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•   

 

Plannen voor de herfstvakantie?

•

  
Hond met VUURWERKANGST ? 
Bij ons is het gegarandeerd rustig !

•  Reserveer tijdig: Vol=Vol

•  Flexibele dagopvang van 6.00-21.00 uur

•  Professionele vachtverzorging: ook om uw hond 

 door de rui te helpen

•  Informeer eens naar de mogelijkheden

Wij zijn het hele jaar door geopend!

www.dehegge.nl

Koenderstraat 2 a, Weert
Tel. 0495-524548 

 Wij zijn het hele jaar door geopend!

Huisdierenhotel DE HEGGE

Koenderstraat 2 a, Weert

Tel. 0495-524548 • www.dehegge.nl

Lorem ipsum

•  Een paar dagen weg in het voorjaar 

 of in de zomervakantie?

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

•  Reserveer tijdig: Vol=Vol

•  Flexibele dagopvang van 6.00-21.00 uur

•  Professionele vachtverzorging: ook om uw hond 

 door de rui te helpen

•  Informeer eens naar de mogelijkheden

Wij zijn het hele jaar door geopend!

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

SPORTKLEDING &  SCHOENEN

NIEUW IN DE WINKEL
WINTERJACKS & VESTEN MET 25% KORTING
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TechniCall

®

info@technicall.nl • www.technicall.nl • 0495-543081 • Maaspoort 10 - Weert

Geen probleem 
te groot 

om opgelost 
te worden!

Marlie de Ree-Peerlings

TechniCall Weert B.V. 
Uw allround uitzendpartner 
gespecialiseerd in de 
metaalindustrie. Ook voor 
onderhoud en nieuwbouw in de 
chemische- en petrochemische 
industrie. Jarenlang ervaring in de 
verticale en horizontale transport. 
Onze vakmensen zijn deskundig 
en beschikken over de benodigde 
diploma’s / certificaten.

Voor u ligt de VROUWspecial van Weert Magazine. Een bijzondere uitgave 
waarin ‘de vrouw’ centraal staat. In elk redactioneel artikel een verhaal 
over stoere, sterke, zachte, hardwerkende inspirerende en veelzijdige 
vrouwen. Voor het vierde jaar op rij maken wij deze speciale editie en de 
reacties zijn buitengewoon positief. Deze VROUWspecial is op woensdag 18 
september jl. gepresenteerd tijdens ons VROUWevent in een uitverkocht 
Munttheater.
 
Tijdens de avond stonden 22 (ondernemende) vrouwen uit de regio centraal. 
Door hun passie, hun doorzettingsvermogen en hun gedrevenheid zijn het 
met recht ‘powervrouwen’. Niet zozeer vanwege hun succes als wel door 
de positiviteit en kracht die zij uitstralen. Zij presenteerden zich open en 
gedurfd op de catwalk van het theater, maar ook op de pagina’s in dit blad. 
Gekleed door Pleunis Mode uit Nederweert en Munnichs Shoes uit Weert.                                               

Kortom, een blad vol vrouwen, een blad vol power.
Voor ons is elke vrouw een powervrouw. 

Wij wensen u veel leesplezier.

Desiré Kappert, uitgeverJoke van der Mast, media-adviseur
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Weert Magazine verschijnt elk laatste weekend van de maand in Weert, Nederweert en omstreken in een 
oplage van 31.000 exemplaren. Kijk op www.weertmagazine.com en like ons op Facebook.
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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. 
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“Tijdens mijn tweede jaar bij Borussia 
Mönchengladbach wilde ik aanvoerder worden. 
Daar waren de meningen over verdeeld. Hoe kon 
een Nederlandse de leider worden in een Duits 
voetbalteam? Daar kwam bij dat ik twee jaar 
jonger was dan mijn teamgenoten en daardoor in 
mijn eerste jaar veel op de bank zat. Het maakte 
mij onzeker. Mijn coach gaf me het voordeel 
van de twijfel. Na een paar wedstrijden kreeg 
ik van hem en mijn teamgenoten de bevestiging 
dat die onzekerheid nergens voor nodig was. Het 
geeft me een kick als ik mijn teamgenoten kan 
oppeppen waardoor ze beter gaan spelen. Ook 
al was het niet in mijn eigen taal en kwam ik 
daardoor soms niet goed uit mijn woorden.” 

Merefeldia
Nadat Abbey haar zwemdiploma haalde, mocht 
ze van haar ouders een sport kiezen. Ze koos 
ballet. “Ik weet nog goed dat de balletzaal een 
groot raam had, waardoor je uitkeek op het 
voetbalveld.” Volgens Abbey’s ouders zat ze al-
tijd met haar neus tegen de ruit aangedrukt als 
er een training was. Om erachter te komen of 
voetbal meer bij Abbey paste, sloot ze datzelfde 
jaar nog aan bij team Merefeldia in Nederweert. 
Abbey kwam in een jongensteam. Volgens de ze-
ventienjarige speelden meisjes in die tijd nog 
niet vaak voetbal. Vond ze dit vervelend? Nee. 
“Jongens zeiden altijd dat meisjes niet konden 
voetballen. Ik wilde laten zien dat wij dat wel 
kunnen.” Het feit dat ze zich steeds moest bewij-
zen, motiveerde Abbey. 

KNVB
Toch werd Abbey na een paar jaar in een 
meisjesteam geplaatst. “Ik merkte al snel dat ik 
bij de meisjes niet zo veel kon leren als bij de 
jongens; zij waren veel fysieker en feller.” Abbey 
ging naar de voetbalclub in Nederweert Eind; 
daar hadden ze een jongensteam waar ze wel bij 
mocht. In datzelfde jaar werd Abbey gescout door 
de KNVB. “Toen ze dat bij Merefeldia hoorden, 
wilden ze me toch graag terug hebben, dit keer 
bij de jongens. Ik twijfelde niet lang en ben na 
het voetbalseizoen teruggegaan. Merefeldia was 
het team waar ik begon. Bovendien zaten daar 
mijn vrienden.”

Borussia
Naast de trainingen bij Merefeldia, voetbalde 
Abbey één keer per maand bij de KNVB. Ze 
was dertien toen ze haar eerste voorselectie 
voor de nationale teams had. “Tot mijn grote 
verbazing was de scout van Mönchengladbach 
geïnteresseerd in mij.” Abbey mocht een aantal 
keer meetrainen en uiteindelijk meespelen bij 
Borussia Mönchengladbach. “Ik was overdonderd, 
ik kon niet geloven dat een club met het 
hoogst haalbare niveau in Duitsland mij vroeg.” 
Voetballen in Duitsland betekende niet alleen een 

Toen de zeventienjarige Abbey 
Verbael (17) uit Nederweert 
haar zwemdiploma haalde, koos 
ze voor ballet. Al snel ruilde ze 
haar balletschoentjes in voor 
voetbalschoenen. Voetbal werd 
haar passie. Sinds 2015 speelt ze 
bij Borussia Mönchengladbach. 
“Jongens zeiden altijd dat meis-
jes niet konden voetballen. Ik 
wilde laten zien dat wij dit wel 
kunnen.”  

talent

Door Laura Mennen

nieuw team, maar ook een nieuwe taal leren. “Het 
verstaan was niet zo moeilijk; het lijkt soms op het 
Limburgse dialect. Ik vond het wel lastig het zelf te 
spreken. Gelukkig had ik leuke teamgenootjes die 
me hielpen.” 

Nederlands Elftal
Drie keer in de week traint Abbey in Duitsland, 
twee keer heeft ze ‘s ochtends kracht- en techniek-
training op het College in Weert en in het weekend 
speelt ze een wedstrijd. Abbey is een zogenaamde 
LOOT-leerling. Daardoor is haar onderwijs aange-
past aan haar trainingsschema’s en wedstrijden. 
Een gymles missen voor een voetbaltraining is in-
middels normaal. Ook haar klasgenootjes gaan er 
volgens de zeventienjarige begripvol mee om. Les-
sen missen betekent ook dat Abbey haar teamge-
nootjes soms vaker ziet dan haar schoolvriendinnen. 
“Ik kan meestal niet met ze afspreken. Simpelweg 
omdat ik er geen tijd voor heb. Vroeger vond ik dat 
moeilijker dan nu. Wanneer ik op het voetbalveld 
sta, ben ik dat feestje waar ik niet naartoe kon al 
lang weer vergeten.” Voetballen in de Bundesliga 
was een droom die vier jaar geleden voor Abbey 
uitkwam. Haar volgende wens? “Ik zou het heel vet 
vinden om in het Nederlands elftal te spelen.”

 

 ‘Dat meisjes 
  niet kunnen 
voetballen 
     is onzin’
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Sinds juli 2014 woon ik samen met 
mijn gezin in een woonboerderij 
(Ieëmes Klaos) in het buitengebied 
van Stramproy. 
Een mooie plek in een rustige groene 
omgeving. Deze mooie plek wil ik 
graag met mensen delen. Zo ben 
ik op het idee gekomen om een 
‘zorgboerderij’ te starten.

 
Ik heb een opleiding gevolgd die ik in 2018 
succesvol heb afgerond. In februari 2019 heb 
ik mijn eerste deelnemer op de Zorgboerderij 
mogen verwelkomen.
Binnenkort start de tweede deelnemer.
 
Wij bieden dagbesteding aan mensen vanaf 18 
jaar met een verstandelijke beperking en/of 
psychische/ psychiatrische hulpvraag. Het gaat 
om een kleinschalige vorm van dagbesteding, 
waar per dag maximaal 6 deelnemers aanwezig 
kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze 
kleinschalige vorm van dagbesteding in een 
rustige en groene omgeving meerwaarde zal 
hebben voor de mensen die hier komen. 

Wij bieden persoonsgerichte activiteiten aan, 
waarbij we kijken naar interesses, behoeften en 
mogelijkheden van elke deelnemer. Ze kunnen 
hier tot hun recht komen en voldoening halen uit 
het werk en/of activiteiten.

Wij zijn veel buiten te vinden, maar we doen ook 
binnenactiviteiten. 

Er is een ruim aanbod aan werkzaamheden en 
activiteiten, zoals:
-  Verzorgen van de dieren 
 (kippen, geiten, konijnen en poezen)
- Werken in de tuin, moestuin en tuinderskas
- Creatieve activiteiten met diverse materialen
 zoals hout, textiel, papier, karton, enz.
- Sorteerwerk 
- Koken en bakken
- Huishoudelijke werkzaamheden
- Gezelschapsspellen
- Ontspanning, binnen of buiten, alleen of

  samen met anderen
- Boswandeling maken
- Opdrachten/ klusjes voor derden uitvoeren
- Etc.
 
De combinatie van werk, omgeving, aandacht 
voor mens, dier, natuur en zorg heeft een 
heilzame werking.

Voor interesse, meer informatie of een bezoekje 
aan onze zorgboerderij, neem gerust contact op: 
0610486421 of via info@ieemeshoof.nl 

Liefs, 
Chantal Weerens
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MEORA
sieraden | horloges | lederwaren | accessoires

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

I S  VE R G R O OT  E N  VE R B O U W D
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Uw vertrouwd adres voor:
-  trendy en klassieke  
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- goud en zilver (reparaties)
- horlogereparaties
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Je bent mantelzorger als je onbetaald en lang-
durig voor familieleden of vrienden zorgt. Velen 
verlenen zorg aan mensen in hun omgeving zon-
der zich te realiseren dat hier sprake is van man-
telzorg. 
Punt Welzijn in Weert houdt zich intensief 
bezig met deze groep. Pauline van Hulzen is 
mantelzorgondersteuner. Zij ervaart een groei 
van het aantal mantelzorgers. “We leven in een 
land waar mensen steeds ouder worden en langer 
thuis blijven wonen. Wanneer het met deze 
mensen fysiek niet meer zo goed gaat, wordt er 
al snel hulp geboden door de partner of andere 
familieleden. Voor je het weet, wordt de zorg 
intensiever en frequenter. Wij willen mensen 
bewust maken dat ze daadwerkelijk mantelzorger 
zijn. Hierbij wijzen we hen op mogelijkheden die 
er zijn voor hulp en ondersteuning. Mantelzorg 
kan naast mooi, ook zwaar zijn. Ondersteuning 
voor de mantelzorger zelf kan oplossingen 
bieden”, legt Pauline uit.

Respijtmaatje
Jacqueline Smeets kwam ook in die situatie te-
recht. “Mijn man sukkelt al veel jaren met zijn 
gezondheid. Hij heeft een herseninfarct en een 
aneurysma gehad, heeft versleten ruggenwer-
vels, hartfalen en hij heeft ook een heupoperatie 
ondergaan. De zorg nam alsmaar toe en vanzelf-
sprekend doe je dan alles voor je partner. Na de 
laatste heupoperatie kregen we drie keer per 
dag medische ondersteuning van de thuiszorg. 
De rest deed ik zelf, 24 uur per dag. Totdat mijn 

dochter in het voorjaar van 2019 op een bepaald 
moment zei: ‘dit gaat zo niet langer’. Vanuit de 
thuiszorgorganisatie is toen contact gelegd met 
Punt Welzijn.”

In die fase kwam Pauline in beeld als mantelzorg-
ondersteuner. Het bleek dat Jacqueline zich niet 
realiseerde dat ze mantelzorger is. “Ik zorgde 
gewoon voor mijn partner. Ik rolde er in en dat 
bleek dus mantelzorg te zijn”. Pauline: “We zijn 
samen op zoek gegaan naar de mogelijkheden. 
Je moet dan denken aan een zorgboerderij of 
zorghotels, particuliere zorgaanbieders, dag- en 
nachtzusters of een respijtmaatje. Dat laatste 
verzorgen wij vanuit Punt Welzijn. We beschik-
ken over vrijwilligers die geschoold zijn en die de 
mantelzorger komen ontlasten door een dagdeel 
de zorg over te nemen. Respijtmaatjes zijn geen 
verpleegkundigen -die zorg blijft bij de professi-
onals- maar zorgen voor gezelschap, een praatje, 
een wandeling, een kopje koffie of een spelle-
tje. Op die momenten heeft de mantelzorger een 
ochtend of een middag tijd voor zichzelf. Wij 
begeleiden de maatjes, zoeken naar een goede 
match en houden het traject in de gaten. Ook 
beschikken we over ‘maatjes’ die zijn getraind 
om te ondersteunen bij mensen met dementie.”

Tijd voor mezelf
Jacqueline: “De hulp die ik mijn man bied, is fy-
siek niet eens zo zwaar, maar mentaal wel. Je 
moet voortdurend stand-by zijn, je bent zijn 
wandelende agenda, helpt hem bij het opstaan, 
het ontbijt, het vertier, de medicatie, het dok-
tersbezoek, het eten, het naar bed begeleiden 
etc. Je hebt daardoor nauwelijks meer tijd voor 
jezelf of om even afstand te nemen. Door de 

Jacqueline Smeets (77) zorgt al vijf jaar voor haar man. Door meerdere fysieke problemen en operaties 
is Jos Smeets (85) aangewezen op hulp en ondersteuning van zijn partner. Bijna 24/7 is zij mantelzorger 
voor hem. Maar wie zorgt er voor haar en hoe kan ze tijd voor zichzelf maken? Punt Welzijn denkt mee 
hoe je mantelzorg goed kunt regelen. Punt Welzijn is een brede welzijnsorganisatie en stimuleert ieder-
een in Weert om het beste uit zichzelf en elkaar te halen.   

inbedrijf

Door Desiré Kappert

komst van een ‘maatje’ kun je het even losla-
ten.” Inmiddels gaat meneer Smeets nu drie keer 
per week naar St. Martinus voor dagbehandeling 
en revalidatie.  De specialist ouderengeneeskun-
de heeft dat voor hem geregeld. Zijn aanvanke-
lijke weerstand ertegen werd weggenomen door 
een medewerker van de afdeling revalidatie.  
Na een tijdje gaf meneer zelfs aan een derde 
dag naar de revalidatie te willen. Op deze da-
gen kan mevrouw even tijd voor zichzelf nemen. 
Jacqueline Smeets: “Als je in deze situatie te-
recht komt, heb je geen idee van de mogelijkhe-
den die er zijn. Als je niet weet wat er is, vraag je 
er ook niet om. Ik vind dat de huisarts ons daarop 
had moeten wijzen. Want in dit soort intensieve 
medische trajecten is er totaal geen coördinatie 
of regierol. Dat ervaar ik als een groot gemis.” 

Bewustwording onder professionals
Pauline van Hulzen: “De zorg is best ingewikkeld 
geregeld en veel mensen zien door de bomen het 
bos niet meer. Vaak gaat de aandacht vooral naar 
de persoon die de zorg nodig heeft en minder 
naar de mantelzorger. Terwijl een vraag als ‘hoe 
gaat het nu met jou?’ al goed kan doen. Als het 
goed gaat met de mantelzorger, heeft iedereen 
daar baat bij.”

Punt Welzijn brengt mensen samen. Professio-
nals, vrijwilligers en mensen zoals jij. Mensen 
die iets voor elkaar willen betekenen. Zorg jij 
voor iemand en wil je wat meer tijd voor je-
zelf? Of lijkt het je leuk om maatje te worden? 
Neem dan contact op met het team Mantelzorg 
Punt Welzijn. Kijk op www.puntwelzijn.nl 
(0495-697 900) of mail naar 
mantelzorg@puntwelzijn.nl

          ‘En wie vraagt er hoe het   
               met de mantelzorger is?’

Pauline van Hulzen.
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       Zorg even uit handen geven, ontlast de mantelzorger

“

Weerter 
Week van de
Mantelzorg

4 t/m 12 
november

mantelzorg

Deze week draait het om jou!

INFORMATIEBIJEENKOMST  
MANTELZORG EN PGB
VOORSTELLING ‘VAN DE  
HOOP EEN DEUGD MAKEN’
TONEEL-OP-TONEELVOORSTELLING 
‘BREEKNACHT’ 

MANTELZORG-
CONCERT
VOORSTELLING ‘DEMENTIE  
MET EEN GLIMLACH’

4 
NOV

8 
NOV

12 
NOV

6 
NOV

10 
NOV

Bekijk vanaf 25 september het volledige  
programma en meld je aan op:

puntwelzijn.nl

EN NOG VEEL MEER VOOR JONG EN OUD!

Jos en Jacqueline Smeets.
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‘Eerst zijn wij vrouwen, daarna religieuzen’
De grote poort van het klooster zwaait open. Een auto met twee gasten rijdt weg. Hoewel ik 
me nog niet had aangemeld, treed ik door de poort in het kloostercomplex. Moeder-Overste 
Zuster Concezione begroet mij hartelijk, ondertussen de gasten uitzwaaiend. “Francis? Van 
Weert Magazine?”, klinkt het in het Nederlands met een Spaans accent. Zuster Concezione 
begeleidt me naar wat later in het gesprek de spreekkamer wordt genoemd. “Koffie?” “Ja, 
lekker.” In de minuten dat ik alleen ben, loop ik terug de gang in. Grote zwarte hardstenen 
tegels liggen diagonaal in de gang, met aan weerszijden prachtige massief houten paneeldeuren 
en licht getexte lambrisering. Boven een van de togen hangt een kruisbeeld. Een eindje 
verderop hangen drie bijzondere plaquettes aan de muur. De Zusters Birgittinessen zijn al 
meer dan 175 jaar bijzonder geliefd in Weert. Dat uit zich in de drie uitingen van verdienste, 
ontvangen van de stad Weert.
.

Geen thrillers in de bibliotheek 
Als je een immens grote bibliotheek verwacht, met 
torenhoge houten kasten en stoffige boeken, dan ben 
je bij de Birgittinessen aan het verkeerde adres. Een 
van de gastenruimtes is tevens bibliotheek. Daar vind 
je geen boeken van Karin Slaughter of Saskia Noort, 
maar lectuur ter overpeinzing, bijvoorbeeld tijdens 
een retraite. “Hier is iedereen welkom. Wij zijn een 
huis met vijf nationaliteiten. Wij leven in eenheid, 
als wij dat niet doen, kunnen wij het niet doorgeven 
aan anderen. Wij zijn geroepen door God om een 
voorbeeld te zijn voor anderen. Die leer vind je terug 
in onze boeken.”

Door Francis Bruekers

    Abdij Maria Hart Zusters   Birgittinessen in Weert
eenhuisvertelt eenhuisvertelt

Binnentuin met zicht op de St. Martinuskerk
De bloementuin, met gazons en een moestuin biedt een oase van rust met 
zicht op de kerk. Een eeuwenoude kloostermuur omringt de tuin. Een van 
de vrijwilligers, Annie Baetsen, maakt van de gelegenheid gebruik om aan te 
geven dat extra vrijwilligers welkom zijn. “Ik kan iedereen met een beetje 
groene vingers aanbevelen om hier vrijwilligerswerk te doen.” 
De gerenoveerde schuur is een historisch element in de tuin. Het meest 
bijzonder zijn de begraafplaats van de zusters en de gerestaureerde 
Lourdesgrot. Bij het feest van Maria Tenhemelopneming wordt het Mariabeeld 
in processie vanuit de Sint Martinuskerk naar de Lourdesgrot gedragen. 

Gast bij de Birgittinessen
Hoewel voorheen een slotklooster, treden de zusters vanaf 2006 meer naar buiten en 
stellen zij het klooster open voor gasten. Je kunt er overnachten, eten en vergaderen. 
“Jawel, er is Wifi. Wij gaan ook met onze tijd mee!”  Er is veel mogelijk, maar wel 
binnen de constitutie van de orde. “Dit is en blijft een klooster!” De gastenverblijven 
zijn doelmatig en sober ingericht. “Het geluk zit in jezelf, niet in materialisme of 
accessoires.”
Je kunt er overnachten voor slechts 40 euro per nacht, inclusief ontbijt. Leuk om te 
weten: enkele Bospopgangers zijn er ieder jaar weer te gast. 

Vijfmaal per dag in gebed
Het klooster is vanuit de Maasstraat gezien, opgedeeld in een rechter en 
een linker gedeelte. Het linker gedeelte is het klooster. Rechts zijn de 
gastenkamers. Uiterst links is de kapel waar de zusters vijfmaal per dag 
bidden. ’s Ochtends om 6.15 uur de eerste maal, ’s avonds na 20.00 uur de 
laatste maal. Diensten kunnen bezocht worden door inwoners van Weert. Een 
aparte deur geeft vanaf de straat toegang tot de kapel. Ook de kapel is van 
weinig decoratie voorzien, zodat gelovigen zich kunnen beperken tot gebed. 

Olijk doch streng
De Mexicaanse Zuster Concezione (37) is één van de negen zusters in het klooster. Zij 
zwaait er de scepter. Een vrouw die haar mannetje staat, gehuld in de typische kledij 
van de Birgittinessen, met een olijk gezicht dat de ernst van haar taak niet direct 
verraadt. Discipline regeert echter. “Dat moet ook wel om aan onze taak te kunnen 
voldoen. Zuster zijn is niet altijd gemakkelijk. We staan voor veel verleidingen in het 
maatschappelijk leven. Daarom is het goed onszelf beperkingen op te leggen. Wij 
ontvangen regelmatig uitnodigingen om een bijeenkomst bij te wonen, maar ik moet 
streng zijn. Als ik het vandaag toelaat, moet ik dat morgen ook doen.”

Power vrouwen
Zuster Concezione: “Eerst moeten wij vrouwen zijn, daarna religieuzen. Dan pas 
kun je andere vrouwen begrijpen. Wij willen altijd helpen, dat is de strekking 
van onze orde. Ik ben niet zo goed met kinderen, daarom zal God mij wel bij de 
Birgittinessen hebben gebracht.” In september is er een georganiseerde retraite 
over sterke vrouwen in de Bijbel. “Niet alleen wij als zusters, maar ook iedere 
gelovige mag zich laten inspireren door deze sterke vrouwen. De Bijbel mag dan 
oud zijn, maar aan actualiteit heeft zij zeker niet ingeboet.”

Door tralies gescheiden
De spreekkamer is sober ingericht, voorzien van heiligenbeelden en 
enkele schilderijen. Een van de schilderijen verbeeldt een zuster in 
ernstig gebed. Aan een zijde van de ruimte wordt de wand onderbroken 
door een raam met tralies. Het klooster van de Birgittinessen is een 
slotklooster, wat vroeger inhield dat de zusters een teruggetrokken 
bestaan leidden. Als er bezoek kwam, bleven de zusters achter de 
tralies, ofwel het ‘slot’. Dat is tegenwoordig anders. Een gesprek tussen 
een zuster en haar bezoek vindt nu plaats in de spreekkamer. De tralies 
herinneren aan hoe het was. 
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Deze maand bestaat ‘van Engelen Tandprothetiek’ tien jaar. 
Daar ben ik ontzettend trots op! 

Ik weet nog dat ik tien jaar geleden begon met mijn vader in 
Maarheeze samen in de praktijk met tandarts Anke Knabben. 
Zij had al een patiëntenbestand en ik begon met niets. De 
eerste advertentie werd geplaatst in de regionale krant, een 
hele kleine links in de hoek. En toen was het wachten bij de 
telefoon. Zo makkelijk was het niet om een praktijk te beginnen 
gespecialiseerd in gebitsprotheses. Het beroep tandprotheticus 
was onbekend en er was al helemaal niet bekend dat het een 
aparte studie was. Na nog een advertentie, en flyers bij de slager 
en de kapper, kwam daar de eerste patiënt! En toen ging het als 
een lopend vuurtje door het dorp!

Beetje bij beetje zijn we langzaam gegroeid. Van een kleine 
praktijk met drie patiënten in de week naar een praktijk met drie 
vestigingen en ruim 100 patiënten per week. Van alleen werken 
naar samen met een team met een eigen laboratorium. Van 
patiënten die de voicemail inspraken die ik moest terugbellen, 
naar een fijne assistente die iedereen te woord staat.

Groeien kan alleen als patiënten tevreden en blij zijn met het 
resultaat. Daarom willen we ook al die patiënten bedanken die 
in de afgelopen tien jaar bij ons zijn geweest, de patiënten die 
tevreden waren en het vertelden aan vrienden en familie. De 
patiënten die bang waren en die we gerust hebben gesteld. 
Maar ook de patiënten die niet tevreden waren en die we zijn 
blijven helpen tot het goed was. Alle mooie verhalen die ik de 
afgelopen tien jaar heb meegekregen, de fijne gesprekken die ik 
heb gehad, de bijzondere mensen die ik heb mogen helpen, je 
bent meer dan alleen een tandprotheticus. Ik ben niet alleen de 
man die een gebit maakt maar ik ben ook een luisterend oor, stel 
gerust, geef advies en we hebben vooral ook veel plezier samen.

Waar we vooral heel veel zin in hebben zijn de komende tien 
jaar! Wij blijven doorgaan met mensen helpen, met leren van 
nieuwe technieken en met veel plezier hebben in het vak! Elke 
dag staan we voor u klaar met een lach en dat hopen we nog heel 
lang te mogen blijven doen!

Joep & Laura van Engelen

Wilt u advies? Bij ons is dat altijd gratis, 
want goed advies moet voor iedereen mogelijk zijn!

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

We maken mensen al 
       tien jaar 
  blij met een kunstgebit!

GRANDopeningGRANDopeningGRANDopeningGRANDGRANDopeningGRANDopeningGRANDGRANDopeningGRANDGRANDopeningopeningGRANDopeningGRANDopeningGRANDGRANDopeningGRANDGRANDopeningGRANDopeningGRANDopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningGRANDGRANDopeningGRANDGRANDGRANDGRANDopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningGRANDGRANDGRANDGRANDGRANDopeningGRANDopeningGRANDGRANDopeningGRANDopeningGRANDGRANDopeningopeningopeningGRANDopeningGRANDopeningopeningopeningopeningopeningGRANDopeningGRANDopeningopeningopeningopeningopeningopeningGRANDGRANDopeningopeningopeningopeningopeningopeningGRANDopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningopeningGRANDGRANDGRANDGRANDGRANDGRANDGRANDGRANDGRANDGRANDGRANDGRANDGRANDGRANDGRANDGRANDGRAND
Volledige programma 
vind je op muntpassage.nl

16 –21 uur

vrijdag 
11 okt

Tino Martin

gratis munt
shoppertas

muziek, dans 
& lekkernijen

Win één van de 3.500 prijzen!

Vanaf 18.30 uur

sweets & treats

PRIJZEN DIE U 
OMVER BLAZEN

BENZINEBLADBLAZERS
VAN STIHL

INTRAK BV
Roermondseweg 85
6004 AR  Weert
0495 535 612
www.intrak.nl
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Beste beslissing ‘ever’
‘Weg uit Nederland’. Dat wilde de zeventienjarige 
Jolijn uit Swartbroek na haar VWO-examen aan 
de Philips van Horne. ‘Als je alles zelf uitzoekt en 
regelt, dan staan wij achter je’, was het antwoord 
van haar ouders. Dat was niet aan dovemansoren 
gezegd. Jolijn: “Pap en mam lachen hier nog 
steeds om, want ze weten inmiddels dat als ze 
zoiets zeggen, ik het ook doe. Een paar maanden 
later zaten we op een informatiebijeenkomst van 
EF (Education First). Ik schreef me in voor een jaar 
Engels taalonderwijs in New York waar ik op een 
internationale campus gewoond heb. Ik denk dat 
dit een van de beste keuzes is geweest die ik in 
mijn leven gemaakt heb. Het was een geweldig 
jaar en ik heb zo ontzettend veel geleerd over 
mezelf en de wereld. Ik heb me ook gerealiseerd 
dat we het in Nederland allemaal heel goed hebben 
geregeld.” Terug in Nederland studeerde Jolijn 
Geneeskunde in Maastricht. Maar het zaadje van 
het reisvirus was geplant. Tussen haar bachelor en 
master nam ze een sabbatical en reisde een half 
jaar samen met een vriendin door Zuidoost-Azië. 
“Dit was mijn tweede beste keus”, lacht Jolijn 
terugdenkend aan die periode.

Buitenland maar toch in de buurt
Na haar afstuderen werkte Jolijn als ANIOS (arts 
niet in opleiding) op de SEH (spoedeisende hulp) 
van het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Op 
een van haar reizen door Indonesië ontmoet ze 
de 29-jarige Rhys die op dat moment in Australië 
woont. Na een langeafstandsrelatie van vier 
jaar (Rhys woonde inmiddels in Londen) en een 
gezamenlijke reis van vier maanden door Zuid-
Amerika besloten ze om te gaan samenwonen. 
Jolijn: “We hebben overwogen om naar Australië, 
Nieuw-Zeeland of Canada te verhuizen, maar ik 
wilde uiteindelijk toch dichter bij mijn familie 
wonen (haar ouders wonen in Weert, haar broer 
Tim woont in Dublin), dus is de keuze op Engeland 
gevallen. We zijn allebei gek op buiten zijn, natuur 
en hiken en we waren de drukte van Londen, 
waar Rhys de afgelopen vier jaar heeft gewoond, 
helemaal zat. Het noorden van Engeland heeft 
prachtige natuur, is een stuk rustiger en vriendelijk 
en veel van Rhys’ vrienden wonen in Manchester, 
dus dat is het geworden.”

Geen dag hetzelfde
Jolijn werkt als ‘Senior House Officer’ op de 
spoedeisende hulp van Leighton Hospital, een 
ziekenhuis ten zuiden van Manchester in Crewe. 
Ze werkt voornamelijk op de ‘majors’ afdeling 
(waar de meer stabielere patiënten liggen) en 
‘resuscitation’ afdeling (waar patiënten terecht 
komen die zieker zijn en vaak direct zorg nodig 
hebben). Jolijn: “Op de spoedeisende hulp 
behandelen we eigenlijk iedereen die door de 
deur binnen komt; van jong tot oud, van gebroken 
been tot ernstig en acuut ziek. Ik hou van de 
grote variatie op de spoedeisende hulp; als ik 
aan mijn dienst begin, heb ik geen idee wat ik 
die dag tegen ga komen waardoor je niet snel in 
een sleur terecht komt. Ook ben je als arts op een 
spoedeisende hulp vaak relatief kort maar wel heel 
intensief betrokken bij de zorg van de patiënt, op 
een heel kwetsbaar moment voor de patiënt zelf 
(wanneer ze acuut of ernstig ziek zijn). Ik kan 
er veel voldoening uit halen om mensen op zo’n 
belangrijk moment in hun leven zich op hun gemak 
te laten voelen en ze de best mogelijke zorg te 
verlenen.”

Iedereen is Brexit zat
Hoe is het om als Nederlandse vrouwelijke arts 
in een Engels ziekenhuis te werken? Jolijn: “Ik 
werk in diensten en heb een antisociaal rooster 
met veel nachtdiensten/twilights (van vier uur ‘s 
middags tot twee uur ‘s nachts) en daarnaast dag- 
en avonddiensten. Ik ben vanaf het begin volledig 
opgenomen in het team. De geneeskunde lijkt hier 
vooralsnog meer door mannen gedomineerd dan 
het in Nederland inmiddels is, maar ik heb me 
geen moment niet geaccepteerd gevoeld. Ik heb 
collega’s uit Spanje, Polen, Duitsland, Sri Lanka 
en Kroatië en zonder al deze ‘buitenlanders’ 
zou het ziekenhuis zijn deuren moeten sluiten. 

wegvanhier

“Werk is voor mij een manier om mijn leven te leiden”, vertelt Jolijn Arits (27) tussen twee diensten 
door. Als arts op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Manchester zoekt ze continue naar een 
goede werk-privé balans. Samen met haar partner Rhys deelt ze namelijk een grote passie: ‘reizen’. 
Jolijn: “De wereld is zoveel groter dan je eigen achtertuin. Ik denk dat we ontzettend veel van elkaar 
kunnen leren.”

      Jolijn Arits in Manchester: 
‘Ik zie wel waar de wind mij brengt’

Door Monique van den Brandt

Manchester.

Manchester.

Jolijn in Altrincham.
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23-10-2019 Scapino Ballet

30-10-2019 Karin Bruers

15-11-2019 Callas | Onassis | Kennedy

27-11-2019 Sexual Healing

17-12-2019 A very Släpstick Christmas

16-01-2020 Tis hier geen hotel

06-02-2020 Ellen ten Damme

18-03-2020 Marja’s Tupper Topper Party

26-03-2020 Mijn man begrijpt me niet

09-04-2020 Opvliegers 5

18-04-2020 Heel Holland lacht

Koop tickets via: 
munttheater.nl/girlsnightout

Kies drie voorstellingen uit 
onze theaterserie ‘Girls Night Out’ 
en beleef drie gezellige avonden in het 
Munttheater!

Een avondje uit met je vriendinnen!

THEATERSERIE

Girls Night Out

BESPAAR
€ 10,-

Al meer dan 25 jaar is Drogisterij Aendekerk 
een begrip in Stramproy en de omgeving. In al 
die tijd is er veel veranderd: de vertrouwde 
winkel aan de Julianastraat werd verlaten voor 
een grotere winkel aan het Kerkplein, waar DA 
Drogisterij Aendekerk nu al weer 10 jaar samen 
met Beautysalon Marga onder één dak zit. Ook 
in Weert is Aendekerk al meer dan vijftien jaar 
actief in winkelcentrum Moesel.

'De lekkerste luchtjes'
Binnen de drogisterij vindt u ook een uitgebreid 
assortiment aan lekkere geuren voor hem en voor 
haar. Ook voor de bekendere merken zoals bijv. 
Hugo Boss, Davidoff, Paco Rabanne of Bulgari kunt 
u bij hen terecht.

Gezondheid
Gezond zijn en gezond blijven, dat is voor ieder-
een een groot goed. Bij DA Aendekerk hebben ze al 
jaren een uitgebreid assortiment aan zelfzorgge-
neesmiddelen. Daarnaast is er een ruime sortering 
aan voedingssupplementen, vitamines en natuur-
lijke geneesmiddelen.

Specialist in huidverzorging
De samenvoeging met Beautysalon Marga heeft 
er in geresulteerd, dat ze zich nog meer kunnen 
richten op alle aspecten van huidverzorging. Met 
de huidverzorgingsmerken van o.a Louis Widmer, 
Clinique, Collistar en Clarins hebben ze voor ieder-
een een passend advies of product.

Beautysalon Marga heeft een aparte plaats bin-
nen de drogisterij. Als eerbetoon aan de opricht-
ster (en powervrouw bij uitstek) Marga Aendekerk, 

heeft de schoonheidssalon ook na haar overlijden 
de naam behouden. Beautysalon Marga is hierdoor 
al meer dan 40 jaar een begrip in de regio geble-
ven, waar momenteel vijf gediplomeerde schoon-
heidsspecialistes actief zijn. 
Naast de gezichtsbehandelingen van Clarins en 
Valmont, biedt Beautysalon Marga een aantal bij-
zondere behandelingen. 
* Definitief verwijderen van ongewenste haargroei 
bij dames. Voor zowel elektrisch ontharen als ont-
haren d.m.v. IPL kunt u bij hen terecht. Vaak is er 
vergoeding door de zorgverzekering mogelijk.
* Permanente make-up.
* Cryolipolyse. 'Vet bevriezen is vet verliezen'. Een 
revolutionaire behandeling om vetophopingen op 
ongewenste plaatsen te laten verdwijnen. Een per-

inbedrijf

fecte methode om aan plaatselijke figuurcorrectie 
te doen. U raakt geen gewicht kwijt, maar u raakt 
vetcellen op ongewenste plaatsen kwijt, waardoor 
er een beter model ontstaat. Denk hierbij bijv. aan 
de 'love handles', de buik of de benen.

Drogisterij Aendekerk en Beautysalon Marga 
hebben alles te bieden voor de moderne vrouw 
(en man) om gezond, mooi en fit te blijven.

Kerkplein 12 - Stramproy    0495-561236.
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Al meer dan 25 jaar een begrip

Marla Aendekerk, John Aendekerk, Chantal Vaessen en Monica van Geldorp.
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Waar ik werk lijkt iedereen dit ook heel goed te 
beseffen en wordt er heel negatief tegen Brexit 
aangekeken. Iedereen is Brexit zat, het is nu al 
zolang een punt op de agenda. De algemene 
tendens is dat er een einde aan moet komen en 
mensen interesseert het niet eens meer zoveel 
wat de uitkomst is. De kans op een no deal Brexit 
is op het moment erg groot maar ik verwacht niet 
dat er voor mij veel zal veranderen. Ik heb een 
baan en de NHS (National Health Service) kan 
niet zonder zijn buitenlandse werknemers, dus ik 
maak me vooralsnog niet te veel zorgen. Mocht 
het wel een probleem zijn dan gaan we gewoon 
elders samenwonen”, verklaart Jolijn. 

Belgisch biertje
Samen met Rhys huurt Jolijn een appartement 
in Altrincham, een dorpje net ten zuiden van 
Manchester. Twee slaapkamers was een must 
bij de keuze van hun woning zodat familie en 
vrienden makkelijk kunnen komen logeren. 
Jolijn: “Altrincham is een heerlijk klein dorpje 
met veel barretjes, cafeetjes en een superleuke 
foodmarket. Als ik vrij ben ga ik graag naar de 
sportschool om te zwemmen of ga ik naar yoga. 
Als Rhys ook vrij is gaan we samen trainen, buiten 
een potje badminton spelen of naar de Belgische 
bar in Altrincham een La Chouffe drinken. De 
weekenden dat we allebei vrij zijn gaan we bij 
goed weer hiken in de Peak District, Lake District 
of Snowdania of we gaan naar de grote stad 
Manchester.”

De grootste hobby van Jolijn is reizen. Dit jaar 
maakte ze veel trips in Europa en bezocht ze 
onder andere Portugal, Spanje en Griekenland. 
Ze is net terug van een weekje Frankrijk en 
volgende week vliegt ze voor een bruiloft naar 
Texas in de USA. Eind van dit jaar staat een trip 
naar Antarctica op de planning waar Jolijn als 
scheepsarts op een cruise mee mag. Jolijn: “Ik wil 
dolgraag meer reizen. Op mijn bucketlist staan 
nog Afrika, IJsland, Nieuw-Zeeland, meer van 
Zuid-Amerika zien, met de Trans Siberië Express 
reizen en nog zoveel meer. Met iedere reis die 
ik maak, lijkt mijn bucketlist langer te worden. 
Qua werk ben in nu aan het solliciteren voor de 
huisartsenopleiding in Engeland. Ik hoop dat ik 
hierin een betere werk-privé balans kan vinden 
en meer vrije tijd samen met Rhys overhoud; dat 
laatste schiet er met alle diensten op dit moment 
vaak bij in. Uiteindelijk lijkt de forensische 
geneeskunde me ook wel wat, of misschien toch 
compleet wat anders... Wie weet, we zien het 
wel.”

Wijze raad
Als Jolijn wordt aangenomen voor de 
huisartsenopleiding dan blijven ze sowieso nog 
een paar jaar in Engeland wonen. Uiteindelijk 
hoopt ze wel weer ooit terug te komen naar 
Nederland. Jolijn: “Werk is voor mij een manier 
om mijn leven te leiden, niet andersom. Ik ben 
ooit tijdens een van mijn reizen aan de praat 
geraakt met een lokale bewoner in Ubud (Bali); 
een oudere man die buiten op zijn veranda zat 
en het leven en de toeristen voorbij zag komen. 
Op het eerste gezicht leek hij weinig te bezitten 

en ik denk dat menig toerist medelijden met 
hem zou hebben. Hij vertelde ons echter dat hij 
juist medelijden met ons, de westerse toeristen, 
had omdat wij vaak zoveel stress hebben in het 
dagelijkse leven en proberen om tijdens een 
vakantie van twee weken in het buitenland tot 
rust te komen, om daarna weer terug te gaan 
naar dit stressvolle leven voor de rest van het 
jaar! Ik vond dit echt een eyeopener; je hebt niet 
veel nodig om gelukkig te zijn en minder kan vaak 
meer zijn”, verklaart Jolijn resoluut.

Balanceren tussen werk 
en vrije tijd

 La Chouffe in de Belgium Bar in Altrincham. Tim en Rhys in Altrincham. Mackie Mayor (foodhall) in Manchester.

Jolijn en Rhys hebben de hoogste berg in Wales, Snowdone, beklommen.

Rhys en Jolijn drinken wijntjes in de foodhall in Altrincham.
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Vivian Hoeben 

vhs administraties
www.vhs-administraties.nl

0495 – 76 90 53

Corrie Mols 

Mols Notariaat
www.molsnotariaat.nl

0475 227 011

Simone van den Ende   

Wouters Work|Health|Finance
www.wouterswhs.nl

0495 548 935

Hoewel de financiële sector van oudsher een man-
nenwereld is - met behoorlijk wat clichés - zijn 
deze drie ervaren vakvrouwen hier helemaal op 
hun plek. Ze gaan hun eigen weg, blijven down-to-
earth en concentreren zich op de essentie van hun 
taken. “Klanten zitten niet te wachten op gebak-
ken lucht, maar willen concrete handvatten aan-
gereikt krijgen om hun onderneming naar een ho-
ger plan te tillen”, onderstreept Vivian de stelling.

Haar NOAB gecertificeerde kantoor, vhs adminis-
traties, is onlangs verhuisd naar bedrijfsverzamel-
gebouw De Klaver in Boshoven. Vivian, de enige 
dame die in Weert geboren en getogen is, woont 
samen met haar man en drie kinderen ook in dit 
stadsdeel. Sinds de zomer is ze, naast zelfstandig 
ondernemer, echtgenoot, moeder en penning-
meester van voetbalclub SV Laar, bestuurslid bij 
de Nederlandse Orde van Administratie- en Belas-
tingdeskundigen (NOAB).
Het spreekt voor zich dat ze een behoorlijk volle 
agenda heeft. “Daar rol je geleidelijk in. Na mijn 
administratieve opleiding heb ik ervaring opge-
daan in het bedrijfsleven en als assistent accoun-
tant gewerkt. Veertien jaar geleden ben ik mijn 
eigen bedrijf gestart. Ik was toen zwanger van ons 
tweede kind, maar als je dat doet wat je graag 
doet, geeft dat juist energie en kun je veel be-
reiken.”

De verbindende kracht
Vooral haar professionele werkethiek, haar inte-
griteit en servicegerichtheid dragen bij aan de uit-
stekende reputatie van haar kantoor. Veel klanten 
kent ze al vanaf het eerste uur. 
Die verbindende kracht komt bij alle drie de da-
mes sterk naar voren. Ze gaan voor duurzame 
relaties, heldere adviezen en een no-nonsense 
aanpak. “We starten altijd vanuit het persoonlijke 
verhaal van de klant”, accentueert Corrie. “Dat 
resulteert in goede vertrouwensbanden die vaak 
generaties lang meegaan. Niet alleen de papieren 
zijn belangrijk, alle individuele - en omgevingsfac-
toren spelen een rol. Als empathische vrouwen, 
met de nodige levenservaring, kunnen wij op een 
warme en tegelijkertijd doortastende manier be-
geleiding bieden.”

Corrie komt oorspronkelijk uit Australië. Haar 
rechtenstudies heeft zij gevolgd aan Tilburg Uni-
versity en Radboud Universiteit Nijmegen (master 
Notarieel Recht). Uiteindelijk heeft ze zich in 2016 
in de gemeente Leudal gevestigd met haar bedrijf 
Mols Notariaat. “Het pad dat ik gevolgd heb, is ze-
ker niet mainstream. Ik ben eerst getrouwd en heb 
een gezin gesticht. Daardoor ben ik pas op 33-ja-
rige leeftijd aan mijn studie begonnen. Vervol-
gens, na veertien jaar als kandidaat-notaris zowel 
in loondienst als zelfstandig interim kandidaat-
notaris te hebben gewerkt, heb ik besloten een 
zelfstandige vestiging op te richten. Normaliter 
wordt de notaris benoemd op een gevestigd kan-
toor, waarbij de oude notaris met pensioen gaat. 

Het vestigen van een nieuw kantoor op een nieuwe 
standplaats is redelijk uniek.”
Haar kantoor beschrijft ze zelf als een laagdrem-
pelig kantoor met een grote maatschappelijke be-
trokkenheid. “Passie, service, betaalbaarheid en 
kwaliteit, dat is het kwartet van mijn notariaat. 
Iedereen heeft recht op goed onderbouwde en 
persoonsgerichte juridische dienstverlening.”

De menselijke maat
De menselijke maat vindt Simone eveneens es-
sentieel. “Als vrouwen zich zorgen maken omdat 
ze er nu of later misschien alleen voor komen te 
staan, is het belangrijk daar nu iets mee te doen. 
Of ze krijgen brieven die ze niet goed begrijpen 
en denken dat het wel los loopt. Ga in gesprek 
daarover. De zorgen bij vrouwen - en mannen 
natuurlijk - kunnen net zo groot zijn als bij een 
ondernemer die een probleem heeft met bijvoor-
beeld een bank of verzekeraar. Vraag een second 
opinion aan om te zien of de zorgen terecht zijn in 
je eigen situatie.”

Haar bedrijf, Wouters Work|Health|Finance, richt 
zich op de samenhang tussen werk, inkomen en 
vermogen, zowel voor particulieren als bedrijven. 
Simone heeft haar studies Economie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam gevolgd en veel ervaring 

opgedaan in de financiële dienstverlening. Na 
een zeer succesvolle en lange (vijftien jaar) staat 
van dienst, heeft ze in 2006 besloten om zichzelf 
verder te ontwikkelen als zelfstandig adviseur. 
“Ik werkte fulltime in Rotterdam, mijn geboorte-
streek, zodat ik sneller kon doorgroeien in functies 
waar vrouwen in Limburg niet snel de kans voor 
krijgen. Daarna heb ik de grote droom om zelf te 
ondernemen uit laten komen door samen met mijn 
partner een advieskantoor voor financieel advies, 
werk en gezondheid te starten.” Frans en Simone 
wonen samen met hun zoon in de wijk Molenakker 
en hebben kantoor aan huis.

Op eigen kracht vertrouwen
Wat vooral opvalt aan dit opmerkelijke drietal, is 
dat de vakvrouwen met een enorme leergierigheid 
zichzelf blijven ontwikkelen, elkaar om feedback 
vragen, kennis delen en dit alles om een vertaal-
slag te kunnen maken naar de oplossing waarmee 
de klant het beste is geholpen. Ze oefenen vol en-
thousiasme hun vak uit en hebben geleerd op hun 
eigen kracht te vertrouwen.

“Vanuit die positie kun je de samenwerking zoe-
ken met gelijkgestemden die net een ander speci-
alisme hebben. Zo kun je elkaar versterken, leren 
van elkaars expertise en zoeken naar maatoplos-
singen. Het grote pluspunt hiervan is dat we nog 
beter kunnen beantwoorden aan de wensen van 
onze klanten”, legt Vivian uit. “De financiële sec-

Drie ‘ladies in finance’, Simone van den Ende (52) en Vivian Hoeben (46), beiden uit Weert, en Corrie Mols (60) 
uit Neer; drie gevestigde ondernemers en inspirators die hun eigen koers varen. Soms eigenzinnig, soms uiterst 
gepassioneerd en confronterend, maar altijd daadkrachtig en betrokken. Ze denken outside the box, maken 
gebruik van hun sterk empathisch vermogen en stellen - altijd en overal - de klant centraal.

Het gaat om de mens achter het dossier
tor kent een groot en divers aantal aanbieders. 
Het is belangrijk om je te onderscheiden als een 
betrouwbare en kundige professional. Op hun 
beurt moeten ondernemers en ook particulieren 
kritisch zijn in hun keuze voor de professional die 
ze in de arm nemen.”

Corrie knikt instemmend en voegt er waarschu-
wend aan toe dat mensen er verstandig aan doen 
bij testamenten en andere notariële producten 
een notaris in de arm te nemen en zeker niet af 
te gaan op verkopers online of aan de deur. “Soms 
leidt dat tot schade voor met name oudere men-
sen. Dat is zeer schadelijk en dient de rechtsze-
kerheid - en dus de burger - totaal niet.”

Simone ziet deze pijnlijke ontwikkeling ook en be-
nadrukt dat er mogelijkheden zijn voor slachtof-
fers van dergelijke praktijken (dubieuze financiële 
producten, verzekeringen, polissen of leningen) 
om onder contracten uit te komen. “Uiteindelijk 
heb je je zaken uiteraard pas goed geregeld als 
je naar een notaris of gecertificeerd kantoor gaat. 
Daar kom je niet voor onaangename verrassingen 
te staan. Onze aanpak is bijvoorbeeld planmatig 
en gestructureerd met vooraf vastgestelde presta-
ties en meetbare resultaten.”

De financiële en juridische zaken 
Goed geregeld betekent voor Corrie dat, alle fi-
nanciële en juridische zaken die bij het leven en 
de dood horen, in orde zijn. “Denk aan huwelijkse 
voorwaarden, een testament, levenstestament en 
gedegen nalatenschapsplanning, wat tevens heel 
belangrijk kan zijn met een klein vermogen. Im-
mers iedere besparing is welkom.”

De dames vertellen dat veel mensen, met een ge-
middeld of hoog inkomen, privé of bedrijfsmatig, 
niet voldoende aandacht besteden aan het rege-
len van deze zaken. Omdat dit niet verplicht is. 
Simone: “Mensen met een gering vermogen die-
nen zich ook in deze materie te verdiepen; 80 tot 
90 procent van deze doelgroep richt zich iedere 
maand op het rondkomen, maar vergeet te kijken 
naar de lange termijn. Dit terwijl een vrijblijvend 
oriënterend gesprek niet eens zoveel tijd in beslag 
neemt. Het is echt zinvol om een professional eens 
de juiste vragen te laten stellen.”
Ze voegt eraan toe dat ze veel waardering heeft 
voor Vivian en Corrie, omdat zij moeten acteren 
vanuit de (statige) wet- en regelgeving, mensen 
soms met pijnlijke feiten moeten confronteren 
en toch die hartelijkheid en menselijkheid weten 
over te brengen.

De sparringpartner
Het is natuurlijk een verschil wanneer je met een 
particulier aan tafel zit of met de directeur van 
een bedrijf. Puur en alleen omdat je dan met 
andere onderwerpen bezig bent. “Voor onderne-
mers zijn we sparringpartner voor alle mogelijke 
bedrijfsvraagstukken”, aldus Vivian. “Bij vhs ad-
ministraties varieert dit van administratief en fis-
caal advies tot coaching bij groei en innovatieve 
ontwikkelingen of investeringen. Voorbeelden van 
cruciale vragen, die elke ondernemer zichzelf re-
gelmatig moet stellen, zijn: kan ik de groei aan, 
past de rechtsvorm nog bij mijn bedrijf, hoe ga 
ik om met groei en heb ik aan bedrijfsopvolging 
gedacht?”

Corrie adviseert ondernemers onder meer ook op 
fiscaal gebied, estate planning en staat hen bij 
wanneer ze een besloten vennootschap willen op-
richten of aandelen wensen over te dragen. Simo-
ne ondersteunt ondernemers meer op het terrein 
van personeel, ziekteverzuim, sociale en gewone 
verzekeringen, premiestelsel en subsidieregelin-
gen. “Daarnaast kijk ik naar de privésituatie van 
de ondernemer en naar vragen over inkomen en 
vermogen. Als het wenselijk is, treed ik eveneens 
op als gesprekspartner voor ondernemers die een 
second opinion wensen over reeds lopende za-
ken.” 

Een cultuuromslag 
Samenvattend kunnen we concluderen dat deze 
‘ladies in finance’ met veel plezier en kennis van 
zaken hun passie volgen. In een sector, gedomi-
neerd door mannen, werken zij volhardend en ge-
motiveerd - misschien zelfs onbewust - aan een 
cultuuromslag. Ze laten immers zien dat typisch 
vrouwelijke kwaliteiten (intuïtief, verbindend, 
duurzaam, gelijkwaardig, verantwoordelijk) heel 
goed samengaan met succesvol ondernemerschap. 
Sterker nog, veel onderzoeken tonen aan dat juist 
deze componenten in de toekomst onontbeerlijk 
worden om als ondernemer te kunnen slagen. Laat 
dat een inspiratie zijn voor andere vrouwelijke on-
dernemers.

Door Nicole Smolenaers
Duurzame relaties, heldere adviezen en een no-nonsense aanpak
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Feestvieren bij Judith’s Dance Point
Judith ziet kansen en benut die. Het is toch zon-
de om zulke prachtige zalen niet te delen met 
iedereen die ernaar op zoek is? Comfortabele 
zitjes, een gezellige bar en professioneel licht 
en geluid staan tot ieders beschikking! Menig 
verjaardagsfeest, jubileum en borrel is al de re-
vue gepasseerd. Judith biedt immers naast haar 
ruime zalen, indien gewenst, ook catering en 
zelfs dansworkshops aan! Voldoende plek, goede 
muziek en lekkere hapjes en drankjes – wat wil je 
als feestvierder nog meer?

Zo is het tijdens een huwelijksfeest natuurlijk 
ideaal om dé openingsdans op een echte dans-
vloer te kunnen dansen! Judith helpt aanstaande 
bruidsparen bovendien maar al te graag met de 
choreografie van zo’n speciale dans. 25 jaar of 
zelfs 50 jaar getrouwd? Dan is het zeker leuk om 

de dansschoenen onder het stof vandaan te halen 
en samen de dansvloer onveilig te maken!

Ook voor de allerkleinsten biedt zo’n danszaal 
talloze mogelijkheden. Zij hebben alle ruimte om 
te rennen en te dansen, terwijl papa en mama 
onder het genot van een lekker kopje koffie toe-
kijken. Met haar achtergrond als lerares in het 
basisonderwijs weet Judith als de beste hoe ze 
de kinderen een middag om nooit te vergeten kan 
bezorgen!

Zakelijke meetings
De ruime zalen van Judith’s Dance Point zijn ech-
ter ook zeer geschikt als locatie voor een ver-
gadering, cursus of netwerkborrel. Grote gezel-
schappen benutten de hele zaal en voor kleinere 
groepen wordt de indeling aangepast. Geheel 
naar eigen wens! Een klein podium met daarte-
genover tientallen stoelen voor een lezing of juist 
een knus hoekje voor een businessmeeting? Het 
kan allemaal. Microfoon, flipboard of beamer no-
dig? Judith regelt het! Zelfs aan hapjes en drank-

jes wordt gedacht. Judith verzorgt met liefde 
koffie en thee, een stevige lunch of smaakvolle 
borrelhapjes. Uiteraard behoort ook een lekker 
stuk Limburgse vlaai tot de mogelijkheden!

Alle zorgen uit handen
Indien gewenst neemt Judith verder alle organi-
satorische zaken uit handen. Als zakenvrouw en 
dansschoolhoudster weet zij immers als geen an-
der wat er nodig is om een spectaculair feest of 
een vruchtbare vergadering te laten slagen. Haar 
jarenlange ervaring gebruikt ze dan ook graag 
om anderen van alle gemakken te voorzien! Als 
feestvarken hoef je niet meer te doen dan bij 
te kletsen met je gasten en je cadeaus te verza-
melen. Kom je bij Judith vergaderen, dan is je 
agenda het enige waar je aan hoeft te denken. 
Ideaal!

Durf jij een dansje te wagen?
Natuurlijk kan er tijdens feesten en partijen ook 
gedanst worden. Judith’s Dance Point is en blijft 
een dansschool! Vol enthousiasme geeft Judith 
workshops tijdens kinderfeestjes, personeels-
feesten en verjaardagen. Gasten staan ervan ver-
steld hoeveel mensen zij de dansvloer op krijgt! 
En raad eens? Na een les van Judith blijken ze 
zelfs te kunnen dansen! Twee vliegen in één klap, 
want dat is naast heel gezellig, ook nog eens 
hartstikke gezond!

Elk evenement een succes
Met net zoveel enthousiasme als waarmee 
Judith op de dansvloer staat, denkt ze mee over 
hoe ze van elk evenement een groot succes kan 
maken. Themafeest, 25 jaar getrouwd of een ge-
pensioneerde? Judith hangt de slingers wel op! 
Voor businessmeetings en vergaderingen wordt 
een oase van rust gecreëerd en tijdens cursussen 
of workshops zorgt Judith voor een inspirerende 
omgeving. Ook met de organisatie van koffieta-
fels, afscheidsfeesten en netwerkborrels heeft 
Judith ruimschoots ervaring. Zowel haar zalen als 
haar service stemt ze volledig af op persoonlijke 
wensen. 

Een powervrouw die weet hoe ze een feestje 
moet bouwen en zaken moet doen – dat is 
Judith van der Staaij! 

Judith van der Staaij: 
  dansdocente én zakenvrouw

Wie wel eens de sterren van de hemel danst bij Judith’s Dance Point, weet dat Judith werkelijk van alle 
markten thuis is. Van professioneel stijldansen tot spelletjes met de allerkleinsten en van rolstoeldansen 
tot zweterige Zumba! In de twee ruime danszalen die Judith’s Dance Point rijk is, wordt heel wat uurtjes 
gedanst en gesport, maar ook gefeest en gewerkt!

Judith’s Dance Point 
Kessenichstraat 3, 6004 TP Weert

(0495) 530 342
www.danseninweert.nl

VROUWSPECIAL seniorenweetjes

Ikke, ikke en de rest kan …
Zondag 25 augustus jl. namen vier parochies afscheid van 
Pastoor Harry Notermans in Stramproy. Pastoor Notermans 
heeft daar bijna 25 jaar gewerkt. Als er een pastoor is die 
bruggen bouwde i.p.v. muren optrok, waar ieder schaap even 
welkom was, die respect had voor andere meningen, kleu-
ren, geloof en levensopvatting, was het Harry Notermans 
wel. Het afscheid was hartverwarmend en de parochieherder 
werd benoemd tot ereburger van de gemeente Weert!

Hoe komt het toch dat er zo weinig van die voorbeelden zijn? 
En als ze er zijn, loopt iedereen ermee weg! Het is een vreem-
de, bijna dramatische paradox! Die aan de ene kant laat zien 
dat we veel waardering en bewondering hebben voor mensen 
die niet alleen voor zichzelf leven en aan de andere kant is 
het dagelijkse leven vol van egoïstisch en egocentrisch ge-
drag. En dat terwijl we in een land van melk en honing leven.
In bijna alle lijstjes over welvaart en welzijn, van gelukkigste 
jeugd, beste pensioenstelsel, beste gezondheidszorg, rijkste 
bevolking, hoogste inkomen … en ga zo maar door, staat Ne-
derland in de top vijf van de hele wereld. Als iemand in het 
buitenland is en ziek wordt of een ander ongemak krijgt, is 
de eerste gedachte: zo snel mogelijk terug naar Nederland!  
En toch zijn we niet tevreden en klagen we steen en been 
(mooie uitdrukking trouwens!) Bij verkiezingen blijven we 
massaal thuis of krijgen nieuwe partijen die inspelen op die 
ontevredenheid veel stemmen. ‘Ogenschijnlijk’ zijn we on-
tevreden en willen we uit Europa en het liefst een muur om 
Nederland bouwen omdat we bang zijn voor andere mensen 
waarmee we misschien moeten gaan delen. 

Ik zeg ‘ogenschijnlijk’ want als je goed kijkt en luistert dan 
zie je ook dat we best blij zijn met Nederland en hetgeen we 
samen bereiken. 
Dan zie je ook duizenden vrijwilligers die zich onbaatzuchtig 
inspannen voor buren, vrienden of familie. Mensen die an-
dere mensen afkomstig uit andere landen helpen een nieuwe 
toekomst op te bouwen in Nederland. Of mensen die zich da-
gelijks inspannen voor mensen die niet meer zo goed kunnen 
en een steuntje in de rug nodig hebben. 
We moeten ons niet gek laten maken door schreeuwers dat 
het allemaal erg slecht en onder de maat is in Nederland! 
Die inspelen op onderbuikgevoelens en zelf hard aan de kant 
staan te roepen wat er allemaal fout is. Nederland is een 
mooi en rijk land en we mogen ons zeer gelukkig prijzen dat 
we hier geboren zijn. 

Af en toe komt er een pareltje voorbij zoals pastoor Noter-
mans. Hij laat zien op welke manier je in welvaart kunt leven 
en beleven! Een fantastisch voorbeeld voor al die moppe-
raars! 
  
 

Jos Heijmans, burgemeester Weert    
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Woonruimte huren of kopen

Uw specialist in de regio!

WWW.SAELMANS.NL

Zeskampstrijders 2016,

De 32ste Zeskamp Moesel staat weer
op het programma. Natuurlijk wordt
er ook dit jaar weer gestreden met als
doel de fel begeerde Tjeu Schreurs
wisseltrofee in de wacht te slepen.
Maar wie o wie is hiertoe in staat met
al die leuke en spannende spellen!!!

Wij bedanken onze adverteerders,
donateurs en de mensen achter de
schermen die het mede mogelijk
hebben gemaakt om deze Zeskamp te
organiseren en te realiseren.

Tot slot wensen wij iedereen een
sportieve en gezellige Zeskamp 2016 toe.

Organisatie Zeskamp Moesel

voorwoord

HoofdscHeidsrecHter:
Tonnie Emans

co-omroepers:
Bert Sanders en John Vespermann

omroeper:
Jean-Paul Köster

winnaar2015café t KraenKe

Gsm: +31 (0) 6 13 03 37 58
Tel: +31 (0) 495 - 45 34 45
Email: info@es-garagedeuren.nl
Internet: www.es-garagedeuren.nl

GaraGEdEur van hET jaarrenoMatic

voordEur
van hET jaar

renoMatic

ES-garagedeuren de vertrouwde Hörmann specialist 
houdt zich bezig met het leveren en monteren van ga-
ragedeuren in de regio zuid-oost Nederland. Service en 
kwaliteit word bij ons met de hoofdletter geschreven, dit 
alles voor een unieke prijs. 

hörmann - dealer

Fashion for Men & Women
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Elk team heeft 7 kop/kont plankjes ter 
beschikking voor de 6 spelers. Alle deelne-
mers buigen zich naar voren en plaatsen de 
handen aan de buitenkant van de plankjes 
en de voeten in de riempjes. Hierdoor zijn 
de 6 deelnemers aan elkaar gekoppeld. 
Door de handen en de voeten naar voren 
te plaatsen moet ieder team een zo groot 
mogelijke afstand afleggen. Dit vereist een 
goede samenwerking. 

Het speelveld is 25 meter lang met 2 wis-
selvakken aan het begin en het einde van 
de baan. 
Tijdens het wisselen moeten alle plankjes in 
het wisselvak liggen. 
De spelers mogen zich alleen verplaatsen 
met hun hoofd naar voren.
 
Het team die de grootste afstand heeft 
afgelegd is gewonnen.

2
teams

5
tijd

minuten
6

spelers

personen

Attributen:  
7 plankjes (2x)

Scheidsrechters:  
Chamel Nijssen, Alex Rietjens

Kop en kont spel

Tijd voor
'n nieuwe broek?

Uw broek wordt indien nodig gratis korter gemaakt!

VOOR VERSTERKING 
VAN ONS TEAM ZIJN WIJ 

OP ZOEK NAAR EEN 
1E AUTOTECHNICUS

IK GA GENIETEN VAN 
MIJN PENSIOEN

Voor meer 
informatie over de 

vacature zie onze website of 
neem contact op met Caroline 

van Nieuwenhoven.

WIL JIJ DEZE KANJER
VERVANGEN?

Eind 12B |  6034 SN Nederweert-Eind  |  T (0495) 63 14 62

WWW.VAKGARAGEVANNIEUWENHOVEN.NL

BEDRIJFSNAAMBEDRIJFSNAAMVAN NIEUWENHOVEN
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        Marlie Op ’t Root: ‘Om iets te krijgen wat je nooit had, 
                  moet je iets doen wat je nog nooit deed’Door Ton Adriaens

mooimensmooimens

Marlie Op ’t Root (44) uit Nederweert kwam op zeventienjarige leeftijd onder de wielen van een vrachtwagen. Haar benen werden verbrijzeld en het was de 
vraag of ze nog behouden konden worden. Zou ze in een rolstoel terecht komen?
Net de mavo afgerond en begonnen aan de opleiding MDGO-VZ stortte haar leven in. Wekenlang lag ze in het Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam. Er volgde een 
zware en intensieve revalidatieperiode. Ze knokte zich terug maar het werken in de zorg bleek geen haalbare kaart meer. Ze ging aan de slag als verkoopster 
en als administratief medewerkster. Weer 17 jaar later ging het roer opnieuw om en startte ze in 2013 een opleiding ‘Persoonlijke Ontwikkeling’. Ze maakte 
daarbij kennis met topcoaches zoals de Belgische Inge Rock van de gelijknamige academie, de Nederlander Guido Vermeeren, de Amerikaan Paul Martinelli, 
internationaal ondernemer en veelgeprezen trainer/mentor en de Vlaamse Actrice An Nelissen met haar man Peter Perceval, regisseur en producent.

Het werd haar duidelijk dat zij met haar verhaal anderen zou kunnen helpen en inspireren. Ze breidde haar expertise uit met Acceptance and Commitment 
Therapy en volgt op dit moment de tweejarige opleiding Verlies, Rouw- en Stervensbegeleiding. Als revalidatiecoach helpt ze mensen om te gaan met 
traumatische ervaringen, nieuwe doelen te stellen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

VROUWSPECIAL VROUWSPECIAL

Wat is de belangrijkste levensles die jij 
geleerd hebt?
“Als je in staat bent jouw kijk op zaken, jouw 
houding, jouw mindset te veranderen, dan ver-
andert er ook daadwerkelijk iets in je leven. Ik 
ben niet blijven hangen in de lelijkheid van mijn 
verminkte benen. Ik heb dat omgezet in levens-
kracht. De kracht om mijn leven niet te laten be-
palen door mijn benen. Ik geniet van wat ik heb 
bereikt met mijn positieve instelling, van de le-
vensvreugde die ik nu bezit. Daar ben ik trots op.”

Heb je na je eigen traumatische ervaring 
zelf ook gebruik gemaakt van de diensten 
van een coach? 
“Op dat moment niet. Slachtofferhulp wees ik af 
en met een psycholoog had ik maar één gesprek. 
Ik had dat toen niet nodig. Ik had het geluk dat 
ik mijn verhaal kwijt kon bij mensen die dicht 
bij mij stonden: Mijn ouders, Marc, mijn familie, 
mijn vriendinnen, het verplegend personeel en 
het vele bezoek dat ik kreeg. Het ‘praten over’ is 
een belangrijke manier om te kunnen verwerken. 
Maar dat is bij iedereen anders. Ik word nu ook 
geconfronteerd met mensen die moeilijk praten, 
soms veel woede in zich hebben. Bij hen werkt 
een fysieke inspanning als boksen vaak goed. Een 
traumatische ervaring moet zich op enig moment 
emotioneel ontladen.

Later, tijdens mijn opleiding Persoonlijke Ont-
wikkeling heb ik natuurlijk wel nog extra inzich-
ten verkregen. Bovendien heb ik meegedaan 
aan het project Marks of Pride and Beauty van 
fotograaf Jan van Beijnhem. Hij heeft meer dan 
vijftig mensen met brandwonden en andere ver-
minkingen gefotografeerd met als doel ze mooi 
en trots op de foto zetten. Deze foto’s bewijzen 
dat mensen ondanks hun littekens echt zichzelf 
en volledig in hun kracht zijn. Toch schoot ik vol 
toen ik de niets verhullende foto’s zag. Ondanks 
de verwerking en acceptatie blijf ik dat soort mo-
menten hebben. Dat hoort erbij.”

Na zeventien jaar in een totaal ander 
werkveld koos je in 2014 voor een 
carrière als coach. Vanwaar die keuze op 
dat tijdstip?
“Ik had vijftien jaar met veel plezier als verkoop-
ster in een meubelzaak gewerkt en stapte toen 
over naar het landbouwmechanisatiebedrijf van 
mijn man. In de administratieve functie die ik 
daar bekleedde brak het gemis aan sociale con-
tacten mij steeds meer op. Ik zat niet meer lek-
ker in mijn vel en ging op zoek naar iets wat be-
ter bij mij paste. Ik wilde mensen helpen. Via via 
kwam ik bij de Academy voor mindset, coaching 
en persoonlijke groei van Inge Rock in België te-
recht. “

Je schroomt niet om foto’s van je benen, 
die behoorlijk verminkt zijn, op je 
website te plaatsen. Is dit een reactie 
op gevoelens van schaamte? Wat wil je 
hiermee bereiken? 
“Tijdens mijn opleiding kwam mijn ongeval en de 
gevolgen daarvan regelmatig ter sprake. Mede-
cursisten konden zich daar geen beeld van vor-
men omdat ik altijd lange broeken droeg. Daar 
werd ik uitgedaagd om mijn benen te laten zien. 
Het was belangrijk die confrontatie aan te gaan 
en er sterker uit te komen. De opleiding heeft 
mij echt aangespoord om mijn eigen ervaring te 
gebruiken in mijn coachwerk. Mijn verhaal zou 
anderen kunnen inspireren. Dat ik werd gevraagd 
als ‘inspiring speaker’ was een hele eer maar ook 
een hele uitdaging voor mij. Daar heb ik veel van 
geleerd.

Welke tegenslagen ten gevolge van het 
ongeval op zeventienjarige leeftijd heb 
je moeten overwinnen?
“Ik had het geluk gehad dat ik na het ongeval bij 
mijn positieven was gebleven. In het ziekenhuis 
in Weert stonden ze namelijk op het punt mijn 
linkerbeen te amputeren.  Toen ik echter mijn 
tenen nog een beetje kon bewegen werd ik met 
spoed naar het Dijkzigt in Rotterdam gebracht.  
Toen ik daar, twee weken na de operatie, voor de 
eerste keer mijn benen zag, schrok ik zo dat ik 
meteen zei: ‘Die wil ik nooit meer zien!’  Ik zag 
het echt niet meer zitten. Hoe moest ik verder 
met mijn leven? Ik had al twee jaar verkering met 
Marc maar vond dat wij onze relatie maar be-
ter konden verbreken want ‘Wat had hij nog aan 
mij?’ Hij wilde daar niets van weten en bleef mij 
in Rotterdam bezoeken. Hij is gebleven en is nog 
steeds mijn steun en toeverlaat. De dagelijkse 
verzorging van mijn benen, het schoonmaken en 
het verwijderen van nietjes, zorgde ervoor dat ik 
gedwongen werd om aan mijn nieuwe zelfbeeld 
te wennen.

Een andere tegenslag was het opgeven van mijn 
studie. Het ongeluk overkwam mij in maart 1992 
en in september ging ik weer op krukken naar 
school. De artsen hadden me gewaarschuwd 
maar ik wilde per se doorzetten. In het vierde 
jaar kwam ik erachter dat het fysiek toch echt te 
zwaar voor mij was. Ik ben blij dat ik het gepro-
beerd heb anders had ik dat mezelf later zeker 
verweten.”

Heeft het je ook voordelen opgeleverd?
“Het heeft me uiteindelijk een enorme vechtlust 
gebracht om ondanks alles door te gaan. Bij ie-
dere medische controle kwam ik depressief thuis 
terwijl ik me vooraf goed voelde. De vooruitzich-
ten waren iedere keer ongunstig. Op een gegeven 
moment was ik dat zo beu dat ik me voornam: ’Ik 
wil dit niet meer. Ik ga er niet meer naar toe. Ik 
ga mijn leven leiden zoals ik dat wil en laat het 
niet meer bepalen door mijn benen.’ 
Als ik was blijven hangen in de afwijzing van mijn 
benen en het getreur over mijn verminking dan 
had mijn leven er nu slecht uitgezien. Was ik 

dan ooit met mijn kinderen naar het zwembad 
gegaan? Of met mijn man naar de sauna? Waar-
schijnlijk niet.

Ik ben trots op mezelf dat ik die schaamte heb 
overwonnen. Mijn man Marc vallen de blikken van 
anderen vaak eerder op dan ik. Op vakanties liep 
ik al vrij snel in badkleding, daar kende mij toch 
niemand.  Het is tijdens een vakantie eens voor-
gekomen dat een klein jongetje langs het zwem-
bad liep, mij zag en zo schrok dat hij in het water 
viel. Gelukkig kon zijn moeder hem er weer snel 
uithalen.
In een sauna heb ik ooit een vrouw ontmoet die 
een kwartier voor de deur had staan twijfelen 
vanwege een litteken waarvoor zij zich schaam-
de.  Toen ze mij had gezien durfde ze de stap 
te wagen en kwam ze mij bedanken en respect 
betuigen voor mijn moed. Ik had haar geholpen 
een drempel te overwinnen. Dat is ook wat ik 
wil bereiken in mijn werk als revalidatiecoach. 
Schroom en fysieke of mentale pijn vanuit het 
verleden mogen niet je toekomst bepalen.”
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Marlie met haar partner Marc en haar zonen Cas en Daan.
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Waarom die foto op mijn website? Dat is eigenlijk 
begonnen toen Jan van Beijnhem de foto’s van 
Marks of Pride and Beauty op sociale media ging 
publiceren. Toen kwam het moment dat ik het 
niet meer kon verbergen en ook niet meer wilde 
verbergen. Het is ondersteunend aan mijn ver-
haal als spreker en als ervaringsdeskundige. Mijn 
benen vertellen mijn verleden, niet mijn potenti-
eel. Ondanks dat ik dit heb, straal ik wel!”

Naast revalidatiecoach ben je ook 
echtgenote van Marc (44) en moeder van 
Daan (16) en Cas (14). Zijn die rollen 
gemakkelijk te scheiden?
“Soms is dat lastig. Natuurlijk ben ik als vrouw 
van Marc ook wel eens zijn sparringpartner op 
zakelijk gebied. Onbewust zet ik dan af en toe 
mijn coachpet op en ga ik andersoortige vragen 
stellen. Daar is hij niet altijd even blij mee. Ik 
wil hier in huis in de eerste plaats echtgenote 
en moeder zijn maar toch bleken de ankers die 
ik heb meegekregen tijdens mijn coachopleiding 
ook in de opvoeding van mijn kinderen een meer-
waarde te hebben. Het dieper doorvragen brengt 
dan toch meer zelfinzicht.”

Psychologen en bedrijfsartsen maken 
zich zorgen over de enorme toename 
aan stresscoaches omdat de medische en 
psychologische kennis vaak ontbreekt. 
Deel jij die zorg?
“Ik maak me er wel een beetje zorgen over dat 
iedereen zich coach mag noemen. Het is geen 
beschermd beroep. Het is belangrijk als coach 
te weten wat je mogelijkheden en beperkingen 
zijn. Op basis van een intakegesprek maak ik de 
keuze of ik door ga met verdere gesprekken of 
verwijs naar huisarts of psycholoog. 

Het is mijn werk om mensen zodanig te 
begeleiden dat ze op een andere manier 
in het leven gaan staan. Dat wil niet zeg-
gen dat het altijd om een zware trauma-
tische ervaring moet gaan.  Om een of 
andere reden niet lekker in je vel zitten 
(ontslag, financiële of gezondheidspro-
blemen, echtscheiding, zakelijke beslom-
meringen) kan aanleiding zijn om mij te 
bezoeken. Ik luister zonder te oordelen. 
Dat ‘gehoord worden’ is erg belangrijk.
Om mijn cliënten juist te begeleiden 
vind ik het absoluut noodzakelijk om 
te blijven investeren in mezelf en de 
juiste kennis op te doen. Dat is ook een 
van de redenen waarom ik momenteel 
de opleiding Verlies, Rouw- en 
Stervensbegeleiding volg.”

Waarin onderscheid jij je van 
andere coaches?
“Je kunt heel veel geleerd hebben maar 
mijn eigen ervaring staat in geen enkel 
studieboek. Ik heb een eigen verhaal, 
ik weet wat een traumatische ervaring 
met je kan doen. Van daaruit wil ik 
vooral vooruitkijken. Wat zou je willen 
bereiken?  Waar krijg je energie van? 
Wat heb je daarvoor nodig? Hoe 
kunnen we samen die innerlijke kracht 
vrijmaken? Mijn aanpak is erop gericht 
niet te blijven hangen in het verleden 
maar de potentie te activeren en een 
nieuwe uitdaging aan te gaan. Om iets 
te krijgen wat je nooit had, moet je iets 
doen wat je nog nooit deed. 
Het verleden zit in je en blijft ook 
altijd in je zitten.  Stap één is dan ook 
acceptatie, het een plek geven. Dat 
is iets anders dan loslaten of negeren. 
Mijn ongeluk hoort bij mijn leven en dat 
komt af en toe naar boven. Je kunt het 
niet uitwissen.  De kwaliteit van je leven 
hangt af van de manier waarop je met 
tegenslag omgaat. Die kracht aanboren, 
daar gaat het om.”

Mislukt het ook wel eens?
“Het komt wel eens voor dat iemand 
blijft hangen in verwijten naar anderen. 
Dan geef ik ook eerlijk aan dat we samen 
niet verder kunnen. Je kunt namelijk 
alleen jezelf veranderen, niet de mensen 
om je heen.”

Is er een allesomvattend advies 
aan vrouwen die worstelen met 
verdriet, spanning, angst of 
onzekerheid?
“Mensen zijn vaak te afhankelijk van 
wat er om hen heen gebeurt. We 
spiegelen ons teveel aan anderen wat 
kan resulteren in onzekerheid. Spiegel je 
eens wat meer aan jezelf. Kijk 
‘s morgens in de spiegel en zeg 
tegen jezelf ‘Ik kan het! Ik ben een 
powervrouw!’ Kijk wat je wél hebt in 
plaats van wat je allemaal niet hebt.
En weten dat je het niet alleen hoeft te 
doen, praten kan zo goed doen. Vaak zit 
er in een levensverhaal al het antwoord 
op je eigen vragen.” 

www.marlieoptroot.com
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Vinea wine events
Esther van Hoef (48)
Twee kinderen Roel (23) en Dian (20)
www.vineawineevents.nl

● Vertel iets over je bedrijf/je vak.
Als wijnspecialist daag ik graag 
geïnteresseerde wijndrinkers uit buiten hun 
comfortzone te treden om samen met Vinea 
wine events op ontdekkingsreis te gaan in de 
wereld van mooie en bijzondere wijnen. Deze 
wijnen worden door Vinea wine events op een 
optimaal zorgvuldige manier geselecteerd bij 
kleine familiewijnbedrijven die ik persoonlijk 
bezoek.
● Hoelang bestaat je bedrijf?
In september 2011 heb ik mijn passie voor 
wijnen omgezet in het starten van Vinea wine 
events.
● Waarom ben je dit gaan doen?
Ik deel graag mijn passie voor wijnen met 
iedereen.
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Vinea wine events vindt het persoonlijk 
contact met de particuliere-en horecaklant 
erg belangrijk. Daarbij bied ik wijnen aan die 
aansluiten bij de behoefte van de klant.
● Wat is jouw drijfveer?
Iedereen laten genieten van een mooi glas 
wijn. Klanten overtuigen dat er meer is dan 
enkel het glas wijn dat ze al jaren drinken.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Iedereen die met passie en volle overtuiging 
achter zijn product staat.
Louis een wijnmaker uit Zuid-Afrika die iedere 
dag geniet van de schoonheid van zijn land en 
zijn product.
● Je mag morgen een ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Een betere balans tussen rijk en arm.
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Praktijk voor Reflextherapie 
en Tuina Massage
Carin Schulpen (45)
Getrouwd met Johan, drie kinderen Thomas 
(16), Renske (14) en Maarten (12)  
www.carinschulpen.nl

● Vertel iets over je bedrijf/ je vak.
Ik help mensen met het verbeteren van hun 
vitaliteit. Voor de een is dat ontspannen en 
afschakelen met een voetreflex- of rugmas-
sage, voor de ander gericht werken aan een 
klacht met massagetherapie. Sinds 2018 werk 
ik met meetapparatuur die verstoringen in 
het lichaam zichtbaar maakt. Hiermee kan ik 
cliënten adviseren hoe ze gericht hun gezond-
heid in balans kunnen brengen.
● Hoelang bestaat je bedrijf?
Mijn werk doe ik sinds 2009 en per 1 januari 
2015 bestaat mijn bedrijf in Lveroy.
● Waarom ben je dit gaan doen?
Ik dacht al langer aan thuiswerken in verband 
met mijn drie jonge kinderen. Ik had net 
ontdekt hoe ontspannend en vitaliserend mas-
sage voor mijzelf was en daarom ben ik met 
de opleiding gestart.  Mijn verpleegkundige 
achtergrond combineren met voetreflexthe-
rapie en therapeutische massage bleek een 
succesvolle combinatie. 
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Ik ben vooral mezelf en heb een bijzonder 
aanbod door als verpleegkundige de combina-
tie van voetreflextherapie, Tuina massage en 
de Lichaamsscan aan te kunnen bieden.
● Wat is jouw drijfveer?
In het kader van: ‘Je hoeft niet ziek te zijn 
om beter te worden’, mensen helpen zo lang 
mogelijk binnen ieders mogelijkheden vitaal 
te blijven.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Mijn vader, een gepassioneerde ondernemer 
die in mijn beleving altijd de juiste beslissin-
gen nam en tegen de stroom in vernieuwend 
durfde te zijn. Hij leerde mij om door te zet-
ten en mijn dromen na te jagen.
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Ik zou graag zien dat de complementaire en 
reguliere zorg hand in hand samenwerken. 
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KNIPART
Hannelore Fiers
www.knipart.nl

● Vertel iets over je bedrijf / je vak.
KNIPART is een salon waar professionele 
oplossingen worden gezocht voor haar- en 
hoofdhuid problemen. Een haarwerk kan een 
oplossing zijn voor diegene die te maken 
krijgen met tijdelijke, geheel of gedeeltelijke 
kaalheid. Onder haarwerken verstaan we 
confectie haarwerk (pruik), maar ook deel- en 
maathaarwerk en opvullingen. 
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
Het is alweer 37 jaar geleden dat ik 
als kapster begon in één van de meest 
vooruitstrevende salons in Venray. In 2001 ben 
ik begonnen met KNIPART in Nederweert.
● Waarom ben je dit gaan doen?
Al vroeg realiseerde ik me dat, of je nu groot-
klein, dik-dun of kaal bent, iedereen heeft 
recht op het ‘ik ben mooi’-gevoel.
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Door mijn specialisatie op het gevoeligste 
onderdeel in het kappersvak.
● Wat is je drijfveer?
Mogen doen waar ik echt goed in ben en 
zakelijk onafhankelijk blijven.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Mijn eerste drie inspirators zijn drie mannen. 
Mijn opa, mijn vader en mijn schoonvader. 
De laatste jaren kijk ik steeds meer naar 
verhalen van de powervrouw uit de hele 
wereld. Het zijn mensen die mij laten zien 
dat je je dromen moet volgen.
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Een grotere verdraagzaamheid, in de breedste 
zin van het woord, in de maatschappij van nu.  
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Account+
José Ingeveld-Everaerts AA/FFP  
Getrouwd, twee zonen (35 en 32).  
www.account-plus.nl 

● Vertel iets over je bedrijf / je vak.
Als accountant in het MKB ben je een huisarts 
en vertrouwenspersoon voor ondernemers. 
Je begeleidt ze in alle fases van hun 
ondernemerschap. Daarnaast kan ik als 
financieel planner ook pensioenplanning en 
estate-planning voor hen invullen.
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
Het kantoor waar ik in 1983 mijn loopbaan 
begon, bestaat al sinds 1960. Sinds 1999 
hebben mijn zakenpartner Mark Reijnen en 
ik samen de leiding over een geweldige club 
medewerkers met wie we onze cliënten 
ontzorgen en adviseren.
● Waarom ben je dit gaan doen? 
Ik ben erin gerold doordat mijn man en ik de 
bar van tennisvereniging Budel runden en ik 
de boekhouding verzorgde. Ik bleek er aanleg 
voor te hebben en vond het leuk. Via vele 
avondstudies heb ik mijn accountantsdiploma 
gehaald.
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
We willen onze cliënten vooral ontzorgen en 
het is een uitdaging om cliënten te helpen 
keuzes te maken die bij hen passen en lastige 
regelgeving op een begrijpelijke manier uit te 
leggen.
● Wat is jouw drijfveer?
Dat zijn altijd onze cliënten. Het is dankbaar 
werk om cliënten te mogen begeleiden op 
hun levenspad. Ik ben heel trots dat we 
trouwe cliënten hebben en een hechte groep 
medewerkers.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Mijn inspirator is mijn man, die mij altijd 
gestimuleerd heeft mezelf te ontwikkelen en 
verder te leren. Dankzij hem was het mogelijk 
om werk en gezin te combineren.
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Ik zou graag de overregulering in ons land 
willen terugdringen, die is killing voor het 
ondernemerschap.
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Beleef het in de winkel: Gratis 
kookworkshops bij EP:Tummers.

Tummers

Bij het inrichten van een keuken (nieuw of bestaand, met of zonder inbouwapparatuur) word u voor veel 

keuzes geplaatst: inductieplaat, elektrisch koken, stoomoven…?! Lastige beslissingen om te moeten maken 

als u er niet eerder op hebt gekookt. Bij EP:Tummers begrijpen we dat als geen ander. In de winkel in Weert 

staat het zelf beleven van de producten centraal. Ook voor kookliefhebbers is er een oplossing bedacht.

“Try before you Buy”
Monique Arts: “In de EP:Tummers winkel in Weert geef ik wekelijks kookworkshops en live kookde-

monstraties. Dat is niet alleen erg leuk en gezellig, maar ook heel leerzaam! Aan de hand van simpele 

gerechten geef ik duidelijke uitleg over de werking van de nieuwste keukenapparatuur, waaronder 

stoomovens, inductiekookplaten en bijvoorbeeld heteluchtfriteuses. Proeft u nu echt verschil? Zijn de 

apparaten eenvoudig in het gebruik? Dat soort vragen kunt u op deze manier zelf beantwoorden! En 

het mooiste is: de workshops zijn volledig gratis bij te wonen. Zo bieden wij iedereen de gelegenheid 

om een weloverwogen keuze te maken op het gebied van keukenapparatuur. Mocht u geïnteresseerd 

zijn in een van de apparaten, dan bezorgen we het gratis bij u thuis. Inbouwapparatuur kunnen wij 

zelfs voor u inbouwen. Dat is echte service, van begin tot einde. Kom dus vooral eens langs om deel 

te nemen aan een gezellige avond of middag vol kookplezier!” 

Monique Arts

Naast de
Gamma!

Tummers Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

Weert
Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

www.eptummers.nl

NIEUW!

EP:Tummers Weert

Op dinsdag 10 september jl. was de photoshoot van de 
POWERvrouwen voor deze editie. Voorafgaand zochten 
zij kleding uit bij Pleunis Mode in Nederweert. In een 

sfeervolle setting werden ze door het team van Pleunis 
vakkundig geadviseerd en in de watten gelegd.

Een dag later nog een keer verwennen met prachtige 
kapsels en smaakvolle visagie. De bijpassende schoenen 

van Munnichs Shoes uit Weert mogen natuurlijk niet 
ontbreken. In de studio van onze fotograaf Ruud de 

Vreeze zijn de dames prachtig geportretteerd! 
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Hoens Coaching en 
Counseling
Hanneke Hoens (52)
Woont samen, twee kinderen, drie bonus-
kinderen. 
www.hoenscoaching.nl

● Vertel iets over je bedrijf / je vak.
Mijn coachpraktijk is gericht op vitaliteit 
en persoonlijke ontwikkeling. Ik werk als 
vitaliteitscoach voor particulieren en voor 
bedrijven, zoals ASML, scholen, gemeentes en 
zorginstellingen.
Mijn specialisme is stress/burn-out, 
Hoogsensitiviteit en autisme. Ik geef les om 
mensen op te leiden op het gebied van stress 
en coaching.
Mijn aanpak is praktisch en holistisch: het 
gaat niet alleen over wat je denkt, maar ook 
over wat je voelt en ervaart. Leer de signalen 
van je lichaam beter kennen en maak er 
gebruik van om te doen wat goed is voor jou.
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
Volgend jaar bestaat mijn praktijk 10 jaar. 
Waarom ben je dit gaan doen?
Ik kreeg de kans om een nieuwe vorm te 
geven aan mijn passie; na 24 jaar Rabobank. 
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Ik ga ervan uit dat je alles wat je nodig hebt, 
je al in je hebt maar er even niet bij kunt.
● Wat is jouw drijfveer?
Persoonlijke ontwikkeling, individueel of in 
groepen. Leren over mezelf houdt mij al heel 
mijn leven bezig, door veel ervaring en mijn 
professionele ontwikkeling. 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
‘Het boek van Vreugde’ van de Dalai Lama en 
Desmond Tutu.
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Meer ruimte voor gevoel en minder denken. 
Minder ‘hard werken’ om geslaagd en gelukkig 
te zijn, meer tevreden en dankbaar zijn. Met 
humor kijken naar de uitdagingen op ons pad. 
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Pellemans Tentenverhuur
Laurette Meijsen 
Getrouwd, twee kinderen Kiki (17) en 
Juulie (15) 
www.pellemanstenten.nl

● Vertel iets over je bedrijf/ je vak.
Samen met mijn man run ik ons bedrijf. Wij 
verhuren ‘grote’ tenten en werken vooral 
voor de festivalindustrie. 
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
Het bedrijf is bijna 60 jaar geleden opgestart 
door mijn opa en oma, daarna is het van mijn 
ouders geweest en sinds 2005 hebben wij het 
bedrijf overgenomen. 
● Waarom ben je dit gaan doen?
Als jong meisje had ik interesse om het 
bedrijf over te nemen. Mijn man, Mikel, had 
een andere carrière voor ogen. Aangezien ik 
mijn hele leven in dit bedrijf ben opgegroeid 
wist ik dat het iets was wat je samen moet 
doen. In het seizoen is het veel en hard 
werken. Als je hier niet samen achter staat, 
gaat het ten koste van je bedrijf of van je 
relatie. Gelukkig heeft Mikel toch interesse 
gekregen in het bedrijf en zijn we er samen 
voor gegaan!
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
We onderscheiden ons door eigen tenten te 
ontwerpen, zowel qua vormgeving als ook 
qua kleuren. We bouwen alle tenten volgens 
Nederlandse bouwboeken waardoor we veilige 
en betrouwbare materialen leveren.  
● Wat is jouw drijfveer?
Mooie en nieuwe producten ontwikkelen om 
zo tevreden klanten te houden. 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Mijn man, hij werkt tijdens het seizoen vol 
overgave en is altijd op locatie om te zorgen 
dat klanten tevreden zijn en te zorgen dat 
alles (bijna) vlekkeloos verloopt.  
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Dat iedereen eerlijk en respectvol met elkaar 
omgaat. 
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B-Beth, Kleding met Lef
Liesbeth Willems-Mackus 
Getrouwd met Patrick Willems,
twee zoons Sjuul en Cis
www.B-Beth.nl

● Vertel iets over je bedrijf/ je vak.
B-Beth is een modezaak met dames- en 
herenkleding. Een knusse winkel met retro 
geïnspireerde inrichting.
● Hoelang bestaat je bedrijf?
We zijn drie jaar geleden begonnen als 
dameszaak. Inmiddels zitten we in een groter 
pand met zowel dames- als herenmode. 
● Waarom ben je dit gaan doen?
Ik was al 22 jaar juf op de basisschool. 
Daarnaast haalde ik ook veel energie uit mode 
en kunst. Op mijn vrije dag ging ik graag naar 
een kleine knusse modezaak. Een winkel 
waar de eigenaar echt tijd voor je nam. Een 
kop koffie, een goed gesprek en een eerlijk 
advies. Een uitje voor jezelf. Maar dit wilde 
ik zelf kunnen. En zo trok ik op mijn 44e de 
stoute schoenen aan! 
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Klakkeloos de mode volgen is niks voor mij. 
Daarom kies ik ook bewust merken die lef 
tonen qua kleurgebruik, prints en vorm. 
● Wat is jouw drijfveer?
De klant. Een fijn gevoel als iemand blij de 
deur uitgaat. Soms is dat behalve een nieuwe 
outfit ook door het kopje koffie, een lach en 
een traan. Dat is fantastisch!
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Mijn man Patrick. Hij is open, eerlijk en 
oordeelt nooit over een ander. Zo knap! 
Hij stimuleert mij altijd om zowel zakelijk als 
privé positief te denken.
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Veranderen?!  Er is altijd wel iets, maar ik 
denk dat we in onze handjes mogen klappen 
dat we in een land als Nederland wonen. 
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Door Maartje Derckx

Dinsdag 20 augustus 
Zoals elke dinsdagochtend zit de burgemeester 
de collegevergadering voor. Samen met de wet-
houders worden er thema’s besproken en beslui-
ten genomen. Belangrijke actuele agendapunten 
zijn op dit moment de omvorming van de inten-
sieve veehouderij en gevaren van ondermijning. 
Burgemeester Op de Laak vertelt: “In oktober is 
‘De week van de veiligheid’, waarin inwoners van 
de gemeente Nederweert worden betrokken en 
voorgelicht in veiligheid en handhaving op ver-
schillende thema’s in hun buurt. 
De Nederweertenaren krijgen dan bijvoorbeeld 
de gelegenheid om de geur van een XTC-lab te 
herkennen. Ze kunnen er leren om alert te zijn 
op ontwikkelingen hierin en hoe te handelen als 
er vermoedens bestaan.”

Woensdag 21 augustus
Vandaag gaat de ‘burgermoeder’ op bezoek bij 
een bruidspaar dat vijftig jaar getrouwd is. Deze 
week zijn er twee stellen die hun gouden bruiloft 
vieren en een bezoekje ontvangen van haar.

Donderdag 22 augustus
Vandaag wordt de burgemeester rondgeleid bij 
de brandweerkazerne in Nederweert. Zowel de 
huidige kazerne, als ook de nieuwe kazerne, die 
nog in aanbouw is, wordt bezocht. Postcomman-
dant Henk Stals neemt de rondleiding voor zijn 
rekening. Burgemeester Op de Laak krijgt ook 
een rondleiding door het  kippenbedrijf van Henk 
Stals, Happy Ei, waar ook mensen met een af-
stand naar de arbeidsmarkt werken.

 
Vrijdag 23 augustus 
De burgemeester kwam ter ore dat er onlangs 
in een van de omringende dorpen een buurt-
barbeque was georganiseerd waar een incident 

plaatsvond waarbij mensen zich samenpakten om 
eerste hulp te verlenen. Met het slachtoffer in 
kwestie liep het daardoor gelukkig goed af. Het 
incident had op alle buurtgenoten een grote im-
pact. Hij nodigde daarom diezelfde bezoekers 
uit voor een napraat, waarbij stil werd gestaan 
bij wat er was gebeurd en hoe bijzonder goed 
de mensen in actie waren gekomen, waardoor hij 
het incident kon navertellen. Op de Laak: “We 
hebben een bezoekje gebracht aan deze drukbe-
zochte napraat. We spraken onze bewondering 
uit voor hoe er bij de desbetreffende buurtbar-
beque is gehandeld. Echte helden!”

Zaterdag 24 augustus
De Nederweertse burgemeester viel naar eigen 
zeggen met haar neus in de boter: “Ik had de maz-
zel dat in mijn eerste week een prachtig sociaal 
evenement als Nederweert kermis plaatsvond. 
Samen met het college werd ik over de kermis 
rondgeleid door kermismeester Pierre Swinkels. 
Ik was daarnaast op verschillende momenten tij-
dens de kermisdagen bij de oliebollenkraam te 
vinden onder het mom van: ‘Smaakvolle praat 
met de burgemeester’, leuk om zo veel Neder-
weertenaren te mogen ontmoeten!”

Maandag 26 augustus
Burgemeester Op de Laak: “Voorafgaand aan de 
kermis konden inwoners zich opgeven om met mij 
op maandagavond kennis te maken tijdens een 
tuk tuk-ritje. Er was een gevarieerde groep in-
schrijvers  voor dit zogeheten Tukking & Talking-
moment. De jongste deelnemer was zes jaar en 
de oudste zal dit jaar tachtig worden. De inschrij-
vers kwamen uit alle kernen van onze gemeente, 
ieder met zijn eigen verhaal.  Het was erg ver-
makelijk!”

Birgit Op de Laak kijkt uit naar haar verdere ta-
ken binnen haar burgemeesterschap. Ze zal de 
komende tijd ook andere dorpskernen bezoeken 
om de inwoners te leren kennen.
Ook haar thuisfront is erg belangrijk. Ze leven 
mee met haar nieuwe beroep. “Burgemeester 
ben je namelijk altijd!” Begin volgend jaar komt 
daar nog een nieuwe functie bij: die van oma! 
Een van haar twee dochters zal dan haar eerste 
kindje verwelkomen. Een spannende en mooie 
tijd waar ze erg naar uit ziet.

‘Het burgemeesterschap is een functie waar ik 
vanuit passie voor heb gekozen!’
Op 19 augustus werd de allereerste vrouwelijke burgemeester van 
Nederweert geinstalleerd: Birgit Op de Laak (57). Zij was sinds 2010 
wethouder in Horst aan de Maas en daarvoor raadslid en fractievoorzit-
ter van de PvdA in de gemeenteraad aldaar. In de tijd daarvoor had ze 17 
jaar een leidinggevende functie o.a. in Rotterdam en bij de Limburgse 
zorg- en welzijnsorganisatie Synthese. 

Burgemeester Op de Laak: “In een plattelandsge-
meente als Nederweert draait het om de inwoners 
en alles wat hen beweegt en wat er leeft. Het 
scala aan onderwerpen waar je als burgemeester 
mee te maken krijgt, is dan ook zeer gevarieerd, 
geen enkele dag is hetzelfde. Dat ik betrokken-
heid mag bieden aan de mensen en richting mag 
geven in al deze onderwerpen beleef ik als een 
voorrecht.”
We treffen deze vrolijke, gedreven vrouw na haar 
eerste week als burgemeester. 

Maandag 19 augustus 
Op de dag van haar aanstelling wordt er een 
personeelsontbijt georganiseerd in het gemeen-
tehuis van Nederweert. Een informeel moment 
voor haar om kennis te maken met haar toekom-
stige collega’s.

In de avond vindt er de formele installatieverga-
dering plaats. De raadzaal zit vol met genodigden 
als ze door de gouverneur van Limburg als eerste 
vrouwelijke burgemeester van Nederweert wordt 
beëdigd. 

De kersverse burgermoeder neemt zelf ook het 
woord. Een citaat uit haar speech:
 “Ik verruil de omgeving van de Mariapeel voor 
die van de Ospelse Peel, verhuis van de omgeving 
van de Lambertuskerk in Horst naar de omgeving 
van de Lambertustoren alhier, de weg langs het 
kanaal brengt mij en mijn man bij een mooie en 
sterke plattelandsgemeente met betrokken en 
trotse inwoners. Wij gaan hier aarden en samen 
met u recht doen aan het motto: samen groots, 
samen doen!”

Op de Laak: “Het was een bijzondere avond 
waarvan ik ontzettend heb genoten.”

Burgemeester Op de Laak van Nederweert

VROUWSPECIAL



Boshuis Nieuw Vosseven
Michelle van de Meerakker - Lemmens
Getrouwd, een dochter (8)
www.nieuwvosseven.nl 

● Vertel iets over je bedrijf/ je vak.
Ikzelf ben de gastvrouw en verantwoordelijk 
voor het team van de bediening, de 
administratie en marketing.
● Hoelang bestaat je bedrijf?
Mijn man runt het inmiddels tien jaar en is 
toentertijd gestart met een compagnon vanuit 
Eindhoven. Vijf jaar geleden ben ik erbij 
gekomen. 
● Waarom ben je dit gaan doen?
Nieuw Vosseven hikte vijf jaar geleden tegen 
een faillissement aan. We zijn verhuisd van 
Eindhoven naar Stramproy en ik heb mijn 
baan als coach opgegeven en ben er zonder 
ervaring ingestapt. We hebben ervoor geknokt 
en we zijn inmiddels gegroeid naar een 
gezond lopend bedrijf.
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Ik denk dat ik onderscheidend ben door de 
duidelijke visie die ik heb. Blijf bij jezelf en 
behandel gasten zoals je zelf ook behandeld 
wenst te worden. 
● Wat is jouw drijfveer?
Het geeft een kick als alles soepel verloopt, 
terwijl toch het restaurant of het gehele 
terras vol zit. Je probeert het voor iedereen 
zo goed mogelijk te doen en dat is iedere dag 
weer een uitdaging!
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
In mijn loopbaan carrière heb ik gelukkig 
door de jaren heen mentoren gehad die mij 
geïnspireerd en gevormd hebben tot wie ik 
ben.
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Dat de mensen meer respect en begrip 
hebben voor elkaar. Je komt vaker mensen 
tegen die zeer onaardig doen of zeer 
ongeduldig zijn. Vind ik nergens voor nodig.
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Fit & Slank
Anja Bastings (58)
Getrouwd met Maarten Kuijpers, 
twee kinderen Bart (24) en Vera (22)
www.fitenslank.nl

● Vertel iets over je bedrijf / je vak.
Fit & Slank vindt het belangrijk om mensen 
te informeren op het gebied van gezonde 
leefstijl, met het accent op voeding, 
beweging en gedrag/gewoontes. Ik geef 
cursussen voor particulieren maar ook voor 
gemeentes, Land van Horne, SJG Ziekenhuis, 
Bosch, UWV, Rabobanken etc.
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
23 jaar. Mijn bedrijf groeide en in 2009 
werkte ik als voedingscoach bij RTL4 ‘Help, 
ons kind is te dik’, in 2011 bij de AVRO 
‘Operatie NL FIT’ en in 2013 bij SBS6 ‘De 
Herkansing’. De laatste zes jaar is het een 
franchiseorganisatie geworden en heb ik 30 
collega’s die met Fit & Slank werken. 
● Waarom ben je dit gaan doen?
Mijn interesse in voeding ontstond tijdens 
mijn opleiding aan de dansacademie. Na een 
periode van dansen en lesgeven ben ik mij 
meer in voeding gaan verdiepen. 
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Ik heb een eigen methode ontwikkeld: 
‘de Regel van 3’ en ‘de 7 Afspraken’. Ik 
ben erg trots op een recensie van het 
Voedingscentrum op één van mijn boeken, 
wat een bevestiging is van de kwaliteit van 
mijn producten.
● Wat is je drijfveer?
Ik ben van nature een doorzetter, sta 
positief in het leven en kan erg genieten van 
succesjes.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Nelson Mandela. Hij geloofde in zichzelf en in 
zijn boodschap. Ik ben geïnspireerd door zijn 
positiviteit en doorzettingsvermogen. 
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Dat de zon vaker schijnt.
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Talentbewust
Astrid Houtappels (53)
Getrouwd, twee kinderen Levi en Mila 
www.talentbewust.nl

● Vertel iets over je bedrijf/je vak.
Kiezen voor je talent en kiezen voor waar 
je goed in bent, vraagt veel moed. Je gaat 
keuzes maken die veel gevolgen kunnen 
hebben. Het werk staat centraal in het leven 
van iemand. We praten vaak over duurzame 
inzetbaarheid van bronnen, maar dit is ook 
van toepassing op onszelf. Doen waar je goed 
of niet goed in bent heeft een enorme impact 
op je gezondheid. Doen waar je niet goed in 
bent kost energie, je batterij stroomt leeg 
en resulteert uiteindelijk vaak in stress en 
burn-out. Doen waar je goed in bent leidt tot 
positieve emoties, tot geluk.  Mijn expertise 
ligt in het ontrafelen van talenten en het 
begeleiden van het keuzeproces. 
● Hoelang bestaat je bedrijf?
Ik ben sinds 2011 actief en sinds vijf jaar als 
trainer/coach.
● Waarom ben je dit gaan doen?
Ik wil op hoog niveau zinvol bezig zijn voor 
mensen. De gevolgen van inzicht krijgen in 
waar je goed in bent en dit talent inzetten 
levert positieve emotie hetgeen zorgt voor 
dynamiek en geluk.
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Ik pleit voor authenticiteit. Dat geldt ook 
voor mezelf. Ik werk vanuit mijn hart, dat 
weerspiegelt in mijn begeleiding. 
● Wat is jouw drijfveer?
Autonomie en zingeving. 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Tony Robbins – De kern van zijn filosofie ligt in 
persoonlijke kracht. 
Vincent Bovens – Zijn passie voor 
kennisoverdracht omtrent de groei van 
mensen op het gebied van persoonlijkheid 
zijn inspirerend.
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Laat iedereen vanaf de basis de kans krijgen 
om zijn talenten te ontplooien. Daarvoor 
wil ik de ongelijkheid wegnemen binnen het 
onderwijs en toegankelijker maken door het 
leenstelsel aan te passen. 
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ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079
  WONEN & SLAPEN

www.meubelnieuwestijl.nl

Wij bouwen 
aan onze nieuwe 

showroom!
opening in november

• luxury living stijl/collectie
• meer design

• nieuw: MOOME! 
moome.be

• onze showroom wordt 
  50% groter

• elke zondag open



Maastro
Maria Jacobs
Getrouwd, drie kinderen
maria.jacobs@maastro.nl

● Vertel iets over je bedrijf/ je vak.
Maastro verzorgt de bestraling van 
kankerpatiënten voor de provincie Limburg 
vanuit Maastricht en Venlo. Sinds dit jaar 
doen we ook protonentherapie voor Zuidoost-
Nederland. 
● Hoe lang doe je dit werk?
Sinds mei 2008.
● Waarom ben je dit gaan doen?
Het is fantastisch om aan het hoofd te staan 
van een organisatie die tot de beste van 
Nederland behoort voor patiëntenzorg en 
onderzoek. Wij helpen mee de genezingskans 
en kwaliteit van leven voor kankerpatiënten 
steeds verder te verhogen. 
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Door innovatie in de zorg, die van betekenis 
is voor patiënten, snel en goed in te voeren. 
Dan kunnen patiënten hiervan maximaal 
profiteren.
● Wat is jouw drijfveer?
Ik wil de uitkomsten van kankerbehandelingen 
steeds verder verbeteren en de patiënt 
ondersteuning bieden bij de behandeling 
zodat de kansen maximaal zijn op goede 
kwaliteit van leven. 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Femke Halsema, burgemeester van 
Amsterdam: intelligent, integer, 
maatschappelijk gedreven en energiek. Een 
inspirerende vrouw!
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
De perverse elementen van de marktwerking 
in de zorg verwijderen: marktwerking is 
goed om kwaliteit te verbeteren, kosten te 
verlagen, te ondernemen en vernieuwen. 
Nadeel is dat het partijen verleidt om dingen 
te doen waaraan patiënten effectief niets 
hebben, bijvoorbeeld nieuwe technologie die 
niet bewezen beter is, maar waarmee wel 
patiënten worden aangetrokken. 
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TechniCall Weert BV
Marlie de Ree-Peerlings (55)
Getrouwd met Marcel de Ree, 
twee dochters  Natascha en Gianna. 
www.technicall.nl

● Vertel iets over je bedrijf/ je vak.
TechniCall Weert  B.V. is een uitzendbureau 
dat zich heeft gespecialiseerd in het leveren 
van vakkundig en ervaren personeel in alle 
disciplines maar vooral in de technische 
sector. 
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
TechniCall Weert bestaat ruim 21 jaar. Ik werk 
er al vanaf de oprichting en sinds 1 januari 
2018 ben ik eigenaar van het bedrijf.
● Waarom ben je dit gaan doen?
Het bedrijf kwam in de verkoop en ja, een 
nieuwe eigenaar betekent vaak andere regels 
en wetten. Dus heb ik zelf de touwtjes in 
handen genomen. 
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Door regelmatig persoonlijk contact zowel 
met onze klanten en medewerkers te hebben. 
Dit doen we door regelmatig een bezoek 
te brengen aan onze klanten en aan de 
projecten. Even met de klant de projecten 
evalueren en kijken of er verbeterpunten zijn 
en even een luisterend oor zijn voor onze 
jongens. Zo houden we de lijnen kort en 
kunnen we direct inspelen daar waar nodig.
● Wat is jouw drijfveer?
Tevreden klanten en medewerkers door 
de perfecte match tussen kandidaat en 
opdrachtgever te creëren.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Mijn vader. Die heeft me meegegeven dat als 
je echt iets wil, je er voor moet knokken. Dus 
opgeven staat niet in mijn woordenboekje 
(jammer dat hij dit alles niet meer heeft 
kunnen meemaken).
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Recht op AOW vanaf 40 dienstjaren.
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IJssalon Florence
Marjo Janssen
Getrouwd, twee zonen Steff en Tom 
www.ijssalonflorence.nl

● Vertel iets over je bedrijf/ je vak.
Samen met mijn man Marcel runnen wij 
IJssalon Florence in Nederweert en onze zoon 
Steff is dit jaar ook in de zaak gekomen.
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
Dit jaar al 35 jaar. 
● Waarom ben je dit gaan doen?
Ik ben van oorsprong kleuterleidster en 
heb fulltime voor de klas gestaan en in de 
weekends en de vakanties geholpen in de 
ijssalon. Na de geboorte van Steff ben ik 
gestopt op school en me volledig gaan richten 
op  de ijssalon. Vooral toen we in het huidige 
pand kwamen, was ik er helemaal op mijn 
plek. Toen werd het uiteindelijk ook mijn 
ijssalon.
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Bij ijssalon Florence is het meesterlijk 
genieten! Iedere ijscoupe wordt in een mooi 
glaswerk gepresenteerd waardoor zowel 
mond als oog worden gestreeld. We gebruiken 
alleen de beste ingrediënten, we stoppen 
pas als de smaak 100% is. Deze instelling zie 
je dan ook terug in onze prijzenkast, we zijn 
niet zomaar de meest bekroonde ijssalon van 
Nederland !
● Wat is jouw drijfveer?
Er voor zorgen dat onze gasten optimaal 
kunnen genieten van ons heerlijk schepijs, 
ijstaarten en ijscreaties. 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom? 
Dat zijn ‘oos mam’ die altijd positief en 
erg betrokken is en ‘oos pap’ om zijn 
doorzettingsvermogen, schouders eronder en 
gaan! 
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Dan zou ik willen dat al die onzinnige plastic 
verpakkingen verdwijnen!  
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inbedrijf

Standaard bestraling
Bestraling is vaak een vast onderdeel in de behan-
deling van kanker. De standaard bestraling wordt 
meestal toegediend met fotonen. Dit zijn hoog-
energetische X-stralen die zowel een ingangs- als 
uitgangsdosis hebben, wat onder meer de rich-
ting van de bestraling bepaalt. De huidige foto-
nentechnieken zijn dermate geavanceerd dat ze 
meestal aan de strenge dosisbeperkingen van de 
gezonde organen voldoen, terwijl ze tegelijkertijd 
ook het te bestralen gebied goed bestralen. Echter 
bij een aantal patiënten blijkt de standaardbehan-
deling niet aan deze eisen te kunnen beantwoor-
den. Voor deze patiënten kan protonentherapie 
een uitkomst bieden om de kans op bijwerkingen 
te reduceren.

Zuidoost-Nederland
Welke specifieke bijwerkingen dat zijn, is natuur-
lijk afhankelijk van het type kanker en van de plek 
waar de kanker zich bevindt. Hierbij is te denken 
aan het sparen van het hart, het voorkomen van 
een droge mond, slikklachten, neurocognitieve 
achteruitgang (minder goed kunnen denken, con-
centreren en/of onthouden) en specifiekere her-
senschade. De protonentherapie wordt slechts op 
drie plekken in Nederland gegeven. Naast Maastro 
in Maastricht, ook in Delft en Groningen. Maastro 
ontvangt voor deze behandeling dan ook patiënten 
uit geheel Zuidoost-Nederland. 

Hoofd-hals en borst
Bij protonentherapie stopt de straling grotendeels 
in de tumor. Die komt hierdoor niet in het omlig-
gende gezonde weefsel. Dat is vooral winst voor 
de omliggende risico-organen. “We zijn begon-
nen met patiënten met hoofd-halskanker,” vertelt 

Maria Jacobs. “Voor deze patiënten kunnen we met 
protonentherapie bijvoorbeeld de kans op slik-
klachten en een droge mond veel kleiner maken.” 
Daarna volgden de patiënten met borstkanker. Zij 
hebben vooral voordeel bij protonentherapie als 
het hart in de buurt ligt van het te bestralen ge-
bied. Protonentherapie spaart immers het hart en 
kan de kans verlagen op het ontwikkelen van een 
hartinfarct in de jaren na de behandeling. 

Neuro- en longkankerpatiënten
Intussen kunnen ook patiënten met hersentumo-
ren voor protonentherapie terecht bij Maastro. En 
binnenkort eveneens patiënten met longkanker. 
Maria Jacobs: “Ook voor hen biedt behandeling 
met protonentherapie profijt. Bij patiënten met 
hersentumoren is de verwachting dat er minder 
achteruitgang is van de neurocognitieve functie. 
Bij longkankerpatiënten blijkt dat we de dosis op 
het hart kunnen verlagen en is er een verminderde 
kans op schade aan de longen en slokdarm.”

Planvergelijking
Patiënten met longkanker kunnen naar 
verwachting vanaf medio oktober naar Maastro 
komen voor protonentherapie. De ontwikkelingen 
voor protonentherapie gaan dus snel. Welke 
patiënten in aanmerking komen voor deze 
nieuwe behandeling, is onder andere afhankelijk 
van het tempo waarop landelijke protocollen 
voor protonentherapie voor specifieke 
tumorsoorten goedgekeurd worden. Hierin staat 
beschreven wanneer patiënten in aanmerking 
komen voor protonenbestraling. Uiteindelijk is 
de verwachting dat 3% van alle radiotherapie 
patiënten in aanmerkingkomt voor deze nieuwe 
behandeling. 

Het zijn enerverende jaren bij Maastro. Die staan geheel in het teken van de nieuwste radiotherapeutische 
behandeling voor kankerpatiënten. Maastro wil zo patiënten optimaal laten profiteren van de nieuwste 
technieken en inzichten. “Met protonentherapie kan het meebestralen van gezond weefsel aanzienlijk 
verminderd worden en kunnen we de kans verkleinen op sommige specifieke bijwerkingen die kunnen 
ontstaan bij radiotherapie,” aldus Maria Jacobs, bestuurder van Maastro.

Trots
Onderzoek is - naast patiëntenzorg en onderwijs - 
al vele jaren één van de drie pijlers van Maastro. 
Een succesvolle pijler; Maastro heeft een vooraan-
staande positie opgebouwd binnen radiotherapie. 
“Wij willen zoveel mogelijk vernieuwing zo snel 
mogelijk doorvoeren. Ik ben dan ook enorm trots 
op onze kliniek en het baanbrekend werk dat wij 
doen met onderzoek, bestralingen en de aller-
nieuwste protonentherapie. Maastro kan zóveel 
betekenen voor mensen met kanker. Wij willen 
dat onze patiënten optimaal profiteren van de 
nieuwste mogelijkheden van radiotherapie. Die 
drive zie je bij iedereen binnen onze organisatie. 
Onderzoekers en clinici komen regelmatig bij el-
kaar om samen af te stemmen welke behoeftes 
er zijn en waar kansen liggen. Er is wederzijdse 
betrokkenheid en begrip.” De ‘oogst’ van 2018 is 
te meten aan de meer dan 100 publicaties van we-
tenschappelijke resultaten, de ontvangst van en-
kele belangrijke awards en grants. Dat zegt veel 
over de kwaliteit van het onderzoek van Maastro. 
“Ook meten we hoeveel we daadwerkelijk imple-
menteren in de kliniek. Daarin zien we duidelijk 
een stijging. Patiënten kunnen bij ons rekenen op 
radiotherapie volgens de nieuwste inzichten.”

Maastro kan zóveel 
     betekenen 
   voor mensen 
    met kanker

Voor meer informatie over bestralingen 
van kankerpatiënten, 

kijk op www.maastro.nl.



Myra Fens LifeCoach
Myra Fens (58)
Ongehuwd, twee kinderen Dominique (28) 
en Charlotte (26). 
www.myrafenslifecoach.com

● Vertel iets over je bedrijf / je vak.
In mijn vak begeleid ik mensen die zich vaak 
slachtoffer voelen in situaties zowel privé als 
zakelijk. Dit zijn mensen van allerlei leeftijden 
en achtergronden. Of ze ervaren stress 
doordat ze te veel bordjes in de lucht moeten 
houden. Hierdoor verliezen ze het overzicht 
en krijgen een soort tunnelvisie. Ik ga met 
hen naar de kern van de oorzaak met behulp 
van een door mij ontwikkelde methode, een 
simpel en effectief stappenplan.
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
Officieel sinds 2013. Daarvóór was het al 
veel jaren onderdeel van mijn functies in 
loondienst.
● Waarom ben je dit gaan doen?
Ik heb opleidingen gevolgd op het gebied van 
communicatie. Toen ontdekte ik dat slechte 
communicatie, met jezelf en met anderen, 
vaak de basis is van alle problemen. Mensen 
werden geïnspireerd door gesprekken met 
mij. Coachopleidingen waren een logisch 
gevolg.
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Ik luister zonder oordeel. Geef mijn cliënten 
de ruimte om hun verhaal te doen. Ik ben 
eerlijk en draai er niet omheen. Soms 
confronterend om patronen te doorbreken.
● Wat is jouw drijfveer?
Iedereen heeft in zichzelf de kracht om de 
juiste keuzes te maken. We hebben niet altijd 
invloed op de situaties in ons leven, wél een 
keuze hoe daarmee om te gaan. Daar wil ik 
mensen graag bewust van maken.
● Wie is je inspirator en waarom?
Iedereen die met een positieve mindset in het 
leven staat.
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Mensen bewust maken dat ze de Master van 
hun Own Universe zijn. 
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●

Intence uitvaartbegeleiding
Petra van de Vin-Kwakman
Getrouwd, twee kinderen Laura en Bart 
www.intence-uitvaart.nl

● Vertel iets over je bedrijf/ je vak.
Intence staat voor een unieke aanpak, ruimte 
en persoonlijke invulling, oprechte aandacht 
en betrokkenheid. Wij staan dichtbij als het 
moet en nemen afstand daar waar nodig. 
Wij vinden het belangrijk om een open en 
een eerlijk inzicht te geven in zaken die een 
uitvaart met zich mee brengt.
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
Mijn bedrijf bestaat sinds juli 2014 maar ik 
werk al sinds 2006 in de uitvaartbranche.
● Waarom ben je dit gaan doen?
Van origine ben ik coupeuse maar ik ben een 
mensenmens en wilde graag iets voor de 
medemens betekenen en zo ben ik tot dit 
bijzondere beroep gekomen.  
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Door mijn persoonlijke aanpak om zo tot een 
waardig afscheid te komen.
● Wat is jouw drijfveer? 
Als mensen mij het vertrouwen geven om met 
hen deze moeilijke weg te gaan dan zal ik 
200% geven om een zo persoonlijk en uniek 
mogelijk afscheid te creëren 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom? 
Mijn gezin, lieve vrienden, zij motieveren 
mij om uniek en persoonlijk te blijven. En 
attenderen mij op wat ik goed en minder 
goed doe.   
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Meer aandacht voor de medemens. Als 
iedereen iets meer naar elkaar omkijkt zou de 
wereld al een stuk mooier worden. 
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Lijstenmakerij 
Heijnen decor
Natascha Heijnen (46) jaar
Getrouwd met Edward, twee kinderen 
Fabiën (19) en Jill (15). 
www.heijnendecor.nl

● Vertel iets over je bedrijf/ je vak.
Ik lijst schilderijen, foto’s, prenten, posters 
en andere speciale objecten in. Daarnaast 
verkopen we schilderijen, metaalobjecten en 
wanddecoraties in allerlei soorten, maten en 
prijsklassen in onze galerie.
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
Ons familiebedrijf bestaat 52 jaar. Zelf werk 
ik sinds tien jaar in de lijstenmakerij en 
galerie.
● Waarom ben je dit gaan doen?
Ik zocht een nieuwe uitdaging en omdat er 
bij de lijstenmakerij hulp nodig was, ben ik 
er langzaam ingerold en heb het vak geleerd. 
Het is een creatief en secuur vak. Dat vind ik 
leuk. 
● Hoe wil je onderscheidend zijn? 
Het beroep lijstenmaker is al van zichzelf 
onderscheidend. Er zijn niet zo veel 
lijstenmakers. Door onze service en alles op 
museumniveau in te lijsten, maken wij het 
verschil. 
● Wat is jouw drijfveer?
Met onze verschillende materialen kun je 
een dierbaar schilderij of foto net even een 
andere uitstraling geven. Als mijn klanten 
binnenkomen met alleen een prent of een 
doek en dan na het uitzoeken van een lijst en 
toebehoren terugkomen om het op te halen 
en ze blij verrast zijn met het resultaat. Dat 
geeft mij ook een fijn en goed gevoel. 
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom? 
Dat was mijn schoonvader. Een man die out 
of the box kon denken en van niks iets unieks 
kon maken.
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het? 
Ambacht en vakbekwaamheid stimuleren en 
beter belonen.  
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Door Ton Adriaens
Als een bepaalde groep mensen onvoldoende vertegenwoordigd is, mag een werkgever bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan bepaalde sollicitanten.  
Positieve discriminatie dus. Is daar iets mis mee?
Bij de Technische Universiteit Eindhoven worden tijdelijk alle vacatures voor wetenschappelijk medewerker alléén voor vrouwen opengesteld. Doel is dat op 
korte termijn 20 procent van de hoogleraren aan de TU vrouw is. De een vindt het betuttelend voor vrouwen omdat vrouw-zijn boven kwaliteit dreigt te gaan 
en er een excuustruus wordt aangenomen. De ander wijst erop dat dit het enige is wat je nog kan doen als niets anders helpt.
De nieuwe EU-commissie zal voor de helft uit vrouwen bestaan. Ook de Franse president Macron en de Canadese premier Trudeau kozen voor een 50-50-verdeling 
in hun regering. In het huidige kabinet-Rutte zijn echter slechts tien van de 24 bewindslieden vrouw. 
Meerdere onderzoeken tonen aan dat bedrijven waar vrouwen topposities bekleden makkelijker nieuw talent aantrekken en meer kans hebben om beter te 
presteren. De creativiteit van werknemers wordt vergroot, de bedrijven krijgen een beter imago, de werknemers zijn er gelukkiger en er is een hogere omzet.
Vraagt de man-vrouw verhouding in de directiekamers van het Weerter bedrijfsleven, de plaatselijke overheid en maatschappelijke organisaties ook om 
positieve discriminatie?

watzoujijdoenmet

Schoonmaak wordt vaak bestempeld als een 
‘vrouwenberoep’. Echter als ik kijk naar het hui-
dige personeelsbestand binnen Blankers dan is er 
toch een goede man-vrouw verhouding. Dit komt 
mede doordat wij zowel werkzaam zijn in de re-
guliere schoonmaak waar overwegend vrouwen 
werkzaam zijn, als in de specialistische reiniging 
waar weer meer mannen werkzaam zijn.  

Wij maken in ons aannamebeleid geen gebruik 
van positieve discriminatie en zullen dit ook in de 
toekomst niet snel doen. Ons personeelsbestand 
is van nature een afspiegeling van de maatschap-
pij. Kijkend naar onze backoffice is de verhouding 
man-vrouw in balans zonder hier bewust op te 
sturen. Omdat onze backoffice een relatief klein 
team is, is het voor ons vooral van belang dat 
de juiste persoon op de juiste plek zit. Wij zul-
len bij gelijke geschiktheid daarom eerder kijken 
wie het beste binnen ons team past, dan bewust 
kiezen voor een vrouw of iemand met een an-
dere achtergrond. Ik geloof in de kracht van lang-
durige samenwerking. Als je gebruik maakt van 
positieve discriminatie wil dat in mijn ogen niet 
zeggen dat je ook meteen kiest voor de kandidaat 
die het beste bij je organisatie past. Mijn con-
clusie: Binnen Blankers is positieve discriminatie 
geen noodzaak. 

Bij de gemeente Weert werken, laten we de 
grapjes maar achterwege laten, 446 personen 
(397 FTE). 
Om daar even een beeld van te geven. Onze ver-
houding man/vrouw is 44/56 procent. De gemid-
delde leeftijd is, mede door de introductie van 
een jongerenprogramma, dalende naar  49.4 jaar. 

We bereiden ons nu voor op de toekomst. Voorheen 
was een gemeente vooral een uitvoerende organi-
satie. Nu faciliteren we initiatieven van inwoners, 
gebruiken we onze kennis in samenwerkingsver-
banden, zetten we in op ‘samen met de inwoner’ 
en hebben we ook nog onze kerntaken. Dat vraagt 
om een flexibele organisatie met een mix van ken-
nis, kunde en innovatieve moderne inzichten. In de 
krappe arbeidsmarkt is het nodig om creatief te 
zijn om daarbij passende collega’s te vinden. 
Daarbij is het voor de gemeente Weert relevant 
dat we de juiste persoon matchen met de functie. 
Leeftijd, afkomst en/of geslacht zijn daarbij niet 
relevant. Juist de instelling en competenties van 
een sollicitant maken de match!

Vraagt de organisatie van de gemeente Weert dus 
om positieve discriminatie? Nee. Wat ons betreft 
niet. Want de gemeente Weert zoekt de mensen 
met de juiste competenties. Heb jij die? Dan word 
je onze nieuwe collega!

Er wordt veel gezegd en geschreven over posi-
tieve discriminatie. Bij het zoeken naar de juiste 
persoon voor een bepaalde functie wordt te vaak 
te veel waarde gehecht aan de factor intelligen-
tie. De emotionele intelligentie, gemeten met de 
index EQ, is echter van veel groter belang in onze 
huidige samenleving.
Hier begint al het eerste probleem in een rati-
onele (mannen-)wereld. Vrouwen hebben vaak 
meer emotionele kwaliteiten dan mannen. Deze 
kwaliteit zou je ook empathisch vermogen kun-
nen noemen. Hiermee kun je veel sneller com-
municeren dan met verbale communicatie. En 
dat is precies wat we in onze wereld willen en 
waar wij vrouwen goed in zijn. 
ZijActief Limburg is een vrouwennetwerk dat 
oog, oor en gevoel heeft voor vrouwen. We bren-
gen vrouwen samen uit alle lagen van de samen-
leving en willen ervoor zorgen dat iedere vrouw 
gehoord wordt. Hierbij speelt afkomst, kleur, op-
leiding of leeftijd geen rol. Samen zijn, invulling 
geven aan gevoelige thema’s, samen op stap om-
dat dit leuker is maar ook helpt om eenzaamheid 
te voorkomen. Iedereen een kans geven erbij te 
kunnen horen ook als het financieel even moei-
lijk gaat. Oog en oor en gevoel voor elkaar! De 
reputatie van een onderneming staat met hoe de 
werknemers en klanten zich voelen. Dus EQ bo-
ven IQ in bedrijfsleven, overheid en maatschap-
pelijke organisaties.

Jamie van der Bruggen (35), HR-manager 
Blankers Schoon Weert

Dirk Küsters (33), Senior 
communicatieadviseur/ woordvoerder 

gemeente Weert

Anja Hansen-Smolenaars (56), 
Voorzitter ZijActief Kring Weert 

watzoujijdoenmet

Positieve discriminatie?

VROUWSPECIAL



Reisburo Mackus
Marianne Koolen – Mackus (48)
Getrouwd, zoon Raf (10) 
en dochter Nanna (9).   
www.reisburomackus.nl

● Vertel iets over je bedrijf/ je vak.
Het is een echt familiebedrijf. Mijn vader, 
Wiel Mackus, is er destijds mee begonnen, 
nadat hij de verzekeringsportefeuille van 
zijn toenmalige baas had gekocht. Wij, 
mijn zwager Ruud, mijn zus Daniëlle en 
ik zijn nu eigenaar van Mackus VOF. Ruud 
en Daniëlle zijn verantwoordelijk voor de 
tak verzekeringen en hypotheken. Ik ben 
verantwoordelijk voor het reisburo. Samen 
met het team ontzorgen we mensen bij het 
vinden van een passende vakantie. 
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
35 jaar en 30 jaar werkzaam.
● Waarom ben je dit gaan doen?
Het is letterlijk zo gegroeid. Begonnen met 
kleine hand- en spandiensten werd ik eigen 
en creëerde ik mijn eigen functie. Ik heb 
me toegelegd op het reisgedeelte en met 
avondopleidingen mijn benodigde diploma’s 
behaald. 
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Persoonlijk contact is heel belangrijk. Wij 
zijn een laagdrempelig bedrijf en willen dat 
mensen zich thuis voelen bij ons. Vorig jaar 
hebben we de zaak helemaal verbouwd in een 
huiselijke sfeer. 
● Wat is jouw drijfveer?
Zorgen dat we het samen goed hebben en 
een goede balans tussen werk en privé. Een 
prettige werksfeer creëren.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Coby van Dongen, directrice van de Jong Intra 
Vakanties. Een vrouw boordevol energie en 
heel nauw betrokken bij haar bedrijf. Een 
geweldig positief mens. Als je bij haar in de 
beurt bent word je er mee aangestoken. 
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Dat vind ik lastig. Ik realiseer me maar al te 
goed dat in Nederland heel veel, heel goed 
geregeld is. 
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●

Verloskundigenpraktijk 
Weert
Sonja van Meijl (36)  
Getrouwd, drie kinderen Floor (5), 
Eef (3) en Jens (1).
www.verloskundigenweert.nl 

● Vertel iets over je bedrijf.
Verloskundigenpraktijk Weert is een 
ondernemende en vooruitstrevende 
praktijk wat heeft geresulteerd in groei 
en uitbreiding door specialisaties, zoals 
ons eigen echocentrum en de zorg rondom 
anticonceptie, o.a. het plaatsen van spiralen. 
Tijd en persoonlijke aandacht staan bij ons 
hoog in het vaandel, wij luisteren naar ieders 
persoonlijke verhaal en proberen zo veel 
mogelijk mee te gaan in de wens van de 
zwangere en haar partner. 
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
Ik ben 15 jaar verloskundige en onze 
maatschap bestaat 10 jaar.
● Waarom ben je dit gaan doen?
Door een werkstuk op de basisschool leerde 
ik het beroep kennen en ben hier altijd bij 
gebleven.
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Wij blijven in ontwikkeling met onze praktijk. 
Wij proberen de mensen zo compleet 
mogelijk de zorg te leveren onder ons eigen 
dak, van kinderwens tot zwangerschap en van 
echoscopie tot anticonceptie.
● Wat is jouw drijfveer?
In mij schuilt een stuk ondernemerslust, de 
marktwerking in de zorg heeft dit verder 
doen ontplooien. Breder kijken dan alleen 
de ‘basiszorg’ van de verloskunde. Ik sta niet 
graag stil: ‘wat we doen, doen we goed en 
anders doen we het niet!’
● Wie is je voorbeeld en waarom? 
Mijn ouders. Van hen heb ik meegekregen 
dat je door hard werken veel kunt bereiken. 
Niet bij de pakken neer gaan zitten maar 
schouders eronder!
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het? 
Minder bezuinigingen in de gezondheidszorg.
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De Kriebelboom 
yoga & Spirituele Coaching
Yvonne Charlier (46)
Getrouwd met Bart, 
twee dochters Mees (10) en Fiene (6).
www.dekriebelboom.nl

● Vertel iets over je bedrijf/ je vak.
Ik heb mijn eigen praktijk ‘De Kriebelboom’ 
waar ik mensen van 0-100 begeleid in hun 
‘ZIJN’ met luisterkind, geboortebegeleiding, 
kinderyoga, rots & watertraining, (baby)-
massage etc.
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
Ik werk al meer dan 15 jaar met kinderen. 
Mijn praktijk bestaat vanaf 2011 en echt 
actief vanaf 2018
● Waarom ben je dit gaan doen?
Vanuit mijn passie voor en met kinderen, 
hun puurheid en hun spiegel voor ons als 
volwassenen. Zij laten ons inzien wat anders 
mag of wat ze nodig hebben.
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
Door een mooie verbinding aan te gaan, 
vanuit mijn kern voelend maar ook buiten de 
gebaande paden te durven denken. 
● Wat is jouw drijfveer?
Bij kinderen die ‘gehoord’ en ‘gezien’ willen 
worden weer sprankels (terug) in hun ogen 
zien.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Mijn eigen kinderen en alle andere kinderen 
die mij spiegelen en mijn bewustzijn constant 
prikkelen.
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Er mag zoveel veranderen. Ik kan alleen 
maar dicht bij mijzelf blijven dan doe ik 
al heel veel. Maar echt veranderen mag 
het onderwijs dit laten onze kinderen ons 
constant zien.  
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a.s.zondag 
    open

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

MEER DAN ALLEEN
MOOI WONEN 2e 

KERSTDAG
OPEN 
13.00 - 17.00 UUR

Hoekbank Horta in stof 2995.-

Bank Tygo 3,5 zits in leder 2675.-

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.

*  Vraag naar de voorwaarden in de winkel. 
 Actie geldig van 26-12 t/m 31-12-2017. 

GRATIS 
KARPET*

BIJ AANKOOP 
VAN UW 

ZITMEUBEL

Gratis* 
All in House 
service op uw 
zitmeubel.

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
Actie geldig van 26-12 t/m 30-12-2018

Actieprijs geldig op diverse actiestoffen!  Actie geldig t/m oktober.

Fauteuil
van 899,-

voor 699,-

Bank
van 1545,-

voor 1199,-

‘I’m every woman …’ 
Het was in 1992 dat ik even nietsvermoedend als luidkeels 
naast de stereotoren het lied ‘I’m every woman’ van 
Whitney Houston zong. I’m every woman, it’s all in me, 
anything you want done baby, I’ll do it naturally. Hoe kon ik 
weten dat ik die woorden 25 jaar later zou moeten bewijzen 
naar de wereld?

We moeten elkaar wel feliciteren. Met het honderdjarig 
jubileum van het vrouwelijk kiesrecht. Het is nog niet zo 
gek lang geleden dat wij vrouwen enkel gedoemd waren 
tot verschrikkingen als het hebben van maar één recht: 
het aanrecht, één taal: horizontaal, en dus ook maar één 
zin: een gezin.  Nu we ongestraft keuzes mogen maken, 
kiezen we ook maar meteen voor alles: onszelf, een 
dampende carrière, een gestroomlijnde relatie, 
het enerverende moederschap, een moeilijke 
hobby, een vlekkeloos uiterlijk en een 
onberispelijk huishouden. En we moeten 
van onszelf alle ballen in de lucht houden, 
probleemloos het liefst. Het jongleren is 
hierin de ware kunst. 

Die gestroomlijnde relatie en dat 
onberispelijke huishouden en eigenlijk al 
die andere ballen laten in mijn geval nog 
al eens te wensen over. Zo ben ik samen 
met een zeer pragmatische man, zo een 
die in het hier en nu leeft. Dat feitelijk 
wil zeggen dat hij huishoudtechnisch 
vooral erg onvoorbereid is. En laat hem 
nou getrouwd zijn met mij, powervrouw 
en meester manipulator, gevangen in het 
tijdelijke hormonale en vergeetachtige 
lijf van een net bevallen vrouw. Zo zat ik 
onlangs met mijn drie weken oude, hongerige 
baby aan de borst (op een zwemband want de 
bevalling was al een Vrouw Event an sich), het 

kraambezoek weg te kijken, toen hij tezamen met de 
melk, alle regie uit mij zoog en ik gedwongen werd het 
huishouden aan Man over te laten. Ik hoorde hem in de 
keuken worstelen met het Senseoapparaat en ik vreesde 
voor de doordrenkte zoogcompressen die ik minuten 
daarvoor had laten slingeren op het aanrecht. 
Ik vermoed daarom ook dat er iemand van het 
kraambezoek die avond een postnatale latte machiato 
heeft genuttigd. Een ongeluk zit in een klein hoekje, 
geluk zit in de rest. 

Gelukkig zijn moet tegenwoordig groots en 
allesomvattend aanvoelen. We maken onszelf dan 

ook collectief wijs dat gelukkig zijn ons hogere 
doel is en dat geluk maakbaar is. Laten we nou 

eens leren varen tussen geluk en ongeluk. 
Laten we genieten van de golven van 

zwart en wit en laten we leren zwemmen 
in het woeste grijs.

Geluk zit ‘m in de geur van de 
handdoekdroge krullen van mijn 
driejarige zoon die voor bedtijd nog 
even zwijgzaam met me knuffelt. 
Geluk zit ‘m in tevredenheid en trots. 
Geluk zit ‘m ook in het einde van een 
zwart omrande dag. 
Geluk zit ‘m in mijn man, die af en 
toe op zijn pragmatische wijze wat 
van die ballen uit de lucht slaat en mij 

gecontroleerd in disbalans brengt. Dan 
zet hij een liedje aan op de stereotoren 
en verzoen ik me met dat tienjarige, 
nietsvermoedende zingende meisje. 
‘You’re every woman, it’s all in you…’ 
fluistert hij. Want geluk, is soms ook 
gewoon geluk hebben.Maartje Derckx

columnVROUWSPECIAL



In mijn salon ontvang ik vrouwen met uiteenlopende hoofd- 
en hoofdhuidproblemen. Iedere dame heeft haar verhaal 
dat ik altijd met bewondering aanhoor. Hoe open en gevoe-
lig ze zijn. Zeker als het gaat om haarverlies. Wat heeft dat 
een impact op het zelfvertrouwen van een vrouw! Zo heb ik 
onlangs weer een dame heel blij gemaakt met een prachtig 
deelhaarwerk van Follea. Deze vrouw draagt al bijna tien 
jaar deelhaarwerken van écht Europees haar. Zij is een 
krachtige vrouw, die weet wat ze wil. Zonder haarwerk 
zie ik de kwetsbaarheid, maar mét, zie ik een hele sterke 
vrouw. In mijn ogen ook een powervrouw… 

Zo tref ik er velen in mijn salon. Heftige verhalen die zo’n 
impact hebben op het uiterlijk van een vrouw. Sommige 
zijn door een ernstige ziekte als kanker en als gevolg van 
de chemokuren alle haren verloren. Kaal. Ziek. Miserabel. 
Als haarwerkspecialist zorg ik ervoor dat een dame in zo’n 
zware behandelperiode, een comfortabel haarwerk kan 
dragen. Een haarwerk dat weer een heel klein beetje vrou-
welijkheid teruggeeft. En ook daarna. Als de haren weer 
gaan groeien, vraagt de hoofdhuid om een speciale aanpak. 
Hierin begeleid ik de dames met professioneel advies en 
dito producten. 

Zodra het haar weer groeit, willen we natuurlijk zo snel 
mogelijk weer een weelderige haardos. Zo ook de sterke 
vrouw die al bijna tien jaar haarwerken draagt…  Zij 
onderging na de chemokuren nog een hormoonbehandeling 
waardoor ze vervroegd in overgang kwam. Helaas kan de 
menopauze een blijvend, verdunnend effect op het haar 
hebben. Dat gebeurde ook bij deze dame. Een aantrekke-
lijke, jonge vrouw. Midden in het leven. Met een gezin en 
een carrière. Het deelhaarwerk in een moderne opgeknipte 
boblijn, laat haar ogen stralen en ze staat weer letterlijk in 
haar kracht!  

Zo’n mooi resultaat, dat geeft mijn werk écht een boost! 
Als ‘Powervrouw 2019’ wil ik graag de bewustwording voor 
haar- en hoofdhuidproblematiek promoten, maar ook aan-
dacht vragen voor de vrouwen die ik ontmoet in mijn salon. 
Zij zijn in mijn ogen, ook stuk-voor-stuk, powervrouwen… 
Als vrouw, kapster én gecertificeerd haarwerkspecialist 
weet ik hoe belangrijk haar is. Wacht niet te lang en maak 
vrijblijvend je eerste afspraak voor advies en informatie. 
In mijn salon in Nederweert heb ik altijd 'aandacht voor 
haar'. #lovemyjob

Altijd aandacht 
    voor ‘haar’

Gecertificeerd ANKO haarwerkspecialist
Strateris 2, 6031 PC  Nederweert

(0495) 624 783

Hannelore Fiers

seniorenweetjes

Een typisch vrouwending

mensendingen

Het schrijven van een column is niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet 
als je de opdracht krijgt iets passends te schrijven voor de Vrouwspecial. 
Nachten heb ik wakker gelegen, de hersens gepijnigd en toen was het een 
onnozel voorval waardoor ik dacht: ‘Dit is het!’
Mijn vrouw vroeg mij of ik even het nagelvijltje uit haar handtas wilde 
pakken. Ik werd geconfronteerd met een onvoorstelbare chaos. Geen 
enkele opberglogica! 
‘Hoe kun je hierin iets terugvinden?’
In ontelbare vakjes, ritsjes, gleufjes zat een veelvoud aan boodschap-
penbriefjes, sleutels, kassabonnen, een uitpuilende portemonnee, de 
autopapieren, het mobieltje, zakdoekjes, ontsmettingsgel, kauwgum, een 
meetlint van de Gamma, aangebroken rolletje pepermunt, een pincet, 
twee pennen, enkele tabletten paracetamol, handcrème, winkelkarmunt-
jes, een spiegeltje, miniborsteltje, kam, naaigarnituur, een powerbank 
én make-up spulletjes in allerlei maten en soorten. Het nagelvijltje kon ik 
niet vinden.
‘Dit is het, een typisch vrouwending!’
Iedere deskundigheid op het gebied van make-up is mij vreemd. Wel 
permitteer ik mij regelmatig beoordelingen van de make-up van verte-
genwoordigers van het vrouwelijke geslacht. En je ziet af en toe wat 
langskomen: geplamuurde gezichten, fuchsia-roze lippen, wimperexten-
sions met de lengte van de tanden van een grashark, clowneske handge-
schilderde ‘permanente’ wenkbrauwen. Wat topadvocate Ines Weski met 
haar zwarte gothic ogen wil uitstralen? Ik heb geen idee.  Terwijl ik mij 
bij toptennisster Kiki Bertens wel eens afvraag: ‘Heeft ze wel wenkbrau-
wen?’ ‘Heeft ze wel wimpers?’ Het zal nooit een Sjarapova worden maar 
met een beetje make-up zou ze er toch veel leuker uitzien?
Een smaakvolle make-up misstaat niet en net als vele mannen met mij 
raak ik gefascineerd door felrode lippen. Waar zou dat toch vandaan ko-
men? Om daarachter te komen ben ik wat dieper in de materie gedoken.
Zoals borsten volgens biologen zijn bedoeld als surrogaatbillen om man-
nelijke aandacht te trekken, zo verwijzen de lippen van vrouwen naar 
hun schaamstreek. Schaamlippen worden roder en zwellen op bij seksuele 
opwinding.  Daarom stiften vrouwen hun lippen rood!  
Raar woord eigenlijk, ‘schaamlippen’. Alsof je je ergens voor moet scha-
men. Ik heb heel lang niet geweten wat een schaamlip was. Tot ik voor 
het eerst iemand tegenkwam met een hazenlip. Ik dacht ‘dat moet ‘m 
zijn’. Ja wist ik veel? Voor een hazenlip hoef je je trouwens ook niet te 
schamen. Jan Jaap van der Wal heeft er zijn handelsmerk van gemaakt.
Terug naar de rode lippen. Wetenschappers van de Universiteit van 
Manchester hebben ontdekt dat een rood gestifte mond de aandacht van 
mannen direct naar die lippen leidt. De gemiddelde man staart 7.3 secon-
den naar rode lippen en maar 2.2 seconden naar lippen zonder kleur.
Rood is niet alleen de kleur van de liefde, het is ook de kleur die zelfver-
trouwen en ambitie uitstraalt. Een vrouw met rode lippenstift laat zien 
dat ze stevig in haar schoenen staat.
De kleur van de lippenstift zegt dus iets over de persoonlijkheid van de 
vrouw. De zwarte lipstick straalt brutaliteit uit en dat je enorm zeker 
over jezelf bent. Er zijn maar weinig dames die met deze kleur weg kun-
nen komen. Ook een oranje kleur -avontuurlijk en wild- kan niet iedereen 
goed hebben. Fuchsia-roze is vooral wild en ordinair.
Een laatste antropologische opmerking nog: Er zijn wetenschappelijke 
publicaties waarin een recht evenredig verband wordt gelegd tussen de 
grootte van mond-
lippen en schaamlip-
pen. Dus als je grote 
zwoele zoenlippen hebt, 
dat je dan ook grote …
Zo wordt van mannen 
met een grote neus 
gezegd dat ze ook een 
grote ‘ik-zal-hem-maar-
niet-bij-naam-noemen’ 
hebben. In dat verband 
wil ik toch even opmer-
ken dat mijn neus, zeker 
en profil, behoorlijk 
aan de maat is.

Ton 
Adriaens

●

Level2 traprenovatie
Nicole Zentjens-Ghielen (33)
Getrouwd met Bart, zoontje Dean (1) 
www.level2traprenovatie.nl

● Vertel iets over je bedrijf.
Wij renoveren trappen door nieuwe 
traptreden over de bestaande treden te 
plaatsen. De trap krijgt eigenlijk een nieuw 
jasje. Samen met mijn man Bart run ik dit 
bedrijf. Bart renoveert de trappen, ik zorg 
ervoor dat achter de achter de schermen alles 
geregeld is. Ik hou me o.a. veel bezig met de 
reclame/marketing.
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
Vijf jaar.
● Waarom ben je dit gaan doen?
Eigenlijk ben ik grafisch ontwerper en 
fotograaf en heb ik jaren in de reclamewereld 
gewerkt. Toen in 2014 de situatie veranderde 
hebben we samen de knoop doorgehakt en 
zijn we het diepe in gesprongen en ons bedrijf 
gestart. Het mooie is dat we op deze manier 
ieder onze eigen beroepen hebben kunnen 
combineren tot onze passie.
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
De naam Level2 zegt het eigenlijk al. Wij 
willen een level hoger gaan. Omdat wij een 
klein bedrijf zijn met korte lijnen voelen wij 
ons persoonlijk betrokken. Wij staan voor 
goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service 
en garantie.
● Wat is jouw drijfveer?
Om er iets moois van te maken. Zowel 
creatief als een mooie trap bij onze klanten.
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Heb ik niet. Ik wist van klein af aan al heel 
goed wat ik wilde en ik heb er hard voor 
gewerkt om dat te bereiken!  
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Iets meer respect voor elkaar, gun elkaar iets!
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Essential Beauty
Petra Bieshaar (46)
Woont samen, een zoon Tijs (3)
www.essentialbeauty.nl

● Vertel iets over je bedrijf/ je vak.
Essential Beauty is een schoonheidssalon 
gelegen naast een oude boerderij. Ik 
ben gespecialiseerd in huidverjonging en 
huidverbetering. Verder kun je bij mij terecht 
voor pedicure, gellak nagels en diverse 
lichaamsmassages.
● Hoe lang bestaat je bedrijf?
Afgelopen juli 12½ jaar.
● Waarom ben je dit gaan doen?
Ik word blij als ik voor mensen iets kan 
betekenen. Iedere mens is anders, iedere huid 
is anders, iedere behandeling is anders. De 
diversiteit maakt het interessant. Daarnaast 
ben ik zowel cosmetisch, therapeutisch als 
medisch bezig. Ook krijg ik energie van het 
ondernemen, want dat hoort er ook bij.
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
De ligging en de ruimte van de salon ademen 
al rust uit, dat vind ik belangrijk. Daarnaast 
heb ik me volledig gespecialiseerd in 
verschillende bindweefselmassage-technieken 
met in het bijzonder de Sculpture Club waarin 
ik uitleg geef hoe je thuis bij jezelf een 
bindweefselmassage kunt toepassen. ‘One 
sculpt a day, keeps your wrinkles away’.    
● Wat is jouw drijfveer?
Een blije klant.   
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Mijn moeder. September vorig jaar is zij 
helaas overleden. Mijn moeder is altijd een 
zeer energieke vrouw geweest, leergierig, 
harde werker en hulpvaardig.
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Het zou toch mooi zijn als we kanker kunnen 
genezen.   
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Praktijk Rootz 
Dorien van de Wouw (48)
Getrouwd met Nathan, 
een dochter Lieke (8) 
www.praktijkrootz.nl

● Vertel iets over je bedrijf / je vak.
In mijn praktijk ontvang ik cliënten die 
psychosociale zorg of coaching nodig 
hebben. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in 
en ervaringsdeskundige op het gebied van 
adoptieproblematiek. 
● Hoelang bestaat je bedrijf?
Ik heb Praktijk Rootz opgericht in 2017 en 
sindsdien begeleid, inspireer en moedig ik 
met veel passie mensen aan het beste uit 
zichzelf te halen.
● Waarom ben je dit gaan doen?
Door mijn adoptie wist ik heel lang niet wie 
ik eigenlijk was. Na een lange zoektocht en 
met veel vallen en opstaan heb ik mezelf 
teruggevonden. Dat gun ik iedereen: steeds 
meer jezelf worden.
● Hoe wil je onderscheidend zijn?
De praktijk is gelegen in een prachtige groene 
omgeving waar je rust en ruimte ervaart. 
Ik werk zowel binnen als buiten met mijn 
cliënten. In het zuiden van Nederland ben ik 
de enige therapeut die zelf ook geadopteerd 
is waardoor ik mijn adoptie-cliënten als geen 
ander begrijp.
● Wat is jouw drijfveer?
Het voelt fantastisch om bij te mogen dragen 
aan persoonlijke groei. Een authentiek leven, 
dat gun ik iedereen!
● Wie is je voorbeeld/inspirator en waarom?
Mijn cliënten houden me onbewust iedere 
dag een spiegel voor waardoor ik een stukje 
met ze mee mag groeien. Daar ben ik ze heel 
dankbaar voor.
● Je mag morgen één ding in Nederland 
veranderen. Wat wordt het?
Een holistische gezondheidszorg, waarin 
complementaire en reguliere zorgaanbieders 
samenwerken, elkaar aanvullen en 
versterken. 
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Met elkaar, voor elkaar! www.sjgweert.nlMet elkaar, voor elkaar!www.sjgweert.nl

Met elkaar, voor elkaar! www.sjgweert.nlMet elkaar, voor elkaar!www.sjgweert.nl

Binnen SJG Weert zijn we continu bezig om onze zorg en dienstverlening verder te verbeteren. Daarbij vinden we de mening van 
patiënten en bezoekers heel belangrijk. Wilt u meedenken over wat er in het ziekenhuis gebeurt? Meld u dan aan voor het Klantenpanel, 
een initiatief van SGJ Weert in samenwerking met de Cliëntenraad.

Uw deelname aan het Klantenpanel blijft anoniem en werkt heel eenvoudig. Via Whatsapp of mail ontvangt u regelmatig, maar maximaal 
één keer per week, een vraag over een onderwerp dat met het ziekenhuis te maken heeft. Dat kan van alles zijn, zoals de inrichting van de 
verpleegafdelingen en de poliklinieken, de leesbaarheid van onze folders of het (toekomstige) zorgaanbod. Bij elke vraag vindt u een link naar 
de enquête of een webpagina met meer informatie. We communiceren altijd duidelijk over welk onderwerp het gaat, hoeveel tijd uw deelname 
in beslag neemt en in welke vorm we uw mening peilen; bijvoorbeeld via een korte enquête of in een vraaggesprek. “Ook kan het voorkomen 
dat we u vragen om een keer als mystery guest uw ervaringen met ons te delen. Bijvoorbeeld: wat valt u op in het ziekenhuis? Vindt u makkelijk 
de weg? Let wel: als lid van het Klantenpanel bent u niks verplicht. Bij elke vraag bepaalt u zelf of u wilt meedoen of liever een keer overslaat”, 
zegt hoofd Communicatie Mayke Breeuwer.

Patiënten en bezoekers van SJG Weert of omliggende medische centra; iedereen kan via het Klantenpanel zijn mening geven over het Weerter 
ziekenhuis. “Bij alles wat we doen, stellen we de vraag: wat zouden patiënten  hiervan vinden? Via het Klantenpanel kunnen we die waardevolle 
informatie snel en eenvoudig verzamelen. Tegelijkertijd kunnen inwoners van deze regio op dezelfde laagdrempelige manier hun input aan 
het ziekenhuis geven. Zo blijven we goed met elkaar in contact en kunnen we de mening van patiënten en bezoekers serieus laten meetellen. 
Uiteindelijk is het daar allemaal om te doen. Elke dag beter worden.”

Lid worden van het Klantenpanel? 
Meld u aan via www.sjgweert.nl/klantenpanel

Meld u aan  
Het Klantenpanel van SJG Weert: Omdat úw mening telt


