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Ook voor het periodiek reinigen van uw auto of camper 
bent u bij ons aan het juiste adres. Alles gebeurt met de 
hand, gegarandeerd krasvrij met oog voor mens en milieu. 

Onze medewerkers zijn dagelijks in de weer om auto’s  
weer terug te brengen in showroomstaat zodat ze weer     
schitteren op de weg. Ook het gevoel van een nieuwe auto? 
Vraag een vrijblijvende offerte aan via onze website. 

Als Bovag Autowas- en Poetsbedrijf voldoen wij 
aan strenge eisen op het gebied van milieu, 
arbozorg, kwaliteit en serviceverlening dus uw 
auto is bij ons in vertrouwde handen!  
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Groot assortiment  BADJASSEN, Vele modellen, kleuren, voor man en vrouw, kort, lang… Kortom voor elk wat wils. 
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collectie 

is vanaf nu 
verkrijgbaar!

€5,- shoptegoed
Bij besteding vanaf € 25,- 

(code WM918). Geldig in de 
winkel of in onze online store 

www.bath-living.com

Alstublieft!

Dit is alweer de derde VROUWspecial van Weert Magazine. 
Dit populaire themanummer verschijnt jaarlijks in sep-
tember. Deze editie werd afgelopen woensdag feestelijk 
gepresenteerd tijdens het VROUWevent in het Munttheater. 
Ruim 400 bezoekers waren aanwezig bij deze theateravond. 
Het programma was een afspiegeling van de diversiteit van 
Weert Magazine; met diepgang, humor, entertainment en 
fashion.

Centraal tijdens het VROUWevent stond de presentatie van 
20 ondernemende vrouwen uit de regio. Door hun drive, hun 
passie, hun inzet en hun doorzettingsvermogen zijn het met 
recht ‘POWERvrouwen’. Niet zozeer vanwege hun succes als 
wel door hun positieve en krachtige uitstraling. 
De dames presenteerden zich met lef op de catwalk. Net als 
op de volgende pagina’s in dit blad.

In deze uitgave van Weert Magazine staat de vrouw centraal. 
In elk redactioneel artikel een verhaal over stoere, sterke, 
zachte, hardwerkende, inspirerende en veelzijdige vrouwen. 
Want voor ons is iedere vrouw een POWERvrouw. 

Veel leesplezier,
Desiré Kappert, uitgever
Joke van der Mast, media-adviseur

VROUWSPECIAL



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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“Als ik in de doeken hang, zit ik in mijn bubbel, 
doe ik mijn ding en voel ik me goed. Het is alsof 
ik dan naar mijn eigen plekje klim en kan doen 
wat ik wil zonder dat iemand er iets van vindt. 
Als ik op de grond sta, sta ik weer in de maat-
schappij.

Van turnen naar Aerial Tissue
Ik begon met Aerial Tissue toen ik zeventien jaar 
was. Ik stopte met turnen vanwege een elleboog-
blessure die erger zou worden als ik doorging met 
deze acrobatische sport. Ik ging op zoek naar wat 
anders. In de sporthal de Zuiderpoort in Budel 
zag ik op een dag een meisje die Aerial Tissue 
uitvoerde. Dit is een vorm van luchtacrobatiek, 
waarbij dans en acrobatische elementen samen-
komen tot een show. Het wekte mijn interesse. 
De sport was onbekend, er zat voor mij uitdaging 
in. Kracht werd gemengd met trucjes die je kon 
vergelijken met turnen, alleen belastte ik mijn 
gewrichten nauwelijks. 
Het meisje in de sporthal leerde mij de basis van 
Aerial Tissue. We werden vriendinnen en trainden 
altijd samen. Tot ze geblesseerd raakte en moest 
stoppen. Ik verloor mijn trainer en trainings-
maatje, maar ik vond Tissue te leuk om het op 
te geven. Youtube werd mijn nieuwe trainer en 
door middel van filmpjes leerde en leer ik mezelf 
trucjes. Ik moest daardoor wel vaker trainen. Van 
één keer per maand werd het twee keer per week 
en sinds drie jaar vijf keer.

Een doel
Bij Aerial Tissue vond ik het eerst interessant 
te ontdekken wat mogelijk was qua trucjes. Al 
snel (ongeveer een jaar later) wilde ik een nieuw 

doel hebben. Mijn oude ‘trainingsmaatje’ regelde 
dat ik mocht optreden tijdens ‘Dancing with the 
Cranendonck Stars’. Ik vond dat erg spannend, 
optreden voor 500 tot 800 man. Maar toen ik 
eenmaal klaar was, gaf het me veel energie. Ik 
wilde meer, maakte een Facebookpagina aan en 
schreef me in bij evenementenbureaus om meer 
optredens te krijgen. Ik weet nog dat ik een keer 
in een hoogwerker in Weert hing voor meer be-
kendheid.

Belgium Got Talent
Op mijn 21ste leerde ik Paul kennen, een break-
dancer die doet aan handbalans. Het klikte en we 
kregen een relatie. Paul en ik praatten veel over 
onze sporten, die totaal verschillend zijn. Tij-
dens het uitoefenen ervan gebruiken we bijvoor-
beeld andere spiergroepen. We vonden het een 

“Het is alsof ik in de doeken naar 
mijn eigen plekje klim.” Zeven 
jaar geleden raakte Iris Feijen 
(24) uit Weert gefascineerd door 
Aerial Tissue, een vorm van 
luchtacrobatiek, een passie die 
ze zich door niets of niemand 
laat afnemen. Zelfs niet door 
een ongeluk waarbij zij door het 
oog van de naald kroop. Dit is 
haar verhaal.   

talent

Door Laura Mennen

uitdaging onze krachten te bundelen, van onze 
verschillen een geheel te maken en we besloten 
begin vorig jaar als duo mee te doen aan Belgium 
Got Talent (ik heb jarenlang in Hamont gewoond, 
vandaar België). 

Door het oog van de naald
Tijdens het trainen voor de halve finale, kwam 
het takelsysteem waar de doeken aan hingen, 
naar beneden. Een baksteen van ongeveer zes-
tig kilogram viel bovenop ons. Mijn vriend brak 
zijn voet op tien plaatsen. Ik kwam er iets beter 
vanaf. Het blok viel net boven mijn knie, waar-
door ik mijn bovenbeen flink kneusde. Daarnaast 
hielden we er beiden een traumatische ervaring 
aan over. We dachten: die halve finale kunnen we 
vergeten. Maar we wisten ons over alles heen te 
zetten. We waren zover gekomen, we wilden dit 
niet zomaar van ons laten afpakken. Vijf dagen 
voor de halve finale ging Paul uit het gips en met 
wat aanpassingen in de choreografie voerden we 
de show op. Het was een uniek en emotioneel 
moment om nooit te vergeten. Het gevoel dat we 
hadden toen we klaar waren, was onbeschrijfe-
lijk. Ook al waren we niet door naar de finale. 

Correct bevestigd
Het ongeluk veranderde me en zette me met 
beide benen op de grond. Ik realiseerde me dat 
we door het oog van de naald gekropen zijn en 
waardeer meer wat ik heb. Ik ben nog angstig. Op 
elke nieuwe plek waar ik train, check ik wel drie 
keer of alles goed ophangt. Ik heb er ook over na-
gedacht te stoppen met Aerial Tissue. Maar ik doe 
dit nu al zo lang met zoveel plezier. Het is mijn 
passie en die laat ik niet zomaar door een onge-
luk wegnemen. Mijn grote droom is optreden met 
Cirque du  Soleil. De kans dat dit gebeurt is klein, 
maar ik wil er alles aan gedaan hebben zover te 
komen. Ik heb liever dat ik later denk: ik heb er 
alles aan gedaan om mijn doel te bereiken, dan 
dat ik spijt heb dat ik het niet geprobeerd heb.”

 

‘Als ik in 
de doeken
hang, zit 
  ik in mijn 
    bubbel’

Iris trad ook op tijdens
het VROUWevent 
van Weert Magazine.
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Ademhalen
En of ze hun 'mannetje' staan in een wereld die 
nog gedomineerd wordt door de 'snelle, gladde 
mannelijke autoverkoper'! Ze weten er alle drie 
over mee te praten. Het wil nog wel eens voor-
komen dat een klant naar de directeur vraagt of 
naar de verkoper. Caroline en Sacha kunnen dan 
met opgeheven hoofd zeggen dat zij de directeur 
zijn en Désirée kan de vraag ook pareren met het 
antwoord dat zij de juiste persoon is die ze moe-
ten hebben.

Caroline: 'Nadat zo iemand dan een keer heeft 
ademgehaald, gaat het verkoopgesprek gewoon 
van start en als er een klik is, kun je tot zaken 
komen. Een heel enkele keer is iemand hardnekkig 
en moet je er gewoon een mannelijke collega bij 
halen. Geen probleem.'

Psychologie
Désirée was bij de meer dan 80 vestigingen van 
Van Mossel tot nu toe de enige vrouw in de ver-
koop. Sinds kort is er een dame bij gekomen. Vorig 
jaar haalde Désirée een bijzondere prestatie. Van 

alle collega's was zij degene met het hoogste ver-
koopcijfer! Bescheiden als ze is, voegt ze er snel 
aan toe: 'mijn twee collega's in onze vestiging ein-
digden op plek 2 en 3.'

Volgens Désirée is het verkopen van auto's psycho-
logie. Caroline en Sacha bevestigen dat. 'Het gaat 
erom dat mensen vertrouwen moeten hebben in 
wat jij vertelt. En voor een deel is het ook een 
gunfactor.'
Sacha: 'Wij zijn sinds bijna vijftig jaar een familie-
bedrijf en vaak komen klanten al heel lang bij ons, 
dan heb je ook een ander soort band. Dat geldt 
voor het verkopen van personen- en bedrijfswa-
gens.' Caroline beaamt deze constatering van haar 
collega. Autobedrijf Van Nieuwenhoven bestaat 
ook al ruim 40 jaar.

'Van cupmaat naar bandenmaat'
Behalve Caroline, die de IVA-opleiding deed in 
Driebergen, zijn Désirée en Sacha afkomstig uit 
een heel andere branche. Bij mij kun je zeggen: 
'van cupmaat naar bandenmaat' lacht Sacha. 'Ik 

werkte bij een lingeriezaak'. Désirée (van oor-
sprong verpleegkundige) doet er een knoop bo-
venop: 'en ik ging van massageolie naar motorolie'.
De mooie verhalen komen los. De dames worden 
wel eens 'getest'. Gaat de motorkap open en de 
klant begint allerlei 'interessante' vragen te stel-
len. 'Uiteindelijk vraag ik dan maar of ik geslaagd 
ben', lacht Caroline.
Auto's verkopen, een bedrijf managen en alles wat 
daarbij komt kijken ... je moet het in de vingers 
hebben en met een goed boerenverstand zaken-
doen. Er wordt instemmend geknikt.

Vrouwen in de werkplaats
De dames hebben plezier in hun werk. Dat stralen 
ze uit. Maar het is niet voor watjes. Désirée: 'het 
is een fulltime job, óók in het weekend.'
 
Caroline en Sacha vullen aan dat meer vrouwen in 
dit werk gewenst zou zijn. 'Ook in de werkplaats 
zou een mix ideaal zijn. En de technieken worden 
steeds verfijnder. Daar hoef je geen grote handen 
voor te hebben.'

Niet bepaald de plek waar je vier vrouwen gezellig met elkaar in gesprek en aan de koffie ziet zitten: een 
autoshowroom! Toch is dit de juiste ambiance voor dit gesprek in drievoud. Buiten de redacteur zijn de drie 
andere dames 'in auto's'. Caroline van Nieuwenhoven, verkoopadviseur bij Autobedrijf Van Nieuwenhoven 
en Green2Go (Nederweert), Désirée Peeters, verkoopadviseur bij Van Mossel (Eindhoven) en Sacha Leurs-  
Giesendorf verkoopadviseur bij Leurs Auto's (Weert).

      Dames die hun mannetje staan 
               in de autowereld
 

Door Mathilde Dominikowski
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Caroline van Nieuwenhoven (46) 
Getrouwd met Robert Stultjens, Moeder van 

zonen Thimo (17) en Milan (13) 
Mede-eigenaar Autobedrijf 

Van Nieuwenhoven en Green2Go
www.autonieuwenhoven.nl   www.green2go.nl

Sacha Leurs-Giesendorf (39) 
Getrouwd met Alexander Leurs

Moeder van zonen Puck (14) en Max (13) 
Mede-eigenaar Leurs Auto's

 www.leursauto.nl

Désirée van de Ven-Peeters (44) 
Getrouwd met Hans van de Ven,

 Verkoopadviseur Van Mossel Ford 
www.vanmossel.nl

      Dames die hun mannetje staan 
               in de autowereld
 

Wat heb je met auto's?
Caroline: 'Ik heb de motorolie eigenlijk met de 
paplepel ingegoten gekregen. Als kind hielp ik in 
het weekend op het tankstation. Het ging zoals 
het ging. Ik heb eigenlijk meer iets met mobiliteit.' 
Désirée: 'Als kind tekende ik huizen en auto's. Na 

wat omzwervingen ben ik nu thuis in auto's, haha.'
Sacha: 'Ik weet niet of het er iets mee te maken 
heeft maar mijn vader en broers waren helemaal 
verzot op Citroëns en Mini's. En ik heb begrepen 
dat mijn ouders mij 'Mercedes' hadden willen noe-
men. Toch blij dat ze dat niet gedaan hebben.'

En dan je ultieme auto ...
De dames hoeven er niet lang over 
na te denken. 
Caroline: Aston Martin (James Bond).
Désirée: Ford GT. 
Sacha: Fiat 500.
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Wij Nederlanders, wij zitten vast in kooien. Vast achter tralies van functiona-
liteit, productiviteit en effectiviteit. Vast in de denkbeelden van de prestatie-
maatschappij. Alles moet steeds maar beter, sterker, sneller, mooier. Maar het 
liefst toch wel perfect. Het is dit voortdurende streven naar perfectie dat het 
slot op onze kooien vormt. We worden erdoor beziggehouden, we worden erdoor 
vastgehouden. En dat terwijl de sleutel naar vrijheid zo voor het grijpen ligt. Die 
sleutel dat is acceptatie. Het is tijd dat wij gaan accepteren dat we helemaal 
niet perfect hoeven te zijn en zo ons zelf uit deze onrealistische werkelijkheid 
bevrijden. En dat zal lastig zijn. Want het slot wordt goed beveiligd door te hoge 
verwachtingen. Het zit stevig vastgeroest door onze gewoontes. En of dat nog 
niet genoeg is, worden wij constant omringd door een enorm web aan suggesties 
om ons leven er tóch zo perfect mogelijk uit te laten zien. Bijvoorbeeld: ben ik 
productiever als ik twee graden kouder douche? Of wordt mijn buik er platter 
van als ik voor mijn ontbijt sport in plaats van erna? Volgens de bladen wel! 
Oh ja, en dat ontbijt? Doe maar havermout in plaats van brood want daar kun je 
langer op door. Door, door, door. We moeten opstaan nog voordat we vallen en 
dan nog iets harder rennen. Want wat we niet in de gaten hebben, is dat des te 
hoger we proberen te klimmen, des te verder we verstrikt raken in het web van 
suggesties en des te dieper we zakken. Dus laten we eens even stoppen. Laten 
we eens stoppen met proberen te klimmen en laten we die druk, die angst en 
dat streven en alles wat ons zo gevangen houdt, eens eventjes loslaten. En laten 
we leren te accepteren. Generatie Y is de prestatiegeneratie. Maar laten wij, 
generatie Z, de acceptatiegeneratie worden. Laten we naar die sleutel reiken 
en zo onszelf uit deze onrealistische werkelijkheid bevrijden. Set us free and let 
us fly! Want we zijn goed zoals we zijn en dankbaar voor wie we zijn. Dus gooi 
maar open. Gooi maar open die kooien!

‘When I was seventeen, it was a very good year’, zong Frank Sinatra 
ooit. Famke Langedijk is zeventien. Hoe goed is dit jaar voor haar? 
Ze zit in het laatste jaar van het tweetalig VWO op het Het College 
in Weert en maakte deel uit van het Limburgs Jeugdparlement. Ze is 
lid van een debatclub die een wedstrijd organiseerde met als thema 
‘toekomstvisie’. De indrukwekkende rede die Famke daar hield, is 
te lezen in het aparte kader bij dit artikel.

‘Wij zitten opgesloten in kooien’
   17-jarige houdt ons een spiegel voor
Door Mathilde Dominikowski

Filosoferen op de fiets
Op een enigszins afgelegen plek in Nederweert 
woont Famke met haar moeder en haar twee 
broers Quirijn (15) en Siebe (13). Hun ouders zijn 
gescheiden en de kinderen zijn regelmatig bij 
hun vader. Famke: ‘We zijn een fijn gezin en we 
hebben het altijd gezellig met elkaar.’
Om naar Het College in Weert te fietsen is ze ruim 
veertig minuten onderweg. Dat is voor Famke en 
haar schoolvriendinnen een mooie tijdsspanne om 
te filosoferen over het leven. Ze moet er zelf een 
beetje om lachen: ‘maar het gebeurt gewoon’, 
zegt ze. We zijn dan ook meteen bij de aanleiding 
voor dit interview. Famke beweert dat wij ons 
laten kooien door de prestatiemaatschappij 
waarin wij ons bevinden. Wij worden voortdurend 
beïnvloed door alle prikkels die met een 
gigantische snelheid en in een bijna onmenselijke 
omvang op ons afstormen. Elke seconde worden 
we gebombardeerd met allerlei soort indrukken. 
Famke: ‘Er is een wetenschappelijk onderzoek 
geweest dat heeft aangetoond dat wij, mensen 
van deze tijd, per dag meer prikkels krijgen dan 
een mens die in de middeleeuwen leefde in zijn 
hele leven. Dat is toch bizar?’ Al zou het maar voor 
een tiende juist zijn, dan is ‘bizar’ wel het goede 
woord. 
Tegelijkertijd moet ook Famke toegeven dat 
je je niet volledig kunt afsluiten van alle 
ontwikkelingen, integendeel. ‘Om enigszins te 
kunnen functioneren en op de hoogte te zijn, moet 
je mee in de stroom van social media. Ik heb een 
tijdje bewust geen Facebook-account gehad maar 

dan zet je je zelf ook buitenspel, want je mist 
informatie vanuit school of uit vriendengroepen. 
Maar mensen zouden veel meer stil moeten staan 
bij wat de neveneffecten zijn.’

Presteren of accepteren
Meer dan ooit tevoren kampen veel jonge mensen 
met psychische problemen. Is daar een verklaring 
voor? Zonder dat Famke pretendeert de wijsheid 
in pacht te hebben, geeft ze een mooi voorbeeld. 
‘Als op school de cijfers van een toets worden 
voorgelezen heb je de neiging om alleen naar de 
hoge cijfers te luisteren. Hogere cijfers dan die 
van jou. Op de een of andere manier lijkt het of 
we zo geprogrammeerd zijn. Dat legt meteen een 
druk op je schouders. Of je wordt bang omdat je 
misschien op je bek kunt gaat.  Niet iedereen kan 
dat aan.’ Volgens Famke zouden wij al een eind 
in de goede richting kunnen komen als we af en 
toe de moeite nemen om gewoon eens even stil 
te zijn, rust te nemen en de dingen te accepteren 
zoals ze zijn. Even niets willen, niets hoeven te 
veranderen, je niet verzetten. Alles even laten 
zoals het is. Famke: ‘Als mijn klasgenoot een 
hoger cijfer heeft voor Duits … nou, en? Dat is dan 
maar zo. Waarschijnlijk zijn er tien andere dingen 
waar ik goed in ben. Maar ook al zou dat niet zo 
zijn. Ik moet het gewoon accepteren.’

Toekomst
Het is mooi om te horen hoe een jongedame zich 
zo verdiept in het leven. Op dit moment oriënteert 
zij zich op een studierichting. Die zal in ieder geval 

breed zijn en in het sociaal-maatschappelijke 
liggen. Misschien wel een tijdje in het buitenland 
studeren. Politieke aspiraties klinken door. 
Ongetwijfeld gaan we nog veel van haar horen. 
Want het begon voor haar allemaal dat ze als kind 
graag verhaaltjes schreef. Een keer werd haar 
gevraagd om dat voor te lezen of voor te dragen 
maar dat durfde ze niet, ze was er te verlegen 
voor. Toen ze eenmaal de stoute schoenen had 
aangetrokken, ging haar dat wonderwel goed af. 
Sterker nog: ze vond het leuk en ging het steeds 
leuker vinden. En kijk waar ze nu staat? Tijdens 
het VrouwEvent van Weert Magazine spreekt ze 
een uitverkocht Munttheater toe. Wij legden de 
loper voor haar uit.
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De Twentse Tineke en Hans Hofstede ondernamen een ware oriëntatietocht op de fiets, voordat 
ze besloten zich in de Limburgse gemeente Nederweert te vestigen. Aan Schoor 50 lag een pand 
met opstallen te koop, op een aardig perceel. Hoewel de echtelieden met elkaar een maximum 
aankoopbedrag hadden afgesproken, deed Tineke onverhoeds een bod dat net even hoger 
lag. Tineke: “Een ideale ligging en een groot ontwikkelpotentieel mag ietsjes meer kosten, 
toch?” De gemeente Nederweert zat juist in een transitieproces van agrarische gemeente 
naar plattelandsgemeente, wat zoveel betekent als dat de gemeente zich oriënteerde op 
functieveranderingen op het platteland en stimulering van recreatie en toerisme. 
Zo werd in 2008 de aanzet gemaakt voor Hof van Schoor; een spreekwoordelijk Hof van Eden 
achter het beschoeide talud. Een hof voor een high tea, een lekkere lunch en een warme of 
koude (alcoholische) versnapering. Zachtmoedig en hartelijk gerund door de vrouw des huizes: 
Tineke Hofstede.

Door Francis Bruekers

eenhuisvertelt

Gezellig en gastvrij
Twee Schotse Colli’s begroeten je vriendelijk blaffend als je 
het erf op loopt. Rechts een pony en enkele vredig tokkende 
kippen voor het dagelijkse verse eitje. Daarachter een grasveld 
met gezellig tuinmeubilair. Recht voor je het romantische en 
gastvrije theehuis met inkom, zomerserre, professionele keuken 
en winterruimte. De inrichting van de ontvangstruimten is een 
waar museum, evenals het invalidentoilet dat getuigt van het 
beroepsverleden van Tineke, waarin zij als wijkverpleegkundige 
de mensen van raad, daad en medisch en hulpverlenend 
materiaal voorzag. 
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Verbouwingen
In 2008 werd begonnen met drie gastenkamers en een woonkamer. Mochten 
er toevallige bezoekers komen, dan zou Tineke hen wel ontvangen met een 
lekkere kop thee. De nadruk kwam echter vanaf het begin te liggen op de 
theeschenkerij, wat haar inspireerde tot verdere verbouwingen van het pand. 
Iedere wijziging betekende een verbetering, zowel voor de gast als voor Tineke 
en haar medewerkers. De provisorische keuken werd vervangen door een 
professionele keuken, de gastenkamers werden verbouwd tot een gerieflijke 
en gezellige ontvangstruimte: een lekkere hoek voor een winters bezoek. 

Door Francis Bruekers     Theeschenkerij Hof van Schoor grossiert 
in grootmoeders kannen, kopjes en kommen

eenhuisvertelt

De mens verzorgen zit Tineke in het bloed. ‘Nu zorg ik op mijn 
manier’, zegt Tineke als gevraagd wordt naar haar drijfveer. Zij kon 
zich destijds als wijkverpleegkundige niet meer verenigen met de 
regels en voorschriften. Zij ging op zoek naar een andere invulling. 
Het werd Hof van Schoor. 

Trots op haar dochters
Tineke is er bijzonder trots op dat haar beide 
dochters gekozen hebben voor het horecavak. De 
een woonde veraf in het buitenland, de ander veraf 
in Nederland. Desondanks hebben beiden ervoor 
gekozen om in het Limburgse hun geluk te zoeken. 
Nienke is inmiddels zeven jaren in de zaak. Dochter 
Heske exploiteert de Daatjeshoeve in Weert. 

Kannen, kopjes en kommen 
Het is niet vreemd dat je aan je oma moet denken bij het binnenstappen van 
het druk gedecoreerde theehuis. Oma’s servies vind je overal in het pand. 
Veelal krijgertjes. Tineke: “Soms staat er gewoon een doos met servies voor de 
poort. Het meeste servies heb ik gekregen, net zoals veel van de kasten.” Al 
met al brengt het die typische sfeer die wij Nederlanders als ‘Engels’ betitelen.

11



VROUWSPECIAL

12

Steun van familie
Op de allerlaatste dag van haar vwo-examen op 
het Bisschoppelijk College besloot Saskia pas welke 
studie ze zou gaan doen; het werd Pedagogische 
Wetenschappen en Orthopedagogiek in Utrecht. 
Terugkijkend op haar jeugd zegt ze: “Mijn jeugd 
was goed, maar wel anders. Na de scheiding 
van mijn ouders is mijn vader teruggegaan naar 
Amerika en zijn mijn zusje en ik bij onze moeder 
in Weert gebleven. Ik was van jongs af aan gewend 
om zo goed als zonder vader op te groeien. 
Gelukkig hielpen mijn oma en ooms veel mee en 
pasten op ons als mijn moeder moest werken. 
Andere familieleden hebben ook meegeholpen 
en daar ben ik ze allemaal zeer dankbaar voor.” 
Via de Universiteit Utrecht kreeg Saskia in 2011 
de kans om als uitwisselingsstudent een half jaar 
naar Kyoto te gaan. Saskia: “Toen is mijn liefde 

voor Japan begonnen. Bij mijn vertrek uit Kyoto 
beloofde ik aan mezelf dat ik weer terug zou gaan 
naar Japan om er te wonen voor onbepaalde tijd.”

I have a dream
Het inlossen van die belofte liet vijf jaar op zich 
wachten. Jaren waarin Saskia tot de ontdekking 
kwam dat ze een baan als orthopedagoog niet 
kon, maar uiteindelijk ook niet wilde, vinden. 
Na het beëindigen van haar relatie nam ze het 
besluit: “Het was voor mij de perfecte tijd om 
naar Japan te verhuizen. Half maart 2016 heb 
ik mijn aanmelding ingestuurd naar de Japanse 
Ambassade. In april had ik een sollicitatiegesprek, 
begin juni kreeg ik bevestiging dat ik de baan had 
gekregen en eind juli zat ik in het vliegtuig naar 
Japan; met twee koffers vol met mijn belangrijkste 
spullen en de drang om een nieuw leven in Japan 
te beginnen. Na vijf jaar kwam mijn droom uit: 
Leven in Japan,” vertelt Saskia enthousiast.

Eerste Nederlander in Echizen
In Japan werkt Saskia als Engels Leraar Assistent 
aan de Takefu Higashi High School in Echizen; 
een stad met ongeveer 83.000 inwoners. Ze geeft 
les aan Japanse leerlingen via een overheidspro-
gramma dat ‘The JET Program’ heet (dit loopt al 
ruim 30 jaar). Saskia legt het uit: “Voornamelijk 
Engelssprekende landen hebben veel van deze as-
sistenten in Japan. Amerika heeft ongeveer twee-
duizend mensen in Japan werken als Engels Leraar 
Assistent via dit programma. Nederland heeft er 
twee. Mijn positie was nieuw, dus voor veel men-

wegvanhier

sen hier ben ik de eerste Nederlander die ze leren 
kennen.”
Samen met een Amerikaanse collega geeft Saskia les 
aan derdejaarsleerlingen, te vergelijken met ons 
6 vwo. Haar taken zijn onder andere: natuurlijke 
Engelse uitspraak, mening/standpunt vanuit 
een Westerse cultuur, coaching van het Engelse 
debatteam en leerlingen die een Engelse speech 
zullen doen, naschoolse activiteiten organiseren 
voor de Engelse club, leerlingen trainen die voor 
een jaar op uitwisseling naar Amerika, Alaska of 
Australië gaan en met leerlingen trainen voor 
het Engelse deel van de toelatingsexamens voor 
universiteiten. Werk dat Saskia met veel liefde en 
plezier doet: “Wanneer ik met een leerling oefen 
voor een speech of een toets en ik merk dat hun 
Engels met sprongen vooruitgaat, dan ben ik echt 
super trots op ze. En wanneer leerlingen zijn 
geslaagd voor hun examens en ze gaan naar het 
buitenland om te studeren; dan ben ik apetrots! 
Mijn leerlingen de wijde wereld zien ingaan; dat 
geeft ontzettend veel voldoening!”

Ze werd geboren in Spanje, woonde in Duitsland, heeft een Amerikaanse vader en een Wieërter mam. Ze 
geeft Engelse les in Japan en danst salsa met haar Braziliaanse vriend. Ze droomt ervan om theeceremo-
nielerares te worden én ambassadeur voor Japan en de Japanse cultuur. Geen alledaagse keuzes maar 
de 28-jarige Saskia Delaurentis gaat ervoor: “Leven zonder uitdaging is ook zo saai, toch?”

Saskia Delaurentis: “Ik ben bijna een halve Japanner”
Door Monique van den Brandt

Mijn moeder, haar vriend en ik toen ze net 
waren aangekomen in Japan.

Bij een waterval in de provincie Kochi.

Met een vriendin in Osaka.
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wegvanhier

Schoenen uit
Saskia woont in Echizen Stad in de provincie 
Fukui, dat ligt ten noodwesten van Kyoto. Vliegen 
naar Kansai International Airport in Osaka kan 
rechtstreeks maar doet ze meestal met een 
overstap in Hong Kong want dat is een stuk 
goedkoper. In vogelvlucht is de afstand ruim 9.000 
kilometer en het tijdsverschil is 7 uur (later). 
Saskia: “Ik heb een appartement van 50 m2 en 
de vloer bestaat voor 75% uit laminaat. Er is een 
kamer die tatami-matten heeft. Tatami is gemaakt 
van rijststro en vind je in veel oude Japanse 
huizen. Je trekt ook je schoenen uit als je iemands 
huis of appartement binnengaat. Voor het eerst 
in mijn leven heb ik ook een auto. Dat is zeker 
nodig want alles ligt een beetje op een afstand. 
De school waar ik werk, ligt op twintig minuten 
rijden en is omringd door rijstvelden en bergen. 
Heel mooi, maar niet de gemakkelijkste plek om 
naartoe te komen met je fietsje of het OV.”

Beroemd in Japan
Nederland heeft een bijzondere band met Japan. 
Vanaf 1600 dreef Nederland namelijk als enige 
land handel met Japan. Dit gebeurde op een klein 
eiland, genaamd Hirado in het Zuiden van Japan. 
Deze exclusieve handelsbetrekkingen zouden 
250 jaar duren. Saskia bevestigt dat Japanners 
daar Nederland van kennen, naast natuurlijk de 
tulpen en de windmolens. Maar ook onze deejays, 
voetballers en kickboksers zijn er bekend. Hoe 
is het voor haar als Nederlandse om te wonen in 
Japan? Saskia: “Ik denk dat het grootste verschil 
is dat alles hier een uitdaging is. Alles is Japans 
en weinig mensen kunnen Engels spreken, dus 
soms zijn zelfs de meest simpele dingen heel 
moeilijk. Zoals rekeningen betalen, dat gaat 
gewoon handje contantje. Die rekeningen betaal 
je bij zogenoemde ‘convenience stores’. Ik betaal 
bij deze winkels mijn waterrekening, gas en 
zelfs inwonersbelasting! Je kan bij deze winkels 
ook je pakketjes laten bezorgen, superhandig! 
Maar ja, al deze dingen moet je wel weten en 
kunnen lezen. Een creditcard aanvragen bij de 
bank heeft mij twee uur gekost, want mijn visum 
moest gecontroleerd worden en er was zoveel 
papierwerk dat ondertekend moest worden. Over 
het algemeen zijn de Japanners wel behulpzaam 
als ze zien dat je het niet snapt of in de problemen 
zit. Zeker als je er anders uitziet dan de rest, dan 
komen Japanners al snel naar je toe en proberen 
met je te praten. Je bent een soort van ‘local 
celebrity’ af en toe. Iets wat in Nederland niet 
snel zal gebeuren.”

Half Nederlands, half Japans
Naast haar moerstaal Nederlands spreekt Saskia 
uiteraard Engels en wat Duits en Frans. Hoe zit het 
met de Japanse taal? Saskia: “Simpele gesprekken 
kan ik voeren en ik kan me verstaanbaar maken, 

maar ik heb met regelmaat een woordenboek of 
Japans grammaticaboek nodig. Aziatische talen 
zijn zo anders dan de talen in Europa. Engels, 
Frans, Spaans en Italiaans kun je vaak aan elkaar 
linken. Met het Japans is dat totaal niet zo. De 
Japanse taal heeft drie geschriften: Hiragana (dit 
is voor Japan het alfabet en wordt gebruikt om 
Japanse woorden uit te schrijven), Katakana (het 
alfabet dat wordt gebruikt om leenwoorden uit 
te schrijven) en Kanji (dit zijn tekens die klanken 
representeren en de meeste tekens kun je op 
minstens twee manieren uitspreken). Je kunt een 
toets doen om je Japanse vaardigheid te checken 
en die heet: Japanese Language Proficiency Test 
(JLPT). Level 5 is het laagst, level 1 is het hoogste. 
Level 4 heb ik gehaald en level 3 ga ik proberen te 
halen in december. Met level 3 ben je ongeveer 
een halve Japanner, dus ik ben bijna een halve 
Japanner,” legt Saskia lachend uit.

Japanse tradities doorgeven
In haar vrije tijd volgt Saskia wekelijks thee-
ceremonielessen, salsalessen, kimono-lessen en 
Japanse lessen. Saskia: “Ik wil in de toekomst 
theeceremonielerares worden, dus ik volg al 
twee jaar wekelijkse lessen bij een vrouw van 
ongeveer 80 jaar oud die alleen Japans spreekt. 

Zij is als een oma voor mij geworden en doet heel 
veel voor mij. Theeceremonie is een Japanse 
kunstvorm; het is de kunst van thee bereiden. 
Naast theeceremonielerares wil ik in de toekomst 
ook lesgeven in het kleden van kimono. Kimono 
is traditionele Japanse kleding en er zijn veel 
regels en bijgeloven over patronen en kleuren 
van kimono. Dit is zo fascinerend; hier wil ik 
over leren en dat weer aan anderen doorgeven. 
De salsa-lessen zijn belangrijk voor mij, want bij 
deze groep heb ik mijn eerste Japanse vrienden 
gemaakt. En het is ook de plek waar ik uiteindelijk 
mijn vriend Kariston heb leren kennen. Toen ik 
begon bij deze salsagroep was ik, samen met een 
ander meisje, de enige buitenlander. Nu, twee 
jaar later, is die verhouding ongeveer 50/50. Mijn 
weekenden zijn goed gevuld, want er worden veel 
evenementen georganiseerd door de Assistenten-
gemeenschap of door de lokale gemeenschap. Met 
regelmaat maak ik dagtripjes naar andere steden 
en provincies. Ik ben blij met mijn leven hier, 
maar ik maak het mezelf soms te druk. Daarom 
probeer ik meestal een avond of een dag in de 
week vrij te houden.”

Het èchte Japan
Tot slot heeft Saskia nog een advies voor diegenen 
de overwegen het land van de rijzende zon te 
bezoeken: “Japan is zo'n mooi land en er zijn elke 
week wel nieuwe bestemmingen waar ik naartoe 
wil. Ik raad vooral aan om de grote steden achter 
je te laten en naar de dorpjes erom heen te gaan. 
Steden als Tokyo, Kyoto en Osaka zijn geweldig 
maar zijn niet het echte Japan. Dat vind je in de 
dorpjes met oude huizen en tempels, omringd 
door bergen en rijstvelden waar opa's en oma's 
de rijst oogsten met grote machines en kinderen 
in hun schooluniform naar huis fietsen. Dat is het 
echte Japan voor mij!”

Saskia Delaurentis: “Ik ben bijna een halve Japanner”

Indrukwekkende rijstvelden.

In mijn kimono.

Samen met mijn vriend.
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Carla Jacobs 
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Conny Beenders 
DUS Weert 

Els Henderikx 
Weert Lokaal

Fanida Kadra
PvdA 

Iron Verhees
Weert Lokaal

uitgelicht

Politiek onvoorspelbaar
Zowel Wendy als Tessa hoefde er niet lang over na 
te denken of ze de functie wel zou aanvaarden. 
Tessa: ‘Het is een unieke kans die je krijgt. Het 
is bijzonder om als wethouder iets te kunnen 
bijdragen aan jouw stad.’ Wendy bevestigt dit 
hoewel ze het besluit ook wel een spannend 
moment vond. Ze lacht: ‘het is niet helemaal 
een sprong in het diepe, maar je zit nu aan de 
andere kant van de tafel.’ Beide dames moesten 
voor het wethouderschap vaarwelzeggen tegen 
hun eigen ondernemingen. Wendy had haar eigen 
advieskantoor voor fiscale consultancy-diensten 
en toezicht. Tessa had samen met een partner een 
communicatiebureau. De ex-ondernemers zijn het 
erover eens dat het eventueel combineren van het 
een en ander geen optie was.
Niets zo onvoorspelbaar als de politiek en het kan zo 
maar ineens afgelopen zijn met iemands politieke 
carrière. Daar zijn de dames zich van bewust, 
maar dat heeft geen moment meegespeeld in het 
aanvaarden van de functie. Wendy: ‘Geen enkel 
probleem hoor. Ik hou ervan om onafhankelijk te 
zijn. En het hoort erbij.’ Tessa bekijkt het ook 
vanuit haar perspectief, haar leeftijd en haar 
privé-situatie. Ze kan er niet over in zitten. ‘Er 
komen altijd nieuwe mogelijkheden.’

Genieten
Maar voorlopig hebben Wendy en Tessa het geweldig 
naar hun zin. Hoewel hun agenda’s van uur tot uur 
vol gepland zijn, is er genoeg te genieten. Wendy: 
‘Die tip kreeg ik van mijn voorganger Frans van 

Op 31 mei 2018 werden ze 
beëdigd als wethouder van de 
gemeente Weert. Ze waren er 
beiden van overtuigd dat ze 
‘deze kans moesten pakken’. 
Aan tafel zitten Wendy van 
Eijk (45) en Tessa Geelen 
(31). Het takenpakket, of ‘de 
portefeuille’, voor Wendy 
omvat financiën, ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting. 
Tessa heeft sport, 
leefbaarheid, communicatie, 
burgerparticipatie en toerisme 
onder haar hoede. 

‘Wethouder zijn in jouw stad is een unieke kans’
Door Mathilde Dominikowski

Tessa Geelen en Wendy van Eijk vertellen
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Karin Duijsters
 SP

Marie-Michèle Stokbroeks 
D66

Marie-Thérèse vd Bergh 
VVD

Marienel Engelen 
Weert Lokaal

Suzanne Winters
Weert Lokaal

Thamara Winters
CDA

uitgelicht

Eersel. Vergeet vooral niet te genieten want er 
komen zo veel mooie momenten voorbij. En dat is 
ook zo. Hoe je het wendt of keert. Je stapt als het 
ware in een rijdende trein. Je kunt niet zeggen: 
ho noodrem, eerst even uit het raam kijken. Zeker 
in mijn takenpakket zitten complexe dossiers. Dat 
betekent meters maken vanaf dag een.’
Tessa vult aan: ‘Dan sta je met knikkende knieën 
voor 500 man aan de start van een evenement 
dat je moet openen. Even diep doorademen en 
gewoon doen én ervaren dat het oké is.’
Wendy en Tessa prijzen de ambtenaren die hen 
terzijde staan. Nooit is iets te veel. Zij weten vaak 
veel beter wat er speelt, hoe verhoudingen zijn, 
hoe er in het verleden mee omgegaan is. Wendy: 
‘Daar moet je dankbaar gebruik van maken, naast 
de eigen afwegingen die van je gevraagd worden.’

‘Mooi niet …’
Vrouwelijke collegeleden in Weert zijn echt op 
een hand te tellen. Twee vrouwen tegelijkertijd 
is een unicum! Er verschijnt een brede glimlach 
bij de dames. ‘Ja, de heren moeten nu met 
andere dingen rekening houden’, zegt Tessa. 
Wendy: ‘We gaan een keer per week, voor de 
B & W vergadering, met de collegeleden naar de 
sportschool. Hadden ze bedacht dat we een keer 
direct na afloop wel een groepsfoto konden maken 
voor bij een artikel in een blad.’ Tessa lacht: ‘Nou 
mooi niet. Je wilt toch wel even douchen, je haar 
föhnen en een beetje toonbaar op die foto. Dat 
was even slikken voor de mannen!’

Deze wethouders zijn het erover eens dat een 
gemixt team (mannen en vrouwen) een heel 
andere dynamiek brengt. Tessa: ‘We kunnen het 
goed met elkaar vinden, we zijn een leuk team 
dat elkaar aanvult. Dat is niet onbelangrijk bij de 
vaak moeilijke beslissingen die worden genomen.’ 
Wendy gaat even rechtop zitten: ‘Maar ik durf er 
bijna iets op te verwedden dat er naast de B&W-
app nog een aparte mannen-app is.’ De dames 
lachen er hartelijk om.

Gave stad
Wendy en Tessa powervrouwen? Dat begrip willen 
ze relativeren. Voor hen heeft een moeder met 
vier kinderen die alle ballen in de lucht moet 
houden ook een pittige baan. 
Als wethouder is het vooral belangrijk dat je jezelf 
blijft, als je een rol gaat spelen, red je het niet. 
Dat kost te veel energie. Ook op tijd je rust nemen 
voor vrienden en familie, voor hobby of sport. 
Tessa: ‘Je moet structuur zoeken en goed voor 
jezelf zorgen. En … je kunt het toch nooit voor 
iedereen goed doen.’ 

Wendy wil nog toevoegen (en zij kan het weten) 
dat Weert een gave stad is, waar het goed toeven 
is. Daar mogen we met z’n allen best wat trotser 
op zijn!’  

‘Wethouder zijn in jouw stad is een unieke kans’
Tessa Geelen en Wendy van Eijk vertellen

 
Wendy van Eijk (VVD)
Sport: hardlopen
Getrouwd, dochter Britt (16), 
zoon Scott (12)
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2018 Van Horne Jaar

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat Philips van Montmorency, Heer van Weert, Graaf van Horne, in 
Brussel werd onthoofd. Philips, die zijn residentie in Weert had, was een vriend en bondgenoot van 
Willem van Oranje, onze vader des vaderlands. Deze historische gebeurtenis was voor de stad Weert 
aanleiding om 2018 uit te roepen tot Van Horne Jaar. Een jaar vol met activiteiten die vrijwilligers 
van verenigingen en organisaties vol trots, betrokkenheid en enthousiasme organiseren.

 Nog veel bijzondere activiteiten 
  in het Van Horne Jaar

De komende maanden staan nog bol van activiteiten. Weert Magazine houdt u op de hoogte. 
Alle evenementen zijn gratis toegankelijk.

BOCHOLTERGRAVEN
Op zondag 30 september 2018 duiken we met 
z’n allen in het grensverleden. Het huidige 
open landschap tussen Bocholt en Stramproy 
was eeuwenlang een uitgestrekt moeras-
gebied. Er was slechts één droge doorgang 
mogelijk. Die werd dwars gebarricadeerd door 
een reeks van opeenvolgende grachten en aar-
den wallen. Het hele complex -de Bocholter-
graven genoemd- was zo’n 200 meter breed 
en 500 meter lang. De grens werd er van de 
14e tot de 18e eeuw streng mee gecontro-
leerd. 
Als echte archeologen gaan we met de schop 
in de hand op zoek naar de Bocholtergra-
ven! Ben je 2 of 99 jaar? Er valt altijd iets te 
beleven!

Vanaf 13.00 u.: Kinder- en jongerenworkshops
Om 15.00 u.: Historisch grensspektakel

Napoleonsdijk, Bocholt 
(vanuit Nederland: volg 

Stramproyergrensweg, Stramproy)
www.kempenbroek.eu

www.kempenbroek.eu

BOCHOLTER GRAVEN
Samen speuren naar 500 meter middeleeuwse grensverdediging

30.09
2018

vanuit BE: Napoleonsdijk Bocholt
vanuit NL: Stramproyergrensweg Stramproy

vanaf    
13u

kinderworkshops
demo’s
wandelingen 

15u historisch grensspektakel
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zondag 30 september eerste aflevering 28 sept
Docu-serie NTR - 80 jaar oorlog

NPO 2

zaterdag 29 september 
De grote Philips van Horne S.G. 

reünie
www.philipsvanhorne50.nl

Vanaf 1 oktober 
Expositie Graaf in Opstand

Bibliocenter - Weert 
www.bibliocenter.nl/weert

12 okt t/m 20 jan 2019 
Tentoonstelling over 

de Tachtigjarige oorlog
Rijksmuseum Amsterdam

www.rijksmuseum.nl

13 en 14 oktober 
Nationale Archeologie Dagen

Open Monumentendag Special 
Weert Van Hornestad

www.erfgoedhuisweert.nl

zondag 18 november 

Voor algemene info:
www.weert.nl/vanhornejaar

PREMIÈRE “VAN HORNE”
Ter ere van de heldhaftige levens van Willem 
van Oranje en Lamoraal van Egmont zijn be-
kende muziekstukken gemaakt. Ons volkslied 
Wilhelmus is een ode aan Willem van Oranje 
en de klassieke Egmont Ouverture van Ludwig 
van Beethoven is opgedragen aan Lamoraal 
van Egmont. De derde persoon van dit illus-
tere driemanschap, Graaf van Horne, moest 
het tot op heden echter zonder muziekstuk 
doen.
Om dit muzikale “gat” in de geschiedenis te 
dichten heeft Harmonie St. Joseph 1880 aan 
componist Rob Goorhuis de opdracht gegeven 
om een muziekwerk te componeren als eer-
betoon aan Philips van Horne. Deze opdracht 
heeft hij met beide handen aangegrepen, 
hetgeen geleid heeft tot een prachtige com-
positie voor harmonieorkest.
Harmonie St. Joseph 1880 zal de “Van Horne” 
voor het eerst spelen in het officiële 
premièreconcert op zondag 18 november 
2018. In de Dekenale Martinuskerk, in het 
bijzijn van Philips van Horne, wiens hart hier 
begraven ligt, zal de “Van Horne” gespeeld 
worden. 

Het concert begint om 15.00 uur en kaarten 
à € 5,00 zijn te bestellen via de website: 
www.weertharmonie.nl 

In het weekeinde van 14-15-16 september vond in 
Zottegem de grote slotmanifestatie plaats van het 
Egmontjaar, de evenknie van ons Van Hornejaar. 
Diverse festiviteiten hielden de stad in haar ban en 
gaven invulling aan Zottegem Egmontstad. 

Zondagmiddag bezocht een grote delegatie uit Weert 
met enkele bussen de stad. In de binnenstad werd 
de zogenaamde Egmontevocatie bezocht. Op diverse 
plaatsen werden toneelstukken en dansvoorstellingen 
opgevoerd. Zo was er onder andere een tangovoorstelling 
te zien, een dramatische voorstelling van het gezin 
van Egmont, dat na zijn dood verslagen achterblijft en 
een komische act rond de balseming van het lichaam 
van Egmont. In de dekenale kerk werd om 16 uur een 
concert gegeven door de Weerter Harmonie St. Jozef 
1880. Naast de niet te missen Egmont-ouverture van 
Beethoven ging daar het in opdracht van de harmonie 

Weert te gast in Egmontstad Zottegem
door Rob Goorhuis gecomponeerde muziekstuk over 
Van Horne in avant première. Het stuk werd uitstekend 
ontvangen en kreeg een staande ovatie. Voor het 
kasteel kon het beroemde bloementapijt bewonderd 
worden en bij de Egmontcrypte, waar de stoffelijke 
resten van Lamoraal van Egmont en zijn vrouw Sabina 
van Palts-Simmern tentoon worden gesteld, stond een 
lange rij wachtenden. 

Om 20 uur begon op het kasteel de grote slotapotheose. 
Een grote twee uur durende show, met diverse optredens 
van muziekgezelschappen, declamatie, toneel, dans en 
diverse stukken uit de Egmont en Van Horne musicals 
uit Zottegem en Weert. Hiervoor was een delegatie uit 
Weert aanwezig, die vier nummers ten gehore bracht. 
Het publiek was in grote getale opgekomen om dit 
bijzondere spektakel mee te beleven. Met een groot 
vuurwerk werd de feestelijke dag afgesloten.
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Brugstraat 21 
Nederweert 

Tel. 0495-631237

9.45 u. • 13.45 u. • 19.30 u.

MODESHOWS
WOENSDAG  5 SEPTEMBER

GEOPEND TOT 22.00 UUR

KOOP

ZONDAG
13.00 - 17.00 u.

16 september

     “Wij helpen jou vitaler en slanker 
te worden. Dat doen wij door beweeg- 
en/of voedingsadvies op maat aan 

te bieden en met persoonlijke 
aandacht tijdens het sporten. 

En omdat het kleinschalig is en 
we veel samen doen, 

 is het gezellig bij SYF.”

Trix Peeters
directeur

SLENDER YOU FIT
VOOR BEWEGEN, EEN BETER FIGUUR EN EEN STRALEND UITERLIJK

Kerkstraat 70, Weert - Tel: 0495 - 543919 - www.slenderyoufit.nl

BEWEGINGSBANKEN • VOEDING  • FIGUURCORRECTIE • VACUTRAINEN • ONTHAREN

Loop gerust eens binnen of bel voor een gratis proefles:

vanaf  oktober elke 
maand een 

klant aan het 
woord in Weert 

Magazine!

New brand: S!LK
Stoere armbanden in zilver of in een 
combinatie met leer!
Shop ze @ Meora Trendstore Nederweert! 
www.meora.nl

Mrs. Kris  
Nieuw in ons assortiment Mrs. Kris, 
mooie, elegante, enkellaarzen met 
een uitneembaar voetbed!
Bollen Modeschoenen, 
www.bollenmodeschoenen.nl

Superzachte handdoeken van Aquanova in 
21 verschillende trendkleuren! Dikke kwaliteit Egyptisch 
katoen. Verkrijgbaar in washandjes – gastendoekjes  
handdoeken 55x100 cm - handdoeken 70x130 cm - 
badlakens 100x150 cm 
www.bath-living.com 

Een eer!  
Voor de laatste trends op 
modegebied kom naar

Wij vonden het een eer
om alle Powervrouwen
te stylen!!

Trendshoppen

Super zacht!

MEORA
sieraden | horloges | lederwaren | accessoires

VOOR AL UW GOUD/ZILVER  
EN HORLOGE REPARATIES

Trendy juweliers/lederwarenzaak in hartje Nederweert!

Kerkstraat 47 |  6031  CE Nederweert  
T .  0495-84 31  07 
info@meora.nl  |  www.meora.nl

sjoplokaal

Nederweert
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bijzonderevrouwen

Karin van Ratingen (49) 

verkoopster fruit

Hobby's: Jari m'n hond, zingen bij 

Bonte Aovundj
Marijke de Rooij (51)
receptioniste/administratief medewerkster 
Hobby's: hondentrainingen geven, bergwandelen

In deze VROUWspecial draait het om vrouwen. In elk redactioneel 
artikel van deze uitgave staat een vrouw centraal. Vrouwen in hun 

kracht en allemaal met een verhaal. 
Iedere vrouw heeft een eigen verhaal. Mooie, zware, boeiende, 

inspirerende, droevige, spannende en grappige verhalen. 
Voor ons is iedere vrouw een POWERvrouw; met haar 

doorzettingsvermogen en kwaliteit om snel te schakelen en het 
talent om veel ballen in de lucht te houden. Op deze twee pagina’s 

portretteren we zestien 'Bijzondere Vrouwen'. 
Een afspiegeling van onze samenleving. Iedere vrouw met kracht en 

haar eigen verhaal, gevat in beeld. Mooie portretten van deze vrouwen 
vormden het decor op het podium van het Munttheater tijdens het 

VROUWevent van Weert Magazine op 19 september.

Nicole Jansen-Nouwen (52)

kinder- en jeugdtherapeut

Hobby's: bloemstukken 

maken, popconcerten 

bezoeken/muziek luisteren

Khadija Sidi-Hbibi (29)
onderwijsassistente, coördinator WoZoCoHobby's: koken, bakken en 

er zijn voor anderen

Leonne Kooijmans-Joosten (69)

gepensioneerd, vrijwilliger bij Annex

Hobby's: golfen, 

wandelen en twee kleinzonen

Nancy Heinze (45)
vrijwilliger Weerter 
MinimagroepHobby's: koken, rozen, 

mensen helpen

Marianne Nies (62)

Office Manager

Hobby's: Country & Line Dance

Knutselen

Miranda van Knippenberg (46)
begeleidster gehandicaptenzorg
Hobby's: bloemschikken, creatief 

bezig zijn en nog veel meer 
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bijzonderevrouwenbijzonderevrouwen

Nicole Palmer (37)

zelfstandig onderneemster

Hobby's: sporten

Melanie Litjens (40)

postbezorger bij Postnl

Hobby's: vooral Elvis Presley

Annelies van den Brandt (79)

Vrijwilligster Tafeltje-Dekje

Hobby's: bridgen, wandelen, fietsen

Anneke Wijnhoud (64)

gepensioneerd

Hobby's: bridgen, wandelen. Kaarten maken en haken

Tanya Lenaers (50)
huisvrouw en mantelzorger
Hobby's: wordfeud, lezen, films kijken

Anneke van Rooij (48)

kindertheatermaakster/ peuterleidster

Hobby's: muziek, theater, creatief bezig zijn

Franka van Eijk (55)
administratief ondersteuner afdeling parkeren
Hobby's: Engelse Cocker Jimmy en wandelen 
(Pelgrimstocht naar Santiago)

Truus Jens (50)

gastvrouw horeca

Hobby's: lekker eten, 

tuinieren, kleinkind, 

bloemschikken



Door Ton Adriaens

mooimens

Saskia Nouwens(38)  is eigenaresse van gastouderbureau Het Liefbeestje. In tien jaar tijd bouwde zij een organisatie op met vijftien personeelsleden en drie 
franchisevestigingen. Ruim 350 gastouders in Limburg en Zuidoost Brabant staan bij haar ingeschreven en wekelijks maken zo’n 800 ouderparen of alleenstaande 
ouders gebruik van de diensten van bij haar aangesloten gastouders. Ook haar man Alfons heeft als zelfstandig ondernemer in de logistieke sector een intensief 
werkschema. Saskia is moeder van twee kinderen, Marlou (13) en Thijmen (10), en neemt het leeuwendeel van de gezinstaken voor haar rekening. Een 
drukbezette en succesvolle vrouw dus. Maar dat is haar niet allemaal aan komen waaien. Ze heeft heel wat vooroordelen moeten logenstraffen, tegenslagen 
moeten overwinnen en moeten knokken om niet aan een gebrek aan zelfvertrouwen ten onder te gaan.
 

VROUWSPECIAL
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Saskia Nouwens: 
  “Dyslexie bepaalde mijn leven”

mooimens VROUWSPECIAL
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Na haar drukke dagen ontspant Saskia met dotpainting (schilderen met stippen).
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Beste Dames,
Je ziet het vaker bij mensen die een prothese dragen; de kin 
steekt spits naar voren, de mond valt naar binnen en de lippen 
zijn nauwelijks zichtbaar. Jammer, want dit is helemaal niet 
nodig!

Vaak is de reden slijtage. Je kaak en mond veranderen jaarlijks. 
Op tijd naar de tandprotheticus gaan voor controle of om de 
prothese te laten ‘vullen’ voorkomt dat je uiterlijk hierdoor 
verandert. Maar we hebben het allemaal zo druk! We vergeten 
een afspraak te maken en laten het controlekaartje vaak links 
liggen. 

De meeste patiënten met een versleten prothese zijn dames 
tussen de 40 en 70 jaar. Het zijn dames die vooral heel hard 
bezig zijn met mantelzorgen voor ouders of vaak op de 
kleinkinderen passen. Met vader of moeder meegaan naar de 
dokter, helpen in het huishouden, oppassen op de kleinkinderen, 
voor het hele gezin eten koken… ga zo maar door! Wekelijks 
spreek ik dames die eigenlijk aan het einde van hun latijn 
zijn. Alle ballen in de lucht proberen te houden betekent dat 
er soms eentje valt … en dan verwaarloos je vaak jezelf. Uit 
onderzoek blijkt dat mantelzorgers zichzelf en hun gezondheid 
verwaarlozen. Dat is verontrustend. Je hebt maar één lijf en 
daar moet je goed voor zorgen. Als je het voor een ander goed 
wilt hebben, moet je eerst ook goed voor jezelf zorgen. 

Een slechtpassend gebit is een voorbeeld van verwaarlozing. 
Wekelijks spreek ik overbelaste mantelzorgers die een afspraak, 
een controle of een second opinion telkens uitstellen. En door 
de drukte al jaren lopen met een gebit dat slecht zit en eigenlijk 
vernieuwd zou moeten worden. Want een mooi gebit, en daardoor 
een stralend gezicht, verdient iedereen!

Een goed gebit heeft de juiste beethoogte waardoor de mond niet 
naar binnen valt, de kin niet naar voren steekt, de wangen wat 
voller worden, de lippen weer vulling krijgen en de rimpeltjes 
verdwijnen in de wangen en rondom de mond. En dat allemaal 
zonder cosmetische behandelingen! Voor vollere lippen of minder 
rimpels rondom de mond is geen botox 
nodig maar een goede prothese! 

Dus bent u die afspraak al 
langer aan het uitstellen? Of 
zit uw prothese al langer 
los? Neem dan contact 
met ons op! Vermeld 
dat u deze column 
heeft gelezen en 
u krijgt een gratis 
afspraak. Wij zijn 
ook altijd bereikbaar 
voor vragen of advies.

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

Zeg’tie…
“De radiateur van de auto lekt en één van de injectoren is kapot. 
Ik loop het risico op een vastlopende motor. Mijn auto heeft meer 
dan 250.000 km’s op de teller, maar dat kan een dieseltje wel 
hebben. Toch wordt het stilaan tijd voor een andere, als ik mijn 
garage mag geloven. Dus wat doe ik? Ik oriënteer me op een leuk 
geschikt kerke. En dan niet zo’n Dinky Toy, maar een AUTO! Met 
pit om lekker te kunnen gassen op de snelweg. Ik maak behoorlijk 
wat kilometers per jaar, dus dan moet het een wat robuustere 
wagen zijn. Wie kan me daar het beste bij helpen? Juist, iemand 
die mij en mijn wensen begrijpt. “

Logisch…
“In de garage heet een dame me welkom. Of ze mij kan helpen? 
Ik vraag naar een verkoper die me kan adviseren. Een man die 
een auto kent, voelt en snapt. Iemand die ‘vroemmm’ begrijpt 
en weet dat ‘rikketik’ problemen betekent. Mevrouw zegt: “Wat 
zoekt u?” Ik denk nog: huh, dames zie je toch alleen maar als 
accessoire naast een auto, in een uitdagende outfit? 
“Nee”, zeg ik tegen d’r, “ik wacht wel op de verkoper. Iemand in 
een pak, met een zware rechtervoet, met verstand van moderne 
auto’s, nieuwe prototypes, verbruik, belasting en financiering. 
Iemand die kan berekenen wat het voordeligst is. Als ik twijfel 
over de kleur van de auto, dan roep ik u er wel bij. Of als ik wil 
testen of de koffiebeker goed in de houder past, de zittingen 
goed schoon te houden zijn en als ik wil weten wat uw ervaring 
is met stabiliteit en wagenziekte bij kinderen voordat ze mijn 
auto onder***. ” 

Aha…
“Mevrouw blijft vriendelijk. Zij biedt mij een kop koffie aan en 
verwijst me naar de showroom. Als ik even later vraag of de 
verkoper al tijd heeft, zegt ze allervriendelijkst maar resoluut: 
‘Ik denk dat wij geen auto voor uw wensen hebben.’ Ik denk nog: 
grapje zeker?!” 

En toen?
“Als ze me naar de deur van de showroom begeleidt, drukt ze 
een visitekaartje in mijn hand, terwijl ik haar een beetje vals 
hoor zeggen: ‘Leuke schoenen!’ Eenmaal buiten check ik het 
kaartje: naam van de garage, haar naam, gevolgd door ‘directeur, 
verkoper’. Weet je wat ze zegt? ‘Komt u later nog eens terug. 
Fijne dag verder’, en geeft me een vette knipoog!”

Francis

Enige gelijkenis met bestaande personen of situaties 
berust niet op louter toeval.

Komt een man 
 bij de garage…,

Caroline van Nieuwenhoven, directeur autobedrijf 
 Francis Breukers, redacteur
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Voorafgaand aan de fotoshoot van de 
POWERvrouwen, zochten de dames kleding uit 

bij Pleunis Mode in Nederweert. In een gezellige 
sfeer en met vakkundig advies werd het 

gezelschap in de watten gelegd. De ‘passende’ 
schoenen komen van Munnichs Shoes in Weert.

Een dag later werden zij ontvangen 
bij Hairstudio Twins in Weert voor een 

professionele styling en prachtige visagie.
Tenslotte toog het gezelschap naar de studio 
van onze fotograaf Ruud de Vreeze in Weert 

om een fraai beeld vast te leggen!

kiek'es

We kozen voor 
een casual/sjieke 
uitstraling. 
Pascal is niet 
gewend om 
blazers te 
dragen. Maar we 
wilden laten zien 

dat ook een blazer heel stoer 
gedragen kan worden. Dit is 
een combi met een grijze jeans 
van Cast Iron, een sjiek wit 
hemd van Cavallaro met blauwe 
accenten in de kraag. 

Dat is juist weer heel erg mooi 
in contrast met de ruigere jeans. 
Afgewerkt met een blazer van 
Carter & Davis wat het geheel 
zeker een stuk spannender 
maakt door de zeker niet 
doorsnee paisleyprint in de stof.  
 

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

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

Pascal heeft 
altijd dezelfde 
look die goed bij 
hem past. Het 
mag alleen wat 
‘jonger’.
Met een Cover 
5 van L’Oréal 
(mannelijke 

transparante kleuring) is 
zijn haar een tint donkerder 
getooned om meer diepte te 
creëren.

Het haar is ‘gedekt’ geknipt 
zodat het haar messy gestyled 
kan worden. Om het messy 
effect te creëren is de matt 
paste van Balmain gebruikt. 
Hierdoor blijft het haar de hele 
dag goed in model en kan Pascal 
voor zijn klanten altijd ‘good 
looking’ schoenen repareren! 

METAMORFOSE
Munnichs Shoes 
heeft een ruim 
assortiment 
herenschoenen 
met bijpassende 
riemencollectie 
zodat iedere 
man goed kan 

slagen. Er zijn schoenen voor 
elke gelegenheid. Van sportieve 
sneakers tot casual schoenen en 
nette geklede herenschoenen.
Voor Pascal is gekozen voor 
deze prachtige modieuze set van 
het merk Melik. De set bestaat 
uit een halfhoge schoen, met 
een bijpassende riem. Door deze 
combinatie komt de kleur van 
het colbert mooi terug in de 
totale outfit van Pascal.
In het leer van deze Melik-
schoen is een crocomotief 
gedrukt. De dieper gelegen delen 
zijn donkerblauw ingekleurd 
waardoor een contrasterend 
effect ontstaat. 

Saskia LindersCarool PlatteelAns Timmermans

www.munnichs.nlwww.cphairandbeauty.nlwww.glamz.nl

8

voor

na

Pascal Grosfeld
Pascal (48) is getrouwd met Evelyn (46) 
en samen hebben zij 2 zoons (Mike en 

Dean). Pascal is schoenmaker sinds 1986 bij 
Schoenmakerij Grosfeld, gevestigd aan de 

Langstraat 54 te Weert.

Brugstraat 21 
Nederweert 

Tel. 0495-631237

9.45 u. • 13.45 u. • 19.30 u.

MODESHOWS
WOENSDAG  5 SEPTEMBER

GEOPEND TOT 22.00 UUR

KOOP

ZONDAG
13.00 - 17.00 u.

16 september

VROUWSPECIAL
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Ons Boerenerf
Saskia van Leeuwen (34)
Tien jaar getrouwd met Maikel, 
twee kinderen Jens (7) en Lynn (5).
www.onsboerenerf.com 

● Vertel iets over je bedrijf / je vak.
Ons boerenerf is de showroom van ons vlees-
varkensbedrijf, daar willen we ons verhaal 
over duurzaam ondernemerschap vertellen. 
We verzorgen vergaderingen, conferenties 
(familie)partijen, diners enz. We zijn elke 
zondag geopend voor een heerlijke kop koffie 
met vlaai of een vers bereid gerecht van onze 
kaart.
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
We bestaan in november vier jaar.
● Waarin ben je onderscheidend?
We hebben geen standaardpakketten. Elke 
vergadering of partij is maatwerk. In de show-
room vertellen we ons verhaal.
● Wat is je drijfveer?
Dat onze gasten met een tevreden gevoel 
naar huis gaan. De leuke reacties en de com-
plimenten.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Mijn vader. De passie die hij heeft om ‘outside 
the box’ te denken om als je een droom hebt, 
ervoor te gaan. Ik denk dat wij dat wel heb-
ben bewezen.
● Wat was je meisjesdroom?
Kok worden. Ik ging vroeger al bij oma koek-
jes bakken.
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Betere zorg, vooral voor hulpbehoevenden.
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt? 
In mezelf blijven geloven.
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten? 
Tja... dat zouden jullie wel graag willen 
weten hè!
 
 

Endovelicus Afvallen 
Saskia Vlassak (59)
35 jaar getrouwd met Jo Vlassak, twee 
dochters Britt (32) en Puck (26) 
s.vlassak@endovelicus.nl 
FB Endovelicus Budel

● Vertel iets over je bedrijf / je vak.
Endovelicus Budel is een clinic waar een op 
maat en persoonlijk afvalprogramma wordt 
samengesteld via een bloedanalyse en met 
gezonde voeding zodat je hormonen in balans 
komen en sporten niet noodzakelijk is. In zes 
weken tijd kun je 10 kg afvallen
● Hoe lang bestaat je bedrijf of hoe lang 
doe je dit werk?
Al 13 jaar en nog steeds met plezier! 
● Waarin ben je onderscheidend?
Ik geef een gratis en vrijblijvend 
intakegesprek met een kopje koffie zodat je 
je bij mij meteen thuis voelt in mijn praktijk.
Ik werk vanuit mijn hart en daarom ben  ik 
altijd bereikbaar via de app, zelfs in het 
weekend!
● Wat is je drijfveer?
Het is telkens weer fantastisch om na het En-
dovelicusprogramma, mensen blij en gelukkig 
te zien. Ze worden er een ander mens door. 
Ze gaan weer stralen.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Heb ik niet! Ik ben zelf een gedreven persoon. 
Ik heb mijn hart gevolgd!
● Wat was je meisjesdroom?
Gelukkig worden met een gezin. In mijn tijd 
waren er geen carrièrevrouwen.
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Voor veel ouderen vind ik het zorgstelsel te 
duur. Dat zou ik veranderen.
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Geniet bewust van elke dag.
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten? 
Koningin Maxima. Maar gewoon koffiedrinken. 
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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.

inbedrijf

Vrouwen in de overgang helpen om gezond oud te worden. Dát is anno 2018 de belangrijkste missie van het menopauzespreekuur in SJG Weert. Vrouwen 
vinden hier precies wat ze nodig hebben in deze nieuwe en voor hen vaak complexe levensfase. Een luisterend oor en begrip voor hun klachten. Een 
behandeling op maat. En meer dan ooit: kennis om gezondheidsproblemen op latere leeftijd te voorkomen.  

De spil in deze bredere, preventieve aanpak is 
verpleegkundig overgangsconsulent Marjolijn de 
Rouw.  ‘Na de overgang, als de hormonen afne-
men en daardoor minder bescherming bieden, 
nemen de gezondheidsrisico’s bij vrouwen sterk 
toe. De belangrijkste risico’s: hart- en vaatziek-
ten, een hoog cholesterol, botontkalking of ge-
wrichtsproblemen. Zeker op middelbare leeftijd 
willen de meeste vrouwen daar liever niet aan 
denken. Om problemen op latere leeftijd te voor-
komen, is het belangrijk om dat wel te doen en 
je bewust te worden van je levensstijl. Gezond 
eten, veel bewegen, niet roken en je alcohol-
gebruik matigen. Deze adviezen voor de lange 

termijn geef ik vrouwen mee op het spreekuur’, 
vertelt Marjolijn die onlangs aan de Erasmus 
Zorgacademie in Rotterdam de hbo-opleiding tot 
verpleegkundig overgangsconsulent afrondde. 
‘Een welkome verdieping en professionalisering 
van ons menopauzespreekuur’, zegt gynaecoloog 
Waltje Jager hierover.

Onbegrip en schaamte
Overgangsklachten worden nog vaak onderschat. 
Bij ruim een derde van alle werkende vrouwen 
tussen de 40 en 60 jaar die ziek thuis zitten, 
heeft het verzuim te maken met de overgang van 
de vruchtbare naar de niet vruchtbare leeftijd. 

Opvliegers, stemmingswisselingen, slecht slapen, 
moeite met concentreren en zelfs depressies; 
overgangsklachten kunnen het dagelijkse leven 
en het geluk ernstig belemmeren en leiden vaak 
nog tot onbegrip en gevoelens van schaamte.

Kennis en preventie 
De verpleegkundig overgangsconsulent neemt 
alle tijd voor vrouwen die op het spreekuur ko-
men. Voorafgaand aan het eerste consult bij de 
gynaecoloog brengt zij de overgangsklachten uit-
voerig in kaart en legt zij uit wat de menopauze 
precies inhoudt. Daarbij begeleidt zij vrouwen 
in de overgang met professioneel advies richting 
een gezonde toekomst. ‘De meeste overgangs-
klachten worden door de gynaecoloog vaak een 
tijd lang met hormonen behandeld. Na verloop 
van tijd worden de hormonen langzaam afge-
bouwd. Dan komt het erop aan om zonder hor-
monen gezond oud te worden. Daarom schrijven 
we op het menopauzespreekuur preventie nu met 
hoofdletters.’ 

Menopauzespreekuur 2.0: gezond oud worden na de overgang 
Verpleegkundig overgangsconsulent Marjolijn de Rouw van SJG Weert

woensdag 7 november 2018,
voorlichtingsavond menopauze. 

Meer info en aanmelden: www.sjgweert.nl 

VROUWSPECIAL

Marjolijn de Rouw en Waltje Jager.

MAAK 
KENNIS MET 

ONZE 
VERNIEUWDE 
COLLECTIE !
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Huidinstituut 
Marion Gerits
Marion Gerits (64)
Single, een dochter en een kleinzoon 
van drie jaar
www.huidinstituutmariongerits.nl

● Vertel eens over je bedrijf/je vak?
Ik ben huidspecialist. Ik help mensen zo lang 
mogelijk een jeugdige uitstraling te houden. 
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
38 jaar
● Waarin ben je onderscheidend?
Ik geef gericht persoonlijk advies aan vrou-
wen hoe ze zo lang mogelijk een jeugdige 
uitstraling kunnen behouden. Ik kijk bij iedere 
vrouw naar haar sterke punten en kenmerken 
om zo tot een behandelplan te komen. Bij 
mijn behandelingen gebruik ik de nieuwste 
technologieën.
● Wat is je drijfveer?
Ik geniet ervan mensen te zien stralen. Daar-
aan bij te kunnen dragen geeft me enorme 
voldoening. 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom? 
Het lef om te ondernemen heb ik van mijn 
vader die uit het niets een antiekzaak begon.
● Wat was je meisjesdroom?
Ik wilde graag arts worden. En al ben ik dat 
niet geworden, ik kan mijn interesse voor 
medische ontwikkelingen wel goed gebruiken 
in mijn vak. 
● Je mag morgen een ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
De tevredenheid met wat je hebt mag wel 
wat hoger! 
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Voor mezelf te kiezen, ook als dat moeilijk is. 
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten?
Tom Cruise. Die vind ik mooi ouder geworden. 
 

Brasserie Zaal 
De IJzeren Man
Marga van Lierop (36)
getrouwd met Patrick van Lierop,
twee dochters Chayenne (10) en Naomi (8)
www.deijzerenmanweert.nl

● Vertel iets over je bedrijf / je vak.
Brasserie / Zaal De IJzerenman is een toegan-
kelijke, betaalbare en klantvriendelijke omge-
ving, waar je lekker kunt lunchen, borrelen of 
werken. En een goed feest kunt vieren.
● Hoe lang bestaat je bedrijf / hoe lang doe 
je dit werk? 
Op dit moment zijn we het nog aan het klus-
sen. De opening staat gepland voor 14 okto-
ber. Maar het organiseren en decoreren van 
feesten zit al veel langer in mijn bloed. 
● Waarin ben je onderscheidend?
Een laagdrempelige plaats creëren waar 
iedereen zich thuis voelt, kan genieten en 
werken. 
● Wat is je drijfveer?
Mijn dochters! Hoe mooi is het om een mooie 
leer/werkplek voor hun te mogen opbouwen. 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
In de afgelopen jaren ben ik door verschillen-
de mensen geïnspireerd. Maar mijn grootste 
voorbeeld is toch wel mijn moeder. Ze leerde 
me hard werken, doorzetten en soms ook om 
weer met beide benen op de grond te komen. 
● Wat was je meisjesdroom?
Die heb ik nooit echt gehad. 
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Dat iedereen geaccepteerd wordt zoals hij of 
zij is.
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Vertrouw op je gevoel. Dat klopt altijd. 
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten (en nu even NIET aan 
je partner denken?
Toch kies ik voor mijn man en kinderen, want 
dat doen we veel te weinig samen. 

Kindercentrum 
HummelHoeve
Marlous Verboogen (37)
Woont samen met Rick van Meel,
dochter Pien (4) en zoon Mies (3)
www.hummelhoeve.nl

● Vertel iets over je bedrijf / je vak.
Ik ben eigenaar van Kindercentrum Hummel-
hoeve in Nederweert (Schoor). 
● Hoe lang bestaat je bedrijf / hoe lang doe 
je dit werk? 
In oktober bestaan wij tien jaar. 
● Waarin ben je onderscheidend?
HummelHoeve is de enige groene kinderop-
vang (groen cement) in de regio, vrij van ver-
keer en in de natuur. De beleving en ervaring 
van deze unieke omgeving staan centraal. 
● Wat is je drijfveer?
Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
kinderen. Iedere ochtend geniet ik weer van 
de blije gezichtjes van de kinderen. 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Mijn partner Rick. Wanneer ik met mijn hoofd 
bezig ben, is hij degene die kritisch is, me 
een spiegel voorhoudt en me de juiste vragen 
stelt. Er ontstaat overzicht en er kunnen stap-
pen gemaakt worden. 
● Wat was je meisjesdroom?
Ik droomde ervan om te zingen bij Kinderen 
voor Kinderen. 
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
De politiek. Het mag meer om de mensen 
gaan en minder om de politiek. 
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Ik ben nog volop aan het leren om te leren 
niksen. ‘Lekker lummelen’ en genieten.
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten?
Met mijn overleden oma Mie Verboogen-Thijs. 
Ik zou haar graag een rondleiding geven door 
haar oude woonhuis. Waarbij ik dan met 
passie en trots vertel over Kindercentrum 
HummelHoeve. 

 



Door Ton Adriaens
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We kennen allemaal de ‘verminkingen’ van celebraties als Dolly Parton, Marijke Helwegen of Michael Jackson. Toch is het gebruik van botox en fillers geen 
taboe meer. Steeds meer vrouwen, maar ook mannen, gaan over tot cosmetische behandelingen om rimpels weg te werken, vollere lippen te krijgen of 
om van een B-cupje naar een royale E te gaan. Dit laatste is dan meestal voorbehouden aan vrouwen. Een borstvergroting is relatief veilig maar er kunnen 
natuurlijk altijd complicaties optreden. Enkele jaren geleden ontstond nogal wat ophef rondom onveilige siliconenvullingen.
Bij een gezichtsbehandeling met injectables kun je snel en eenvoudig een goed resultaat krijgen. Een valkuil van het gebruik van botox is echter de 
verslavende werking ervan. Wanneer je er eenmaal aan begint en het werkt, dan wordt de drempel om het vaker te doen lager. Voor alle injectables geldt 
dat wanneer de werking van de stof langer aanhoudt, het risico op complicaties groter wordt. 

In de toekomst zullen steeds meer mensen kiezen voor uitwendige behandelmethoden als laser, ultrasound, radiofrequentie, of een combinatie van deze 
technieken. Hopelijk zullen met al deze nieuwe trends en ontwikkelingen ernstige complicaties in de toekomst uitblijven. Hoe ver ga jij om jong te blijven 
en er goed uit te zien?

watzoujijdoenmet

Mijn uiterlijk houdt mij al sinds mijn tienerjaren 
bezig. Het was met name mijn uiterlijk waarover 
ik veel complimentjes kreeg. Dus om die aandacht 
vast te houden moest ik er wel ‘mooi’ uit blijven 
zien. Op mijn andere kwaliteiten kreeg ik destijds 
veel minder positieve reacties. Gevoed door de 
onzekerheid van een jonge vrouw, onderzocht ik al 
vroeg wat er zoal mogelijk was om mooier te wor-
den. Nog voor mijn 25e zijn mijn borsten vergroot 
en mijn lippen opgespoten. Helaas heb ik mij toen 
niet goed laten informeren en zijn de inspuitingen 
gedaan met lichaamsvreemd materiaal. Tegen-
woordig mag dat niet meer. Dus mijn eerste advies 
zou zijn: Wanneer je overweegt iets aan jezelf te 
‘laten doen’, laat je heel goed informeren! 

Nu ben ik op een leeftijd dat ik er minder waarde 
aan hecht of anderen mijn uiterlijk mooi vinden. 
Dat zou dan mijn tweede advies zijn: Doe het niet 
voor anderen! Het klinkt cliché maar schoonheid 
zit van binnen! Een tijdje terug heb ik wel nog 
draden in mijn wangen laten plaatsen maar echt 
voor mezelf! Mijn leven is druk en turbulent, de 
elasticiteit wordt minder en ik vond dat ik er moe 
uitzag.
 En eerlijk gezegd heb ik er geen spijt van want of 
je het nu ziet of niet; het voelt wel beter!

Persoonlijk heb ik niets tegen cosmetische 
ingrepen. Het kan mensen namelijk enorm helpen. 
Mooi ouder worden willen we allemaal. Ook ik heb 
zo mijn wensen om er jong en fris uit te blijven 
zien, ik ben namelijk geen 20 meer. Maar ik kies 
wel bewust voor uitstel van een bezoek aan 
een cosmetische chirurg door mijn huid goed te 
verzorgen en in goede conditie te houden.
Laatst stond ik in een drogisterij en hoorde een 
dame vertellen dat ze injectables had gehad 
en dat ze daar nu spijt van had: ‘want je komt 
er nooit meer vanaf’, zei ze. Omdat ze die nog 
nooit gebruikt had wilde ze advies over een 
gezichtsverzorgende crème. 
Ik denk dat het belang van een juiste verzorging 
vaak onderschat wordt. Huidverbetering gaat nog 
een stapje verder. Niets is namelijk blijvend. Net 
als sporten de conditie van je lichaam verbetert en 
op niveau houdt, geldt dit ook voor onze spieren 
in het gelaat. Door verschillende stevige manuele 
massagetechnieken worden de gezichtsspieren en 
bindweefsel getraind die de bloedcirculatie en 
celvernieuwing stimuleren. Ook wordt de aanmaak 
van collageen en elastine, voor de versteviging van 
de huid, bevorderd waardoor je ‘bone structure’ 
mooier uitkomt. In Amerika, de voorloper op dit 
gebied, is de Facegym-massage helemaal hot: 
‘Sculpt your face from the inside out.’ 

Ik vind dat iedere vrouw er goed uit mag zien. Te-
genwoordig zijn er kleine behandelingen zoals bo-
tox en fillers om je te helpen je goed te voelen en 
dat je dat dan ook uitstraalt. Een vrouw moet zich 
natuurlijk wel goed verzorgen, zowel jong als oud. 
Mijn moeder is 89 en ziet er nog altijd goed uit, 
zonder hulp dus, en het is te hopen dat ik haar ge-
nen heb geërfd. 

Je gezondheid speelt natuurlijk ook mee. Gezond 
eten, sporten en op tijd je rust pakken is zeer be-
langrijk. Heb je dit op een rijtje dan zul je merken 
dat anderen dat ook aan je zien.

Of ik zelf iets zou laten doen?
We worden allemaal ouder maar als ik mezelf niet 
meer happy zou voelen met mijn eigen lichaam zou 
ik het zeker overwegen om een ingreep te laten 
doen. Het is tegenwoordig ook vrij normaal, zelfs 
bij de jeugd. Wanneer je op latere leeftijd bijvoor-
beeld een beugel nodig hebt dan doe je dat tegen-
woordig toch ook?

Het punt is dus dat je moet zorgen dat je je goed 
voelt. Zo niet, dan moet je er wat aan gaan doen 
en dan is een cosmetische ingreep zeker een mo-
gelijkheid.

Gemma Kiggen (53), eigenaresse 
damesmodezaak in Weert 

Petra Bieshaar (45), eigenaresse 
schoonheidssalon in Weert

Marlies Konings (65), kapster en voormalig 
eigenaresse van The Art Of Living in Style

watzoujijdoenmet
De mogelijkheden van de plastisch-esthetische  

chirurgie en cosmetische ingrepen?

VROUWSPECIAL
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Dings belasting adviezen 
José Dings (53)
Happy single 
www.dingsfinancieel.nl

● Vertel eens iets over je bedrijf/ je vak?
Ik ben zelfstandig gevestigd belastingadviseur 
(aangesloten bij beroepsorganisatie Register 
Belastingadviseurs). Mijn belastingadvies- en 
administratiekantoor richt zich op de MKB-on-
dernemer, branchebreed van zzp-er tot kleine 
ondernemingen (10-20 werknemers). 
● Waarin ben je onderscheidend?
Ik ben altijd betrokken en proactief. Ik kijk 
verder dan alleen naar de cijfers. Ook buiten 
kantoortijden bereikbaar. De rapportage uit 
de administratie en aangiftes is niet alleen 
een wettelijke plicht maar vooral belangrijke 
stuurinformatie voor de ondernemer. Ik wijs 
cliënten ook op het nemen van eigen verant-
woordelijkheid, risico’s enz.
● Wat is je drijfveer?
Ik wil voor mijn cliënten optimaal resultaat 
voor hun bedrijf en hun privé-financiën. Dat 
houdt ook in: zonder correcties/boetes door 
een belastingcontrole komen. 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
In eerste instantie mijn ouders. Zij gaven mij 
het juiste voorbeeld van klantvriendelijkheid 
en oprechte betrokkenheid.
Vervolgens mijn voormalige Japanse leiding-
gevende Hitoshi Adachi. Hij was een voor-
beeld hoe je op een professionele, prettige 
manier leiding kunt geven zodat je onderge-
schikten je respecteren.
● Wat was je meisjesdroom?
Stewardess vanwege de leuke pakjes en 
hoedjes. 
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Stevigere (strafrechtelijke) aanpak van pesten 
op het werk en op school. 
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Niets is onmogelijk. Je moet altijd in kansen 
blijven denken en zodra je ze ziet onmiddel-
lijk grijpen. Blijf altijd in jezelf vertrouwen
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten?
Dat verklap ik niet.

Jet Verberne 
Uitvaartorganisatie
Jet Verberne (57)
Getrouwd met Anton Kirkels
Drie kinderen
www. jetverberneuitvaarten.nl

● Vertel eens iets over je bedrijf/ je vak?
De uitvaartwereld is in beweging. Nabestaan-
den kiezen steeds vaker voor een sfeervol en 
meer persoonlijk afscheid van hun geliefde. 
Wij verzorgen uitvaarten in Weert, in de re-
gio,  maar ook in de rest van Zuid-Nederland. 
● Hoe lang bestaat je bedrijf / Hoe lang doe 
je dit werk? 
Vijf jaar. 
● Waarin ben je onderscheidend?
Als je alles in mijn eerdere leven bij elkaar 
voegt dan komt er dit beroep uit. Ik doe dit 
alles met heel veel liefde en passie. 
● Wat is je drijfveer?
Absoluut de mens. De tijd tussen overlijden 
en dag van uitvaart is erg kort en er moet ont-
zettend veel gedaan en geregeld worden. Het 
is goed om in deze dagen anderen te kunnen 
ondersteunen, adviseren en sámen met hen 
een passend afscheid te realiseren. Dit doe ik 
met veel aandacht en tijd.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
-
● Wat was je meisjesdroom?
-
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Ik ben zelf een heel tevreden en gelukkig 
mens. Dat gun ik iedereen. 
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Probeer te genieten van het leven. Voordat 
je het weet gebeurt er iets waardoor dit niet 
langer mogelijk is.
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten?
Met mijn moeder, maar dat kan helaas niet 
meer. 

Telesalesbureau José 
José Heemskerk (58)
35 jaar getrouwd met Jaap Heemskerk, 
twee kinderen

● Vertel eens iets over je bedrijf / je vak?
Ik ben eigenaresse van Telesalesbureau Jose. 
Sinds december samen met mijn dochter 
Shauni. Wij ondersteunen bedrijven om hun 
omzet te verhogen. We doen dit door koude 
acquisitie, afspraken inplannen, aftersales en 
virtual assistant.
Sinds begin dit jaar is Shauni gestart met 
Telefoon Antwoord Service. Ik ben ingehuurd 
om debiteurenbeheer uit te voeren. Zo nemen 
wij veel taken uit handen van de opdrachtge-
ver zodat deze bezig kan zijn met hun core 
business.
● Hoe lang bestaat je bedrijf / hoe lang doe 
je dit werk?
Met Telesalesbureau José ben ik in oktober 
2016 gestart. Deze werkzaamheden doe ik al 
sinds 2000.  
● Waarin ben je onderscheidend?
Door mezelf te zijn. Eerlijk en oprecht. Dit 
verandert niet als ik bedrijven telefonisch 
benader.
● Wat is je drijfveer?
Met passie en enthousiasme een negatief 
gesprek omzetten in een positief gesprek.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Oud-collega’s hebben mij aangemoedigd 
om ondernemer te worden. Daar ben ik nog 
steeds dankbaar voor.
● Wat was je meisjesdroom?
Bij de luchtmacht of politieagent.
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
AOW terug naar 65 jaar.
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Eerst nadenken voor je iets zegt. Af en toe 
lukt me dat niet.
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten?
Eric Corton. Geen beschuit maar een heerlijke 
lunch.



inbedrijf

Het ligt slecht 15 minuten 
rijden vanaf Weert, maar 
toch heeft de Weertenaar en 
de Nederweertenaar het nog 
niet ontdekt; Kasteel Groot 
Buggenum in Grathem. Een 
pracht- plek in het Midden-
Limburgse. Een perfecte locatie 
voor ontmoetingen. Zowel 
particulier als zakelijk. En dát 
wil de nieuwe voorzitter Sjra 
Clerkx verder gaan uitdragen.
Het kasteel is eigendom van de provincie Limburg 
die het overgenomen heeft van prof Dr. Helmut 
Hentrich die het compleet herbouwd en geres-
taureerd had. Het is inmiddels een uniek ‘ver-
gader- en partijkasteel’ geworden. Met stijl en 
sfeer en idyllisch gelegen: ontmoeten in een kas-
teel met een indrukwekkende geschiedenis.
“Deze locatie móet je gezien hebben”, vertelt 
Sjra Clerkx. Hij is sinds kort de nieuwe voorzitter 
van het bestuur. “Het kasteel is ondergebracht 
in een stichting die niet commercieel is. ‘Es soll 
leben’, sprak de professor toen hij het kasteel 
voor een gulden aan de provincie schonk”. Met 
dit motto voor ogen zorgt de stichting dat bezoe-
kers kunnen genieten van het ‘Gesammtkunst-
werk’ van de professor; architectuur, tuinen en 
kunstcollectie. Dankzij veel inspanningen kon de 
provincie het onderhouden en in de fantastische 
conditie brengen waarin het nu verkeert. “Wij 

willen de exploitatie van het kasteel verder uit-
dragen en de opbrengsten daarvan gebruiken om 
het bijzondere complex in stand te houden. Sinds 
de provincie het kasteel in 1999 overnam, is het 
beschikbaar voor rondleidingen, vergaderingen 
en trainingen maar ook voor particulieren, zoals 
huwelijksfeesten, koffietafels of andere evene-
menten”, somt de enthousiaste voorzitter op.

Wij willen u inspireren 
met de locatie en 

mogelijkheden
Sjra Clerkx voelt zich in zijn element in de 
nieuwe functie. Hij heeft vele jaren ervaring als 
ondernemer/dga en is jarenlang regiovoorzit-

ter van het Ondernemersklankbord. Zodoende 
beschikt hij over een enorm netwerk dat hij wil 
gaan betrekken bij de plannen. “We moeten het 
kasteel meer op de kaart zetten. We ervaren dat 
weinig particulieren en ondernemers in de regio 
Weert dit prachtige kasteel kennen of weten van 
de mogelijkheden”, benoemt Clerkx. “Die bood-
schap gaan we verder uitdragen. En zoals ik al 
zei, deze locatie móet je gezien hebben, je moet 
hem beleven. Met ons team willen wij er voor uw 
bedrijf of uw feest een onvergetelijke dag van 
maken in een onvergetelijke omgeving.” 

Voor rechtstreeks contact is Jolanda Frings 
uw gastvrouw, 06-14 62 73 05. 

Loorderstraat 3 Grathem,
www.kasteelgrootbuggenum.nl 
info@kasteelgrootbuggenum.nl

Je weet niét wat je ziet 
Ontmoeten in sfeer, stijl en rust

VROUWSPECIAL

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

www.crematoriumweerterland.nl

Een eigentijds crematorium waar u alle tijd en ruimte krijgt om 
afscheid te nemen van uw dierbare op een wijze die u wenst.

0495 53 33 22

Biest 32a, 6001 AR Weert | www.vandeursen-uitvaart.nl

Ook al bent u DELA verzekerd, wij respecteren de polisvoor-
waarden. U bent dus vrij om ons als uitvaartonderneming te 
kiezen, zonder het risico op meerkosten.
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Staatsie Vivere 
complementair centrum 
voor lichaam en geest 
Laura Triepels (29)
getrouwd met Martin Triepels
zoon (5), tweelingmeisjes (3) 
www.staatsievivere.com

● Vertel eens iets over je bedrijf / je vak?
Wij werken samen met verschillende thera-
peuten zodat we op alle mogelijke manieren 
kunnen bijdragen aan een gezond welzijn. 
We organiseren ook yogalessen, cursussen en 
lezingen.
● Hoe lang bestaat je bedrijf / hoe lang doe 
je dit werk?
Ik heb al zes jaar een massagepraktijk en 
Staatsie Vivere bestaat vier jaar.
● Waarin ben je onderscheidend?
Wij kijken verder waar andere mensen stop-
pen. 
● Wat is je drijfveer?
Het beste uit de mens halen en je laten zien 
dat dit haalbaar is.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Iedereen die het beste uit zijn leven haalt! 
Omdat dit mij enorm motiveert om door te 
groeien.
● Wat was je meisjesdroom?
Mensen helpen op een gezonde manier.
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Het onderscheid dat gemaakt wordt, mag 
voor mij wel verdwijnen.
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Wat ik ook meemaak, ik zal er altijd sterker 
uitkomen.
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten?
Jason Statham. 

De Verbinding relatie- en 
gezinscoaching
Judy Tangande (65)
Woont samen met Jac, drie kinderen 
waarvan twee bonuskinderen

● Vertel iets over je bedrijf / je vak?
De Verbinding is een eenmanszaak die zich 
vooral richt op het gezin, familie en samenle-
vingszaken en daar waar mensen op vastlo-
pen.Beschermjassen is er ter voorkoming van 
uitsluiten. Mijn hulpverleningsachtergrond zet 
ik in bij gezins- en relatie coaching.
● Hoe lang bestaat je bedrijf / hoe lang doe 
je dit werk?
Mijn bedrijf bestaat sinds 2012. Daarvoor heb 
ik met veel plezier in de jeugdhulpverlening 
gewerkt.
● Waarin ben je onderscheidend?
Ik ben een gedreven, spontane hulpverlener 
en trainer die gebruik maakt van familiekracht 
en rituelen.
● Wat is je drijfveer?
Mensen. Ik ben een mensenmens.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Mijn ouders en familie die met hun familie-
geschiedenis mede ervoor hebben gezorgd en 
gemaakt wie ik nu ben.
● Wat was je meisjesdroom?
Florence Nightingale, mensen in nood helpen.
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Respect en insluiten in plaats van uitsluiten 
uit de samenleving.
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Blijf nieuwsgierig naar de ander en parkeer je 
waarden en normen, zonder ze uit het oog te 
verliezen.
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten?
Uh … geen beschuit wel theedrinken met 
burgermeester Jos Heijmans.

Maddy Hermans 
Holistisch Therapeut
Maddy Hermans(44)
Getrouwd met Erik Hagens,
dochter Roos (10)
www.maddyhermans.nl

● Vertel eens iets over je bedrijf / je vak?
k ben gespecialiseerd in de behandeling van 
diverse (vaak onbegrepen), lichamelijke en 
mentale klachten.
● Waarin ben je onderscheidend?
Door altijd mezelf te blijven en te vertrou-
wen op mijn intuïtieve gaven en wijsheid. 
Gecombineerd met mijn uitgebreide medische 
kennis en ervaring geeft dit een ongelooflijke 
sterke basis voor mijn praktijk.
● Wat is je drijfveer?
Werken met en vanuit mijn hart.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Prinses Diana. Sterk, intuïtief en een inspira-
tie voor velen.
● Wat was je meisjesdroom?
Toen ik 36 was realiseerde ik mij dat ik geen 
enkele droom meer had. Alle dromen en 
grootse plannen van het jonge meisje, dat ik 
ooit was, leken in routine verdwenen te zijn. 
Al die jaren had ik op de automatische piloot 
geleefd. Toen ik dat besefte, werd ik letterlijk 
wakker geschud.
Vanaf dat moment zette ik alles op alles om 
die routine te doorbreken en begon te dromen 
over mijn ware passie. Dat is het moment dat 
ik mijn innerlijke kracht vond. Het moment 
waarop mijn power is geboren werd ik wie ik 
altijd had moeten zijn.
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Kindermishandeling.
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Het hogere belang boven het mijne te stellen.
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten?
Met de Dalai Lama in Tibet.
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Door Maartje Derckx

fieke of algemene opdracht naar buiten wordt 
gestuurd. Zo wordt een wijkagent gevraagd om 
vandaag ook in Heibloem aanwezig te zijn en 
contact te zoeken met de bewoners vanwege de 
recente ontwikkelingen in de alom bekende zaak 
Nicky Verstappen.  Een andere surveillance-
agent wordt gebrieft over een wijk in Weert 
waar onlangs verschillende woninginbraken zijn 
geweest.

 Eens in de vier weken vindt het 
 aansturingsoverleg plaats. Hierin
 worden lopende algemene zaken 
besproken met verschillende disciplines van de 
politie-eenheid. 
Vanuit het veiligheidsplan worden actuele 
thema’s aangedragen en wordt er beslist hoe 
deze thema’s de komende periode worden aan-
gepakt. Vandaag wordt er naar aanleiding van 
een woninginbraak een opdracht tot controle op 
de snelwegen uitgegeven. Diezelfde dag worden 
daar twee aanhoudingen gedaan die een directe 
link hebben met de betreffende woninginbra-
ken.

 Ria neemt plaats in het 
 veiligheidsoverleg op de Gemeente
 Weert waarin de burgemeester, de 
brandweercommandant en verschillende afde-
lingshoofden van de gemeente Weert  zaken 
met betrekking tot Openbare Orde en Veiligheid 
behandelen. Ria voorziet in cijfers van bijvoor-
beeld de oplopende woninginbraken gedurende 
de zomermaanden. Daarop worden verschil-
lende methodes ingezet en besproken zoals het 
Donkere Dagen Offensief en de Buurtpreventie 
Groepswhatsapp. Daarnaast bespreekt men 
casussen uit de ondermijnende criminaliteit. Dit 
is vermenging van onderwereld en bovenwereld. 
Ook worden festivals als Bospop en All American 
Day op een aantal veiligheidsthema’s geëvalu-
eerd.

 Na de lunch sluit Ria aan bij het 
 medewerkers participatie-overleg,
 waarin voorbereidingen worden 
getroffen voor het naderende Basiseenheids-
overleg. Een informatieve en educatieve dag 
voor alle politiemedewerkers waarop landelijke 
ontwikkelingen en thema’s worden besproken, 
deels aangedragen door politiemedewerkers 
zelf. Er vinden workshops plaats en er wordt een 
spreker uitgenodigd. Tijdens voorgaande edities 
kwamen onderwerpen als Geestelijke Gezond-
heidszorg en Terrorismebestrijding aan de orde.

 Ria vertrekt naar Wijchen, waar ze
 eind van de middag deel uitmaakt van 
 een team bestaande uit een verte-
genwoordiging van verschillende disciplines 
binnen de politie-eenheid, die zich buigt over de 
sollicitatieprocedure van een nieuw sectorhoofd 
binnen de Eenheid Limburg. 

 Ria pleegt onderweg naar huis nog
 wat telefoontjes met enkele 
 collega’s. Wel handsfree natuurlijk. 
Thuis verruilt ze haar uniform voor haar eigen 
kloffie en dineert ze met haar man, ook werk-
zaam bij de politie. Hoewel zij beiden wat hen 
betreft het mooiste vak van de wereld hebben, 
is er ook ruimte voor hobby’s zoals lekker wan-
delen en tijd spenderen met hun kinderen en 
kleinkindje.

Het is 1977 als ze haar opleiding aan de Politieschool te Harlingen af-
rondt en de straat op gaat als zogeheten wachtmeester van de Rijkspo-
litie. In de jaren daarna bekleedt ze verschillende functies binnen de 
Politie. Sinds vier jaar mag ze zich Teamchef Basisteam Weert, Neder-
weert en Leudal noemen en geeft ze leiding aan zo’n 109 politiemensen. 
Ria Faber (59) neemt ons een dagje mee het werkveld in.

 Ria checkt middels verschillende 
 kanalen het actuele landelijke en
 Limburgse algemene operationele 
beeld waarin hoogtepunten van de vorige avond 
en nacht zijn opgenomen. Tijdens het ontbijt 
leest ze de krant. Ria: “Een stuk maatschappe-
lijke oriëntatie is belangrijk, omdat die ontwik-
kelingen uiteraard direct invloed kunnen hebben 
op ons werk.”

 Ria komt binnen op het bureau in
 Weert. Ze deelt haar kantoor met 
 Peter, Specialist C (handhaver rechts-
orde).  Ria is eindverantwoordelijke voor het 
maken van keuzes en afspraken op beleidsni-
veau, bijvoorbeeld aan de hand van een veilig-
heidsplan, dat gemaakt wordt in samenwerking 
met het Openbare Ministerie en de burgemees-
ters van de gemeenten Weert, Nederweert en 
Leudal. Haar collega Peter is eindverantwoorde-
lijk voor de uitvoering daarvan. Daarnaast is Ria 
ook verantwoordelijk voor het maken van visie 
op de kwalitatieve ontwikkeling van het hele 
team aan medewerkers en in het faciliteren in 
en van de ontwikkeling in hun vakgebied. 
Ze zoekt vanochtend enkele collega’s op voor 
een praatje in voorbereiding op haar verdere 
werkdag. Enkele collega’s zijn vannacht uitge-
rukt voor een zware aanrijding. Naast kennis van 
de feiten wil Ria ook ruimte maken voor enige 
nazorg voor haar collega’s als dat nodig is.

 Alle werknemers zoals bijvoorbeeld
 wijkagenten, surveillanceagenten en 
 medewerkers Opsporing, maar ook 
studenten van de politieacademie die werkerva-
ring opdoen binnen het bureau, verzamelen zich 
voor de dagelijkse briefing. Hierin wordt beke-
ken welke werkzaamheden voor die dag gepland 
staan. Het is de bedoeling dat elke medewerker 
afzonderlijk of in teamverband met een speci-
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Een dag met Ria Faber

08:30

13:00

“Ons vak kan het verschil maken!”
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Salon Helga 
Helga van Nieuwenhoven (53)
Getrouwd met Rob Vallen, 
drie bonuskinderen en kleindochter Pip
www.salonhelga.nl

● Vertel eens iets over je bedrijf / je vak?
Salon Helga is het adres voor de man of vrouw 
die van top tot teen verzorgd wil worden. 
Denk hierbij aan een welverdiende pedicu-
rebehandeling (ook medisch) of een luxe 
gezichtsbehandeling. Handverzorging met een 
manicure en afgewerkt met een mooie gellak. 
Sinds 2015 richt ik me ook op een gezonde 
lifestyle. Nadat ik zelf erg goede ervaring 
heb met de Aloë Vera producten van Forever 
Living wil ik ook andere mensen helpen met 
een gezonde lifestyle.
● Hoe lang bestaat je bedrijf / Hoe lang doe 
je dit werk? 
Sinds 1994.
● Waarin ben je onderscheidend?
Vakmanschap, professionaliteit en persoon-
lijke sfeer. Ik ben nauwkeurig in wat ik doe. 
Klanten voelen zich thuis en gaan tevreden de 
deur uit.
● Wat is je drijfveer?
Ik doe alleen datgene wat ik leuk vind. Ik ben 
heel positief ingesteld en ben altijd weer op 
zoek naar nieuwe uitdagingen die mijn werk 
en mijn leven interessant houden.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Ik weet niet of ik een echt voorbeeld heb. Ik 
ben een beetje eigenwijs en door een mix van 
goede voorbeelden heb ik mijn salon opge-
bouwd tot wat het nu is.
● Wat was je meisjesdroom?
Verpleegster worden.
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Dat mensen weer respect hebben voor elkaar.
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Blijf in jezelf geloven en alles wat je wilt 
bereiken en laat dromen uitkomen.
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten?
Jason Statham

Cardiovita Sport en 
Lifestylebegeleiding
Geertje Puts (53), Een zoon (25)
Geertjeputs@cardiovita.nl

● Vertel iets over je bedrijf / je vak?
Cardiovita trainingsstudio is gevestigd op de 
Biest 76. Speciale aandacht gaat uit naar de 
40- plussers. Sporters krijgen veel persoonlijke 
aandacht, kleine groepjes, persoonlijke fit-
plan, afgestemd met input van een cardioloog 
en andere specialisten. Ik ben KNSB coach en 
fitnessintructrice.
● Hoe lang bestaat je bedrijf / Hoe lang doe 
je dit werk? 
Ik begeleid en coach al jarenlang sporters met 
of zonder beperking. Ook veel schaatsers en 
kunstrijders begeleid.
● Waarin ben je onderscheidend?
We werken in kleine groepjes, werken samen 
met specialisten. Vooraf meten we bloeddruk 
en de zuurstofverzadiging. Houden nauwgezet 
conditie en hartslag bij. 
● Wat is je drijfveer?
Ik sport zelf graag en wil dit delen. Ik vind het 
fijn om met mensen te werken en ze naar een 
hoger plan te tillen, vitaler en sterker. 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Joan Haanappel voormalig Nederlands 
kunstschaatsrijdster. Veel training, discipline 
en doorzettingsvermogen om zo te kunnen 
kunstrijden.
● Wat was je meisjesdroom?
Van je droombaan je beroep maken. Ben vier 
jaar geleden totaal omgeschoold om mijn 
droom waar te maken.
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het? 
De arbeidsongeschiktheidsverzekering be-
taalbaar maken voor kleine zelfstandigen en 
zzp- ers.  
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Bij tegenslagen niet aan jezelf gaan twijfe-
len. Altijd dichtbij jezelf blijven en in jezelf 
blijven geloven.
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten?
Met Brigitte Bardot, actrice en dierenactiviste.

Bakker Vries
Iris Vries-Smeets (33)
Getrouwd met Hans Vries, een zoon Bram
www.bakkervries.nl

● Vertel eens iets over je bedrijf / je vak?
Brood- en banketbakkerij Vries is een fa-
miliebedrijf waar hoge kwaliteit en service 
centraal staan. 
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
Wij zijn de derde generatie sinds 1952. Ik ben 
ooit als weekendhulp begonnen en sinds twee 
jaar hebben wij de zaak van mijn (schoon)
ouders overgenomen.
● Waarin ben je onderscheidend?
Grote diversiteit aan producten, met een 
hoge kwaliteit. We kunnen veel ‘op wens’ ma-
ken (maatwerk voor consumenten of zakelijke 
klanten/horeca). Goede sfeerbeleving in de 
winkel. We werken met een goed ingespeeld 
(en gezellig) team.
● Wat is je drijfveer?
Mooie, kwalitatieve en lekkere producten 
leveren waardoor klanten steeds een klein 
geluksmomentje ervaren.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Iedereen die vol enthousiasme over hun be-
drijf/dromen vertelt en ze realiseert. 
● Wat was je meisjesdroom?
De wereld rondreizen en dierenarts worden.
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Meer respect voor elkaar. Dat iedereen iets 
meer begrip en interesse voor elkaar of el-
kaars situatie toont.
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Alles begint bij jezelf. Als je wilt dat een situ-
atie verandert, kijk dan eerst naar je eigen 
rol.
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten?
De Backstreet Boys (jeugdidolen), maar dan 
wel liever met een stukje vlaai dan een 
beschuitje.

Een dag met Ria Faber
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inbedrijf

Laat het los
Wie herkent er zich niet in? Tijdens het werk al 
aan de boodschappen denken en op een feestje 
aan de mailbox die morgen weer ontploft. We 
doen zo ons best om alle ballen in de lucht te 
houden waardoor we met onze gedachten steeds 
ergens anders zijn. Wanneer hebben we tijd om 
dat even los te laten? Tijdens de dansles! Door-
dat je zo gericht bent op het technische voeten-
werk, je houding en de muziek, kun je al het an-
dere loslaten. Een uurtje helemaal voor jou en je 
danspartner!

Een woedende tango
Dansen is bovendien een uitstekende manier van 
zelfexpressie. Afhankelijk van je gemoedstoe-
stand heb je de ene keer meer zin in een vrolijke 
jive en een andere keer vooral in een krachtige 
tango. Als je danst met emotie, dans je sterker. 
Zijn jij en je danspartner in een romantische bui? 
Dan spatten de vonken van jullie rumba af. Wil 
je stoom afblazen na een hectische werkdag? Tij-
dens een swingende cha cha cha of jive kun je al 
je zorgen vergeten. Zelfs boosheid kan je helpen 
op de dansvloer: een woedende tango ziet er ont-
zettend krachtig uit!

Dansen is gezond
Hoewel de een dol is op sporten, krijgt een ander 
bij het woord alleen al allergische reacties. Het 
grappige is dat veel mensen dansen niet ervaren 
als sport, terwijl het dat echt wel is. Je hartslag 
gaat omhoog, je spieren moeten zich aanspan-
nen en reken maar dat als je een uurtje fana-
tiek danst, de zweetdruppels over je voorhoofd 

lopen! Veel mensen komen dan ook terug op hun 
‘dansen is geen sport’ nadat ze eens een les heb-
ben meegedaan: vermoeidheid, spierpijn en een 
voldaan gevoel zijn allemaal tekenen dat ze hard 
hebben gewerkt.

Andere manier van communiceren
Wie weet voelt dansen wel minder als sport, om-
dat het ook een sociale aangelegenheid is. Je 
danst immers meestal niet alleen, maar met een 
partner of in een groep. Je leert op een onge-
dwongen manier nieuwe mensen kennen en raakt 
al gauw aan de praat over jullie gezamenlijke 
passie! 
Dans je met je partner, dan communiceer je ook 
op een hele andere manier: via de dans. De heer 
leidt de dame en zij volgt. Leidt de heer niet 
goed? Dan grappen we er in de danswereld over 
dat de vrouw in dat geval lijdt, met een lange ij 
dus. Uiteraard gaan er soms de nodige discussies 
vooraf aan een perfect uitgevoerde dans, maar 
samen kom je daar telkens sterker uit. Voor vrou-
wen is het mooi meegenomen dat de man hoort 
te leiden: meestal ligt de fout dan ook bij hem. 
Hoe dat thuis zit, mag je zelf uitvechten!

Op en top vrouw
Iets heel unieks dat op de dansvloer gebeurt, is 
het rollenspel. Terwijl we in de maatschappij een 
steeds meer gelijke rolverdeling krijgen tussen 
man en vrouw, blijven die rollen sterk gescheiden 
op de dansvloer. Heren vragen dames ten dans en 
leiden hen over de dansvloer. Uiteraard zijn ook 
de danspassen hierop afgestemd. Dames draaien 
en zwieren terwijl de heren hun stabiele basis 

vormen. Voor de heren een mooie manier om hun 
mannelijkheid te tonen en voor vrouwen hét mo-
ment om zich op en top vrouw te voelen!

Meer dan alleen stijldansen
Terwijl Judith Strating vooral bekend is vanwege 
haar jarenlange expertise en ervaring met stijl-
dansen, gebeurt er veel meer op en rond de 
dansvloer. De zalen waarin alle danssporten van 
Judith’s Dance Point gegeven worden, lenen zich 
namelijk ook uitstekend voor een feest of ver-
gadering! Judith neemt je graag alle organisato-
rische zorgen uit handen en regelt dan ook op 
aanvraag een beamer of flipboard, koffie en thee 
of zelfs een complete lunch. De ruime zaal is 
naar wens in grootte aan te passen en dus ideaal 
voor elke vergadering. Uiteraard is de dansvloer 
ook zeer geschikt voor het geven van (bedrijfs)
feesten! 

Kom gerust een keer langs of neem contact op 
om de mogelijkheden te bespreken. 
  

De dansvloer biedt 
    eindeloze mogelijkheden
Terwijl je buurvrouw misschien danst om haar conditie op peil te houden, danst je tante om haar hoofd 
leeg te maken. Er zijn zo veel redenen om te dansen. Judith Strating weet er alles van en vertelt er graag 
honderduit over! 

Judith’s Dance Point 
Kessenichstraat 3, 6004 TP Weert

(0495) 530 342
www.danseninweert.nl

VROUWSPECIAL
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JCS Partyrent en 
Horecaservice
Christianne Steuten (26) 
Gaat in oktober trouwen met 
Joey Sonnemans
www.jcs-partyrent.nl

● Vertel iets over je bedrijf / je vak?
Vijfeneenhalf jaar geleden begonnen onder 
de naam Christianne’s Horeca Service met het 
uitzenden van horecapersoneel. Geïnspireerd 
door een vriend die een partyrentbedrijf 
runde. Dit bedrijf run ik nu samen met mijn 
vriend. Wij verhuren alles: meubilair, appara-
tuur, toiletwagens, koelwagens. Daarnaast 
verzorgen wij drank en catering en verhuren 
personeel. Dit laatste voor feestjes, restau-
rants, hotels, zalencentra, cateringbedrijven, 
(bedrijfs)kantines, enz. Ons motto: “Uw 
feestje, onze zorgen!” 
● Hoe lang bestaat je bedrijf / hoe lang doe 
je dit werk?
Personeel uitzenden bijna zes jaar, verhuur 
bijna vijf jaar. Ik werk al sinds mijn vijftiende 
in de horeca.
● Waarin ben je onderscheidend?
Persoonlijk contact, niet alleen overdag be-
reikbaar en beschikbaar maar ook ’s avonds en 
in het weekend.  
● Wat is je drijfveer?
De verwachtingen proberen te overtreffen.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Ria Joosten. Hoe zij de touwtjes in handen 
houdt vind ik erg knap, daar heb ik veel be-
wondering voor.
● Wat was je meisjesdroom? 
Onderwijzeres worden.
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Minder (politieke) regels. Ondernemers heb-
ben te maken met veel regels en wetten. Dit 
kost vaak veel tijd die ik liever besteed aan 
klanten of personeel.
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt? Ga af op je gevoel. 
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten?
Ik hou niet zo van beschuit, drink liever een 
wijntje.

Autobedrijf van Nieuwenhoven 
Green2Go
Caroline van Nieuwenhoven (46)
Getrouwd met Robert Stultjens,
twee zonen Thimo (17) en Milan (13)
www.autonieuwenhoven.nl
www.green2go.nl

● Vertel iets over je bedrijf / je vak?
Samen met mijn broer Bart run ik Autobedrijf 
van Nieuwenhoven en Green2Go Electric 
Mobility. Van oorsprong zijn wij een universeel 
autobedrijf met werkplaats en showroom. 
Maar door de opkomst van elektrisch vervoer 
en de veranderende vervoersbehoefte van de 
consument zijn wij in 2012 gestart met Green-
2Go. Onder dit label verkopen wij elektrische 
vervoersmiddelen zoals E-Bikes, E-scooters 
maar ook elektrische auto’s. Hiermee bieden 
wij een breed pakket aan vervoersmiddelen 
en diensten aan. 
● Hoe lang doe je dit werk?
Ik heb ruim 20 jaar ervaring op commercieel 
gebied en ben ongeveer acht jaar zelfstandig 
ondernemer.
● Waarin ben je onderscheidend?
Het totaalpakket aan mobiliteit. Wij adviseren 
klanten op een persoonlijke manier over hun 
totale mobiliteitsbehoefte van fiets tot auto. 
En natuurlijk de ‘female touch’.
● Wat is je drijfveer?
Tevreden klanten en een lach op iemands 
gezicht. Dan komt succes vanzelf.
● Wie is je voorbeeld en waarom?
Ik laat me door heel veel mensen inspireren. 
Onlangs nog het standpunt van Marianne 
Zwagermans over praktisch en theoretisch 
opgeleide mensen. Volledig mee eens.
● Wat was je meisjesdroom?
Binnenhuisarchitect worden. 
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Meer verdraagzaamheid en respect voor el-
kaar en op tijd een gezonde dosis humor.
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Geef niet op. Blijf achter je dromen en idea-
len staan.
● Met welke man zou je weleens een 
beschuitje willen eten? Met James Bond, 
vanwege zijn Aston Martin natuurlijk.

.

Weert Media Groep
Cindy Denessen (53)
Getrouwd met Joep Denessen,
zes kinderen
www.socialmediamovies.eu
www.weertmedia.nl

● Vertel eens iets over je bedrijf / je vak?
Ik heb in 30 jaar ruime expertise opgebouwd 
in bedenken en ontwikkelen van mediacon-
cepten. Op dit moment wel bekend van de 
Stadskrant en LifeStyle Magazine Weert in 
Beweging. Mijn nieuwste concept is het 
maken van promotiefilmpjes onder de naam 
Social Media Movies.
● Hoe lang bestaat je bedrijf? 
Al meer dan 30 jaar.
● Waarin ben je onderscheidend?
Ik pak graag door, werk snel en ben heel 
precies. 
● Wat is je drijfveer?
Weert in Beweging promoten. Verbindingen 
leggen tussen partijen en printed en op social 
media laten zien dat er mooie samenwerkin-
gen uit voortkomen.  
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Mijn man Joep. We bespreken heel veel 
samen en hij is altijd de onzichtbare hand in 
mijn rug. 
● Wat was je meisjesdroom?
Hotelmanager worden, geïnspireerd door de 
serie Hotel op TV.  
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Het pensioenstelsel. Dat mag van mij zeker 
weer terug naar 65 jaar!
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt.
Never give up. Tegenslagen en teleurstellin-
gen verwerken, onthouden en heel veel van 
leren. 
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten (en nu even NIET aan 
je partner denken?)
Toch doe ik dat wel omdat mijn man mijn 
beste maatje en liefde is en ik nog steeds 
heel graag met hem zelf een beschuitje eet!



Kliniek Tobben is een gespecialiseerde Kliniek in de Mondzorg. 
Specifieke aandacht is er voor implantologie, parodontologie en 

angstbehandelingen.

Functieomschrijving:
• Assisteren aan de stoel;
• Sterilisatie/omloop werkzaamheden;
• Balie en administratieve werkzaamheden.

Profiel:
• Sociaal en een teamspeler;
• Enthousiast en flexibel;
• Proactief en ambitieus;
• Patiëntvriendelijke instelling; 
• Ervaren in het werken met computer.

Meer informatie:
Kijk op onze website www.kliniektobben.nl 

voor de volledige vacature.

Voor vragen neem contact op met: Yvonne Kappert, Kliniekmanager. 
   0495-562770   yvonne@kliniektobben.nl

Bij Kliniek Tobben in Stramproy zijn we op zoek naar een:

Allround Tandartsassistent(e) (18 tot 32 uur)

Geeft niet 
Wat nou ‘graafmachine’? Man ging de trampoline 
zélf ingraven! En nu staat hij zich in een 
gevoelstemperatuur van 42 graden al een halve 
dag onnozel te scheppen. Het had een sexy 
frisdrank reclame kunnen zijn, maar in plaats 
van Man het ijskoude blikje te overhandigen, 
pulk ik het zelf open en neem ongeduldig een 
slok. Ik schaam me net zo ondiep als de kuil 
waarin hij staat. 
Vijf zonuren later wagen Zoonlief en ik 
onze eerste sprong en een paar hemelse 
seconden voel ik me als een veertje in 
de wind.  Totdat de helaasheid van het 
jonge moederschap toeslaat. “Wat doe 
je Mama?” Zoonlief is verbaasd over 
de abrupte afsprong van mijn korte 
turnsessie. "Mama heeft in haar 
broek geplast." Man vindt het een 
dijenkletser.

"Ik heb gisteren mijn allerlaatste 
restje jeugd uit staan pissen," 
zeg ik tegen mijn vriendin in de 
kleedkamer van de sportschool. 
Ze doet er nog wat post-
bevallingsgruwel bovenop met 
een verhaal over haar bakstenen 
stoelgang als mijn oog valt op een flyer over 
‘Biodanza’ in zaal 1. Leuzen als ‘beweeg je vrij’ 
en ‘cirkel van vertrouwen’ doen me binnensmonds 
overgeven, maar uiteraard staan we even later te 
spieken in zaal 1. Ik tel zeven midlife crises en één 
afritsbroek die hun bezwete energieën met elkaar 
delen. Als ze klaar zijn met onzichtbare bloemen 
plukken, nodigt de met Indiase kralenkettingen 
versierde juf hen uit tot eigen invulling. De enige 
man huppelt op witte enkelsokken door de zaal en 
zoekt naarstig contact met de aanwezige vrouwen, 

maar hun cirkel van vertrouwen blijft potdicht. 
Een vijftiger met een gedurfde croptop (Google 
dat maar even op) doet met haar ogen dicht 
bedachtzame salsapasjes en wrijft daarbij zo 

hardnekkig over haar buik dat haar horizontale 
navel zo nu en dan het daglicht ziet. 
“Welkom dames, voel je vooral vrij om 
te participeren.” Geruisloos ontsnappen 
mislukt. “Nou nee, dank je,” mijn vriendin 
trekt me mee. “Geeft niet,” hoor ik haar 
ons naroepen. “Jullie zijn ‘daar’ nog niet.” 
Proestend verlaten we de ruimte. 

Die avond ontmoet ik een andere vriendin 
aan de bar. “Je tikt bijna de vijftig aan,” 
vraag ik haar. “Hoe voelt dat nou?”  “Jij 
hebt in je broek staan zeiken op je 
nieuwe trampoline, hoe voelt dat nou?” 
Het nieuws ging snel. Maar om op mijn 
irritante vraag terug te komen zegt ze: 
“Stomende seks is enkel stomend door de 
nachtelijke opvliegers. “En daaronder,” 

ze zwaait met een hand boven haar kruis, 
“daar is de droogte van afgelopen juli niks 

bij. Proost!” Ze knipoogt naar de barman die 
met open mond en een streepje kwijl op zijn 

kin het zojuist afgeluisterde gesprek staat te 
verwerken.  

Op het toilet laten we verheugd ons 
multifunctioneel ondergoed aan elkaar zien, want 
sexy doch corrigerend, als twee adolescenten 
ons schaamteloos uit staan te lachen. “Wat sta 
je nou te hinniken, dit ga jij later ook dragen 
hoor!” briest mijn vriendin. “Nou nee, dank 
je.” Proestend verlaten ze de ruimte.  
“Geeft niet, zij zijn ‘daar’ nog niet,” hoor ik 
mezelf hardop zeggen. 

Maartje Derckx

columnVROUWSPECIAL
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De Donjon Meubelen 
Eindhoven
Angelique Hekers (55)
Getrouwd met Jos, twee zonen
www.donjon.nl    www.angeliquehekers.nl

● Vertel iets over je bedrijf / je vak. 
Als interieurstyliste bij woonwinkel Donjon 
in Son volg ik de laatste trends op interieur-
gebied en probeer die samen met de wensen 
van de klant te vertalen naar het interieur. 
Persoonlijke aandacht is daarbij van groot 
belang.    
● Hoe lang bestaat je bedrijf / hoe lang doe 
je dit werk? 
Het bedrijf bestaat 100 jaar en is sinds vorig 
jaar ‘hofleverancier’. Ik maak zeven jaar deel 
uit van het team. Overigens begon onze zaak 
100 jaar geleden met een (power)vrouw!  
● Waarin ben je onderscheidend?
Ik kan goed luisteren en blijf mezelf dooront-
wikkelen door de actuele trends te volgen. 
Een leven lang leren!    
● Wat is je drijfveer?
Ik hou ervan om dingen te creëren. In alge-
mene zin wil ik graag een voorbeeld zijn voor 
de jeugd. 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Wereldberoemde iconen op designgebied 
maar ook mijn beste vriendinnen. 
● Wat was je meisjesdroom?
Ben niet zo’n dromer, ik hou van aanpakken 
en doen. Zo begon ik ooit een eigen modevak-
school!  
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Als nuchtere Ospelse zou ik het om te begin-
nen dichtbij huis zoeken.     
Laten we daar beginnen met het land en de 
wereld te verbeteren.
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Van alle lessen die ik geleerd heb, probeer ik 
elke dag mijn voordeel te doen. 
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten?
De beroemde Spaanse architecte en designer: 
Patricia Urquiola

Crematorium 
Weerterland
Blossom Van Deursen (24)
www.crematoriumweerterland.nl

● Vertel iets over je bedrijf / je vak?
Samen met zijn zus Chayenne run ik Cremato-
rium Weerterland. Met een team van betrok-
ken collega’s zorgen wij ervoor dat iedere fa-
milie op een waardige en persoonlijke manier 
afscheid kan nemen van hun dierbare. 
● Hoelang bestaat je bedrijf?
Nu precies drie jaar.
● Waarin ben je onderscheidend?
Ten opzichte van andere crematoria geven 
wij families meer tijd en ruimte voor het 
afscheid. Het is belangrijk dat niemand zich 
opgejaagd voelt. Het hele crematorium is 
voor slechts een familie tegelijk beschikbaar. 
Afscheidsdiensten zijn ook in de avond of op 
zondag mogelijk.
● Wat is je drijfveer?
Het geeft mij veel voldoening om mensen te 
kunnen helpen tijdens een van de moeilijkste 
momenten in hun leven. 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Mijn opa, de grondlegger van Van Deursen 
Uitvaartverzorging. Zijn welbekende uitspraak 
‘‘Verstaodj uch!’’ is allesomvattend. 
● Wat was je meisjesdroom? 
Ik had niet echt een droom voor ogen, totdat 
ik in de vakantie hielp in het familiebedrijf. 
Dit heeft geresulteerd in ons eigen cremato-
rium. 
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Zwemles is in Nederland niet meer vanzelf-
sprekend op de basisschool. Gezien de grote 
hoeveelheid water in ons land, vind ik het 
heel belangrijk dat ieder kind leert zwemmen. 
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Dat een goede gezondheid je grootste geluk 
is. Sinds mijn auto-ongeluk heb ik helaas er-
varen dat een goede gezondheid niet vanzelf-
sprekend is. 
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten? Gabriel Macht, beter 
bekend als Harvey Specter.

Wimper Extensions by 
Carla Verspagen 
Carla Verspagen (57)
Drie kinderen 
www.wimperextensionsweert.nl

● Vertel iets over je bedrijf / je vak?
Ik zit in de Beauty Branche en ben gespeciali-
seerd in permanente make up, wimperexten-
sions, wimperlifting, epileren met touwtjes 
en tanden bleken zonder peroxide.  
● Hoe lang bestaat je bedrijf? 
Zes jaar en sinds twee jaar gevestigd in het 
Cwartier / Beekstraat.
● Waarin ben je onderscheidend?
Een goed en eerlijk advies, bedrevenheid /
perfectionisme en vakmanschap. Flexibiliteit – 
klanten kunnen bij mij van 9 tot 9 terecht.
● Wat is je drijfveer?
Dat ik mensen mooi en blij kan maken wat 
ook de basis is van mijn succes.
Dat ik iets kan toevoegen waardoor zij zich 
lekkerder in hun vel voelen en daardoor meer 
zelfvertrouwen krijgen en tevreden zijn met 
hun eigen ik. Daar krijg ik energie van. 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Ik bewonder mensen die boven het maaiveld 
durven uit te steken en dingen ondernemen 
waarover anderen alleen maar praten of 
dromen.
● Wat was je meisjesdroom? 
Kapster worden. Dat is nog steeds een van 
mijn vaardigheden.
● Je mag morgen één ding veranderen in 
Nederland. Wat wordt het?
Dat de verschillende culturen en geloven 
meer begrip voor elkaar kunnen opbrengen.
● Wat is de belangrijkste les die je ooit 
geleerd hebt?
Dat ik mij niet van de wijs moet laten bren-
gen door mensen die zeggen dat iets niet kan. 
Ik moet mij laten leiden door mijn geloof in 
eigen kunnen. 
● Met welke man/vrouw zou je weleens een 
beschuitje willen eten?
Een beschuitje? Met Jack Nicholsen, 
fantastische acteur met geweldige humor.  
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Ester Alofs

06 11 62 83 36  info@esmajeur.nl
www.esmajeur.nl

B-Beth is een knusse winkel, waar je terecht kunt voor leuke kleding en accessoires voor vrouwen en mannen. 

Kleding met lef. Het lef om aan te doen wat jij leuk vindt, het lef om je te durven onderscheiden met een bijzonder 

kledingstuk of sieraad. Misschien wil je een basic kledingstuk kunnen combineren met een meer uitgesproken item? 

Ik help je graag zoeken naar de look, waar jij je prettig bij voelt.

Bij B-Beth vind je verschillende merken kleding. Ik probeer me te onderscheiden door de merken die ik kies. Bij het 

uitzoeken van de merken, kijk ik naar het gebruik van mooie stoffen, printjes en leuke details. Soms zijn ze zelfs wat 

eigenzinnig en hebben humor in details.

Ik hou van deze creativiteit!

Ik ga steeds op zoek naar nieuwe dingen om 

mijn klanten te blijven verrassen. Van casual,

 casual-chic tot retro.

Op en 15 en 16 september jl. is onze nieuwe zaak geopend.

We zijn een deur opgeschoven naar een groter pand.

Nu met meer aanbod, ook voor mannen. 

Hartelijk welkom in onze nieuwe winkel!
 Geenestraat 6D Nederweert 

06 222 06 841  www.B-Beth.nl   info@B-Beth.nl

Muziektherapeut en loopbaancoach Ester Alofs 
Klank voor verandering! Het vormgeven aan veranderprocessen. Ester Alofs maakt gebruik van talrijke waardevolle en creatieve werkvormen 
om je persoonlijke thema’s uit te werken. Denken in mogelijkheden, een positieve insteek en een vleugje humor: zo wil ze je graag helpen! 

Muziektherapie
Muziek kan diep raken en heeft invloed op emoties en stemming. Muziektherapie maakt hier gebruik van. 
Praten is niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Muziek maken, zingen, luisteren en 
alles wat bij muziek beleven hoort. Een enkele handeling maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen 
uitdrukken. Zo werk je al doende aan de oplossing of acceptatie van je persoonlijke vraag. Je hoeft niet 
muzikaal te zijn of een instrument te kunnen spelen.  Mensen van jong tot oud kunnen terecht bij Es Ma-
jeur. Kinderen met autisme of met een ontwikkelingsachterstand, jongeren en volwassenen met klachten 
op het gebied van depressie, burn-out of ‘niet goed in je vel zitten’, ouderen met dementie, mensen met 
de ziekte van Parkinson of hersenletsel, iedereen van jong tot oud, die problemen ervaart op het gebied 
van rouw of verlies. 

Loopbaancoaching 
In alle openheid en in jouw tempo op zoek naar je eigenheid, talenten en passie, dáár zit je drijfveer om 
die baan te vinden die echt bij je past. In gesprekken, in creatieve en soms verrassende werkvormen gaan 
we samen op ontdekkingstocht. Je blijft niet in ideeën en gedachten hangen, je komt in actie!  Als verlies 
van je baan en/of je gezondheid speelt, en nog een zware last voor je is, werken we dat thema eerst uit 
zodat je deze gebeurtenissen kunt ombuigen naar die mooie volgende stap in je loopbaan. Voel je dat het 
nu de tijd is om deze ontdekkingstocht aan te gaan? Deze uitdaging ga ik graag met je aan!

Recruitive Werving & Selectie | Interim Recruitment
 In de huidige economie herkent iedere ondernemer dat de zoektocht naar goed personeel lastig is en veel tijd vraagt.
Vooral in de technische sector is er een nijpend tekort aan goed opgeleid personeel met ervaring. De tijd dat een 
personeelsadvertentie een goede match oplevert is voorbij. Er is veel meer voor nodig om de juiste kandidaat te vinden én te 
boeien voor jouw organisatie. Daar weet Nicole van Boxtel van Recruitive alles van!
 
Ondersteuning op maat
Recruitive ondersteunt organisaties bij hun zoektocht naar geschikt personeel. 
Dat kan op verschillende manieren: op interimbasis op locatie tot een opdracht op basis 
van Werving & Selectie. Tegenwoordig kiezen veel opdrachtgevers juist voor die tijdelijke 
ondersteuning op eigen kantoor. Zo kan recruitment geïntegreerd en uitgevoerd worden 
uit naam van de opdrachtgever en weten kandidaten waar ze aan toe zijn!

NIcole stelt dan ook alles in het werk om de juiste kandidaat te vinden voor jouw vacature!
 
Weten wat Recruitive voor jouw organisatie kan betekenen? 
Neem dan gerust vrijblijvend contact op.
 
Nicole van Boxtel- Joris,  www.recruitive.nl.

Beekstraat 54 te Weert
06-37555363

info@recruitive.nl



seniorenweetjes

In een vrouwenspecial hoort een feministische column. Daarom 
herinner ik u aan Geerte Piening, de jonge vrouw die in 2017 
werd veroordeeld tot een boete van 90 euro omdat ze ’s nachts, 
in een Amsterdams steegje, haar blaas leegde. 
Motivatie van de rechter: Ze had vlak voor sluitingstijd maar 
naar het toilet moeten gaan. En in geval van nood moest een 
vrouw maar haar behoefte doen in een openbaar mannenurinoir!
Hij, een man dus, merkte overigens op dat er te weinig openbare 
damestoiletten waren maar vond het niet zinvol dat daar iets 
aan gedaan werd omdat hij ‘amper vrouwelijke wildplassers 
voorbij zag komen bij de rechtbank.’ Dat is destijds een enorm 
feministisch ding geworden met veel media-aandacht. Maar is er 
iets verbeterd? Nee dus!

Nu ik erover nadenk, wildplassen is toch een heel raar woord. 
Zie ik iemand ‘woehoe haaaa’ roepend en zwaaiend met armen 
en benen, plassend rondrennen. Hoe dan ook, dáár moeten we in 
Weert iets aan doen, aan dat wildplassen maar vooral aan het 
tekort aan openbare plasmogelijkheden voor vrouwen.
Dat wordt dus NATURINEREN. Nee, niet nat-urineren, dat zou een 
pleonasme zijn. Probeer maar eens droog te urineren, ‘dah gaat 
nie’. NATURINEREN dat is plassen in de natuur of in aangelegde 
bosschages, voor mannen én vrouwen, genderneutraal dus. 
Kijk dat is dan weer een mooi woord: bosschage. In ieder 
gemeenteplantsoen kun je met wat bosschages in een oogwenk 
een natuurlijk plashoekje creëren. Urine is meststof. Waarom 
zouden wij onze voedingsrijke urine niet rechtstreeks teruggeven 
aan de natuur? NATURINEREN dus, lekker wat rondspritzen in het 
struikgewas in plaats van in een goor stinkend urinoir. Vrouwen 
schijnen bovendien extra veel eiwitten, glucoses en zelfs 
vitamine C in hun urine te hebben. Héél goede meststof, dus.

Wat vrouwen volgens mij niet willen, is gehurkt plassen met het 
risico dat ze het in hun eigen slipje doen. Toch? Nou, de oplossing 
dáárvoor heb ik ook: De Urinelle, het vrouwenplasgootje. Daar 
kun je als vrouw staand mee plassen. Ook een raar woord: 
’plasgootje’. Ik zou het liever ‘tuitje voor het fluitje’ willen 
noemen, klinkt toch wat frivoler. 
Maar waar mij dan weer de broek van afzakt is het taalgebruik 
op de gebruiksaanwijzing van die Urinelle: ‘Breng de wijde 
opening over het genitaal heen.’ 
Zou er echt een vrouw zijn die denkt ‘ik zal hem d’r wel met de 
nauwe kant in moeten stoppen?’
‘Houdt de benen gestrekt, druk de schouders naar achteren en 
breng de heupen naar voren. Start met urineren. Kan in het 
begin een vreemd gevoel geven waarbij het kokertje warm 
aanvoelt’. 
Nou, de eerste vrouw die ijsklontjes plast moet volgens mij nog 
geboren worden!

Voor sommige ouderen wordt het nu misschien te beschamend? 
Excuses daarvoor. Alles wat vroeger ook maar raakte aan 
vrouwelijk naakt was taboe. Laatst was ik op bezoek bij de 
zesentachtigjarige Frans. Er verscheen een wellustige blote 
dame op TV. “Bah, bah, bah, is dat nou nodig?” riep Frans. 
Toen ik reageerde met: “Kom op Frans, jij deed vroeger toch 
zeker ook aan seks?” keek hij me vernietigend aan: “Met negen 
kinderen hadden wij geen tijd voor die flauwekul!”

Maar goed, terug naar NATURINEREN. Zoals u weet gaat Weert 
vergroenen. Ik ben dan ook van plan het NATURINEREN-idee aan 
wethouder Geert Gabriëls voor te leggen.  Twee vliegen in een 
klap: Functioneel vergroenen én emancipatorisch een grote stap 
zetten. Weert gaat een voorbeeldfunctie vervullen! De slogan 
wordt ‘Weert Naturineert met Geert!’
Kom dames, de barricades op en de bosschages in!

NATURINEREN

mensendingen

Ton Adriaens

ZET GEVALLEN BLAD ONDER DRUK

Volop keuze uit
elektrische, benzine en
accubladblazers

INTRAK
adviseert u graag

INTRAK BV
Roermondseweg 85
6004 AR  Weert
0495 535 612
www.intrak.nl

Kerkstraat 16 Nederweert   •   0495 62 63 09   •   www.huboduijts.nl   •   info@huboduijts.nl

Voor advies, verf- en  
schilders benodigdheden

Laat uw verf mengen bij Hubo Duijts

25% 
KORTING

op alle 
mengverven

tot en met 31 oktober 2018

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

VROUWEN



*Voordeel (€ 3.450,-) is gebaseerd op de Renault CAPTUR Intens. Kijk op acties.renault.nl/voordeel voor het voordeel op alle Renault-modellen. Zolang de voorraad strekt. Afgebeelde uitvoeringen verkrijgbaar tegen meerprijs. Niet 
mogelijk i.c.m. andere acties. Prijswijzigingen en (schrijf)fouten voorbehouden. Kijk voor de actievoorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl/verkoopvoorwaarden voor 
de verkoopvoorwaarden. 
O�ciële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 3,2-6,1 l/100 km, resp. 27,0-16,4 km/l. CO2: 82-139 gr./km

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

De aller-, aller-, állerlaatste
Renault Last Minute Deals!

Tijdelijk bij Auto Heurkens

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

Voordeel tot wel € 3.450,-*  
én profiteer van de állerlaatste voorraadmodellen  

zonder prijsverhoging te betalen. 
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