weblog:  
Vandaag is weer een grote mijlpaal. Pre-
cies twee maanden na haar geboorte nemen 
we Vive voor een dagje mee naar huis. Rond 
10.00 uur mogen we gaan en we moeten om 
19.00 uur weer terug zijn. We krijgen voeding 
en medicatie mee. Als we na de lange auto-
rit met Vive thuiskomen is het huis versierd. 
Emotioneel moment waar we al weken naar 
uit hebben gekeken. Er hangen ballonnen en 
er staat een bos bloemen op tafel. Wat is dit 
heerlijk. Het eerste wat we met ons drietjes 
gaan doen is Vive haar nieuwe thuis laten 

zien. We kruipen lekker het bed in en nuttigen 
voor het eerst beschuit met muisjes. Nu mag 
het dan eindelijk, wat smaken ze goed! Tot de 
dag van vandaag heb ik geweigerd dit te eten. 
De fles champagne wordt ontkurkt en na an-
derhalf glas ben ik heerlijk rozig van de cham-
pagne die ik niet meer zo goed kan hebben als 
voorheen. We vallen in slaap met Vive tussen 
ons in. Dit is precies zoals ik het gedacht had. 
Vive vindt het ook heerlijk. Ze knort lekker 
door. Wat ben ik trots op ons vechtertje. We 
hebben de wekker gezet want ze moet natuur-
lijk wel op tijd weer terug zijn. We staan rond 
18.00 uur op en pakken ons boeltje bij elkaar 
en vertrekken weer naar Maastricht. Een me-
morabele en perfecte dag om nooit meer te 
vergeten. Voor altijd in ons geheugen gegrift.

Het leven
Peggy en Jeroen besluiten Vive alles te geven 
wat het leven te bieden heeft. Zo brachten zij 
een weekend door bij Vive’s peettante, aan de 
Nederlandse kust. “We gunden haar een frisse 
bries over haar wangetjes, haar teentjes in het 

zeewater. Vive genoot daar ontzettend van. Haar 
grote blauwe kijkers gaven ons een kijkje in haar 
ziel.”  
De steun van familie en vrienden is van onschat-
bare waarde voor Peggy en Jeroen. Maury, hun 
dan tweejarig nichtje, was dik met Vive. Ze 
bracht een onwaarschijnlijk grote luchtigheid in 
verdrietige periodes waar Peggy en Jeroen hun 
petekindje nog altijd dankbaar voor zijn.  
Peggy en Jeroen ontmoeten een fotografe die zij 
vragen voor een gezinsshoot. Zij weet hoe het is 
te moeten leven met het feit dat je op korte ter-
mijn je kindje moet afgeven. Zelf verloor zij na-
melijk haar dochter, wat maakte dat zij als geen 
ander het gezin in beeld kon brengen, met als 
resultaat een reeks prachtige foto’s waarop is te 
zien hoe Vive het gezin verbindt en hoe zij samen 
liefde, kracht en positiviteit uitstralen.  

Zoveel liefde
Na de zomer krijgt Vive veel epileptische aanval-
len en lijdt ze aan een longontsteking. Een aan-
doening die Vive’s lijfje niet te boven kan komen. 
Vive overlijdt in het bijzijn van haar ouders op 
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8 november 2010. Ze is dan negen maanden oud.  
“Je bevindt je in een niemandsland, de stilte is 
oorverdovend, het gemis onbeschrijflijk”, vertelt 
Peggy. Toch besluiten de jonge ouders hun hoofd 
niet te laten hangen, voor Vive en voor zichzelf. 
Ze hebben namelijk zoveel liefde te geven. Alsof 
het zo had moeten zijn, verwelkomen Peggy en 
Jeroen in december 2011 hun tweede kind, Kane 
en tweeëneenhalf jaar later zijn broertje Raf. 
Ondanks dat de vrolijke broertjes Vive niet heb-
ben gekend, zijn ze zich wel degelijk bewust van 
het feit dat Vive deel uitmaakt van het gezin. Vol 
trots praten ze over hun grote zus die bij de ster-
retjes woont.  

Inspiratiebron
In juni 2017 leert Jeroen via zijn werk over het 
bestaan van HomeRide. HomeRide is een uniek 
wielerevenement dat op 23 en 24 juni 2018 voor 
de achtste keer plaatsvindt. Tijdens deze 24 uur 
durende en 500 kilometer lange tocht rijdt men 
langs de Ronald McDonald Huizen. Jeroen, Peggy 
en andere familieleden zullen samen deel uit-
maken van een team wielrenners en begeleiders 
om zo geld op te halen voor het Ronald McDonald 
Kinderfonds. Zo zorgen zij er samen voor dat fa-
milies dicht bij elkaar kunnen zijn.  
Peggy bundelde haar bijzondere verhalen uit het 

weblog en creëerde een boek genaamd: “VIVE 
Liefde, Kracht, Positiviteit”. Een dagelijks ver-
slag over het emotionele leven van een gezin dat 
steeds opnieuw de kracht probeert te vinden om 
door te gaan, steeds opnieuw zoeken naar een 
lichtpuntje. Een intens weblogdagboek met re-
acties van volgers, aangevuld met verhalen van 
naasten en deskundigen. Het boek is er om Vive’s 
herinneringen te vereeuwigen en haar leven te 
eren. Daarnaast hoopt ze dat het een inspiratie-
bron voor velen kan zijn. De opbrengsten van het 
boek gaan naar het Ronald McDonald Kinderfonds 
omdat zij alle ouders een warm thuis dichtbij hun 
hulpbehoevende kind gunnen. 

Het gezin Curvers geeft de kernwaarden liefde, 
kracht en positiviteit, die Vive achterliet, door. 
Zij blijven zich middels verschillende activiteiten 
inzetten voor het goede doel. 

Alle acties ten behoeve van het 
Ronald McDonald Kinderfonds, evenals 

informatie over hoe het boek over Vive te 
bestellen is: www.teamvive.nl
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Een makelaar houdt zich normaal gesproken bezig met huizen. Oude huizen, nieuwe huizen. 
Makelaars- en verzekeringskantoor Jacobs Gijsen in Nederweert heeft zich de laatste tijd echter ook 
beziggehouden met de stijl van het huis, het eigen huis wel te verstaan. Het kantoor krijgt een nieuwe 
naam en een nieuwe huisstijl. Maar dat is dan ook het enige dat verandert. De vertrouwde service en 
kwaliteit van dit in de regio alom bekende makelaars- en verzekeringskantoor blijft hetzelfde. 

Anton Jacobs en Harrie Gijsen startten in 1997 
samen makelaars- en verzekeringskantoor Jacobs 
Gijsen. Zij kenden elkaar van hun werk bij Inter-
polis / LLTB Boerenbond. De een op kantoor in 
Nederweert, de ander in Ospel. Door de fusie van 
beide LLTB-kantoren werden Harrie en Anton col-
lega’s. Collega’s die een nieuwe uitdaging zoch-
ten én vonden in een zelfstandig makelaars- en 
verzekeringskantoor. De wat oudere lezers van 
dit blad zullen supermarkt Kroon in Budschop nog 
kennen. Toen deze supermarkt voor de laatste 
maal de lade van de kassa had laten rinkelen en 
het pand te koop kwam te staan, bedachten Har-
rie en Anton zich geen minuut. 

Hetzelfde bedrijf, nieuwe huisstijl
De supermarkt werd volledig verbouwd tot een 
moderne kantoorruimte. Met de kenmerkende 
gele luifelrand, de duidelijke naamsvermelding 
en de volledig glazen gevel is Jacobs Gijsen een 
herkenbaar baken op de Ospelseweg in Bud-
schop. Vanaf 1 april 2018 wordt het geel echter 
vervangen door blauw. Bovendien prijkt er vanaf 
dan een gloednieuwe bedrijfsnaam op de gevel:  
Woon! Totaaladvies. 

De nieuwe huisstijl werd ontworpen door recla-
mebureau Aan15 in Weert. Gekozen is voor hel-
der maar zakelijk blauw op een witte achter-
grond. Wie de huisstijl nader bekijkt zal er de 
skyline van Nederweert en Weert in ontdekken, 
met de typerende contouren van beide kerken, 
appartementencomplex De Hameij in Weert en 
de molens van Nederweert en Ospel. Daarmee 
symboliseert de nieuwe huisstijl het gebied waar-
binnen het kantoor actief is: Weert, Nederweert 
en omstreken. 

De nieuwe naam dekt de lading volledig. Het kan-
toor biedt makelaardij, taxaties, hypotheken en 
verzekeringen. Hun diensten en service beginnen 
bij (de taxatie van) een huis en gaan – als de klant 
dat wenst - door tot en met het verstrekken van 
verzekeringen in en rondom het huis. Kortom, to-
taaladvies bij wonen! Dat is overigens niet anders 
dan voorheen. Service, producten, dienstverle-
ning en medewerkers blijven dezelfde. Waarom 
dan een naamsverandering?

Hetzelfde team, nieuwe naam
Het kantoor droeg de naam van beide oprichters. 
Harrie Gijsen stapte enkele jaren geleden uit de 
zaak. Om het kantoor voor te bereiden op de toe-
komst is besloten het kantoor in 2018 te voorzien 
van een nieuwe bedrijfsnaam. 
Vooralsnog is er geen sprake van een teamwijzi-
ging. Makelaar taxateur Anton Jacobs blijft deel 
uitmaken van het ervaren team, bestaande uit 
Dennis, Linda, Danny, zoon Ralf en dochter Kim. 
Dennis van de Braak is het eerste aanspreekpunt 
op het gebied van verzekeringen. Hij beheert al 
vijftien jaren de verzekeringsportefeuille en kent 

z’n ruim 500 klanten. Linda Moonen, kandidaat 
register makelaar taxateur (KRMT), is sinds 2006 
een van de vaste krachten in de makelaardij. Een 
jaar later maakte Danny Onckels, eveneens KRMT, 
de overstap vanuit de Weertse makelaardij naar 
Jacobs Gijsen. Hij is actief als makelaar en hy-
potheekadviseur. Ralf Jacobs (ARMT) begon drie 
jaren geleden in het kantoor van zijn vader. Hij 
houdt zich bezig met de makelaardij en is eerste 
aanspreekpunt bij de verhuur van woningen. Kim 
Jacobs werkt er sinds 2016 als administratief- en 
secretarieel medewerkster. 

Woon Totaaladvies blijft, ondanks ontwikkelin-
gen in de markt, bij de hen vertrouwde werk-
wijze. Zij bemiddelen, begeleiden en ondersteu-
nen bij de zoektocht naar een nieuwe koop-, 
huur- of nieuwbouwwoning. Hoewel zelfverkoop-
manieren aantrekkelijk lijken, opteert Woon 
Totaaladvies daar niet voor. Anton: “Daar zijn 
we veel te behulpzaam voor. Wij begeleiden de 
klant bij iedere stap. Stel een vraag en wij geven 
een antwoord, een advies of een oplossing. Wij 
zijn altijd bereikbaar, zichtbaar én benaderbaar. 

Niks strak pak, maar gewoon casual. Doe maar 
gewoon, dat is al gek genoeg. Klanten lopen hier 
makkelijk binnen. Zij weten dat dat kan. Een af-
spraak maken is niet nodig.”

Om te laten zien dat u op Woon Totaaladvies 
kunt bouwen, verloten zij enkele dinerbonnen 
van Guulke Eten & Drinken in Nederweert via 
een facebookactie. Like en deel hun nieuwe 
pagina en wie weet smult u straks van een 
heerlijk diner op hun kosten.

Francis Bruekers

Hetzelfde huis, dezelfde service, ander jasje
Jacobs Gijsen wordt Woon! Totaaladvies

Danny, Dennis, Ralf, Anton
Kim en Linda

Dezelfde werkwijze, 
dezelfde betrouwbaarheid



watzoujijdoenmeteendagmet

Door Maartje Derckx

 Raymond laat zich wegen om te con-
 troleren of hij in de juiste gewichts-
 klasse is ingeschreven.

 De jury zit klaar en bestaat uit drie 
 leden van de Koninklijke Nederlandse
 Krachtsport Federatie. Elk jurylid 
heeft een wit en rood licht tot zijn beschikking, 
om een goede en een afgekeurde poging kenbaar 
te maken. De jury kent punten toe naar gelang de 
oefeningen worden uitgevoerd volgens het tech-
nische reglement en telt het aantal kilo’s gewicht 
dat men tilt daarbij op. Vlak voordat het zijn 
beurt is, draagt Raymond een koptelefoon met 
snoeiharde hardrockmuziek die hem een adrena-
line boost geeft waarbij hij zijn totale focus op 
de wedstrijd legt. 
Raymond wordt naar voren geroepen voor het 
eerste onderdeel van vandaag: ‘de Squat’. Iede-
re deelnemer is toegestaan drie pogingen van elk 
onderdeel te doen. De hoogst geldige poging van 
iedere oefening, telt mee voor het wedstrijdto-
taal. Raymond voert de squat-beweging uit met 
gewichten van respectievelijk 180, 190 en 200 
kg. Bij squat moet men een rechtopstaande hou-
ding aannemen met de halterstang in horizontale 
positie op de schouders, dan de knieën buigen en 
het lichaam omlaag brengen totdat de bovenkant 
van de benen op de plaats van de heupen onder 
de bovenzijde van de knieën is. Raymond ont-
vangt driemaal een wit licht van de jury.

 Na een korte pauze en een lichte snack
 is het tijd voor het volgende onder-
 deel, namelijk ‘Benchpress’ waarbij 
vanuit ligstand de halter omlaag wordt gebracht 
tot op de borst en vervolgens omhoog gedrukt 
moet worden totdat de armen gestrekt zijn. Ray-
mond doet dit met gewichten van 130, 135 en 140 
kg. Opnieuw krijgt hij driemaal goedkeuring van 
de jury.

 Raymond maakt zich op voor het laat-
 ste en zwaarste onderdeel: de Dead-
 lift. De halter ligt voor de atleet op de 
grond en dient met beide handen vastgepakt om-
hoog gebracht te worden totdat de lifter recht-
op staat. Raymond tilt hier gewichten van maar 
liefst 220, 230 en 240 kg die wederom alle drie 
worden goedgekeurd.

 De prijsuitreiking telt af van de 
20e  naar de 1e plaats. Langzaam naderen 
 ze de top 10 en bij plaats zes klinkt 
Raymond’s naam door de speakers. 
Hij kijkt met trots terug op zijn eerste Neder-
lands Kampioenschap Powerlifting waarbij hij 
een 6e plek weet te behalen. Van rust in zijn 
hoofd is echter geen sprake. Hij maakt namelijk 
alweer plannen voor het volgende NK, dat eind 
april zal plaatsvinden.

Het is net zo intimiderend als bewonderenswaardig; de brede, bijna droog-
getrainde spierbundels in een wereld van voortdurende discipline en door-
zettingsvermogen. Atleet Raymond Bruynaers (35) stort zich na een indruk-
wekkende carrière als bodybuilder op een nieuwe uitdaging: ‘Powerlifting’, 
een krachtsport bestaande uit drie fitnessoefeningen: de Squat, Bench 
Press en Deadlift. Raymond richt een Weerter Powerlifting vereniging op 
genaamd Loods 37 Powerlifting, naar de gelijknamige sportschool waar hij 
werkzaam is. Niet lang daarna doet hij mee aan het Nederlands Kampioen-
schap Classic Powerlifting 2017. Wij liepen met hem mee.

08:00

16:00

 Gedurende zijn voorbereidingsproces 
 eet Raymond vooral gerechten be-
 staande uit koolhydraten en eiwitten. 
Een belangrijke bron van energie en bouwstenen 
voor spiermassa. In de avond eet Raymond vaak 
pasta, een heerlijk voedzaam gerecht, het liefst 
gemaakt door zijn vriendin Marilou Heuvelmans 
(25). Zij weet hoe belangrijk goede voeding is 
bij krachtsport, zelf recreatief powerliftster. 
Raymond nuttigt vandaag een ontbijt van haver-
moutpannenkoeken.

 De spullen worden gepakt. In zijn tas
 stopt hij een weightlift-riem, deze 
 riem zorgt voor steun en stabiliteit. 
Daarnaast gaan er ‘wrist wraps’ en ‘kneesleeves’ 
mee, elastische pols- en kniebanden ter onder-
steuning van de gewrichten. Deadlift sokken, 
voor hygiëne en bescherming. Ook neemt hij nog 
twee paar schoenen mee: deadliftschoenen met 
een dunne zool, want alle centimeters tellen 
mee. En de squatschoenen, met een klein hakje 
in de zool die zorgen voor goede mobiliteit en 
stabiliteit. Het reglement schrijft verder voor 
een singlet en een effen t-shirt met ronde hals te 
dragen. 

 Raymond en zijn sportmaten vertrek-
 ken naar Veldhoven, waar de wed-
 strijd zal plaatsvinden. Onder hen Cor 
Regter, zelf ook powerlifter en mental coach van 
Raymond. Daarnaast zijn er nog enkele andere 
medesporters uit Weert die ook deelnemen. Al-
daar verkennen ze het complex en het podium 
waar ze straks moeten presteren. Raymond zal 
meedoen in de gewichtsklasse 74.1 kg tot 83 kg. 
In deze klasse zal hij het moeten opnemen te-
gen 19 andere mannen. Er zullen in verschillende 
gewichtsklassen, verdeeld over mannen en vrou-
wen, zo’n 150 deelnemers het podium betreden.

08:30
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een dag met... Raymond Bruynaers
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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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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 
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situaties tot in detail kunnen uittekenen? Staat u er wel eens 
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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
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Vaak is er door een strakke planning en inzet van voldoende 
personeel zomaar een aantal maanden te winnen in de bouw-
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seniorenweetjes

Hoe kun je als man de gêne ervaren die een 
vrouw voelt als ze met de benen wijd bij de 
gynaecoloog in de stoel ligt? Door zelf een 
keer in die beugels te gaan hangen! En dat is 
nou precies wat ik gedaan heb. Al gebiedt de 
eerlijkheid mij te zeggen dat het niet geheel uit 
vrije wil was. 
Al té vaak zat ik in mijn onderbroek op een 
krukje in het kleedhokje van een medisch 
specialist, wachtend tot een assistente mij 
binnen riep. Je raakt eraan gewend, maar een 
bezoek aan de uroloog is toch net even anders. 
Zitten is er daar al niet meer bij. “Schoenen, 
broek en onderbroek mogen uit, hemd mag 
aanblijven.” Dus je staat daar in je blote kont 
te wachten. Op zo’n plakkerig skai-leren krukje 
gaan zitten, dat doe je dan niet. Als kind had ik 
regelmatig de angstdroom dat ik in niets meer 
dan een pyjamajasje over straat liep, nu werd 
dat de pijnlijke realiteit. De assistente die mij 
van deze dresscode op de hoogte bracht had nog 
een aardigheidje voor mij in petto. “We hebben 
een nieuwe medewerkster in de praktijk en … 
heeft u er bezwaar tegen als zij ook … ik bedoel, 
ja, iedereen moet het leren?” Je moet wel heel 
ad rem zijn als je dit onverwachte verzoek 
tactvol wil tackelen. Ik kwam niet verder dan: 
”Het is niet dat ik er echt blij van word maar 
allé …” Beschroomd, verlegen, bedremmeld, 
hoe moet je het noemen als je half ontkleed – 
de onderste helft welteverstaan! -  een ruimte 
binnenstapt waar je twee paar vrouwenogen 
ontwaart. De geroutineerde probeerde mij door 
veel te praten op mijn gemak te stellen toen ze 
mij naar de ‘stoel der stoelen’ leidde. Dat lukte 
vrij aardig. De nieuweling deed nadrukkelijk 
haar best niet naar mijn geslacht te kijken. Dat 
lukte niet. 
En daar lig je dan, in je blote reet, met je 
benen wijd waardoor alles en iedereen in de 
ruimte gefocust is op jouw kruis. De leidende 
praatverpleegster legde mij en haar nieuwe 
collega nauwgezet uit wat zij ging doen, wat de 
uroloog zou doen, wat ik mogelijk zou voelen en 
hoe ik het voor mij minder pijnlijk zou maken 
als ik ontspannen zou doorademen. Maar het 
was niet de fysieke pijn die mij kwelde, het was 
de gêne, de ontwijkende blik van de nieuweling, 
het besef dat twee jonge vrouwen met mijn 
piemel aan de slag gingen. Er werd een groen 
operatiedoek over mijn kruis gelegd met een gat 
erin ter grootte van een schoteltje! Was dat niet 
wat overdreven? Daar kon je een olifantenslurf 
doorheen halen! En niet geheel onbelangrijk om 
u te vertellen zodat u een volledig beeld van de 
situatie krijgt: Ik was op de fiets door de ijzige 
kou naar het ziekenhuis gereden, dus …
De verdovende zalf zou wat branderig aan 
kunnen voelen, bij de prostaat kon het even 
wat pijnlijker worden maar de cystoscopie zou 
met een paar minuten gepiept zijn. Toen de 
uroloog even later een slang met camera door 
mijn plasbuis tot in mijn blaas wurmde was ik 
de schaamte voorbij. De pijn viel reuze mee 
en de zuster had mij goed voorbereid. Wat 
nog even een onverwacht ‘dingetje’ was, was 
het toucheren van de prostaat. Dat had mijn 
pleegzuster niet gezegd! Voor ik het in de gaten 
had werd er een dot glijmiddel op mijn anus 
gespoten en stak de dokter een vinger in mijn 
gat; adembenemend! In het kleedhokje stond ik 
even later met een handdoekje de overtollige gel 
van mijn billen te vegen. 

Benen wijd!

mensendingen

Ton Adriaens



Suzanne is een 
type dat graag 
donkere en 
onopvallende 
kleding draagt, 
terwijl fellere 
kleuren haar 
supermooi staan! 
We hebben 

gekozen voor een rustige witte 
broek in een super pasvorm 
van het merk C.RO met ritsjes 
beneden. De top is van het merk 
French Connection en knalt eruit 
in een prachtige bloemenprint 
die deze zomer helemaal 
hip is. Het blazertje in de 
seizoenskleur fuchsia maakt het 
geheel af! Een rustig basisjasje 
maar in een pittig kleurtje! 
Zo kun je zien dat je met 
heldere kleuren en leuke printen 
een hele andere uitstraling 
krijgt. Het WOW-effect is 
geslaagd! 
   
 

carool Platteel 
H A I R  &  B E A U T Y

carool Platteel 
H A I R  &  B E A U T Y

Suzanne heeft 
een drukke baan 
in de zorg en 
drie kinderen. 
Hierdoor heeft 
ze weinig tijd om 
naar de kapper 
te gaan. Ik heb 
voor haar een 

natuurlijke Balayage gekozen. 
Dan kan ze langer doen met 
de kleur. Het haar is geföhnd 
met de nectar thermique 
van Kerastase, deze voedt 
en beschermt het lange haar 
tijdens het föhnproces.

We hebben gekozen voor een 
felle make-up. De lente komt 
eraan en de fuchsiatinten van 
LaBiosthetique zijn helemaal 
hot voor het voorjaar.

METAMORFOSE
We kozen voor 
Suzanne een 
zeer modieuze 
rosékleurige 
pump van Gabor 
met als finishing 
touch metallic! 
Een uitstekende 
keuze die goed te 

combineren is. Met de mooie 
70 mm hak straalt deze pump 
een en al elegantie uit.
Schoenenmerk Gabor weet dat 
elke dame een andere voet heeft 
en gebruikt deze kennis
(en feedback) om elke collectie 
weer iets extra’s te geven in 
uiterlijk en loopcomfort.

Munnichs Shoes heeft jarenlange 
ervaring in de schoenenbranche 
en veel vakkennis in huis. 
Zij zijn op de hoogte van de 
nieuwste trends en brengen 
ieder seizoen weer de mooiste 
collecties.

Rianne SkeatsCarool PlatteelAns Timmermans

www.munnichs.nlwww.cphairandbeauty.nlwww.glamz.nl
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Suzanne Raaij (31) 
heeft samen met haar partner drie 

kinderen (7, 5 en 2½ jaar). Ze werkt in de 
Thuiszorg in Stramproy en volgt de

 BBL-opleiding Verzorgende IG.

J.O.U.W.verhaal

“Old school yoga is mijn motto. Adem, bewe-
ging, ontspanning. Geen attributen, geen mu-
ziek, maar mijn cursisten begeleiden naar de 
innerlijke ervaring.”
Wat ooit begon als een voorzichtige nieuwsgierig-
heid naar yoga is uitgegroeid tot een dagelijkse 
beoefening, een gedegen opleiding en een seri-
euze yogastudio.
“Dat yoga goed is voor je lichaam, is bij de meeste 
mensen wel bekend. Maar yoga doet meer dan 
dat. De yoga-vorm die ik geef is ‘Saswitha yoga’ 
en kenmerkt zich door het gebruik van de adem. 
Door de adem te verbinden met de bewegingen en 
houdingen creëer je stilte in je gedachten”, legt 
Irene uit. “Dat maakt yoga uniek en onderschei-
dend van andere bewegingsvormen. Daarom is het 
ook zo effectief bij onrust, slaapproblemen, burn-
out klachten en psychische problemen. Het effect 
van yoga werkt door in je dagelijks functioneren 
en is daardoor van grote waarde voor veel mensen 
in deze huidige, veeleisende tijdsgeest.”

Yoga Irene Poell is gehuisvest binnen ‘De Basis, 
voor optimale zorg’ in Weert.
Er is een intensieve samenwerking met de andere 
disciplines in het pand, waaronder de hapto- en 
fysiotherapeuten en de verloskundigen. Zo vinden 
ook veel zwangere vrouwen én hun partners de 
weg naar Irene, die zich heeft gespecialiseerd in 
zwangerschapsyoga.
“Ik zie zwangere vrouwen zich, door middel van 
yoga, meer overgeven aan hun zwangerschap. 
Met als resultaat dat ze daar meer van genieten 
en vol vertrouwen en plezier uitkijken naar de 
bevalling en het moederschap. In onze gehaaste 
maatschappij is daar vaak weinig tijd en aandacht 
voor. Daarna zie ik diezelfde vrouwen vaak mét 
hun kindje terug op de mat in mijn lessen ‘Mama 
& Baby Yoga’. Hoe prachtig is dat!”
Kenmerkend voor Irene is haar enorme passie voor 
yoga en het “down–to-earth” overbrengen daar-
van. “Ik vind het prachtig om het effect te zien bij 
mijn cursisten.

Ik bied hen ‘old school yoga’. Geen zweverig ge-
doe, geen wierook en geen achtergrondmuziekjes.  
Maar adem, beweging en ontspanning. Yoga is voor 
iedereen toegankelijk.”

Yoga Irene Poell is er voor iedereen die 
serieus met yoga aan de slag wil.

Yoga Irene Poell

06 54 357 349   irene@yogairenepoell.nl 
www.yogairenepoell.nl
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Ze wilde dokter worden om mensen te helpen. Uiteindelijk werd ze coach: LifeCoach. Myra Fens (56) 
werkt graag met mensen, om ze te helpen het juiste pad weer te vinden, of zoals ze het zelf benoemt: 
‘you are the master of your own Universe’.  “Als je weet waar je blij van wordt, werken we samen naar 
dat punt toe…”

Als je Myra treft, raak je snel met haar vertrouwd. 
Haar open karakter, haar enthousiasme en haar 
warmte dragen bij aan de noodzakelijke klik 
die je bij een ‘coach’ wilt voelen. Veel van 
haar cliënten ontvangt ze in haar woning in 
Ittervoort. In de sfeervolle ruimte geeft ze je 
alle aandacht om je verhaal te doen. Maar omdat 
Myra ook medewerkers van bedrijven begeleidt 
is ze ook vaak op locatie. “Mijn klantengroep 
is heel breed. Niet alleen qua leeftijd, maar 
ook qua achtergrond. Ik heb kinderen van 
15 tot ouderen van in de 80, directeuren en 
productiemedewerkers. Ze hebben allemaal te 
maken met verschillende situaties en daarnaast 
zijn de doelen voor iedereen vaak totaal 
verschillend. Allemaal zeer divers. Dat maakt het 
vak ook zo mooi”, steekt Myra van wal. 

Myra werd geboren in het Zuid-Limburgse 
Valkenburg. “Ik ben de dochter van een Indische 
vader en een Limburgse moeder, een combinatie 
dus van Oosterse mystiek en Nederlandse 
nuchterheid. Ik heb twee prachtige dochters van 
25 en 26, die op hun eigen wijze omgaan met de 
lessen van het leven. Dokter worden zat er niet 
in, uiteindelijk werd ik secretaresse. In de twintig 
jaar die volgden, stonden interesse in mensen en 
zorgzaamheid centraal. Ik ben me steeds meer 
gaan verdiepen in communicatie, omdat ik merkte 
dat veel problemen ten grondslag lagen aan een 
slechte communicatie. Diverse coachopleidingen 
waren een logisch gevolg, omdat ik merkte dat ik 
anderen daarmee kon inspireren. In 2013 startte 
ik mijn eigen coachpraktijk. Het levert mij veel 
energie en voldoening op.”

In de vijf jaar dat Myra zelfstandig coach is, heeft 
ze een goede naam opgebouwd. Door haar aanpak 

en empathie slaagt ze erin om gemakkelijk 
verbinding te maken. Myra: “Mensen veranderen 
pas als er een noodzaak is.” Wat bedoel je daar 
precies mee? “Er komen hier mensen die niet 
lekker in hun vel zitten, die daar stress van 
krijgen en uiteindelijk het gevoel hebben dat er 
iets moet veranderen. Pas dan zijn ze er klaar 
voor”. Hoe ga je dan te werk? “Ik wil de mensen 
bewust maken van het feit dat ze altijd een 
keuze hebben. Niet over de situatie waarin ze 
zitten – en dat kan zowel zakelijk als privé zijn – 
maar wél een keuze over hoe je met die situatie 
omgaat”, legt Myra rustig uit.                      
“Ik ga met je op zoek naar het gewenste doel 
en welke stappen je zou kunnen zetten om dat 
doel te bereiken. Als LifeCoach geef ik je alle tijd 
om je verhaal te doen. Je zit niet tussen twee 
afspraken in zodat we samen kunnen bepalen 
hoelang een gesprek duurt. Door het stellen van 
vragen komen we tot de kern van je behoefte. 
Tijdens het intakegesprek brengen we samen in 
kaart wat je wilt veranderen en waar je naar toe 
wilt. Samen maken we een keuze hoe je dit kunt 
doen. En alles in je eigen tempo en op je eigen 
manier. Immers: you are the master of your own 
universe en ik begeleid je op die weg.” 

Coaching heeft voor sommige mensen een wollig 
of zweverig imago. Myra bestrijdt dit. “Het gaat 
er voornamelijk om dat je je prettiger gaat voelen 
in je leven. Veel cliënten zorgen juist heel goed 
voor anderen, maar minder goed voor zichzelf. 
Maken zich ondergeschikt aan hun directe 

omgeving. Ook houden veel mensen soms te veel 
bordjes in de lucht. Hebben last van onvrede 
of een gebrek aan zelfvertrouwen. Allemaal 
aspecten waar mensen tegenaan kunnen lopen. 
Samen gaan we op zoek naar het echte probleem 
en naar de oplossing. Realistisch en haalbaar. En 
met oefeningen en huiswerk maken we al snel 
vorderingen. Maar het allerbelangrijkste is dat de 
cliënt zich gedurende onze gesprekken fijn voelt. 
Pas dan kunnen we stappen zetten. En waar nodig 
veranderen we van koers.” 

Myra geeft nog een voorbeeld. “Iedereen heeft 
bepaalde patronen en bepaald gedrag. Vaak 
is dat onbewust gedrag. We gaan daar in onze 
gesprekken bewust naar kijken en vooral naar 
het effect van dat gedrag. De vraag is vaak; ‘wil 
je dat effect wel’? Door het doel voor ogen te 
nemen en te houden, doet de cliënt zelf het werk 
en ben ik er voor het sturen en begeleiden.
Zo bevlogen als ze vertelt, zo enthousiast sluit 
Myra ook af. “Vroeger wilde ik al graag mensen 
helpen. Nu doe ik het en het is een passie om dat 
te mogen en kunnen.”

Desiré Kappert

LifeCoach Myra Fens:
“Het gaat er niet om hoe vaak je valt, 
                      maar om hoe vaak je opstaat”

LifeCoach Myra Fens
Violenstraat 21, 6014 AS Ittervoort

06-29188894
ja.ik.wil@myrafenslifecoach.com

www.myrafenslifecoach.com
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Veel mensen ademen oppervlakkig, vanuit de borst. Je ademhaling is de 
meest directe manier om te ontspannen. Het is onmogelijk gespannen te zijn 
met een langzame, diepe buikademhaling en het is onmogelijk ontspannen te 
zijn met een snelle, oppervlakkige borstademhaling. Waarschijnlijk adem je 
via je buik als je slaapt, waarschijnlijk adem je via je borst als je snel moet 
rennen. Zie je het verschil in ontspan-
ning? Probeer regelmatig je ademhaling 
te controleren. Leg gewoon je hand op 
je buik en zet je buik uit bij de inade-
ming. Laat los bij de uitademing, zo-
dat je buik weer teruggaat. Probeer je 
ademhaling niet te forceren of bij te stu-
ren. Misschien is dit even wennen, maar 
ademen via de buik is de meeste natuur-
lijke ademhaling die er is. De inademing 
geeft je energie en de uitademing laat 
de spanning in het lichaam los. Zo krijg 
je tien keer meer energie.

Je ademhaling

Vergeleken met andere landen in Europa bewegen we in Nederland 
veel. Maar tegelijkertijd zijn we als land regerend kampioen op 
het onderdeel ‘zitten’. Maar liefst 7,4 uur per school- of werkdag 
brengen we inactief door op ons achterwerk. Zelfs sporters zitten 
te veel. Uren achtereen op je stoel doorbrengen heeft flink wat 
nadelige effecten op je gezondheid. Onderzoekers concludeerden 
dat langdurig stilzitten een relatie heeft met diverse aandoeningen 
zoals diabetes, hart- en vaatziekten en vroegtijdig sterven. Vaak en 
langdurig stilzitten zou mogelijk net zo slecht zijn als roken. Nog 
een nadeel van lang stilzitten is dat je minder calorieën verbrandt. 
Op die manier creëer je sneller een energieoverschot en kom je dus 
gemakkelijk aan. Het is echter niet alleen je fysieke welzijn dat erop 
achteruit gaat als je veel stil zit. Ook mentaal kan inactiviteit tot 
problemen leiden. Wanneer je bloedcirculatie afneemt omdat je te 
vaak zit, beïnvloedt dat immers ook je brein, dat afhankelijk is van 
een constante toevoer van zuurstof en glucose.

Kampioen zitten

Het aantal sportblessures neemt toe. Dat lijkt vooral 
te maken te hebben met de toegenomen populariteit 
van fitness en hardlopen. Deze sporten trekken veel 
nieuwe beoefenaars en deze doen dat mogelijk niet 
altijd onder de juiste begeleiding. 
Tips 
Zorg dat je het sporten geleidelijk opbouwt. Volg een 
trainingsschema dat past bij je leeftijd, conditie en 
sport. Start altijd met een warming-up. Bij de meeste 
sporten betekent dat: eerst een rondje rennen of even 
op een hometrainer warmfietsen. Doe het totdat je je 
ook echt warm voelt worden. Doe spierversterkende 
oefeningen. Hierdoor ontwikkel je kracht en snelheid. 
Daarmee kan je onverwachte bewegingen of stoten 
sneller en beter opvangen. Sluit het sporten af met 
uitlopen of rek- en strekoefeningen. Hierdoor kan je 
lichaam geleidelijk afkoelen. Daarna heb je minder 
kans op spierpijn en stijfheid de volgende dag. Blijf 
regelmatig sporten. Zo blijf je fit. Heb je een tijdje niet 
gesport? Bijvoorbeeld door een blessure of winterstop? 
Bouw het sporten dan geleidelijk weer op.

Voorkom blessures 

Wist je dat de luchtkwaliteit in moderne gebouwen vaak te wensen overlaat? Moderne panden zijn erg goed 
geïsoleerd en kierdicht gemaakt. De aanwezigheid van mensen en dieren, douchen en koken verslechteren het 
binnenklimaat. Daarnaast ontsnappen er schadelijke gassen uit betonnen vloeren en muren. De toevoer van 
frisse lucht is afhankelijk van enkele ventilatieroosters en een mechanisch ventilatiesysteem. Wanneer je te 
weinig ventileert (en je ventileert al snel te weinig), dan gaat de luchtkwaliteit erg snel achteruit. Lucht 
van lage kwaliteit veroorzaakt aandoeningen als astma en andere klachten. Je kunt, en moet je best doen om 
het binnenklimaat te verbeteren. Dit kun je doen door 24 uur per dag te ventileren, de lucht te zuiveren en 
je huis schoon te houden. Daarnaast is het vrijwel altijd gezonder om de buitenlucht op te zoeken. Ja, zelfs 
als je in een redelijk vervuilde omgeving woont. Zo lang je minimaal 300 meter afstand neemt van drukke wegen 
en vervuilende bedrijven is de luchtkwaliteit naar alle waarschijnlijkheid beter dan in je eigen huis of 
werkplek.

Je lichaam     is waarschijnlijk het grootste cadeau dat je 
hebt gekregen. Het is een ongelofelijk complex geheel waarin 
miljoenen cellen samenwerken en allemaal in jouw dienst. 
Respecteer je lichaam en wees er zuinig op. Als je dat doet, dan 
helpt en ondersteunt het je. Als je het niet doet, dan werkt het 
je tegen. Je hoeft geen asceet, monnik of veganist te worden, 
maar een beetje verzorging en beweging is wel nodig. Soms 
onderhouden we onze auto beter dan ons lichaam, besteden 
we meer tijd aan piekeren dan aan bewegen en voeden we 
ons huisdier beter dan onszelf. Besteed elke dag wat aandacht 
aan beweging, je lichaam heeft het nodig. Het maakt niet uit 
wat voor beweging, het maakt niet uit hoelang – zolang jij je 
er maar goed bij voelt. Het voordeel van bezig zijn met je 
lichaam is dat je automatisch uit je hoofd stapt. Even afstand 
nemen van alle beslommeringen… Zo krijg je de balans weer 
terug!

Het grootste cadeau 

Buitenlucht is meestal gezonder dan binnenlucht

POPULAIRE SPORTEN
Kijk je naar de soorten sport die worden beoefend dan blijkt: de populariteitsprijs is voor 
fitness. Veruit de meest beoefende sport bij volwassenen (22%). Runner-up is hardlopen 
(12%). Tennis (5%) en zwemmen (5%)  -in 10 jaar tijd flink gedaald in populariteit- delen de 
derde plaats. Mannen lopen trouwens vaker hard, voetballen en doen aan diverse vormen van 
fietsen (toerfietsen, wielrennen, mountainbike). Vrouwen kiezen vaker voor fitness/aerobics, 
zwemmen, gymnastiek of yoga. Steeds meer mensen sporten individueel. Waar jongeren 
kiezen voor hardlopen, doen 50-plussers aan wandelen, fietsen en zwemmen. Ook de hoger 
opgeleiden sporten vaker alleen. Sterker: nog maar een op de drie sporters doet dat via een 
lidmaatschap bij een sportvereniging. De helft van ons (50%) sport in een zelfgeorganiseerde 
groep van vrienden of kennissen (38%). Bijna een op de vijf (18%) sport bij een commerciële 
sportaanbieder (dat kan een fitnesscentrum zijn of een zwembad, de manege of de skihal). 
14% van de mensen sport via sociaal cultureel werk, bedrijfssport, schoolsport of tijdens een 
sportvakantie.
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Praktijk Rootz
Dorien van de Wouw
Zoomweg 55, Weert

www.praktijkrootz.nl   info@praktijkrootz.nl
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Als je niet goed in je vel zit. Als je het gevoel hebt dat je nergens blij 
van wordt. Als je niet begrijpt waarom je je niet kunt binden.  Als 
onduidelijk is waarom het aangaan van sociale contacten je zo moei-
lijk afgaat. Als je stress ervaart, je je angstig of onzeker voelt, in een 
burn-out zit, hulp nodig hebt bij het verwerken van een verlies… 
kortom, als je iemand nodig hebt om je gedachten en gevoelens te 
verklaren en te ordenen, dan kan een coach of therapeut je helpen. 
Het aanbod is echter groot. Dus waarom kiezen voor psychosociaal 
therapeute Dorien van de Wouw van Praktijk Rootz in Weert?

Praktijk Rootz is uniek. Op de eerste plaats de 
ligging van de praktijkruimte. Bosgebied De Tun-
gelerwallen is het decor van de verbouwde woon-
boerderij annex praktijkruimte. De mooie tuin 
achter de praktijk verhoogt de rustgevende sfeer. 
Hier wordt de holistische gedachte zichtbaar. 
Dorien: “Alles is met elkaar verbonden. Niet 
alleen lichaam en geest, maar ook de mens en 
de wereld waarin hij leeft. De oorzaak van een 
klacht is soms een andere dan je in eerste instan-
tie verwacht. Ik ben overtuigd van het zelf her-
stellend vermogen van de mens. Met coaching of 
therapie kan dat worden aangeboord, waardoor 
je weer in je kracht komt.”

De cum laude afgestudeerde psychosociaal the-
rapeute Dorien zélf staat volledig in haar kracht. 
Het enthousiasme voor haar werk staat op haar 
gezicht geschreven. Het is een genot om met 
haar het coachingsgesprek aan te gaan, in de 
aangename praktijkruimte of in de natuur. 

Wandelcoaching
Een van de therapievormen die Dorien hanteert 
is wandelend coachen: dit is het tweede unieke 
punt van Praktijk Rootz. Al tijdens haar werkver-
leden in de reisbranche ontdekte zij de helende 
werking van wandelen. Zodra het weer het toe-
laat, of de hulpvraag daarvoor geschikt is, trek-

ken Dorien en haar cliënt de wandelschoenen aan 
en gaat de rugzak op om een rondje te maken in 
het bos. De natuur dient als spiegel van de ziel. 
Lopend naast elkaar, zonder elkaar in de ogen te 
hoeven kijken, komen vaak de beste gesprekken 
tot stand. Dat heeft u ook vast weleens ervaren. 
Met de blik op oneindig krijgen gedachten de 
vrije loop en ontstaat er een betere flow. Dorien 
hanteert specifieke gesprekstechnieken en spel-
vormen om de cliënt op weg te helpen naar de 
kern van zijn of haar probleem of hulpvraag. 

Adoptietherapie
En zo komen we bij het derde unieke punt van 
Praktijk Rootz. In de beschrijving van deze prak-
tijk prijkt een opvallende term: adoptietherapie. 
Deze vorm van therapie is bedoeld voor mensen 
die zijn geadopteerd en die persoonlijke bar-
rières ondervinden in hun leven. Dorien van de 
Wouw staat als enige in Zuid-Nederland als bege-
leider ingeschreven bij FIOM (een organisatie die 
zich bezighoudt met afstammingsvraagstukken). 
Als ervaringsdeskundige kan zij gericht coachen 
en adviseren bij adoptievraagstukken. 
Haar persoonlijke verhaal begint zevenenveer-
tig jaar geleden. Haar biologische moeder stond 
haar af aan de nonnen in Maastricht. Toen zij 
bijna zeven maanden oud was, werd ze geadop-
teerd door een Brabants echtpaar, ouders waar 
zij een hele fijne band mee heeft. Zij noemden 
de baby Dorien. 

Dorien kijkt met warme gevoelens terug op haar 
kinderjaren. Toch voelde zij zich altijd anders 
dan anderen. Vragen als ‘wie ben ik’ en ‘waar 
kom ik vandaan’ bleven haar bezighouden. Het 
duurde nog tot haar dertigste levensjaar voordat 
Dorien de stap ondernam om haar biologische 
moeder te zoeken. Met hulp van FIOM lukte het 
haar. Ondanks dat er in het uiterlijk geen ge-
lijkenis te bespeuren viel en Dorien geen band 
voelde, bemerkte zij wel dat de ontmoeting 
met haar moeder een doorbraak betekende. Het 
zorgde ervoor dat zij nadien de thema’s ‘adoptie’ 
en ‘afstand’ intenser kon doorleven, waardoor 
Dorien tot haar eigen kern (haar roots) kon 
komen. 

Haar vader, een Australiër, heeft zij nooit ont-
moet. Desondanks voelt zij diep van binnen een 
connectie met Australië. Niet voor niets bestaat 
het logo van haar Praktijk Rootz uit het typische 
stipwerk dat door de aboriginals wordt gebruikt. 
Een cilindrische vorm opgebouwd uit stippen en 
een suggestie van rond bewegende lijnen naar 
binnen staat symbool voor Dorien, voor Doriens 

werk en voor haar praktijk. “Om mensen te bege-
leiden naar hun kern, als het ware naar hun roots 
en met hen de reis aan te gaan om samen te zoe-
ken naar inzichten, voelt voor mij fantastisch. Ik 
geef geen oplossingen, ik help je ernaar zoeken. 
Immers, alle antwoorden heb je al in je zelf.” 

Praktijk Rootz is aspirant-lid bij beroepsver-
eniging FAGT (Federatie voor Additief Genees-
kundig Therapeuten).

J.O.U.W.verhaal

Francis Bruekers

Trek de wandelschoenen aan en stap in de reis van jouw leven

Praktijk Rootz brengt je terug naar je kern
Voorkom blessures 

Buitenlucht is meestal gezonder dan binnenlucht
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  Bath & Living:
Joeri Gielen (40) en Vivi Salmans (39) zijn broer en zus en samen de trotse eigenaren van ‘Bath & Living’ 
aan de Kerkstraat in Nederweert; een speciaalzaak voor de inrichting van badkamer, toilet, slaapkamer en 
living. De prachtige winkel verrast al aan de buitenkant en als je binnenloopt, kom je ogen tekort om al 
het moois tot je te nemen. Zes jaar geleden realiseerden Joeri en Vivi hun droom door te starten met een 
eigen zaak. Nu zijn ze continue bezig om het nóg beter te maken. “We willen niet stilstaan en zijn altijd 
op zoek naar optimalisatie en vernieuwing!” zegt Joeri.

Een zaak die bij ons past
Joeri en Vivi komen uit een echt ondernemersge-
zin. Werkte Joeri vanaf zijn achttiende al mee in 
het bedrijf van zijn ouders, Vivi nam zich als kind 
voor dat ze later nooit een eigen zaak wilde heb-
ben. Na haar opleiding werkte ze in de jeugdzorg. 
Maar blijkbaar kruipt het (ondernemers)bloed 
toch waar het niet gaan kan. Samen runnen ze 
nu al zes jaar heel succesvol hun eigen zaak Bath 
& Living. “Die naam heeft Joeri bedacht”, zegt 
Vivi trots. “We wilden een nieuwe, eigentijdse 
winkel starten die goed bij ons moest passen. Het 
begon met het aankleden van wellnessruimtes 
met badkameraccessoires van het merk Zack en 
Aquanova. Dat vonden we zulke mooie collec-
ties.” Het assortiment werd al snel uitgebreid 
met Blomus, een vernieuwend merk voor wonen, 
keuken en badkamer. “Zij maken een enorme 
verandering door en brengen nu een grote collec-
tie in Scandinavische stijl uit. Dat gaat onze win-
kel dit jaar weer behoorlijk veranderen!” Verras-
send is een collectie van S&P (Salt & Pepper) met 
trendy serviezen. Vorig jaar maakte de Vandyck-
collectie met dekbedden, overtreksets en kus-
sens het assortiment van Bath & Living compleet. 
In de winkel zie je dat de keuze enorm is. Van 
badmatten, handdoeken en badjassen tot was-
manden, toiletborstels en zeepdispensers. “We 
hebben de complete collecties hier in de winkel 

en ook alles op voorraad in het naastgelegen ma-
gazijn”, legt Vivi uit. “Vaak willen mensen alle 
accessoires van dezelfde lijn aanschaffen. Bij ons 
kunnen ze alles bij elkaar zien, combineren en op 
hun gemak uitzoeken. En het leukste van alles… 
ze kunnen het meteen meenemen!” 

Bricks & Clicks
Het bleef niet bij een mooie winkel alleen. 
Tegelijk met de start van Bath & Living ging Joeri 
aan de slag met het maken van een webshop. Vivi: 
“We wilden de winkel combineren met online-
verkoop. Natuurlijk omdat deze tijd daar om 
vraagt, maar ook om minder kwetsbaar te zijn.” 
Na een half jaar van testen en proberen, ging de 
webwinkel van start. Op de site www.bath-living.
com is het complete aanbod te zien en uiteraard 
te bestellen. Vivi: “De eerste webshopbestelling 
was heel spannend. Dat was zo mooi om te zien, 
er kwam gewoon een order uit de printer rollen.” 
Joeri moet lachen als hij daaraan terugdenkt: 
“Ik moest datgene wat besteld was uit ons 
magazijn halen, inpakken, verzenden én het 
was al betaald. Ik heb het hier naar de Bruna 
gebracht. Toen zeiden we al tegen elkaar: ‘Stel 
nou dat je elke dag één bestelling hebt, dan 
heb je 365 bestellingen per jaar, maar wat als je 
tien bestellingen per dag hebt…’ Zes jaar later 
blijkt het een gouden greep. Het afgelopen jaar 

ontvingen ze 25.000 nieuwe klanten die online 
hun producten kochten. De bestellingen komen 
uit het hele land. Maar ook uit België, Duitsland, 
Italië, Engeland en Frankrijk. Zelfs het Oostblok 
en Scandinavië komen regelmatig voorbij. “Om 
de Franssprekende Belgen tegemoet te komen 
hebben we op een gegeven moment onze site 
vertaald in het Frans. Dat leverde direct heel 
veel bestellingen uit Frankrijk op”. Hebben ze 
in Frankrijk dan niet van dit soort winkels? Vivi: 
“Nederland loopt erg voorop met webwinkels 
in techniek en design, het is voor de klant fijn 
shoppen. We willen onze website graag nog verder 
ontwikkelen door de teksten professioneel te 
laten vertalen in het Engels, Frans en eventueel 
in het Duits.”

Beste van twee werelden
Vivi is verantwoordelijk voor de inkoop, regelt 
het fotomateriaal en zorgt ervoor dat alles on-
line komt te staan. Maar ook administratie, mar-
keting, social media en klantenservice horen 
tot haar takenpakket. Joeri zorgt ervoor dat de 
webshop zichtbaar is via andere verkoopkanalen 
zoals bol.com en houdt zich bezig met de zoek-
resultaten. Hij verwerkt de onlinebestellingen, 
beheert de voorraad en etaleert de winkel. 
“Daar is hij supergoed in”, vult Vivi aan. “Hij maakt 
de mooiste opstellingen zodat alle artikelen goed 
tot hun recht komen en onze klanten een mooi 
beeld krijgen van wat er allemaal verkrijgbaar 
is.” Het enthousiasme over de webwinkel is zo 
groot dat ik me afvraag of een fysieke winkel dan 
nog wel nodig is? “Jazeker”, roepen ze samen, 
“de combinatie maakt het juist zo leuk”, zegt 
Vivi. “De webwinkel brengt heel veel mensen 
naar de Kerkstraat. Vanuit de Randstad, Overijssel 
en zelfs vanuit Antwerpen maken ze de rit naar 
Nederweert om hier te komen kijken. Met stalen 
van tegelwerk of gordijnen lopen ze makkelijk 
twee uur rond om alles te combineren. Of ik loop 
met de telefoon door de winkel, maak foto’s en 
app die door naar klanten. De bestelling wordt 
dan wel online geplaatst maar eigenlijk hebben 

“We wilden 
de winkel 

combineren 
met online-
verkoop”

familiebedrijf

WEBWINKEL
www.bath-living.com

 “Het een kan niet zonder het ander”



Monique van den Brandt
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ze het in de winkel gekocht. Het een kan niet 
zonder het ander. Het is met elkaar verbonden, 
dat maakt het zo sterk”, legt Vivi uit. 

(Bath &) Living a dream
Joeri: “We zijn heel service-  en klantgericht. 
Bij ons is het persoonlijker dan bij de ‘grote 
jongens’. Als je een onlinebestelling doet, 
schrijven we altijd ‘Bedankt!’ op de pakbon. Heel 
eenvoudig, maar het wordt enorm gewaardeerd 
door onze klanten. Dat lezen we terug in de 
recensies.” Ook daarin willen Joeri en Vivi het 
verschil maken en zich blijven onderscheiden. 

Twee jonge, hardwerkende ondernemers met 
passie voor hun vak. Joeri: “Ik ga elke dag met 
een grote glimlach naar mijn werk.” Vivi kan dat 
alleen maar beamen: “We hebben er zo’n plezier 
in wat we hier samen doen. Het voelt niet echt 
als werken, maar meer als een hobby.” Dan wel 
een uit de hand gelopen hobby. “Ik zie mijn zus 
meer dan mijn eigen vrouw”, lacht Joeri. Samen 
werken ze hard aan hun droom. En elke dag 
zijn ze op zoek naar nieuwe uitdagingen om het 
allemaal nog beter en nog mooier te maken. 

WINKEL
Kerkstraat 78
Nederweert

Kerkstraat 78, Nederweert
0495 625 991  

info@bath-living.com
www.bath-living.com

familiebedrijf
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Vivi en Joeri.



LIFESTYLESPECIAL evenvoorstellen

Je lichaam geeft aan hoe het met je is! Heb je 
last van je onderrug, je nek of je schouders, on-
rust in je hoofd of stress dan geeft je lichaam 
‘pijnsignalen’ af om iets onder de aandacht te 
brengen. Vraag jij je ook wel eens af hoe het 
komt dat sommige klachten ontstaan of steeds 
terugkomen? Dan is massagetherapie iets voor 
jou. Een lichamelijk klacht ontstaat niet zomaar. 
Vaak zit er een oorzaak achter.  

Massagetherapie is gericht op bewustwording, 
het verkrijgen van inzicht en vermindering van 
klachten op fysiek, psychisch en emotioneel ge-
bied. 

Door je vragen te stellen en aandacht te geven 
aan klachten, gedachten, gevoel en emoties, kun 
je je bewust worden wat er onder de klachten en 
symptomen verborgen ligt. Door massage word je 
aangeraakt. Aanraking is een goede manier om 

dichter bij jezelf te komen. Je krijgt een moge-
lijkheid om te voelen wat er bij je gebeurt. 
Als de oorzaak duidelijk(er) is kun je ervoor kie-
zen om op een andere manier met de klachten 
en/of de oorzaak om te leren gaan. Die ervarin-
gen en inzichten kunnen je helpen om de balans 
in jezelf te herstellen. Balans hebben en houden 
is de beste preventie tegen alle klachten. 

In mijn praktijk ligt het accent op holistische 
massagetherapie en massages. Ik maak gebruik 
van zowel westerse- als oosterse massagetech-
nieken. Mijn sessies kenmerken zich door oprech-
te aandacht. Van mens tot mens en vol respect. 
Ik heb een invoelende, zorgvuldige, deskundige 
en ongehaaste manier van werken die maakt dat 
je je zeer bewust wordt van je lichaam, je ge-
dachten en je emoties.

Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten!

Massagetherapie, meer dan alleen masseren!

Massagepraktijk MOYO
Maureen Vermeer

Natuurgeneeskundig therapeut
06 572 31 456

www.puurmoyo.nl

Mijn naam is Linda Lahaije, integraal leefstijl- 
en interventiecoach en trainer bij bedrijven om 
werknemers fit en vitaal te houden of weer te 
krijgen.

Ik ben trotse eigenaar van ‘Balans by Lavida’. La-
vida staat voor: vier het leven. Dat zegt precies 
hoe ik in het leven sta! Dat is wel eens anders 
geweest. Daarom weet ik uit ervaring wat het be-
tekent om niet lekker, fit en vitaal in je vel te zit-
ten én daardoor niet alles uit het leven te halen.
Doordat ik de opleiding tot integraal leefstijl- en 
interventiecoach ben gaan doen, moest ik natuur-
lijk ook zelf door de wasstraat … ik weet geluk-
kig als geen ander hoe je weer op korte termijn 
vat kunt krijgen op je leefstijl. Gezondheid is je 
zowel lichamelijk als geestelijk gezond voelen.
Ik leer mensen die hun gezondheid lange tijd als 
‘sluitstuk van de begroting’ hebben gezien, hoe 
ze op een integrale manier de balans op diverse 
vlakken van hun leven kunnen herstellen, zodat 

ze weer fit en vitaal de dag doorkomen.
Integraal betekent dat ik naar alle onderdelen 
van je leefstijl kijk. Dus niet alleen naar voeding 
en beweging, maar ook naar slapen, ontspanning, 
stress, emoties, motivatie, wat wil je, hoe sta je 
in het leven e.d.
Mijn ervaring is dat je prima bezig kunt zijn met 
je voeding en beweging, maar als je slecht slaapt 
of stress ervaart, gaat het je niet lukken. Ik help 
je om je leefstijl aan te passen op dat gebied 
waar jij het wil.
Ben je het zat om niet alles uit je leven te halen? 
Wil je fit en vitaal zijn, ben je er klaar mee dat 
je lijf om wat voor reden in de weg zit, dan ben 
je klaar voor mij!

Bel gerust voor een gratis kennismaking  
06 – 425 40 681. 

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten! 
www.balansbylavida.nl

Lavida staat voor: vier het leven!

BalansByLavida
Graanmolen 30, 6003 BL Weert

06 – 42 54 06 81
info@balansbylavida.nl

Heb jij nergens energie meer voor? Ben je op 
zoek naar ontspanning? Zit je vast in bepaalde 
patronen? Wil je gewoon even tijd voor jezelf?
Met jouw eigen pure kracht (Pura Potenza) kun 
je weer lekker in je vel komen te zitten. Alleen 
heb je soms wat ondersteuning nodig om dit te 
bereiken. Laat mij jou helpen om te kijken hoe 
we jouw energie weer in balans kunnen krijgen. 
Welke ondersteuning bied ik jou?

Meditatie kan o.a. ingezet worden voor: 
• ontspanning; • rust; • een goede concentratie; 
• een betere ademhaling.

Ik geef cursussen om te leren mediteren. Je leert 
diverse technieken om te mediteren. Deze cursus 
geef ik ook aan bedrijven die hun medewerkers 
willen helpen bij een goede vitaliteit.
Wil je graag mediteren, maar komt het er niet 
van? Ik organiseer maandelijks een moment om 
samen te mediteren.

Reiki helpt o.a. bij: 
• moe zijn; • te weinig energie hebben;
• burn-out; • hoofdpijn; • hooikoorts;
• slecht slapen; • energie leveren ter 
ondersteuning in je dagelijkse (drukke) bestaan.
Reiki is ook heel geschikt voor kinderen.

Bij een Reikibehandeling wordt met handopleg-
ging energie overgedragen. Ik leg daarbij mijn 
handen op je hoofd, lichaam en benen. Het li-
chaam en de geest versterken zichzelf met de 
aangeboden Reiki-energie. 

Energetische therapie
Energetische therapie kan gebruikt worden om 
bepaalde, vastzittende patronen te doorbreken.
Door middel van energie lezen en een tekening, 
komt een thema in beeld waarmee wij samen 
aan de slag kunnen. Het thema wordt samen 
besproken om jou op die manier zelf tot bepaalde 
inzichten te laten komen. 

Pura Potenza, praktijk voor energetische therapie en meditatie

Pura Potenza
Irene Bors

www.purapotenza.nl
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Time Out voor Mens & Dier

Annemieke Driessens (59), eigenaar                                        

● Wat doet jouw bedrijf? 
Het zorgt ervoor dat mens en dier lekker-
der in hun vel zitten door Jin Shin Jyutsu® 
behandelingen. Dit is een Japanse harmoni-
seringsmethode die helpt bij fysieke (bijv. 
hoofdpijn, reuma), mentale (bijvoorbeeld 
dreigende burn-out, slaapproblemen) en 
emotionele (bijvoorbeeld angsten, verdriet) 
klachten. De meeste zorgverzekeraars ver-
goeden de behandelingen grotendeels. 
●  Waarin ben jij onderscheidend?
Jin Shin Jyutsu®  is een van de eenvoudig-
ste manieren om in balans te komen: door 
de zachte aanrakingen geneest het lichaam 
zichzelf.
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Uit de reacties na een behandeling: ‘pure 
ontspanning’, ‘merkbare verlichting van de 
klachten’, ‘de accu is weer opgeladen’.
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Door voor de tv Jin Shin Jyutsu® op mezelf 
toe te passen.
● Wat wilde je vroeger worden?
Dierenarts. Helaas was dat niet mogelijk met 
alleen HAVO en zonder scheikunde in mijn 
pakket. Omdat ik destijds vakantiewerk deed 
bij de bibliotheek ben ik de opleiding tot 
jeugdbibliothecaris gaan doen. Veel mensen 
kennen mij nog van de bibliotheek.
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Mensen na een aantal behandelingen leren 
zelf aan de slag te gaan met Jin Shin Jyutsu® 
waardoor ze hun eigen lichaam in balans 
kunnen brengen en houden. 
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
De Japans-Amerikaanse Mary Burmeister. Zij 
heeft Jin Shin Jyutsu® vertaald naar onze 
Westerse kennis.
● Wat is je levensmotto? 
‘Eenvoud is het kenmerk van het ware’, naar 
medicus Herman Boerhaave.  Spreekt voor 
zich.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Probeer eens een behandeling, dan weet 
je waar ik het over heb.  Bij twijfel raad 
ik cliënten altijd aan eerst hun huisarts te 
raadplegen.  Jin Shin Jyutsu® is niet zweve-
rig of eng. Je kunt de kracht en eenvoud van 
Jin Shin Jyutsu® al ervaren door dagelijks 
een voor een de vingers van beide handen 
een paar minuten vast te houden.

SPECIALIST(EN)WERK ● SPECIALIST(EN)WERK ● SPECIALIST(EN)WERK  ● SPECIALIST(EN)WERK ● MAN(N)ENWERK●MAN(N)ENWERK

www.timeoutvoormensendier.nl
06 - 246 23 147

www.debasisweert.nl
0495 - 532 334

Pro Health Medical

Theodoor Scheepers (58), directeur                                                  

● Wat doet jullie bedrijf? 
We zijn al meer dan 25 jaar gespecialiseerd 
in laboratoriumonderzoek bij mensen met 
o.a. darmproblemen, voedselintolerantie, 
chronische vermoeidheid, burn-out, teken-
beten, metaalovergevoeligheid en zelfs 
tumoronderzoek.
● Waarin ben jij onderscheidend? 
Denk dat de opsomming dit al laat zien. 
Noem het aanvullende geneeskunde. We 
krijgen bloed en andere materalen vanuit 
heel Nederland en België toegezonden. Wij 
verzorgen letterlijk en figuurlijk alle we-
tenschappelijke testen die een arts bij ons 
neerlegt.
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Als we de oorzaak van klachten bij een 
patiënt vinden. Daar doe je het voor.

● Hoe ontspan je je na een drukke dag? 
Ik zing bij twee koren, Con Amore en Crea-
tura. Tijdens het zingen denk je alleen aan 
de nootjes en niet meer aan de analyses. 
Daarna thuis bij mijn gezin nog een lekker 
wijntje en de week is rond.
● Wat wilde je vroeger worden? 
Da’s een mooie! Beroepsmilitair en wel 
officier speciale diensten. We woonden 
hemelsbreed 200 meter van de kazerne en ik 
ben opgegroeid met soldaten en tanks. Maar 
helaas, de keuring besliste anders en omdat 
ik graag met chemie experimenteerde (een 
keer bijna mijn slaapkamer opgeblazen) ben 
ik toen de laboratoriumrichting op gegaan. 
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Met onze nieuwe tumortest iets bijdragen 
aan de Nederlandse gezondheidszorg. 
● Wie heeft je het meest geïnspireerd? 
Mijn vader. Altijd bezig, altijd gewoon blij-
ven.
● Wat is je levensmotto? 
‘Nil Volentibus Arduum’. Dit motto heb ik 
vanaf mijn studietijd al geroepen. ‘Niets is 
moeilijk voor hen die willen’.  Uiteindelijk 
zal je je doel bereiken. 
● Tot slot, wat wil je nog delen?
We zitten in Nederweert in een heel mooi 
pand en iedereen is welkom om eens een 
lezingen bij te wonen. Heel actueel is Lyme, 
maar ook voedselintolerantie en ADHD . 
Gewoon onze website in de gaten houden. En 
een gratis kopje koffie of thee kan altijd.

Topfysiotherapie en 
Haptotherapie de Basis

Sonja Baetsen (51), haptotherapeut / 
fysiotherapeut en praktijkeigenaar                                  
                               
● Wat doet jullie bedrijf?  
Ons bedrijf biedt sinds 2002 optimale zorg 
zowel op lichamelijk als geestelijk vlak. We 
ontvangen cliënten uit de wijde omgeving. 
Zij kunnen bij ons terecht voor o.a. fysiothe-
rapie, haptotherapie, bekkenfysiotherapie, 
mindfulnesstraining en zwangerschaps-
begeleiding. 
●  Waarin ben jij onderscheidend? 
Ik geef leiding aan een team van goed op-
geleide specialisten. Bij de Basis, staat de 
mens centraal. Wij bieden een behandeling 
in een veilige en prettige omgeving.
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk? 
Ik ben dagelijks bezig om mensen meer veer-
kracht en vitaliteit te laten ontwikkelen. Het 
blijft dankbaar en bijzonder om daarbij een 
stukje hulp te mogen bieden.
● Hoe ontspan je je na een drukke dag? 
Een lekkere wandeling of sporten geeft veel 
voldoening en ook van samen zijn met 
familie en vrienden laadt mijn accu wel op.
● Wat wilde je vroeger worden? 
Sportlerares. Altijd al iets met mens en 
bewegen willen doen en uiteindelijk heb ik 
gekozen voor fysio- en haptotherapie.
●  Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?  
Dat we met de Basis voor optimale zorg nog 
meer bekendheid krijgen zowel bij collega 
zorgverleners als bij de inwoners van Weert 
en omgeving.
●  Wie heeft je het meest geïnspireerd? 
Jeanette, een hele bevlogen docente van 
mijn opleiding.
● Wat is je levensmotto? 
Luister naar je gevoel en blijf in contact met 
jezelf en de wereld om je heen.
● Tot slot, wat wil je nog delen? 
Ik hoop dat ik wat inspiratie heb gegeven 
voor mensen die misschien al wat langer 
rondlopen met een vraag waarvoor onze 
praktijk de oplossing kan bieden. 
Kijk gerust op onze website 
www.debasisweert.nl. Ieder mens verdient 
op zijn tijd een steuntje in de rug.

www.prohealth.nl
0495 - 545 000



LIFESTYLESPECIAL

Door Maartje Derkcx

uitgelicht

“I Dreamed a Dream…”, is wat Trix Reintjens dacht zo’n vijf jaar geleden. Trix studeerde af als docerend- 
en uitvoerend musicus klassiek accordeon aan het Conservatorium te Tilburg. Naast een indrukwekkende 
muzikale carrière legde zij zich de laatste jaren toe op het componeren en arrangeren van allerhande 
muziekstukken. In 2014 was zij echter toe aan een nieuw muzikaal project. 

Trix is samen met haar man Louk verzot op 
cultuur. Daarom richtten zij in 2000 samen de 
stichting ‘De Jeugd heeft de Toekomst’ op. Deze 
stichting heeft als doel jongeren te stimuleren tot 
het uitoefenen of bijwonen van een bijzondere 
culturele activiteit of een bijzonder evenement. 
Bij de afscheidsreceptie van hun glasbedrijf 
vroegen Trix en Louk hun gasten in plaats van een 
cadeau, een financiële bijdrage voor hun stichting. 
Zij verdubbelden dat bedrag en sponsorden vanaf 
die tijd tal van culturele en sportieve activiteiten 
voor de Weerter jeugd. De muzikale ambitie van 
Trix en de doelstelling van hun stichting brachten 
het echtpaar op het idee voor een nieuw cultureel 
evenement. Een bestaande musical opnieuw 
arrangeren met in de basis de klank van de 
accordeon.
Samen met haar team powervrouwen:  Rita 
Scheffers (koordirigente), Annelies van Kempen 
(choreografe), Carin Rosbergen (regisseuse) en 
Heleen Kunneman (tekstschrijfster) creëerde zij in 
2014 de musical ‘Chess in Concert’ en in 2016 ‘West 

Side Story in Concert’. Beide werden uitgevoerd in 
het Munttheater. Het dertigkoppige Weerter koor 
‘Sevenfifteen’ nam de zang en het acteren voor 
zijn rekening. Twaalf dansers brachten het geheel 
op meeslepende wijze in beweging.  Beide ruim 
tweeënhalf uur durende shows waren in een mum 
van tijd uitverkocht en de reacties waren lovend. 
De prestigieuze Weerter Podium Publieksprijs viel 
hen ten deel!
Enkele maanden na West Side Story in Concert 
kroop het bloed opnieuw waar het niet gaan 
kon. Trix begon met het arrangeren van een 
dertigtal nummers uit de alom bekende musical 
‘Les Misérables’ naar het melodramatische 
gelijknamige boek van Victor Hugo uit 1862. De 
deelnemers van de voorgaande projecten stonden 
al te popelen om weer hun bijdrage te leveren. 
Zo zal tekstschrijfster Heleen Kunneman ook 
deze keer in de rol van verteller kruipen. Ze zal 
de kijker door het aangrijpende verhaal leiden 
van de Franse burger Jean Valjean. Een man die 
na negentien jaar boeten als dwangarbeider voor 

het stelen van een brood, vrijkomt en het stigma 
‘eens een dief, altijd een dief’ niet van zich kan 
afschudden, op de vlucht slaat en een andere 
identiteit aanneemt.  
“Het bijzondere aan Les Misérables in Concert is 
dat de cast naast een klein aantal professionals, 
voornamelijk bestaat uit zeer getalenteerde 
amateurs uit de Weerter regio,” vertelt Trix. 
“Daarnaast is het een niet alledaags orkest dat 
het midden van het podium zal betreden. Maar 
liefst tien accordeonisten vertolken de bijzondere 
klassieke sound. Percussie, drums, saxen, hobo’s, 
basgitaar en keyboard geven het geheel nog meer 
kleur,” belooft Trix.
Louk, die de praktische organisatie voor zijn 
rekening neemt, merkt op dat een dergelijke 
musical een kostbaar project is. Mede door 
financiële bijdragen van de gemeente Weert, 
de Stichting Jo Bergmans Vermogensfonds, 
Samenfonds 0495, Provincie Limburg en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds kon de productie tot stand 
komen. De repetities zijn in volle gang, de dansers, 
de muzikanten en de zangers bereiden zich vol 
passie voor op de drie theaterconcerten die zij 
gaan spelen op 20, 21 en 22 april 2018. Het belooft 
een zinderende show te worden, onder leiding van 
overweldigende muziek, met spectaculaire zang 
en dans die de mensen diep zal raken.

Voor informatie en tickets: 
www.lesmiserablesweert.nl

“een stukje Broadway in Weert”

30

Heleen Kunneman, Trix Reintjens, Rita Scheffers, 
Carin Rosbergen en Annelies van Kempen.



Fysioactive Weert & 
Fysiotherapie Helma Weekers

Helma Weekers (53),
oncologie fysiotherapeute                                    

● Wat doet jullie bedrijf?
Ik ben naast algemeen fysiotherapeute ook 
oncologie fysiotherapeute, een specialisme 
in de fysiotherapeutische behandeling en 
coaching van mensen met kanker. In samen-
werking met Fysioactive hebben we een re-
validatie setting waar iedereen terecht kan. 
● Waarin ben je onderscheidend?
Ik onderscheid me in kennis, vaardigheden 
en competenties die nodig zijn bij (com-
plexe) problematiek. Persoonlijke begelei-
ding in coaching en advies zijn daarbij erg 
belangrijk. Ik ben oprecht geïnteresseerd in 
de persoon achter de klacht. Dit geldt in alle 
fases van het traject: curatieve-, herstel-, 
palliatieve en terminale fase. 
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Ik werk graag een-op-een met mensen. 
Door deze manier van werken heb ik alle 
aandacht voor de patiënt, waardoor ik goed 
kan inspelen op de behoefte van de patiënt. 
Diepgaande gesprekken, luisteren naar de 
patiënt en per patiënt kunnen inspelen op de 
juiste behoefte. 
 ● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Met mijn vier kinderen die zorgen voor een 
hoop gezelligheid en ik doe twee keer per 
week Zumba. 
● Wat wilde je vroeger worden?
Verpleegkundige of dierenarts. 
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Kwalitatief goede zorg blijven bieden voor 
mijn patiënten en de specialisatie oncologie-
fysiotherapie meer bekendheid geven. 
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Iedereen die ik tegenkom. Iedere persoon is 
uniek en kan je inspireren! 
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
De digitalisering in de zorg (E-health) zal 
toenemen. Helaas wordt de patiënt steeds 
meer van achter de computer begeleid. De 
macht van de zorgverzekeraar wordt helaas 
steeds groter. Mensen krijgen hierdoor zelf 
meer verantwoordelijkheid voor de inkoop 
van hun zorg. 
● Wat is je levensmotto?
Heb respect voor elkaar en oordeel niet te 
snel.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Oncologiefysiotherapie kan veel voor iemand 
betekenen, informeer naar de mogelijkhe-
den.
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www.fysio-active.com
0495 - 76 00 71

www.dekrang.nl
0495-58 56 13

Hoens Coaching en Counseling

Hanneke Hoens (50), eigenaar/ 
vitaliteitscoach en trainer

● Wat doet jullie bedrijf?
Wij begeleiden mensen die vastlopen of die 
iets willen veranderen. We zijn gespeciali-
seerd in vitaliteit, burn-out, stressklachten, 
hoogsensitiviteit, autisme, balans tussen 
werk en privé, toekomstdromen enz. 
●  Waarin ben jij onderscheidend?
Ik benader mijn cliënten op hun kracht. Ik 
leg niet alleen de nadruk op wat er mis is 
maar op wat er goed gaat zodat mensen 
groeien in hun kwaliteiten. Mijn hoogsensi-
tiviteit zorgt ervoor dat ik snel de kern en 
de essentie van de vraag raak, dat waar het 
echt om gaat. 

●  Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk? 
Als mijn cliënten zelf bij hun eigen oplos-
singen komen en vanuit hun kracht laten zien 
dat ze anders met de situatie of veranderin-
gen in hun leven omgaan.
●   Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Ik wandel graag, mediteer, teken en beeld-
houw. Voldoende herstelmomenten zijn een 
onderdeel van vitaliteit, dus niet alleen aan 
het einde van een drukke dag. 
●  Wat wilde je vroeger worden?
Ik wilde graag, net als mijn vader die leraar 
was, mensen begeleiden in hun ontwikkeling. 
●   Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Kennis delen over vitaliteit en hoogsen-
sitiviteit in deze regio. Door de groei van 
de economie is er weer meer ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling. 
●   Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Mijn vader, de wijze waarop hij respectvol, 
liefdevol en inspirerend met mensen omging.
● Wat is je levensmotto?
“Leven vanuit je hart en je kracht en niet 
vanuit een kramp.”
In onze maatschappij leven we vanuit angst 
en tekort. Door meer te vertrouwen op je 
eigen kracht en in contact met je innerlijke 
drive gebeuren er kleine wonderen, die be-
vestigen wie je bent.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Je moet het leven zelf leven, maar niet al-
leen. Durf hulp te vragen, bij het vinden van 
je antwoorden. Ik deel graag mijn kennis en 
ervaring met jou.

PRAKTIJK DE KRANG

Inge Sieben (42), eigenaar                    
                               
● Wat doet jullie bedrijf? 
Ik help mensen om zich weer lekker in hun 
vel te laten voelen. Ook help ik mensen die 
willen afrekenen met vervelende gewoontes 
zoals roken, verkeerd eetpatroon of angsten.  
Dit doe ik door EnergieBalans en hypnose-
sessies te geven. 
●  Waarin ben jij onderscheidend?
Ik neem royaal de tijd voor mijn consulten 
zodat je je ook echt gehoord voelt en we in 
alle rust kunnen werken. Ook werk ik met 
directe hypnosemethode zodat de sessie 
geheel toegespitst is op de persoon die voor 
me zit. 
●  Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk? 
Ik geniet van de groeiprocessen die mensen 
doormaken. En omdat ik van een afstandje 
kan kijken, zie ik al heel snel de stapjes die 
men in de goede richting zet. Daar doe ik het 
voor!
●   Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Door de dag door te spreken met Frank, mijn 
man. 
●  Wat wilde je vroeger worden?
Dierenarts.
●   Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Ik wil de komende jaren gaan inzetten op 
preventie. Als je weer leert luisteren naar je 
lichaam kun je de signalen die het geeft eer-
der oppikken zodat je sneller kunt reageren 
op deze signalen. 
●   Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Mijn kinderen. Toen ze opgroeiden en 
kleuters waren, werd ik geraakt door hun 
puurheid en zelfverzekerdheid van handelen. 
Waar gaat dat heen als we ouder worden? 
Hoe kunnen we dat weer terugkrijgen?
● Wat is je levensmotto? 
Go with the flow! Het leven mag een feestje 
zijn, maar je moet jezelf wel toestaan het te 
vieren. 
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Zorg goed voor jezelf en gun jezelf het al-
lerbeste, want je bent het waard. En besef 
dat je te allen tijde zelf de vrijheid hebt om 
te beslissen. www.hoenscoaching.nl

 06-14 62 67 89

“een stukje Broadway in Weert”



1. Voordeel (€ 3.500,-) is gebaseerd op de Renault KADJAR Energy TCe 130 Life. Voordeel t.w.v. € 2.750,- + accessoirecheque t.w.v. € 750,-. Voordeel verschilt per model en uitvoering.  2. Alleen geldig bij aanschaf van een nieuwe Renault KADJAR, MÉGANE, 
TALISMAN, KOLEOS, ESPACE of (Grand) SCÉNIC. Genoemd bedrag is inclusief btw en montagekosten. Niet in te ruilen voor extra korting.  3. Vana�arief is o.b.v. basispakket, 60 maanden, 10.000 km/jaar. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, allriskverzekering 
(eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten incl. een volle tank, afschrijving & rente, btw en administratiekosten. Kosten voor wassen, brandstof en updates van een eventueel 
navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. De max. meer kilometerprijs per km bij vana�arief is € 0,06, max. minderkilometerprijs per km bij vana�arief is € 0,03. Renault Private Lease is onder voorbehoud van financiële acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR 
te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. De afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto’s en/of specificaties in Nederland. Niet mogelijk i.c.m. andere acties. Aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. Prijswijzigingen en (druk)fouten 
voorbehouden. Voorwaarden op www.renaultprivatelease.nl.  4. Vanafprijs betre� de Renault CAPTUR Energy TCe 90 Life inclusief € 2.600,- voordeel. Voordeel van € 2.600,- is alleen geldig op Renault CAPTUR Energy TCe 90-versies, voor overige motorisaties 
geldt een voordeel van € 2.300,-.  5. Vanafprijs betre� de Renault KADJAR Energy TCe 130 Life inclusief € 2.750,- voordeel.  6. Vanafprijs betre� de Renault CLIO Hatchback Energy TCe 90 Life inclusief € 2.300,- voordeel. Voordeel van € 2.300,- is alleen geldig 
op Renault CLIO Energy TCe 90-versies, voor overige motorisaties geldt een voordeel van € 2.000,-.  7. Vanafprijs betre� de Renault TWINGO SCe 70 Life inclusief € 1.700,- voordeel.  De genoemde vanafprijzen zijn consumentenadviesprijzen en zijn inclusief 
onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs. Deze acties zijn geldig van 22 maart t/m 2 april 2018 met uiterste registratiedatum 31 augustus 2018. Kijk voor de voorwaarden op 
renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden
O�ciële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 3,2-6,2 l/100 km, resp. 31,3-16,1 km/l. CO2: 82-139 gr./km.

Salon de Promotion t/m 2 april 

Profiteer tijdelijk van  
voordeel tot wel € 3.500,-1  

incl. accessoirecheque  
t.w.v. € 750,-2

Renault CAPTUR
Private Lease  
vanaf € 319,-3 p.mnd.
Nu tijdelijk vanaf  

€ 16.890,-4

inclusief € 2.600,- voordeel

Renault KADJAR
Private Lease  
vanaf € 369,-3 p.mnd.
Nu tijdelijk vanaf  

€ 24.640,-5

inclusief € 2.750,- voordeel
+ Accessoirecheque t.w.v. € 750,-2

Renault CLIO
Private Lease  
vanaf € 249,-3 p.mnd.
Nu tijdelijk vanaf  

€ 13.390,-6

inclusief € 2.300,- voordeel

Renault TWINGO
Private Lease  
vanaf € 179,-3 p.mnd.
Nu tijdelijk vanaf  

€ 10.090,-7

inclusief € 1.700,- voordeel

2de Paasdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur

Roermond Jacob Romenweg 8, tel. (0475) 32 22 99
Weert Roermondseweg 87, tel. (0495) 58 07 00
Echt Rijksweg Noord 3, tel. (0475) 48 12 50

www.autoheurkens.nl

Check vrijblijvend uw inruilprijs op onze eigen inruil- en actiesite www.renault.NU
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