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STIHL GEHOORBESCHERMER 
MET BLUETOOTH

€109,-

VIKING GE 135L ELEKTRISCHE 
TUINHAKSELAAR

VAN €399,- VOOR €349,-

STIHL SHE 71
ELEKTRISCHE BLADBLAZER/ZUIGER

VAN €155,- VOOR €135,-

STIHL MS 180 35CM
BENZINE KETTINGZAAG

VAN €304,- VOOR €229,-

STIHL BR 200
BENZINEBLADBLAZER
VAN €469,- VOOR €399,-

STIHL HS 45 45CM
BENZINE HEGGENSCHAAR 

VAN €329,- VOOR €249,-

* OOK VERKIJGBAAR IN 60CM LENGTE

Acties zijn geldig t/m 19 december 2018

a.s.zondag 
    open

Fauteil
€ 198,-
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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. 

EXTRA SERVICE
Wilt u Weert Magazine GEGARANDEERD en als EERSTE in uw brievenbus? Word dan abonnee 
en u krijgt elke uitgave per (regio)post thuisbezorgd voor slechts € 25,- per jaar (binnen 
Weert en Nederweert). Aanmelden via weertmagazine.com/abonnement
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SPARK TECH LAB IN WEERT 
ZOEKT VRIJWILLIGERS!

MEER INFORMATIE
BEL ONS: 0495 74 52 70

Leer jij de nieuwe generatie alles
over wetenschap & techniek?

Vind jij het leuk om met kinderen
te werken? Ben je creatief en heb
je interesse voor wetenschap en
techniek? Kom ons dan helpen als
vrijwilliger bij Spark Tech Lab in
Weert!

Meer informatie:
Bel ons: 0495 74 52 70 
of mail naar: j.peeters@sparktechlab.nl 

MOLENVELDSTRAAT 153
6001 HH WEERT

Met acht verschillende collec-
ties per jaar in de maten S tot en 
met 4XL, heeft State of Art voor 
elke man een passend kleding-
stuk.
State of Art is onlosmakelijk 
verbonden met de autosport die 
aan het fundament staat van ons 
merk.
 
De passie voor stijlvolle modern-
classicskleding in combinatie 
met de klassieke autosport valt 
al jaren in de smaak en de liefde 
voor klassiekers zit in de genen 
van het merk verankerd.
 
Met sportieve, eigentijdse én 
comfortabele mode blijft State 
of Art ook de komende jaren nog 
‘a statement of style’.

Graag heten Marie-José, Ted, Marian en Nancy u van harte welkom in onze
 winkel aan de van Berlostraat 30 in Weert. 

Kijk voor openingstijden op www.stateofart.com
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“Als ik acteer, word ik rustig, dan ben ik gefocust 
en niet meer met andere dingen bezig. Ik probeer 
dan zoveel mogelijk in het moment te zijn. Ver-
volgens geeft het me veel adrenaline en plezier. 
Als klein kind was ik al fan van mezelf verkleden. 
Ik leefde me in in iemand anders, deed een beet-
je gek en ging op in mijn fantasie. Toen ik een 
jaar of acht was, werd ik lid van toneelvereniging 
de Volhouders in Stramproy. Daar maakten we 
zelf voorstellingen die gericht waren op actuele 
thema’s. Dit vond ik heel erg interessant. Na de 
middelbare school koos ik ervoor te auditeren voor 
de theaterschool. Mijn eerste auditie deed ik op 
het ROC in Tilburg. Voor het eerst was ik uit de 
kleine stad Weert. De sfeer op de school, de an-
dere auditanten en de docenten gaven mij gigan-
tisch veel energie. Ik was dan ook erg blij toen ik 
te horen kreeg dat ik was aangenomen. 

Acteur worden 
Op dat moment wist ik het zeker: ik wilde acteur 
worden. Ik wilde in films spelen, in series, ik wilde 
cabaret doen en toneelspelen. Op school kreeg ik 
les in deze aspecten van entertainment. Eigenlijk 
met het idee dat ik na de opleiding wist waar ik 
me in wilde specialiseren. Maar na drie jaar (ik 
was inmiddels achttien) wist ik dat nog niet. Om 
in de toekomst zo veel mogelijk te leren op het 
gebied van entertainment, auditeerde ik voor de 
kleinkunstacademie in Amsterdam, Utrecht en 
Maastricht. Als een soort back-up schreef ik me 
ook in voor de opleiding Muziektheater in Tilburg. 

Deze opleiding was dan wel iets gerichter, maar 
mijn gevoel zij dat ik dit moest doen.  

Kunst met hoofdletter K 
Ik herinner me die auditie in Tilburg nog goed. Aan 
het einde van de dag kwam de directrice naar me 
toe. ‘Ik zie dat je alleen geïnteresseerd bent in 
muziektheater, maar zou je musicaltheater ook 
leuk vinden?’, zei ze. Ik was hier verbaasd over. 
Musical was niet per se iets dat ik het allerleukst 
vond. Tenminste, dacht ik. Dit kwam onder meer 
doordat er binnen de theaterscholen een beetje 
een taboe op musicaltheater zit. Toneelscholen 
zouden kunst met een grote K maken, een hoog 
niveau hebben. Musical zou dit level niet hebben. 
Mijn gedachte bij de vraag van de directrice was in 
eerste instantie nee, want ik wilde ook kunst met 
een grote K maken. Maar ik vond het stom om op 
mijn auditiedag dat antwoord te geven.  

Musicaltheater 
Tijdens mijn eindvoorstelling van de theater-
school, kreeg ik een telefoontje van de Hoge-
school van de Kunsten. Ik was doorgelaten voor 
de opleiding Musicaltheater. Ik was verbaasd. Ten 
eerste omdat ik me er niet voor had ingeschreven. 
Ten tweede, omdat bij musical vrij veel dans zit 
en dit niet mijn sterkste punt was. Hoewel mijn 
gedachten niet helemaal achter de keuze stonden, 
volgde ik mijn gevoel en startte ik tweeëneenhalf 
jaar geleden toch met de opleiding. Achteraf ben 
ik zo blij met de keuze die ik toen maakte. Tijdens 
de studie besefte ik steeds meer dat ik onbewust 
potentie heb voor musical en hier gewoon voor 
moet gaan. Van de zeshonderd auditanten was ik 
een van de twaalf studenten die was aangenomen! 
Op de kleinkunstacademie werd ik niet toegela-
ten. 

Rubens 
Afgelopen zomer was een van die momenten 
waarin ik liet zien dat ik kunst met een grote K 
kan maken. Samen met mijn klas deed ik mee 
aan de voorstelling Rubens (de schilder) in België. 
Het is een van de grootste voorstellingen die ik in 
mijn carrière heb gedaan. De openluchtvoorstel-
ling speelde zich af op een kasteel. Acht Vlaamse 
topacteurs deden eraan mee. We kregen naast de 
rol van het ensemble, bijrolletjes en understudies. 
Ik was verbaasd en trots dat ik de understudy van 
Hans Peter Janssen kreeg. Hij speelde onder meer 
op West End en had verschillende grote musical-
rollen in Vlaanderen gehad. Zo speelde hij acht 
jaar in Les Misérables.  

Mannelijke Chantal Janzen 
Het volgen van een musicalopleiding betekent niet 
dat ik later alleen de musicalwereld in wil. Ik merk 
dat mijn opleiding ook kansen biedt om meer te 
doen dan alleen dat. Ik wil later de mannelijke 
versie van Chantal Janzen zijn. Mij lijkt het heel 
tof om musicals te doen, gaaf om toneelvoorstel-
lingen te doen, heel erg leuk om op een gegeven 
moment te gaan presenteren en om in films en 

Vroeger wilde hij altijd beroemd worden. Die droom is bij Joris de 
Hoop (21) uit Stramproy in de loop van de jaren wat veranderd.
Bij zijn studiekeuze kwam hij erachter dat hij potentie heeft de 
musicalwereld in te gaan. “Van de zeshonderd auditanten was ik een 
van de twaalf studenten die werd aangenomen.” Dit is zijn verhaal.  

talent

Door Laura Mennen

series te spelen. Alle aspecten van de entertain-
mentwereld beheersen, spreekt mij nog steeds 
heel erg aan. Eigenlijk vanwege die variatie. Daar-
naast realiseer ik me dat de wereld van de kunst 
onzeker is. Als je dan erg selectief bent, is het 
moeilijker aan de bak te komen. Maar als ik eerlijk 
ben, ben ik niet veel met mijn toekomst bezig. Ik 
kijk wat er op mijn pad komt. Ondertussen wil ik 
zo veel mogelijk leren en probeer ik zo veel moge-
lijk bij mezelf te blijven.”  

‘Als ik acteer, word ik rustig’ 
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Sinterklaas
Met de komst van Sinterklaas barsten de activiteiten los in de 

binnenstad van Weert. Op zondag 18 november arriveerde Sint 
Nicolaas met zijn Pieten per boot aan de Werthaboulevard. Van 
19 november t/m 4 december verblijft de goedheiligman in het 

Huis van Nicolaas, gevestigd in het Franciscus Huis aan de Biest. 
In de weekenden worden er tal van Sinterklaasactiviteiten in 

de binnenstad georganiseerd. Zo loopt er een pietendrumband, 
pietenkapel en kunnen kids op de koopzondagen deelnemen

aan speciale speurtochten.

Voor Kerstmis
Na het succes van vorig jaar opent van 15 t/m 30 december opnieuw 
de Kerststal in ’t Klooster, gelegen in het Birgittinessenklooster aan 

de Maasstraat. Op zondag 16 december, de eerste van een reeks 
koopzondagen, kleurt het centrum kerstmanrood tijdens de door de 

Rotary georganiseerde Santa Walk.

Het weekend voor Kerst staat in het teken van de wintereditie 
van Foodstock. Op de Markt genieten bezoekers van 21 t/m 23 

december van het lekkerste eten uit de leukste foodtrucks, gezellige 
winterse terrassen en een uitgebreide (muzikale) programmering. 

Op zaterdag 22 december is een bezoekje aan de binnenstad extra 
gezellig tijdens de Late Night Shopping, waarbij winkels open blijven 
tot 22:00 uur. Als speciaal cadeautje genieten bezoekers tijdens het 
doen van kerstinkopen het hele weekend van veel diverse muzikale 

en theatrale activiteiten verspreid over de hele binnenstad. 
Kinderen kunnen dat weekend ook een bezoekje brengen aan 
de kerstman, die zetelt in het Huis van de Kerstman in de Van 

Berlostraat.

Na Kerstmis
Van donderdag 27 t/m zondag 30 december landt het Weerter 

Wintercircus in de binnenstad. ’s Middags worden diverse kleine 
nostalgische voorstellingen gespeeld terwijl kinderen die zich 
hiervoor hebben aangemeld oefenen om deel te nemen aan de 
grote eindshow aan het einde van de middag. Ouders die rustig 

willen winkelen krijgen zo alle gelegenheid door de binnenstad te 
slenteren terwijl hun kinderen oefenen op de circusacts.

Winters Weert wordt afgesloten met Marktrecht voor elke 
Weertenaar, de gezelligste vrijmarkt in de open lucht, waarvoor 

geïnteresseerden vooraf een kraam reserveren.

Intocht Sinterklaas
zoNdag 18 NoVember

① werthaboulevard -> markt

Huis van Nicolaas
ma 19 NoVember t/m di 4 december

② franciscus huis weert

Pieten Party
zoNdag 25 NoVember

zoNdag 2 december
③ gehele binnenstad
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Kerststal in ‘t Klooster
zaterdag 15 t/m zoNdag 30 december
④ birgittinessenklooster maasstraat

Santa Walk
zoNdag 16 december

⑤ paterskerk
(route door binnenstad)

Winters entertainment
VolgeNS programma
⑥ gehele binnenstad

Huis    Kerstman
doNderdag 20 t/m zoNdag 23 december

⑦ van berlostraat

Foodstock wintereditie
Vrijdag 21 t/m zoNdag 23 december

⑧ markt

Late Night Shopping
zaterdag 22 december

gehele binnenstad

vande

Weerter Wintercircus
woeNSdag 27 t/m zoNdag 30 december

⑨ markt

Marktrecht voor
elke Weertenaar

zoNdag 30 december
⑩ nieuwe markt

Winters entertainment
VolgeNS programma
⑥ gehele binnenstad
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Meer informatie en programmadetails zijn te vinden op www.wintersweert.nl.

centrummanagement weert en biz ondernemers heten u van harte welkom! winters weert staat voor gezelligheid, vermaak 
en heerlijk shoppen in de karakteristieke binnenstad van weert. Het programma van winters weert herbergt tal van feestelijke 

activiteiten verspreid over de binnenstad, uitermate geschikt om te combineren met een middag of avond winkelen. Het programma is 
verdeeld over drie feestelijke periodes



Studie aan de Tractor-Universteit
Jop van Melick heeft zojuist via uitzending gemist 
alle wedstrijden in de eredivisie teruggekeken. 
En zeker die van PSV. Want ook al zit hij bijna 
8.000 km verderop aan de andere kant van de 
oceaan: “Ik ben nog altijd een groots PSV-
fan”, zegt hij enthousiast. Zelf voetbalde hij 
vanaf zijn tiende in de jeugd bij ‘de Heij’ (SV 
Altweerterheide). Begon op zijn 15e fanatiek met 
darten en kocht op zijn 16e zijn eerste trekker. De 
zondagen werden besteed aan darttoernooien en 
trekkertrekwedstrijden. Zijn liefde voor de tractor 
is duidelijk terug te zien op facebook. Hier staat 
dat hij studeerde aan de ‘International Harvester 
Company’. Nieuwsgierig vragend naar deze 
opleiding kan Jop een glimlach niet onderdrukken: 
“Haha, dit is een grapje, de meesten die mij 
kennen begrijpen dit wel. International Harvester 
is een tractormerk waarmee ik van jongs af aan 
ben opgegroeid en waarvan ik veel trekkers heb 
gehad en nog steeds heb.” Jop heeft van zijn 
hobby zijn beroep gemaakt. Hij rijdt dagelijks 
op enorme tractoren over gigantische percelen 
van 64 hectare met aardappelplanten in Outlook 
Saskatchewan, Canada. 

Wat als…?
Tot zijn achtste jaar groeide Jop op met 
kangoeroes, kraanvogels, alpaca’s, flamingo’s en 
veel andere speciale soorten vogels. 
Zijn vader heeft een dieren/vogelkwekerij in 
Altweerterheide. Na de scheiding van zijn ouders 
gaat hij met mam en zijn zeven jaar oudere zus 
een kilometer verderop wonen op de boerderij 
van zijn grootouders. Jop vertelt: “Mijn opa 
en oma hadden een melkveebedrijf met een 
eigen kaasmakerij en een winkeltje aan huis. 
Ik was hier altijd al veel in de weekends en in 
de vakanties aangezien ik meer passie had voor 
tractoren dan voor beesten.” Toen zijn opa stierf 
was er niemand van de vijf ooms van Jop bereid 
om het bedrijf over te nemen. Jop denkt daar 
nog wel eens aan terug: “Wat als ik tien jaar 
ouder was geweest destijds? Misschien had ik het 
wel over kunnen nemen. Maar het mocht helaas 
niet zo zijn. 

Het bedrijf is daarna gestopt en de boerderij 
is verbouwd tot vier woningen en de gebouwen 
worden nu gebruikt voor voertuigstalling zoals 
caravans en campers.”

Was Jop van Melick (25) indertijd tien jaar ouder geweest dan had hij waarschijnlijk het boerenbedrijf 
van zijn opa overgenomen. Dan was hij nu melkveeboer in Altweerterheide. Met wellicht een 
Heiknuiterinneke aan zijn zijde. Dan ging hij darten bij café de Hook en op zaterdag naar Eindhoven 
voor een wedstrijd van zijn favoriete voetbalclub. Maar zoals John Lennon het in 1980 al zei: ‘Live is 
what happens to you while you're busy making other plans’. 

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

Zaaien en oogsten
Na de basisschool gingen zijn vrienden naar de 
Philips van Horne en het College. Jop niet. Hij 
ging naar Sint-Jansberg in Maaseik. Hij weet 
het nog goed: “Door mijn moeder werd ik min 
of meer gedwongen om in België naar school te 
gaan. Destijds zeer tegen mijn zin. Volgens haar 
was dat nodig vanwege de strikte discipline waar 
de Belgische scholen om bekend staan. Nu kan ik 
wel zeggen dat het misschien de beste optie is 
geweest.” Na twee jaar Sint-Jansberg volgde het 
Biotechnicum in Bocholt (landbouwschool). Toen 
hij hier in 2012 mee klaar was, wilde Jop eerst 
wat van de wereld zien voordat hij aan huis/
vrouw/kinderen begon zoals hij het zelf zegt. 
Via internet kwam hij uit bij een Friese boer 
in het Canadese Outlook Saskatchewan die een 
Nederlandse werknemer zocht. Ook de Canadese 
Samantha Murphy was hier aan het werk. De 
vonk sloeg over en ‘van het een kwam het ander’ 
vat Jop het kort samen. “Na het oogstseizoen 
zijn we samen naar Australië gegaan en hebben 
daar vier maanden voor een akkerbouwbedrijf 
gewerkt. In het voorjaar gingen we dan weer 
terug naar Canada om aardappels te poten. In de 
zomer werkte ik weer twee tot drie maanden in 
Nederland en in het oogstseizoen weer in Canada. 
Daarna ben ik nog drie maanden naar Nieuw-
Zeeland geweest. Hier heb ik erwten gedorst 
voor Heinz. In die tijd werkte Sam in Australië op 
een boerderij op Kangoeroe Island.”

Jop van Melick zit lekker op de trekker 
 in Outlook Saskatchewan Canada 
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wegvanhier

Ingeburgerd als een echte Canadees
Na jaren van op en neer reizen settelde het 
jonge stel zich in september 2015 in Outlook 
Saskatchewan. Dit is een dorpje met drieduizend 
inwoners en ligt honderd kilometer ten zuiden 
van Saskatoon, een stad met 250.000 inwoners. 
Twee jaar geleden werd hun zoontje Joey 
geboren en volgend jaar maart komt daar nog 
een kleintje bij. Voordat je in Canada kunt wonen 
en werken moet je een heel traject doorlopen. 
Jop: “Eerst kom je tweemaal op een eenjarig 
werkvisum. Daarna begin je aan een programma 
waarvoor je aan bepaalde eisen moet voldoen; 
het ‘saskatchewan skilled worker program’. Dat 
duurt twee jaar en dan kun je aan je ‘permanent 
residentie’ beginnen. Hiermee ben ik gestart in 
september 2015 en in juni 2018 heb ik eindelijk 
mijn PR gekregen. De meeste mensen schakelen 
daar iemand voor in en betalen duizenden dollars, 
ik heb alles zelf gedaan. Dit kostte veel tijd en 
moeite en ik ben blij dat ik er eindelijk van af ben. 
Met mijn PR-card kan ik gewoon leningen krijgen 
bij de bank, eigenlijk alles wat een Canadees kan, 
behalve stemmen”, zegt Jop trots.

50.000 kilo aardappelen per dag
Jop is manager bij Spudwyk farms, een 
akkerbouwbedrijf met zo’n 400 hectare 
aardappelen (dit zijn vier miljoen vierkante 
meters!). Jop legt uit wat zijn werk inhoudt: “Ik 
werk gemiddeld 60 uur per week het hele jaar 
rond. In mei beginnen we met aardappels poten, 
we maken dan dagen van 14-16 uur, zes dagen 
in de week. Juli en augustus bestaan uit lange 
dagen met het spuiten van vloeibare kunstmest, 
bestrijdingsmiddelen en het doodspuiten van de 
aardappelen.” Doodspuiten? Ja dat zit namelijk 
zo; voordat de knollen gerooid worden, wordt 
het gewas loofgeklapt en/of doodgespoten. 
Door deze loofdoding vormen de knollen een 
steviger schil, waardoor ze bij het rooien minder 
beschadigd worden. 

Jop gaat verder: “Vanaf eind augustus tot 10 
oktober zijn we aan het oogsten en maken we ook 
werkdagen van 14 tot 16 uur. Daarna moeten we 
de velden voorbereiden voor het teeltjaar erna. 
Dat doen we tot de dag dat de grond bevroren 
is. Van begin november tot begin mei leveren we 

gemiddeld twee vrachtwagens met aardappelen 
(50 ton) per dag af aan de fabriek in Edmonton, 
zo’n 700 km verderop. Die aardappelen moeten 
op maat gesorteerd worden en de grotere, 
biologische aardappelen die we telen worden 
gewassen met onze wasinstallatie en die gaan 
naar Moses Lake in Washington (USA). Dit zijn 
meestal gewoon dagen van acht tot vijf uur.”

Plussen en minnen
Wat is het mooiste aan je werk? Jop aarzelt geen 
moment: “Het geeft een enorme voldoening als 
je na al die lange werkdagen de prachtige groene 
velden ziet in de zomer en de goede opbrengsten 
tijdens de oogst. Ook het buiten kunnen werken 
tijdens de warme maanden en binnen werken 
tijdens de ijskoude wintermaanden is op zich 
niet verkeerd.” Want ijskoud wordt het daar in 
Outlook. Temperaturen van -40 graden zijn heel 
normaal. “Dat zal ook nooit wennen voor mij”, 
zegt Jop. “In Nederland klagen we vaak over het 
weer maar eigenlijk is het zo verkeerd nog niet 
vergeleken met de winters hier.”

Jop: “Wat ook een groot pluspunt voor mij was 
om hierheen te komen is dat de percelen grond 
hier gigantisch zijn vergeleken met Nederland. 
En dat de prijzen veel lager liggen. Als je in 
Nederland niet een bestaand akkerbouwbedrijf 
van je vader kunt overnemen dan is het vrijwel 
zeker onmogelijk om met niks te beginnen gezien 
de dure grond, er is weinig beschikbaar en al de 
regelgevingen die erbij komen kijken. Hier in 
Saskatchewan zijn alle stukken land precies 64 
hectare groot (160 acre) en wordt er beregend 
met pivots. Dit zijn beregeningsinstallaties die 
vast op het veld blijven staan, in de rondte 
draaien en ongeveer 48 van de 64 hectare 
kunnen beregenen. De droogland-hoeken die 
niet beregend worden, worden vaak niet eens 
ingezaaid. Dat is in Nederland wel anders waar 
iedere vierkante meter gebruikt wordt.”

Buitenmens gaat ervoor
Als kind droomde Jop ervan om ooit zijn eigen 
loonbedrijf te hebben. Nadat hij een aantal jaren 
voor een loonwerker had gewerkt denkt hij daar 
nu anders over. “Een loonbedrijf, dat is hollen en 
stilstaan. Als het mooi weer is en al je vrienden 
op het terras een pilsje zitten te drinken dan 
moet de loonwerker juist aan de bak, vooral in 
het weekend. En bij regenweer krijg je dan een 
dag vrij waar ik als ‘buitenmens’ weer weinig mee 
kan. Ik hoop binnen nu en twee jaar een contract 
voor aardappelen binnen te hebben (in Canada 
moet je eerst een contract hebben voor afzet) en 
dan mijn eigen weg te kunnen gaan. Mijn vader 
begon op jonge leeftijd voor zichzelf en ik hoop 
hetzelfde te kunnen doen. Als je echt iets heel 
graag wil dan lukt het ook. Als je er maar vol voor 
gáát!”, zegt Jop resoluut.

8
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Hoogstraat 6, Weert
0495 795 141  www.pointblanktattoo.nl

inbedrijf

“Een tattoo vertelt altijd een verhaal”
Het is een emotionele uiting

Creatief talent
Marsha (36) begon haar bedrijf in 2011. Daarvoor 
was ze al enkele jaren in dienst als tatoeëerder 
in België. Haar opleiding aan de kunstacademie in 
Rotterdam bracht niet wat ze ervan verwacht had 
en wat ze zocht. “Ik had veel meer ‘vrijheid’ en 
diepgang in techniek verwacht en omdat de op-
leiding niet aansloot bij mijn verwachting, ben ik 
gestopt. Nadat ik enkele jaren administratie had 
gedaan bij een bedrijf kreeg ik de kans om aan de 
slag te gaan als tatoeëerder. Dat bleek een schot 
in de roos. Hier kon ik mijn creatieve ei kwijt en 
met het tekentalent dat ik had, kon ik veel ont-
werpen zelf bedenken en maken.  

Zo kwam het dat ik in 2011 een eigen shop startte 
aan de Hoogstraat in Weert.” Het bedrijf groeide 
en na enkele jaren was de ruimte zelfs te klein. 
Marsha besloot om te verhuizen naar een groter 
pand aan de overkant van de promenade.

Prettige sfeer
Marsha praat vol passie over haar vak. “Toen ik 
begon werkte ik alleen als tatoeëerder met een 
piercer (deze werkt zelfstandig. red) . Nu werken 
we met vier tatoeëerders en twee piercers.” De 
vraag is groot en voor sommige grote ontwerpen 
is er zelfs een wachttijd van maanden. Marsha: 
“We plaatsen zeer diverse tattoos, van kleine 
ontwerpen op onzichtbare plekken tot hele grote 
opzichtige op armen, benen of rug. Er komen hier 
klanten uit het hele land en uit België. We nemen 
tijd voor een klant. Het gaat ook vaak om een 
emotionele uiting die mensen laten plaatsen. Dat 
heeft te maken met een geliefde of een overle-
den iemand, maar ook met levensmotto’s. Tijdens 
het tatoeëren – wat soms uren duurt – krijg je een 
band met iemand. Daarom is gevoel in onze zaak 
een belangrijk issue. We streven naar een prettige 
energie en we houden rekening met privacy. Alles 
om het de klant naar de zin te maken.”

Veiligheid
In een zaak waar veel met naalden op en in de 
huid gewerkt wordt, is goede hygiëne natuurlijk 
van groot belang. Marsha: “Wij zijn hier erg sterk 
in. Goede materialen en werkwijzen én weten 
waar je mee bezig bent. We gaan zeer frequent 
naar conventies waar je veel leert over technie-
ken en toepassingen, maar ook over gezondheid 
en hygiëne. Om de twee jaar worden we gecon-
troleerd door de GGD. Zij letten op materialen, 
werkwijzen, producten en inrichting. Bij goed-
keuring ontvang je een certificaat dat zichtbaar 
opgehangen moet worden. Daarnaast komt de 
VWA (voedsel- en warenautoriteit) tussendoor on-
aangekondigd controles uitvoeren. Ik vind dit erg 
belangrijk en het geeft ook aan dat het vak serieus 
genomen wordt.”

Moeder
Naast onderneemster is Marsha ook moeder. Sa-
men met Marko hebben ze twee dochters, Caridee 
(10) en sinds vorig jaar Ocean (inmiddels 1 jaar). 
“Ik heb een vaste dag die ik thuis bij mijn kinde-
ren ben. Daarnaast doe ik ook veel ontwerp- en 
tekenwerk thuis. In de salon maken we lange da-
gen. Vaak van 9.00 tot 20.00 uur. Het is intensief 
en geconcentreerd werk en ik ben vaak laat thuis. 
Daarom die vaste dag voor mijn gezin. Ik wil ook 
‘mama’ kunnen zijn.”

Ambities
Gevraagd naar haar ambities of plannen 
antwoordt ze duidelijk en helder. 
“Groeien qua kwaliteit en 
service. We zijn in omvang groot 
genoeg. Dit is overzichtelijk en 
beheersbaar. We richten de 
aandacht op de kwaliteit die 
goed moet blijven. Zowel 
wat de uitvoering betreft, 
als de ontwikkeling 
van technieken en 
processen. Daarom 
gaan we zoveel naar 
tattoo-conventies 
en tekenlessen 
over de hele 
wereld. 
Ook de aan-
dacht en het 
comfort voor 
onze klanten 
zijn superbe-
langrijk. Daar 
blijven we 
mee bezig. 
Die ambitie 
willen we 
de komende 
jaren 
uitvoeren en 
uitdragen.” 

In deze MannenSpecial past zeker een onderwerp over tatoeëren. Niet 
dat het een mannenaangelegenheid is maar omdat het een stoer imago 
heeft. Volgens eigenaresse Marsha Muijsers van Point Blank Tattoo & 
Piercing valt dat wel mee. “Tattoos zijn van alle dag, voor iedereen en 
voor mij niet speciaal stoer”, vertelt ze ontspannen in haar prachtige 
salon aan de Hoogstraat. “Ik vind het een prachtige uiting van emotie, 
in welke vorm dan ook. En het is dankbaar werk om dat voor iemand te 
mogen betekenen.”

Desiré Kappert
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HDC telt vijftien leden: IT’ers, vlaaienbakkers, productiemedewerkers, medewerkers 
in de zorgsector. Het is een hechte mannengroep die er zeer regelmatig een biertje 
pakt, maandelijks vergadert en eenmaal per maand een (cover)band plaatst, binnen 
op de bühne of buiten onder de gezellige overkapping, met BBQ natuurlijk. Er komen 
vrouwen naar de feestjes, maar zij mogen geen lid worden. “We willen het gezellig 
houden”, is het eensluidende motto. Het komt overigens ook voor dat mannen, 
hoewel Harleyrijdend, worden afgewezen als clublid. “We moeten er met z’n allen 
vóór zijn, anders gaat het niet door!” Nieuwe leden worden ‘ontgroend’, dat spreekt 
voor zich. Er wordt gelachen: “Het gaat er tegenwoordig wat minder grof aan toe. We 
laten ze geen beschimmelde vlaaien meer eten of een paintballpeloton ondergaan.” 

Dat ik nog nooit op een feestje van de Harleyclub geweest was, is eigenlijk 
vreemd. Veel van degenen die de HDC Weert (Harley Davidson Club) bezoeken, 
zijn namelijk geen onbekenden van me. Het zal het merk motor zijn geweest 
waarop ik ooit zat: een Kawasaki. Dat is natuurlijk geen porem bij al die kekke 
Harleys. De motorrijder van destijds, bij wie ik achterop de motor zat, had weinig 
behoefte aan gesleutel en gehannes en dus was een Harley geen optie. Anders had 
ik vast en zeker het clubhuis, in het buitengebied van Swartbroek, al eens eerder 
bezocht. Overigens een man cave pur sang, met Harley gadgets en rit-trofees! Het 
ruikt er naar hout, leer en bier. Verrassend genoeg, vind je er geen afbeeldingen 
van een slanke schone. Harley business is men business!

Aan de bar zit een tiental heren. Gekleed in leren jackies, voorzien van de 
bijbehorende versierselen én natuurlijk het HDC-logo. Flesje bier voor de neus. 
Pratend over het leven zoals het is. Het enige waarin de Harleyrijder zich 
onderscheidt, is namelijk het feit dat ‘ie Harley rijdt. Voor het overige is er niks 
spannends aan. “Dat is ook een van de redenen waarom we meewerken aan dit 
artikel”, aldus voorzitter Peter Vleeshouwers. “We willen de Harley Club in een 
positief daglicht plaatsen. We zijn gewoon een vriendengroep, die af en toe een 
feestje houdt. We zijn geen MC. Dat willen we ook niet.”

Door Francis Bruekers

Harley Davidson Club Weert, thuishonk van de ‘stoere’ Harleyrijder
“De ontgroeningen zijn tegenwoordig minder grof”

De Harleyrijder is 40+. Steeds minder jongeren rijden motor, en al 
helemaal geen Harley. “Wij werkten vroeger bij de kippenboer en 
verdienden zo een hoop geld. Dat ging op aan stappen, maar daarvan 
heb ik ook gespaard voor mijn Harley. Dat was mijn grote wens.” Een 
van de leden aan het woord. De overige mannen beamen dit. “Van 
rekken vullen in de supermarkt kun je geen Harley betalen.”

eenhuisvertelt
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Harley Davidson Club Weert, thuishonk van de ‘stoere’ Harleyrijder
“De ontgroeningen zijn tegenwoordig minder grof”

Het honk werd volledig herbouwd. De verhurende boer zette de ruwbouw op. 
De mannen bouwden voort, met als resultaat een tof clubgebouw, voorzien van 
ruig (ontmanteld) wapentuig, een verdwaald ingebouwd bierflesje, een bestickerd 
toilet én – jawel – een inloopkoelkast! Ieder jaar op dezelfde datum herdenkt 
de club de brand, vanaf zeven uur ’s ochtends tot in de late uurtjes. Dit is een 
regelrechte bezegeling van hun vriendschap. Overigens is de nieuwe kachel een 
staaltje creativiteit van de bovenste plank. De mannen zijn trots op hun kachel en 
noemen het ‘ons olifantje’. 

eenhuisvertelt

Een kwart eeuw geleden begon het verhaal van HDC Weert, in een van 
de leegstaande stallen achter een boerderij in het buitengebied van 
Swartbroek. Een ‘hok’ werd omgebouwd tot honk, met alles d’r op en 
d’r aan, zoals een kachel om de locatie te verwarmen, want het was 
vriezends koud in die niet geïsoleerde stal. Na een bijeenkomst kwam 
het regelmatig voor dat er bikers bleven slapen ’s nachts. Een aantal 
van hen moet een engeltje op de schouder hebben gehad in die bewuste 
decembernacht in 1995, toen de stal in de hens vloog. Gelukkig raakte 
niemand gewond. 



Maak kennis met de Rughuis Methode.

Dagelijks rugpijn en al 
veel geprobeerd?

Zuidhoven 11, 6042 PB  Roermond

Een bewezen behandeling bij chronische pijn 
aan uw rug, nek of bekken. 
Het Rughuis is een SGGZ instelling met zes focusklinieken in heel 
Nederland, waaronder in Roermond. Door onze interdisciplinaire, 
gedragsmatige aanpak werken wij drie keer per week, 26 weken lang, 
intensief met u naar een blijvende verbetering van uw kwaliteit van 
leven.

U krijgt alle persoonlijke aandacht van een eigen team van specialisten 
dat een behandeling op maat voor u samenstelt. Deze behandeling 
wordt volledig vergoed in het basispakket.

Meer weten?  
Kijk op www.hetrughuis.nl of bel: 088 000 16 00.

Gemiddelde 
Cliëntwaardering

8,9
400+ reviews op

hetrughuis.nl

Na twee jaar met rugklachten rond gelopen te hebben, heeft een neuro-
chirurg mij doorverwezen naar Het Rughuis. In het begin kostte het me 
best veel moeite om mijn draai te vinden, maar voor het eerst sinds 
twee jaar kan ik zeggen dat het heeft geholpen. Ik ben een gelukkiger 
mens geworden! Er werken echte vakmensen en de sfeer is ontspannen. 
Door Het Rughuis heb ik meer grip op mijn lichaam en geest gekregen.

  “Ik ben een

gelukkiger 
         mens geworden!”

- Richard, bierbrouwer

Kelvinstraat 10,  Weert
0495 450 555

infoweert@autobedrijfrutten.nl
www.autobedrijfrutten.nl

V40 EDITION/POLAR+

voordeel tot € 8.405,-

V60 BUSINESS SPORT

korting € 5.000,-

V60 CROSS COUNTRY

korting € 5.000,-

S90

korting € 5.000,-

V90

korting € 5.000,-

V90 CROSS COUNTRY

korting € 5.000,-
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Herensociëteit Amicitia 1842 staat van oudsher bekend als een vereniging die tot doel heeft ‘een band van vriendschap en welwillendheid tussen de 
leden te bevorderen. Gezelligheid staat hierbij hoog in het vaandel.’
Om lid te kunnen worden moet je van het mannelijk geslacht zijn. Weduwen van oud-leden worden buitengewoon lid. Sinds de jaren ’90 kunnen ook 
andere vrouwen als buitengewoon lid worden toegelaten. Het besluit hiertoe werd niet van harte genomen en had te maken met de eerste vrouwelijke 
burgemeester in Weert, mevrouw Loekie van Maaren. De burgemeester kreeg namelijk uit gewoonte een erefunctie bij de sociëteit. Mevrouw Van Maaren 
werd het eerste buitengewoon lid, niet zijnde een weduwe van een oud-lid.
Het buitengewoon vrouwenlidmaatschap kan aangevraagd worden maar dan heb je wel drie stemgerechtigde herenleden als referenten nodig voordat je 
door de ‘ballotagecommissie’ wordt beoordeeld.
Word je aangenomen dan mag je deelnemen aan activiteiten die de sociëteit organiseert, met uitzondering van de maandelijkse algemene ledenvergadering. 
Buitengewone leden (dames) mogen níet introduceren en hun eventuele partner mag níet deelnemen aan activiteiten. 
Sociëteit Amicitia ontving in 2017, bij de viering van het 175-jarig bestaan de Penning van Verdiensten van de Gemeente Weert. Het college van 
burgemeester en wethouders besloot deze penning toe te kennen ‘als blijk van zeer grote waardering en erkentelijkheid.’ 
Maar is zo’n exclusieve herensociëteit nog van deze tijd?

watzoujijdoenmet

Mijn eerste reactie op deze vraag is: “Nee, natuur-
lijk niet”. Vrouwen zijn er welkom, maar mogen 
niet meebeslissen over wie toegelaten wordt in 
de eigen club! Ook het feit dat er wordt geforma-
liseerd wie er deel uitmaakt van de eigen groep 
is niet meer van deze tijd. We zien nog steeds, 
dat mensen zich heel veel begeven in hun eigen 
(veilige?) kringetje. Maar de interesse in mensen 
daarbuiten die anders zijn, groeit gelukkig ook.
Terug naar het doel van de herensociëteit. De tijd 
ligt ver achter ons, dat alleen seksegenoten on-
derling vriendschap kunnen ontwikkelen en gezel-
ligheid kunnen creëren. Al ervaar ik in deze tijd 
ook, dat mannen in hun onderling contact naar 
elkaar toe trekken en dat vrouwen dat overigens 
ook doen. Volgens mij draagt de maatschappij – 
en daarbinnen de opvoeding van kinderen – nog 
steeds veel verschil tussen de seksen in zich. Het 
zal nog wel een flinke tijd duren voordat helder 
wordt wat hiervan is aangeboren en wat er is aan-
geleerd.

Een herensociëteit van 175 jaar oud is niet meer 
van deze tijd, maar het laat ons wel de tijdsgeest 
zien waar we vandaan komen. Het voortbestaan 
ervan houdt ons bewust van de richting waarin we 
ons als maatschappij ontwikkelen.

Sociëteit Amicitia is zeker nog van deze tijd en 
voorziet in een duidelijke behoefte, getuige het 
feit dat wij maandelijks nieuwe leden, zowel da-
mes als heren, mogen verwelkomen.  De Sociëteit 
is meegegroeid met de maatschappelijke ontwik-
kelingen, staat midden tussen de Weerter bevol-
king, is toegankelijk en niet zo exclusief zoals dit 
in het verre verleden geweest is. Een geheime bal-
lotage bestaat al vele jaren niet meer, hiervoor is 
een introductieregeling in de plaats gekomen.  Het 
gevarieerde aanbod van activiteiten zoals bridge-
drives, muziekavonden, wandel- en fietstochten, 
culinaire avonden, excursies, lezingen, Sinterklaas 
voor de (klein)kinderen en vele andere wisselende 
activiteiten onderstrepen de doelstelling om een 
sociale vereniging te zijn. Al deze activiteiten 
zijn zowel door de buitengewone leden als door 
de gewone leden en hun partners te bezoeken. De 
maandelijkse ledenvergadering is nog uitsluitend, 
en van oudsher, een herenavond. Deze 176 jaar 
oude traditie houden we in ere. Het buitengewoon 
lidmaatschap bestaat al heel lang en is ontstaan 
uit de regeling dat weduwen van leden gebruik 
konden maken van activiteiten binnen de Socië-
teit. Het buitengewoon lidmaatschap is een aantal 
jaren geleden herzien en nu ook toegankelijk voor 
dames zonder eerdere binding met Amicitia. Hier-
van wordt frequent gebruik gemaakt. Wij kunnen 
dus met recht zeggen dat Sociëteit Amicitia nog 
zeker van deze tijd is en dat hopen we nog lang te 
kunnen voortzetten. 

Weert anno 2018, waar ik al 12 jaar trots gemeen-
teraadslid ben. Minder ‘gruuëts’ was ik bij het lezen 
van deze inleiding! Ik was altijd in de veronderstel-
ling dat mannen en vrouwen, weliswaar fysiek niet 
gelijk, hier in Weert wel gelijkwaardig zijn aan el-
kaar. Ook met de komst van het AZC bleek dit: Zé 
moeten onze waarden en normen wel respecteren 
en mannen en vrouwen zijn hier gelijk! Tja, wel 
als het om anderen gaat, maar als het om onszelf 
gaat...

Begrijp mij niet verkeerd, ik gun mannen echt wel 
hun clubje. En misschien moet je als vrouw zijnde 
van sommige clubs geen lid wíllen zijn, maar dat 
is nog altijd anders dan dat je er géén lid van mág 
zijn. Dit is een vorm van discriminatie, die het col-
lege van B&W ook nog toejuicht door een Penning 
van Verdiensten uit te reiken! Er is pas sprake van 
een verdienste als deze heren tot het besef komen 
dat vrouwen uitsluiten, op grond van hun geslacht, 
niet van deze tijd is. 

Vervang het woord vrouwen door ouderen, vluch-
telingen, mensen met een beperking, LHBTI+'ers, 
moslims, joden of atheïsten en Weert zou te klein 
zijn. Althans ik hoop dat Weert dan te klein zou 
zijn...

Irma Beljaars (61), 
psycholoog

Peter van Wegberg (65), President van 
Sociëteit Amicitia in Weert

Fanida Kadra (34), gemeenteraadslid PvdA, 
feministische ‘Rooie Vrouw’

Herensociëteit nog van deze tijd?
watzoujijdoenmet

Door Ton Adriaens      



Teun Moors, Weerter krachtpatser: ‘Ik wil gewoon sterk zijn.’ 
Door Ton Adriaens

mooimens

deelnemers minder indrukwekkend dan op TV. 
Het besef groeide dat ik me met hen zou kun-
nen meten. Toen ben ik in Antwerpen specifiek 
gaan trainen op ‘Sterkste Man’. Dat is een to-
taal andere discipline dan een gereglementeerde 
krachtsport als powerliften. Daar zit een bond 
achter en er worden dopingcontroles gehouden. 
‘Sterkste Man’ zou je oneerbiedig een kermisat-
tractie kunnen noemen maar je moet er wel ont-
zettend veel voor doen. Het is een buitensport, 
met onderdelen als vrachtwagen trekken, stenen 
kogels of boomstammen tillen en tractorbanden 
flippen. Je hebt er veel massa voor nodig. Naast 

krachttraining is veel eten daarom belangrijk. 
In de aanloop naar een wedstrijd probeer  

Het is een indrukwekkende man die mij met een 
vriendelijk gebaar binnen vraagt. 115 kg zwaar, 
1.89 m lang, een borstomvang van 125 cm en 
biceps van 52 cm. Ik kan er bijna twee keer in. 
Zijn zoontjes Gijs (4) en Ties (5) komen mij in de 
hal tegemoet: “Ik kan ook al heel veel tillen!” 
laat de kleinste mij glunderend weten. Teun 
Moors (36) blijkt de bescheidenheid zelf. Niet 
de opgepompte testosteronbom die dergelijke 
krachtspatsers zo vaak kenmerkt. 
In 2010 was hij de Sterkste Man van Limburg. 
In 2017 werd Teun Nederlands kampioen 
Classic Powerliften in de 120 kg klasse. Bij het 
kampioenschap ‘Sterkste Man van Nederland’ in 
2013 ’15 en ’16 werd hij zesde en in juli van dit 
jaar negende. 

STERKSTE MAN
Om maar meteen met de deur in huis te val-
len: Ontwikkel je een dergelijke spiermassa 
met uitsluitend krachttraining en veel boter-
hammen met pindakaas of moeten anabole 
steroïden en hormoonspuiten een handje 
helpen?
Er zal bij ‘Sterkste Man’ best gebruikt wor-
den. Ik doe daar niet aan mee. Om het 
niveau in Nederland te halen is het ook 
niet nodig. Je moet wel geduld hebben, 
natuurlijke spiergroei gaat langzaam. Wel 
gebruik ik goedgekeurde voedingssup-
plementen. Op de sportschool waar ik als 
zestienjarige begon, werd me duidelijk 
gemaakt dat ik zonder anabolen nooit 
‘Sterkste Man van Nederland’ zou kunnen 
worden. Die ambitie heb ik toen laten 
varen. Maar ik bleef wel fanatiek trai-
nen. Negen jaar later ging ik eens kijken 
bij de regionale wedstrijd ‘Sterkste Man 
van Limburg’ en realiseerde ik me dat ik 
de gewichten die daar gepakt werden ook 
wel aankon. In werkelijkheid bleken de 

ik mijn gewicht op 130 kg te krijgen. 
Een buikje helpt je bij het kogels 

tillen en met kracht én gewicht trek 
je een vrachtwagen gemakkelijker in 

beweging. Als ik zelf de vijf onder-
delen van een kampioenschap zou 

mogen kiezen dan zou ik zeker 
een kans maken om de titel te 
pakken. Ik heb al mijn concur-

renten namelijk wel eens op een 
onderdeel verslagen.

DOPING
Frustreert het niet enorm dat 

je in een oneerlijke 
concurrentiestrijd zit?

Dat heb ik van mij afgezet. 
Iedereen in het wereldje weet 

dat er hier en daar gebruikt 
wordt maar er is een soort 

erecode om daar niet over te 
praten. Het heeft ook absoluut 

geen zin. Bekennen leidt tot 
hoon en ontkennen tot 
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Teun Moors, Weerter krachtpatser: ‘Ik wil gewoon sterk zijn.’ 

mooimens

achterdocht. Ik doe ook aan powerliften omdat 
daar wél dopingcontrole is. Ik praat dus niet over 
doping maar laat door mijn daden zien wat ik 
kan. Het NK powerliften, mét dopingcontrole, 
was een week voor de kwalificatie voor ‘Sterkste 
Man’. Het is trouwens niet zo dat ik geen respect 
heb voor diegenen die doping gebruiken. Ook zij 
moeten toch superhard trainen en hebben waar-
schijnlijk meer kans op blessures. De trainingen 
zijn echt heel zwaar en er zijn er maar weinig die 
dat aankunnen. Voor die inzet heb ik respect, niet 
voor het dopinggebruik. Misschien hebben zij er 
zelfs nog meer voor over dan ik want ik wil mijn 
gezondheid niet op het spel zetten om Sterkste 
Man van Nederland te worden. Mijn vrouw Marieke
heeft tijdens haar Social Work-opleiding als af-
studeerproject gekozen voor ‘het gebruik van 
anabolen onder jongeren’. Die bleken totaal niet 
op de hoogte van de risico’s die het zowel licha-
melijk als psychisch met zich meebrengt. 
Wat mij veel meer frustreert is mensen die 
zeggen dat het niet mogelijk is om het Nederlands 
topniveau te halen zonder doping. Dat zijn vaak 
mensen die zelf niet eens trainen, maar ze zorgen 
er wel voor dat de jeugd die mening overneemt 
en voor waarheid aanziet, met als gevolg dat 
juist veel jeugd gebruikt.

ANEKDOTE
Mijn ouders zagen het aanvankelijk totaal niet 
zitten in mijn sportschoolactiviteiten en waar-
schuwden mij voor het gebruik van ongeoorloof-
de middelen. Dat was ik ook helemaal niet van 
plan maar ik had wel een keer een pot natuur-
lijke voedingssupplementen gekocht, HMB. Mijn 
moeder vond die pot in mijn sporttas, dacht me-
teen het ergste en bracht op hoge poten die pot 
terug naar de sportschool! Mijn ouders kregen er 
later wel begrip voor toen mijn broer leerde over 
voedingssupplementen tijdens zijn studie fysio-
therapie. Tegenwoordig is er ook veel meer over 
bekend bij het grote publiek. 

Ik zag laatst op tv een bodybuilder die in de 
week vóór een wedstrijd 40 eieren per dag at! 
Hoe ziet jouw voedingspatroon er uit en aan 
welke hoeveelheden moet ik dan denken?
Bij bodybuilding wordt het vetpercentage zo 
laag mogelijk gehouden. Bij ‘Sterkste Man’ gaan 
spieren aanmaken en vettoename gelijk op.
  
Ik heb ook wel eens van de adviezen van pro-
fessionele voedingsadviseurs gebruik gemaakt 
maar dat werkte voor geen meter. Het gevolg 
van uitsluitend gezonde producten en veel fruit 
was dat ik afviel en slap werd. Bij ‘Sterkste Man’ 
zijn er geen gewichtsklassen en is de grootste en 
de zwaarste in het voordeel. Als ik nu ga ‘bul-
ken’ voor een wedstrijd dan kom ik aan 7000 

calorieën per dag terwijl een man gemiddeld aan 
2000 tot 2500 komt. ’s Morgens en ’s avonds drink 
ik dan naast mijn dagelijkse kost een havershake 
van 1,3 liter en gedurende de dag blijf ik eten. 
Op het werk eet ik dan twee uitsmijters met elk 
drie eieren of een paar hamburgers. Dat is best 
wel vermoeiend. Je hebt de hele dag een ‘after 
dinner dip’, je lichaam is voeding aan het ver-
teren. Op de wedstrijddag zelf eet ik dan heel 
weinig zodat je bloed naar je spieren gaat. 

Hoeveel trainingsarbeid verricht je per week?
Ik train drie keer per week twee uur in de 
sportschool op kracht en in het weekend vier 
uur op ‘Sterkste Man’. Achter mijn huis heb 
ik een open trainingsruimte gebouwd waar ik 
alle onderdelen kan oefenen. Het is echt een 
kwestie van discipline en doorzetten. Ties (5) 
en Gijs (4) vinden het leuk om op hun manier, 
spelenderwijs, mee te trainen. Op maat heb ik 
voor hen hetzelfde oefenmateriaal gemaakt. 
Hartstikke leuk om ze dan aan het werk te 
zien. Om me tijdens een wedstrijd te focussen 
maak ik ook ‘gebruik’ van mijn kinderen. Als ik 
bijvoorbeeld met gestrekte armen een gewicht 
zo lang mogelijk omhoog moet houden, stel ik 
mij voor dat het mijn kinderen zijn die ik persé 
moet vasthouden omdat ze anders in een ravijn 
vallen of zo. Dat pept mij mentaal enorm op.
Op wedstrijdniveau zijn er in Nederland een paar 
honderd deelnemers. Dat is een betrekkelijk klein 
wereldje. Dat betekent ook dat je veel zelf moet 
uitzoeken qua voeding of trainingsschema’s. 
Professionele begeleiding is als amateur niet op 
te brengen. Gelukkig heb ik aan mijn schoonvader 
Wim Bouhuisen een prima begeleider. Zonder 
hem was ik waarschijnlijk al gestopt. Hij heeft 
een eigen fysiotherapiepraktijk, geeft mij 
adviezen en vindt altijd een oplossing voor een 
eventuele blessure.
Ik train nu al ruim twintig jaar naturel en er is 
nog steeds progressie. Je moet geduld hebben. 
Er zijn in dit wereldje gasten die met hulp 
van verboden middelen heel snel op een hoog 
niveau komen maar vaak ook weer net zo snel 
vertrekken. Of je nu anabolen gebruikt of niet, 
de trainingsarbeid zul je toch moeten verrichten 
anders is het snel gedaan met je kracht.

Wat is de invloed hiervan op je familieleven 
en je verdere sociale contacten?
Voor de trainingen in het weekend moest ik 
altijd ver reizen. Eerst naar Antwerpen, later 
naar Friesland, Gelderland of Zuid-Limburg. 
Voor we kinderen kregen, trainde ik in de 
sportschool samen met mijn vrouw Marieke. Zij 
ging ook altijd mee naar wedstrijden en naar de 
weekendtrainingen. Toen onze kinderen overdag 
niet meer sliepen, wilde ik meer tijd samen met 

hen doorbrengen. Het was voor mij de keuze, 
of ik ging stoppen met ‘Sterkste Man’ of ik ging 
hier aan huis trainen. Het werd het laatste. Mijn 
verdere sociale leven wordt niet gedomineerd 
door mijn sport. Op feestjes en partijen hoef 
ik de taart niet te laten staan. Ik mag best een 
potje bier drinken en lekker eten. Verder ga ik 
ook wekelijks met vrienden poolbiljarten. 

Wat kun jij je als topsporter absoluut niet 
veroorloven? 
Weinig eten! Als je te weinig eet, is dat funest 
voor je kracht. En je moet natuurlijk blijven 
trainen en daarbij opletten dat je niet over-
traint. Ik heb een erg grote basiskracht en 
probeer op het juiste moment te pieken. Toen 
ik pas begon, trainde ik gewoon hard. Ik dacht 
dat ik altijd erg sterk was en dat ‘pieken’ alleen 
gold bij dopinggebruik. In 2010 deed ik voor het 
eerst mee aan ‘De Sterkste Man van Limburg’. 
Niemand kende mij en in de rankings vooraf 
werd ik bij geen enkel onderdeel in de top vijf 
voorspeld. Ik werd eerste!

Ik neem aan dat jij geen confectieoverhemd bij 
de H&M kunt kopen. Waar koop jij je kleding?
Dat is inderdaad niet zo eenvoudig. De speciale 
‘grote maten’-winkels zijn voor extreem dikke of 
lange mannen, niet voor brede mannen. Ik heb 
nog het geluk dat ik bepaalde broekmerken wel 
nog confectie kan kopen. Ik draag veel polo’s 
maar hemden en colberts moet ik op maat laten 
maken bij iTailor. De eerste keer dat ik daar mijn 
maten doorgaf kreeg ik een mailtje terug met de 
vraag of ik me niet vergist had! 

Je bent al ruim twintig jaar actief in de 
wereld van powerlifting en ‘Sterkste man van 
Nederland’.  Wat is je ultieme doel?
Mijn ultieme doel is heel simpel: Naturel zo sterk 
mogelijk worden met een relatief gezond vetper-
centage. Ik train om steeds sterker te worden, 
niet om een titel te behalen. Dat zou natuurlijk 
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een prettige bijkomstigheid zijn maar het is niet 
mijn doel. De finale halen, vind ik al een grote 
eer. Dat is ook het verschil met anderen en de re-
den waarom ik het lang volhoud. Ik gebruik mijn 
kracht bijvoorbeeld ook om, zelfs een dag voor 
een wedstrijd, bij een vriend een wasmachine 
naar boven te dragen. Met het oog op de wed-
strijd niet verstandig maar ik vind het helpen dan 
belangrijker. 

PESTGEDRAG
Wanneer is de belangstelling voor deze 
veeleisende krachtsport begonnen? Kun je 
daarbij een beeld schetsen van Teun Moors 
als kind en als puber?
Als kind was ik gefascineerd door het TV-
programma ‘Sterkste Man van Nederland’. Dat 
wilde ik ook, héél sterk worden. Krachttraining 
heb ik bewust uitgesteld tot na mijn groeispurt. 
Ik begon op mijn zestiende en ben nooit meer 
opgehouden. 
Ik was een stil, onopvallend en verlegen manneke. 
Daardoor was ik een gemakkelijke prooi voor 
pesters. Daar heb ik last van gehad. Ook op de 
middelbare school werd ik weleens gepest: petje 
afpakken, glas drank over mijn hoofd schudden, 
fietsbanden kapot steken, dat soort dingen. Toen 
ik als zeventienjarige in de weekends bij de 
bewaakte fietsenstalling in de stad ging werken 
was ik nog dun, had puisten en droeg een bril. Ik 
werd vaak uitgedaagd door jongeren die zonder 
bonnetje weg wilden fietsen. Daar moest een 
einde aan komen. Dat is ook een van de drijfveren 
geweest om te gaan trainen, om sterk te worden. 
Ik wilde met rust gelaten worden. Hoe meer ik 
trainde en hoe groter ik werd, hoe minder ik last 
had van mensen die problemen maakten. Van 
treiteren en pesten zijn altijd de zwaksten het 
slachtoffer. Ik kan daar nog steeds niet tegen. Als 
ik het nu zie gebeuren dan grijp ik in.
Ik heb enkele pesters van vroeger er wel eens op 
aangesproken. De een had er echt spijt van, de 
ander kon het zich niet herinneren.

Is er nog iets wat je kwijt wil?
Ja, ik heb nog een nieuwtje voor de lezers van 
Weert Magazine. Ik ben bezig met de organisatie 
van De Sterkste Man van Weert en ben daarover 
in gesprek met wethouder Martijn van den 
Heuvel, een oud klasgenoot van mij. Als het me 
lukt wordt het dan ook een kwalificatiewedstrijd 
voor ‘Sterkste Man van Nederland’. Voorlopig 
staat dit evenement ergens in het voorjaar van 
2019 gepland.

www.lifestylevitae.nl
(0495) 459 100

LIFE STYLE VITAE LEEFSTIJLCLUB

John van Heel (56), directeur/eigenaar  

● Wat doet je bedrijf?
Mensen mogelijkheden bieden en ondersteu-
nen gezonder en vitaler te leven. Dat doen 
we o.a. met lessen, fitness, outdoor training, 
leefstijlcursussen, coaching en afslankpro-
gramma’s.
● Waarin ben je onderscheidend?
Wij zijn een leefstijlclub, daarin ligt onze 
specialiteit. Onze visie is Fit, Gezellig en Ge-
zond. Op een gezellige manier werken aan je 
fitheid en gezondheid. Maar ook om doelen 
te bereiken en we zijn er voor mensen met 
een beperking.

● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Elke ochtend/middag wandelen, elke och-
tend een korte meditatie en elke avond ge-
zellig samen eten. En daarna een half uurtje 
met onze twee Sint-Bernards er op uit.
● Wat wilde je vroeger worden?
Het lichaam fascineerde mij redelijk vroeg. 
Miljarden cellen die onder aansturing van ons 
brein een leven lang functioneren. Ik koos 
dus al vrij snel voor het vak sport, fitness en 
leefstijl.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Wij zijn in 2012 gestart, samen met gemeen-
te, GGD, Punt Welzijn, Stichting Toeganke-
lijkheid, Weert media e.a. om bij te dragen 
aan Weert, Blue Zone en Positieve Gezond-
heid stad. Dat doen we met passie samen 
met zorg, onderwijs, bedrijven, sportsector 
en overheid. www.weertinbeweging.nl is een 
van de resultaten. Een gezonder Weert voor 
de opgroeiende generaties.
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
Deepak Chopra. Van hem heb ik 30 jaar gele-
den meditatie geleerd en een dieper inzicht 
gekregen over hoe buitengewoon intelligent 
het menselijk lichaam is en hoe we er zelf 
werk van kunnen maken gezonder te worden 
en langer te leven.
● Wat wil je nog delen?
Waarin wij graag ondersteunen: beweeg elk 
dagdeel, eet vooral plantaardig, beperk sui-
ker, doe elke dag mindfulness of meditatie, 
slaap voldoende en bedenk elke dag waar je 
dankbaar voor bent!
● Met wie zou je een beschuitje willen eten? 
Nog steeds met onze kids en mijn lieve 
Regina, we zijn al 35 jaar samen gelukkig :-).

VAN MOSSEL FORD WEERT

Luc Schreurs, vestigingsdirecteur  

● Wat doet je bedrijf?
Mobiliteitsbedrijf Van Mossel Automotive 
Groep is met ruim 2.000 medewerkers een 
van de grotere en vooraanstaande automo-
tive bedrijven in Nederland. 90 vestigingen 
in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. 
Dealer van Ford, Volkswagen, Volkswagen 
Bedrijfswagens, Audi, Peugeot, Citroën, DS, 
Opel, Nissan, Renault, Infiniti, Kia, Jaguar, 
Land Rover, Mercedes-Benz, Smart, SEAT, 
ŜKODA, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth en 
Fiat Professional. Drie Mega Occasion Centra 
met een ruim aanbod van gebruikte auto’s. 
Een eigen keten van schadeherstelbedrij-
ven. Diverse diensten onder een dak zoals 
verzekeringen, financieringen, signing/
inbouw/carrosserie en autoverhuur. Lease-
maatschappij International Car Lease Holding 
maakt deel uit van de Van Mossel Automotive 
Groep, met een wagenpark van zo’n 73.500 
voertuigen. 
● Waarin ben je onderscheidend?
Wij hebben als enige Ford dealer in Europa 
de status Ford Performance Center. Hierin 
staan de meest sportieve uitvoeringen van 
onze modellen. We hebben de hoogste 
klanttevredenheid van heel Nederland, we 
streven er continu naar om dat zo te houden.
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
’s Avonds lekker koken samen met mijn 
vriendin.  
● Wat wilde je vroeger worden?
Piloot. 
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Verdere (internationale) groei.
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
Mijn ouders en mijn opa.  
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
(Online)marketing en de automotivebran-
che zijn beide erg dynamisch. Er zijn tal 
van ontwikkelingen en verschuivingen in de 
(online)klantreis en relevantie. De consu-
ment bezoekt minder vaak de showroom. 
We moeten dus relevant, vernieuwend en 
vooruitstrevend zijn en blijven. De consu-
ment verwacht dit. Autonoom rijden wordt 
steeds meer realiteit net als de ontwikkeling 
in alternatieve brandstoffen. 
● Wat wil je nog delen?
Iedereen is van harte welkom in ons bedrijf 
voor een kop koffie en een kennismaking. 
● Met wie zou je een beschuitje willen eten? 
Gewoon met mijn eigen vriendin ;-)

 

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

www.vanmossel.nl
(0495) 53 52 81
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SLAATS VEILIGHEIDSTRAININGEN

Joost Slaats (40), eigenaar / instructeur

● Wat doet je bedrijf? 
Wij verzorgen veiligheidstrainingen zoals 
bedrijfshulpverlening, VCA opleidingen, 
blustrainingen, ontruimingsoefeningen en 
trainingen voor alle (interne) transportmid-
delen zoals heftruck, reachtruck, hoogwer-
ker, terminaltrekker, shovel, bovenloopkraan 
en meer. Dit doen we voor 10 procent op 
onze locatie in Weert maar vooral bij de 
klant op locatie.
● Waarin ben je onderscheidend? 
Naast open inschrijvingen op onze locatie 
verzorgen wij opleidingen bij de klant op 
locatie, zelfs voor een klein aantal deelne-
mers. Maatwerk op locatie en flexibiliteit 
met een grote beschikbaarheid. 
Veel van onze praktische opleidingen zijn 
zo ingericht dat het arbeidsproces minimaal 
verstoord wordt en deelnemers één voor 
één het praktijkgedeelte bij de examinator 
komen doen en daarnaast op de werkvloer 
kunnen worden ingezet. 
● Hoe ontspan je na een drukke dag? 
Na een drukke werkdag, als het mooi weer 
is, maak ik graag even een ritje met de mo-
tor. Even heerlijk mijn hoofd leegmaken. 
● Wat wilde je vroeger worden? 
Brandweerman, wat ik nu als vrijwilliger 
ben.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf? 
Ik wil de voornaamste opleider van veilig-
heidstrainingen in de regio worden. Een 
begrip!
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd? 
Mijn schoonvader die mij het vertrouwen gaf 
dat ik dit kon. 
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar? 
Een grotere locatie met meer oefenmogelijk-
heden voor praktijkoefeningen voor be-
drijfshulpverlening, blustrainingen, interne 
transportmogelijkheden en veilig werken/ 
redden op hoogte.
● Wat wil je nog delen? 
Leer en laat medewerkers veilig werken. Het 
beperkt het aantal bedrijfsongevallen met 
letsel en voorkomt onnodige schades. De 
investering is minimaal!
● Met wie zou je een beschuitje willen eten? 
Met Koningin Maxima (sorry Fleur).
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www.becs.nl 
06-83 44 08 53

BECS IT SERVICES

Joey Timmermans (36), general manager 

● Wat doet je bedrijf?
Becs is een IT-dienstenleverancier. Wij 
ondersteunen MKB-ondernemers met hun IT-
behoeften, in de breedste zin van het woord.
● Waarin ben je onderscheidend?
Hoewel de meesten het roepen, staat bij ons 
de klant daadwerkelijk centraal. 
Snel reageren, duidelijk communiceren en 
kiezen voor kwaliteit.

● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Naast het harde werken wordt er tussendoor 
ook hard gelachen. ’s Avonds geniet ik enorm 
van mijn gezin. Lekker de kindjes naar bed 
brengen, beetje dollen samen en met mijn 
vrouw Heleen daarna nog even lekker ‘ut 
benkske op’.
● Wat wilde je vroeger worden?
Als echte generalist, wat voordelen heeft, is 
er een nadeel. Ik vind veel dingen interes-
sant. Hierdoor heb ik dus geen passie voor 
een bepaald onderwerp of beroep. Maar in 
de verschillende functies die ik mijn leven 
gehad heb, was het contact met mensen 
toch altijd de gemene deler.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Wij hebben niet de ambitie om dé grootste 
te worden. We willen wel de komende jaren 
als organisatie flink blijven groeien. Dit om 
de steeds competitievere markt vóór te blij-
ven en onze klanten voorzien van het beste 
advies en ondersteuning.
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
Geen specifiek persoon. Inspiratie krijg ik 
van diverse mensen in mijn omgeving, die op 
hun eigen manier weten om te gaan met de 
uitdagingen die op hun pad komen.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Zeker in de dynamische wereld van de IT, 
moet je constant inspelen op de markt. Onze 
verwachting is dat we nóg meer een regie-
rol zullen nemen in IT-vraagstukken van de 
klant en deze invullen met de best passende 
oplossing.
● Wat wil je nog delen?
Laat IT binnen je onderneming geen zorgen-
kindje zijn maar een vanzelfsprekendheid!
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Met de kraamvisite in februari … we ver-
wachten dan ons derde kindje!
 

GIELEN CATERING & COOKING

Davy Gielen (45), eigenaar 

● Wat doet je bedrijf? 
Verzorgen van catering en organisatie voor 
feesten en evenementen en het geven van 
kookworkshops in onze kookstudio.
● Waarin ben je onderscheidend? 
Het leveren van maatwerk, altijd werken 
met verse producten en hierin nooit conces-
sies doen. Wat we beloven, maken we waar!
● Hoe ontspan je na een drukke dag? 
Gezellig met het gezin op de bank bij de 
open haard een film kijken.
● Wat wilde je vroeger worden? 
Ik heb altijd kok willen worden. Vroeger toen 
ik klein was stond ik al met mijn oma ge-
vulde eitjes te maken tijdens verjaardagen.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf? 
We hebben de afgelopen 25 jaar zoveel 
fantastische feesten en evenementen mogen 
verzorgen dat we trots zijn op alles wat we 
al bereikt hebben. Ook de belangstelling 
voor onze kookstudio is geweldig. Wat willen 
we nog meer!
● Wie heeft je het meest geïnspireerd? 
Google! Er zijn zoveel hobbykoks en profes-
sionals die fantastische gerechten verzinnen. 
Geweldig hoe creatief mensen kunnen zijn.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar? 
We zullen altijd de marktwerking in de gaten 
houden en daar waar nodig ons assortiment 
en service bijsturen. Goed luisteren naar 
onze gasten is het belangrijkste wat we kun-
nen doen.
● Wat wil je nog delen? 
We willen alle particulieren en bedrijven be-
danken die de afgelopen 25 jaar vertrouwen 
in ons hebben gehad en we hopen dit nog 
veel jaren met plezier te blijven doen.
● Met wie zou je een beschuitje willen eten? 
Toch echt het allerliefste met mijn eigen 
vrouw Nicole. Mede door haar hulp en steun 
hebben we een bedrijf waar we trots op 
mogen zijn.

www.gielencatering.nl
(0495) 53 1313    06 55 73 59 98

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

www.slaatsveiligheidstrainingen.nl
 06-19 580 085



           

           AMBACHT & MAATWERK  

Wijen Relaxen Wonen Slapen ·  Heerweg 8 · 6031 PN · Nederweert 
T 0495 - 461313  ·  info@wijen.nl  ·  www.wijen.nl 

GRATIS* 

Bedtextielpakket 
naar keuze t.w.v. max. 

€ 500,- 
*Vraag naar de voorwaarden 
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MAT KOPPEN DAKWERKEN

Mat Koppen (60), eigenaar

● Wat doet je bedrijf? 
Pannen- en platte daken, lood- en zinkwerk, 
schoorsteenrenovatie, plaatsen van dakka-
pellen en dakramen, timmerwerk.
● Waarin ben je onderscheidend?
Goed naar de wensen van de klant luisteren 
en de werkzaamheden met de klant bespre-
ken op het moment dat het de klant uitkomt. 
Overdag of in de avond of in het weekend.
● Hoe ontspan je na een drukke dag? 
Ik kan mij heel goed ontspannen door bezig 
te zijn met mijn hobby’s biljarten en voetbal 
en natuurlijk gezellig samen zijn met mijn 
vriendin Karin.
● Wat wilde je vroeger worden?
Heb eigenlijk nooit zoiets gehad van: dát wil 
ik worden. Ik denk: ik zie wel wat op mijn 
pad komt en probeer daar het beste van te 
maken.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Misschien een kleine groei maar ik wil niet 
al te groot worden. Nu kan ikzelf nog alles 
overzien. Dat geeft mij een goed gevoel.
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd? 
Niemand in het bijzonder. Maar ik kan in-
spiratie en energie krijgen van mensen die 
positief in het leven staan.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Ik denk en hoop niet al te veel.
● Wat wil je nog delen?
Als ik nu kijk naar de arbeidsmarkt, en dan 
vooral in de bouw en in de technische vak-
ken, zou ik jonge mensen willen aansporen 
om een technische opleiding te volgen. Ik 
denk dat mensen die het met hun handen 
moeten verdienen een goede toekomst heb-
ben.  
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Ik zou het zo direct niet weten. Stuur maar 
iemand!

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

www.matkoppendakwerken.nl
(0495) 62 66 73 / 06 50 29 06 64

SLIM VERMOGENSBEHEER B.V.

Danny Boonen (38),
Patrick van den Dungen (48)

● Wat doet je bedrijf?
Wij nemen de zorg omtrent vermogensop-
bouw en beleggingen uit handen. Wij geven 
rust, inzicht en zekerheid, zijn betrokken en 
denken graag mee. Ook over zaken die niet 
direct verbonden zijn aan het vermogen dat 
wij beheren. 
● Waarin zijn jullie onderscheidend? 
Wij zijn de vermogensbeheerder ‘om de 
hoek’ waar nog tijd en ruimte is om onder 
het genot van een lekkere kop koffie een 
goed gesprek met elkaar te hebben. Persoon-
lijk contact staat bij ons nog steeds voorop. 
● Hoe ontspannen jullie na een drukke dag?
Samen met onze gezinnen.
Maar ook wielrennen/hardlopen (Danny). 
Voor Patrick geldt sporten en voetbaltraining 
geven. 
● Wat wilden jullie vroeger worden?
Architect (Danny) en straaljagerpiloot 
(Patrick).  Gebrek aan ruimtelijk inzicht 
doorkruiste de plannen.
● Wat zouden jullie nog willen bereiken in 
het bedrijf?
Lokaal en regionaal bekend worden als dé 
vermogensbeheerder en duidelijk maken dat 
voor iedereen een vorm van vermogensbe-
heer geschikt is. Je kunt eigenlijk niet jong 
genoeg met vermogensopbouw beginnen.

● Wie heeft jullie het meest geïnspireerd?
Patrick: “Mijn voetbaltrainer die zei: ‘ieder-
een maakt fouten maar je leert van je fou-
ten’.”  Danny: Niet direct een persoon maar 
de zegswijze: ‘behandel iedereen gelijk en 
behandel anderen zoals jezelf behandeld 
wilt worden’, vind ik een heel mooie.”
● Hoe zal jullie bedrijf veranderen in de 
komende 10 jaar?
Wet- en regelgeving zal nog aangescherpt 
worden, administratieve processen zullen 
sterk geautomatiseerd worden waardoor 
meer ruimte vrijkomt voor persoonlijk con-
tact.
● Wat willen jullie nog delen? 
Dat we trots zijn op onze nieuwe website die 
pas gelanceerd is. 
Zie www.slimvermogensbeheer.nl
● Met wie zouden jullie een beschuitje wil-
len eten? 
Met iedereen die we kunnen helpen met het 
realiseren van dromen en doelstellingen door 
middel van goed en degelijk vermogensbe-
heer.

www.slimvermogensbeheer.nl
06 51 37 19 40 (Danny, rechts) 

06 30 36 23 74 (Patrick)
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WITTE & VERHEUL MAKELAARS

Frank Lambers (48), makelaar-taxateur 
en directeur 

● Wat doet je bedrijf? 
Wij zijn makelaar en taxateur in onroerende 
zaken.
● Waarin ben je onderscheidend? 
Zeer servicegericht. Echte procesbegeleiders 
met oog voor de mens.
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Gitaar spelen, sporten, wandelen en fietsen.
● Wat wilde je vroeger worden?
Eigenaar van een motorzaak.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Dat ons kantoor door iedere klant 
geassocieerd wordt met een eerlijk en 
oprecht makelaarskantoor, waar de klant 
centraal staat.
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
Helaas, ik heb geen idolen. Je moet het 
uiteindelijk toch zelf doen in dit leven.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de 
komende 10 jaar?
De digitalisering blijft doorgaan. Een grote 
groep mensen zal echter altijd blijven 
terugvallen op de kennis en de service van 
een makelaar. Ons bedrijf voorziet daarin als 
geen ander.
● Wat wil je nog delen?
Mijn geluk.
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Met mijn gezin. 
 

www.witte-verheul.nl
(0495) 53 59 39



VERBOUWINGS
UITVERKOOP

KORTINGEN TOT

50%
Langstraat 31/33   |   6001 CT Weert   |   0495 - 54 73 73

www.pauljacobsfashion.nl   |     facebook.com/pauljacobsfashion

SLENDER YOU FIT
VOOR BEWEGEN, EEN BETER FIGUUR EN EEN STRALEND UITERLIJK
BEWEGINGSBANKEN • VOEDING  • FIGUURCORRECTIE • VACUTRAINEN • ONTHAREN

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

“Dankzij de Slender You 
Bewegingsbanken kan ik 
ondanks mijn artrose toch 

actief sporten en heb ik veel 
minder klachten. En door 
de behandelingen met de 

Medicell kan ik weer
 een rokje aan!”

Haddasah du Croix 
Slender You Fit klant.

Lees het hele verhaal op onze site 
onder de button: 

Actie van de 

maand: 

50% korting op 

de eerste 

Medicell-

behandeling!

In de meeste keukenlades vinden we een pijnstiller ‘voor als 
het een keer nodig is…’
Gelukkig is dat meestal paracetamol, voor heel veel kwalen 
een goede keuze. 
Als de paracetamol niet helpt, ligt daar vaak naproxen of 
ibuprofen naast. Ibuprofen, naproxen en ook diclofenac 
horen tot de geneesmiddelgroep van NSAID’s, dat is een 
groep van minder onschuldige pijnstillers.
In de apotheek komen we vaak problemen tegen door 
wisselwerking van NSAID’s met andere geneesmiddelen.  
Problemen kunnen ontstaan door bloeddruk verlagende of 
bloed verdunnende geneesmiddelen samen met een NSAID te 
gebruiken. 
Een ander risico als gevolg van het gebruik van NSAID’s is 
het ontstaan van maagklachten en zelfs maagbloedingen.

In 2008 is er een groot onderzoek gedaan naar het aantal 
ziekenhuisopnamen als gevolg van het gebruik van 
geneesmiddelen. In dat onderzoek bleek een groot deel van 
deze ziekenhuisopnamen het gevolg van het gebruik van 
NSAID’s te zijn.
Een logische aanbeveling die daarom (10 jaar geleden!) 
werd gedaan is dat er terughoudender met deze middelen 
zou moeten worden omgegaan. Deze middelen horen niet 
meer in de keukenlade. Toch is daar tot op heden niets aan 
veranderd. Al deze middelen zijn nog zonder recept en zelfs 
zonder medische begeleiding verkrijgbaar. 

Deze maand is besloten dat Inhibin (hydrokinine), dat wordt 
gebruikt voor de behandeling van nachtelijke beenkrampen 
per direct receptplichtig wordt. Dit medicijn werd in 
1990 geïntroduceerd en is sindsdien beschikbaar zonder 
recept. Het risico op bijwerkingen aan het hart bleek 
groter bij langdurig gebruik en bij patiënten die bepaalde 
hartritmestoornissen hebben of daar een verhoogd risico op 
hebben.
Met het aanscherpen van de richtlijn zijn we dus op de 
goede weg.
Kleine stap nog om ook de NSAID’s uit de keukenlade weg 
te houden, zou dat onderzoek uit 2008 ook nog eens goed 
nagelezen worden?

We blijven denken in oplossingen.

Ondoorgrondelijk

Apotheek Zuijdgeest
www.apotheekzuijdgeest.nl

drs. Pieter D.J. Zuijdgeest, 
apotheker
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HENDRIX BELETTERING & 
RECLAMEPRODUCTEN

Jack Hendrix (55), eigenaar

● Wat doet je bedrijf? 
Wij maken en leveren professionele produc-
ten en diensten voor zeer diverse branches 
zoals belettering van wagenparken, gevels 
van gebouwen, interieurs en het produceren 
van lichtreclames. 
● Waarin ben je onderscheidend? 
Met de snelheid van een Formule 1 auto 
schakelen en het vermogen hebben om in 
de huid te kruipen van onze klanten, al hun 
wensen om te zetten in een mooi zichtbaar 
eindresultaat zonder concessies te doen 
aan kwaliteit, levertijd en materialen. Maar 
vooral het totaalconcept. Van idee tot reali-
satie onder een dak.  
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Heel verschillend. Soms met een flinke 
wandeling, soms met een lekker drankje op 
het terras. Maar vaak ook genieten van mijn 
klassieke auto waarmee ik, samen met mijn 
maatje Frank van Mierlo midden in de winter 
van 2016, heb meegedaan aan De Noordkaap 
Challenge van 3FM Serious Request, een jon-
gensboekavontuur van 8000 km in 14 dagen!
● Wat wilde je vroeger worden?
Kraanmachinist. De wereld van grote hoogte 
bekijken.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Nog ambities genoeg. De markt is flink in be-
weging. Vanaf januari 2019 gaan we in eigen 
huis lichtreclames produceren. Lichtbakken, 
logo’s en verschillende doosletters ook voor 
onze concullega’s die deze discipline zelf 
niet in huis hebben.
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
De opdrachten en wensen van onze klanten 
zijn eigenlijk de grootste inspiratiebron en 
drive van ons hele team, zij bepalen veelal 
onze richting en uitdagingen.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar? 
We gaan rustig verder met langzaam laten 
groeien van onze onderneming en we zijn op 
zoek naar een lichtreclamemonteur.
● Wat wil je nog delen?
Er is een spreekwoord: Every day may not be 
good but there is something good in every 
day.
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Gewoon lekker met mijn Lily die al jaren 
mijn beste maatje is.

.

www.hendrix-belettering.nl
(0495) 526 686
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www.goedkoopjekantoorinrichten.nl
(0495)  842 474

CITO TOTAALSERVICE

Frank Leenen (49), eigenaar 

● Wat doet je bedrijf?
Wij ontzorgen onze klanten bij de inrichting 
van hun kantoorpand (van deurklink tot pen).
● Waarin ben je onderscheidend?
Wij blijven met beide benen op de grond.
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Lekker tv kijken of rondcruisen met mijn 
American dreamcar.
● Wat wilde je vroeger worden?
Brandweerman. 

● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Oei... ik ben een tevreden persoon!  
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd? 
Mijn vader...hij was een zeer sociaal persoon 
die ook alles verkocht wat los en vast zat.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Niet ... met uitzondering van de bereikbaar-
heid (door drukte soms moeilijk bereik-
baar...).
● Wat wil je nog delen?
Blijf niet hangen in het verleden. Dat is 
voorbij. Raak niet gestrest van de toekomst. 
Zo ver is het nog niet. Leef in het heden en 
geniet.
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Gewoon lekker met mijn meisje Angel.

www.henkdetachering.nl
(0495) 585 957

HENK DETACHERING

Frank van Mierlo (48), 
directeur/ mede-eigenaar

● Wat doet je bedrijf?
Ik begin liever over waarom wij er zijn. 
Dat is om de simpele reden dat wij iedere 
dag ons bed uit komen om mensen te helpen 
in hun kracht te komen in hun werk. 
Dat geeft ons enorm veel voldoening. 
En hoe we dat doen? Dit bereiken we met 
detacheringen die uitmonden in lange, recht-
streekse dienstverbanden bij onze klanten.

● Waarin ben je onderscheidend? 
Eerlijk gezegd houd ik me daar niet zo mee 
bezig. Wat ik wel weet is dat onze klanten en 
kandidaten een verdomd goede dienstverle-
ning krijgen bij ons. We werken vanuit onze 
eigen kracht en toewijding. Waarvan we ons 
dan onderscheiden tegenover concullegae? 
Niet belangrijk.
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Frisse neus halen in de buitenlucht en veel 
lol maken met elkaar.
● Wat wilde je vroeger worden?
Ondernemer. Waarin? Geen idee. Maar ik wist 
dat ik ooit zou gaan ondernemen.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Buiten het feit dat we dagelijks bewust bezig 
zijn onze dienstverlening te optimaliseren, 
willen we de komende jaren meerdere vesti-
gingen uitrollen in Zuid-Nederland. Vestiging 
Eindhoven is al operationeel.
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
Mijn vader, een hardwerkend constructie-
bankwerker die 40 jaar bij Philips heeft 
gewerkt.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Die verandering is al ingezet door de digita-
lisering in het recruitment-vak. Sollicitatie-
brieven bestaan bijna niet meer. Een klik op 
internet en binnen no-time heb je een idee 
wat voor vlees je in de kuip hebt.
● Wat wil je nog delen?
Wist je dat wij een levensechte rode gorilla 
voor ons raam hebben staan?
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Met mijn steun en toeverlaat Karin, mijn 
vrouw.



column

Man Man Man
Na al die draken van verhalen over #metoo verlang ik enorm naar een ander geluid.
Als getrouwde vrouw koester ik nu naast hartstochtelijke liefde voor mijn man, én een lichte verliefdheid op 
de burgemeester, ook de herinneringen aan mijn date-verleden waarbij verschillende mannen de revue pas-
seerden die hun stinkende best deden. Letterlijk! Zo’n tien jaar geleden had ik afgesproken met een leuke 
Tukker in Amsterdam op het leukste feestje van de zomer: de Parade. Hij was het type ‘brommers kieke’ 
maar dan met een onverwacht goed lichaam waardoor je hem de verbleekte dolfijn op zijn schouder vergaf. 
"Ben onmeunig nerveus," smste hij me vanuit de trein. Een uur had ik staan wachten op het Amsterdamse 
station en dacht beteuterd dat ik een blauwtje gelopen had. Maar niet veel later ontving ik een foto van 
twee behaarde blote benen met de tekst: “Ben terug naar Enschede.” Hij bleek van de zenuwen zijn broek 
vol gescheten te hebben. Het zakte hem door de broekspijp omlaag. Op Hoog Catharijne was hij de trein 
uit- en een kledingzaak ingerend. Had er de eerste de beste spijkerbroek uit het schap gegrist om zo anoniem 
mogelijk de trein terug in te rennen. Zodra hij zich had opgesloten in het toch al riekende treintoilet, had 
hij zich ontdaan van zijn schijtbroek. Met het droge papier had hij de okergele darmdrab van zijn behaarde 
melkflessen afgeveegd. De schijtbroek had hij met veel moeite het toiletgat doorgeduwd. Weg ermee, 
had ie nog hardop gezegd. Met op de billen nog een machtig mooie gelige strontgloed opende hij 
vol goede moed de plastic tas van de kledingzaak. Om erachter te komen dat hij in zijn haast geen 
spijkerbroek, maar een spijkerjack had gekocht. 

Pas jaren later durfde ik op een nieuwe date. Dit keer met Hans. Een Roermondenaar van midden 
veertig die tijdens ons dineetje vier biertjes te veel gedronken had. Toch stond hij erop om me 
naar huis te brengen. De sfeer zat er net lekker in, toen we helazerwijs een politiefuik inreden. 
Vlak voordat de agenten onze auto aandeden, zwaaide mijn date het portier open en nam als een 
idioot plaats op de achterbank. “Waar is de chauffeur?” vroeg een van de dienders die overduide-
lijk geen zin had in grapjes. “Geen idee meneer agent, hij is zojuist de bosjes in gerend! Toen hij 
even later een boete uit stond te schrijven probeerde mijn date het gladde ijs nog te breken: “Kan 
ik hier ook betalen met een pasje?”, waarna hij op jammerlijke wijze een soepel salsadanspasje 
deed.
Dat mijn laatste en leukste date mij vijf jaar geleden gewoon veroverde met magnifieke kook-
kunsten en een hartstochtelijke zoen was dan ook een verademing. Als hij me bemint denk ik heel 
soms nog weleens met weemoed terug aan die jongen uit Ospeldijk, die mijn borsten bestempelde 
als ‘biggesnuiten’ en zijn geslachtsdeel een ‘puddingbuks’ noemde.

Mannen. Toch hou ik van ze.

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

MEER DAN ALLEEN
MOOI WONEN 2e 

PAASDAG
OPEN 
13.00 - 17.00 UUR

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

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

ZONDAG 
25 NOVEMBER

 
13.00-1700 uur
OPEN 



MENNEN & DE COCK

Réni Peeters (57), mede-eigenaar

● Wat doet je bedrijf? 
Wij zijn een contactlenzenspeciaalzaak en 
praktijk voor optometrie. Op het gebied van 
contactlenzen hebben we een zeer breed 
pakket. Op het gebied van optometrie doen 
we uitgebreide oogonderzoeken, ook na 
doorverwijzing door de huisarts. Hiervoor 
hebben we twee HBO-optometristen in 
dienst. 
● Waarin ben je onderscheidend?
Wij zijn een speciaalzaak waardoor wij veel 
kennis hebben van contactlenzen, ogen 
en oogaandoeningen. De klant komt op de 
eerste plaats. Daar nemen we alle tijd voor. 
Omloopsnelheid telt bij ons niet. 
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Ik vind ontspanning in vakanties, wandelen 
met onze twee honden, luisteren naar mu-
ziek en leuke dingen doen met vrienden.
● Wat wilde je vroeger worden?
Administrateur.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Wij willen ons nog verder onderscheiden in 
de markt met optimale zorg op het gebied 
van contactlenzen en oogzorg, dus ook een 
uitbreiding van de optometrische onderzoe-
ken en behandelingen.
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
De zaak is voortgekomen uit twee andere 
praktijken, Mennen Contactlenzen en de 
Cock contactlenzen. Daar is de inspiratie 
begonnen. 
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
De gemiddelde leeftijd van onze klanten zal 
stijgen. We hebben lenzen voor alle leeftij-
den. De kans op oogaandoeningen neemt met 
de leeftijd toe. Extra aandacht en verdere 
professionalisering dus. 
● Wat wil je nog delen?
We hebben nog steeds erg veel plezier in de 
zaak. Dat komt natuurlijk ook omdat we heel 
veel ontzettend leuke klanten hebben. De 
klanten hebben ons in een klantenonderzoek 
hoog gewaardeerd. Ook ons personeel is 
geweldig en zeer gemotiveerd. Daardoor ga 
je altijd met goede zin naar de zaak. 
● Met wie zou je een beschuitje willen eten? 
Met Kate Bush.
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www.mennenendecock.nl
(0495) 54 45 88

CAFÉ JONAS

Yannick Hendrikx (24), eigenaar

● Wat doet je bedrijf?
Wij zijn een café met zaal aan de Beemden-
straat 10 in Weert (Leuken).
● Waarin ben je onderscheidend?
Ons café is er voor jong en niet meer zo 
jong. Wij bieden voor elk wat wils. Er zijn 
regelmatig liveoptredens. Gezellig samen 
live naar een voetbalwedstrijd kijken of For-
mule 1? Café Jonas is ‘the place to be!’
Je kunt bij ons terecht voor iedere gelegen-
heid: bruiloften, verjaardags- en jubileum-
feesten, surpriseparty’s enz. Maar we bieden 
ook plaats aan verenigingen en muziek-
groepen. Koffietafels worden bij ons keurig 
verzorgd.

● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Goed rust nemen en bij een collega wat 
drinken.
● Wat wilde je vroeger worden?
Vrachtwagenchauffeur.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Ooit wil ik nog wel een horecabedrijf erbij.
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
Jack Cardinaal.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Als ik een glazen bol zou hebben, wist ik het 
antwoord hierop.
● Wat wil je nog delen?
Spaar geen centen, maar goeie momenten!
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Dat zijn er te veel om op te noemen!

www.facebook.com/café-jonas
06 23 95 61 61

DWARS MAKELAARS WEERT

René Dwars (55) 

● Wat doet je bedrijf? 
Wij houden ons bezig met het begeleiden 
en realiseren van een van de mooiste en 
belangrijkste stappen in je leven: het aan- of 
verkopen van je woonverblijf. 
● Waarin ben je onderscheidend?
Een ’down to earth’- mentaliteit. Gewoon 
jezelf zijn met je voeten op de grond. Je 
dienstbaar opstellen op een natuurlijke 
manier, waarbij iedereen zich prettig voelt. 
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Dit klinkt waarschijnlijk afgezaagd, maar… 
euh … muziek ... glaasje wijn … een 
delicatesse van Lays? Het kan van alles zijn. 
Maar niet iets speciaals of in het bijzonder. 
● Wat wilde je vroeger worden?
Volgens mijn moeder al op jonge leeftijd: 
zelfstandig ondernemer. Nou, dat is dan 
gelukt. 
● Wat zou je nog willen bereiken met je 
bedrijf?
Een verdere verbreding van het 
dienstenpakket. Op maat gesneden voor de 
consument.
Het worden van een ‘merk’. En laat anderen 
maar beoordelen of we daar (dan) aan 
voldoen. 
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
Mensen die hun dromen en passie op een 
positieve manier najagen en hier volledig 
voor gaan, ongeacht het resultaat! 
● Hoe zal het bedrijf veranderen in de 
komende 10 jaar?
‘You have to change to stay the same!’ 
Openstaan voor input vanuit de jongere 
generatie. De dienstverlening wordt een op 
maat gesneden beleving. Heb je even …? 
● Wat wil je nog delen?
Het leven is een grote treinreis, waarbij je 
uitstapt op een station. Al naar gelang de 
verblijfservaringen bepaal je zelf wanneer je 
verder reist naar het volgende station.
Dus, geniet van je momenten onder andere 
met familie en vrienden.  Maar dat wist je 
waarschijnlijk al. Het is alleen de vraag of je 
dat ook doet. 
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Een beschuitje eet ik met Paula, haha! Maar 
een biertje zou ik wel met Bruce Springsteen 
willen drinken. Een energieke topmuzikant / 
entertainer.
 

www.dwarsmakelaars.nl 
(0495) 537 599

23



 Stef heeft bekijks. “De meeste koeien
 zijn nieuwsgierig naar ons werk en 
 komen soms een kijkje nemen. Ze la-
ten zich daarna ook prima wegjagen. Behalve de 
zogenaamde knuffelkoeien. Dat zijn de koeien 
die door de eigenaren als lievelingetjes worden 
behandeld. Ze zijn verwend en moeilijker aan te 
sturen. Ze zijn zelfs wat aanhankelijk!”

 Er is een koe met een zoolzweer en
 een bacteriële infectie. Die wordt 
 behandeld met een mengsel van 
kopersulfaat en vaseline waarna het wordt 
afgeplakt met een verband. Stef kan zich nog 
goed herinneren dat hij dit voor het eerst moest 
doen. “In juli vorig jaar mocht ik voor het eerst 
mee met een van mijn collega’s. 

Moeilijke handelingen mocht ik als beginneling 
niet verrichten, dus werd ik ingeroepen om een 
verband aan te leggen. Ik kan je vertellen dat 
er heel wat verbanden doorheen zijn gegaan!” 
Om alles tot in de puntjes te leren, startte Stef 
met de opleiding Rundvee Pedicure in Friesland. 
Waar hij in één jaar zowel met theorie als vele 
uren praktijk de fijne kneepjes van het vak 
leerde.

 Soms vallen ze echt met de neus in de
 boter, zoals vandaag. Ze mogen mee 
 lunchen bij de boer en zijn familie. Er 
staan o.a. heerlijke gegratineerde aardappelen 
en een goed stukje vlees met jus op het menu. 
Duits krachtvoer, een goede bodem voor de rest 
van de middag. 

 Stef gaat verder met de procedure en
 stuit daarbij op een koe met een 
 tussenklauwontsteking. Met een 
scherp mes verwijdert hij de harde hoornranden 
in de tussenklauwspleet. De boer kijkt mee naar 
de werkzaamheden van Stef. Stef adviseert de 
boer over het verdere verloop en de wondver-
zorging. 

 Na een lange dag op de Duitse 
 boerderij gaat hij nog langs in 
 Brunssum op kinderboerderij Schut-
terspark. Zij hebben de expertise van Stef 
ingeroepen bij de behandeling van een 
Dahomey dwergrund. Stef verzorgt met alle 
liefde de pedicurebehandeling van het relatief 
kleine beestje. 

 Stef keert huiswaarts waar hij 
 samenwoont met zijn vriendin 
 Elianne (21). Zij deelt zijn passie voor 
voetverzorging. Zelf rondt ze binnenkort haar 
opleiding als podotherapeut af. 
Het stel gaat graag samen een hapje uit eten 
of naar de bioscoop. Ook met hun carnavals-
vereniging VV Hêldje op Zök zijn ze druk: ze 
zijn al volop bezig met het bouwen aan de 
carnavalswagen.

 Stef staat op, verzamelt zijn 
 gereedschap, trekt zijn overall en
 laarzen aan en gaat op weg naar 
Kessenich naar zijn collega’s. Met z’n drieën 
gaan ze vandaag naar een boerderij in het 
Duitse Blankenheim. 

 Vandaag zijn Stef en zijn collega’s
 verantwoordelijk voor het bekappen 
 en verzorgen van de klauwen van 
meer dan 200 koeien. Ze bereiden zich voor.

 De koeien die een behandeling nodig 
 hebben, worden in drie groepen
 ingedeeld om overzicht te creëren en 
ze de tussentijdse schakeltijd te bieden om tot 
rust te komen voor of na de behandeling. Stef is 
in het bezit van een semi hydraulische klauwbe-
kapbox. Een ijzeren hekwerken box waar de koe 
in geleid wordt om bekapt te worden. De nek 
en schouders van de koe worden in de vangdeur 
voorzichtig klemgezet. Dan wordt er een buik-
band om de koe bevestigd, zodat de koe niet de 
kans krijgt te gaan zitten of liggen.  
Stef: “Runderen moeten actief en gezond zijn 
om voor goede melkproductie te zorgen. Goed 
kunnen lopen is voor een koe dus van groot 
belang. Runderen moeten daarom per jaar twee 
tot drie keer worden bekapt. De klauw moet in 
een ideale hoek van 45 tot 50 graden worden 
gebracht om een stabiel en vlak draagvlak te 
behouden. Ik zorg er met mijn gereedschap 
voor dat er los en overtollig hoorn van de klauw 
wordt ontdaan en breng de klauwrand mooi in 
model. Tussen de klauwhelften maak ik voldoen-
de ruimte, zodat mest en ander vuil gemakke-
lijk weg kunnen worden gehaald en de kans op 
infecties zo aanzienlijk wordt verminderd. Ook 
moeten er weleens randen worden weggesne-
den, losse delen worden verwijderd en infecties 
worden behandeld. Soms kan het nodig zijn 
een houten blokje te plaatsen onder de klauw, 
bijvoorbeeld als het draagvlak van de gezonde 
klauw niet hoog genoeg is om de aangetaste 
klauw te ontlasten.”

watzoujijdoenmeteendagmet

Door Maartje Derckx

Na drie onafgemaakte hbo-opleidingen was Stef van Hoef (22) onzeker 
over zijn toekomst. Het was zijn stiefvader, zelf dierenarts van beroep, 
die hem attendeerde op het vak van rundveepedicure. Hij nam een kijkje 
en wist meteen, dit ga ik doen! Hij neemt ons een dagje mee in zijn 
klauwbekappers-bestaan.
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EEN DAG MET....Stef Van Hoef 
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Rundveepedicure

24



SMOLENAERS HYPOTHEKEN & 
VERZEKERINGEN

Edo Smolenaers (48), directeur/eigenaar

● Wat doet je bedrijf? 
Als onafhankelijk adviseur geef ik advies over 
hypotheken en verzekeringen. Door mijn 
onafhankelijke positie krijgt de klant een 
zo ruim mogelijke keuze in aanbod en een 
zo objectief mogelijk hypotheekadvies dat 
altijd 100% in zijn belang is.
● Waarin ben je onderscheidend?
Smolenaers hypotheken & verzekeringen 
kenmerkt zich door een persoonlijke bena-
dering. Tijd, aandacht en betrokkenheid zijn 
voor mij de drie belangrijkste pijlers.
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Als het zonnetje schijnt, zit ik onder mijn 
notenboom te genieten van een lekker speci-
aal biertje.
● Wat wilde je vroeger worden?
Ontdekkingsreiziger.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Wat ik wil heb ik al bereikt. Met passie klant-
gericht en deskundig werken. Als je houdt 
van wat je doet, ben je succesvol. 
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
Mijn partner. Mede door haar enthousiasme 
en haar steun heb ik mij kunnen ontwikkelen 
en ben ik in 2012 de uitdaging aangegaan om 
voor mezelf te beginnen.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Dat is nogal afhankelijk van de ontwikkelin-
gen op de financiële markt. 
● Wat wil je nog delen?
Kom gerust eens langs voor een vrijblijvend 
gesprek
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Daar hoef ik niet lang over na te denken! Met 
Elvira natuurlijk!!

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

BAKKER RACING PRODUCTS
Rob Geysen (31), 
racefiets- en MTB-specialist
Jarno Messing (30), 
racefiets- en MTB-specialist

● Wat doet jullie bedrijf?
Online en fysieke verkoop van racefietsen, 
mountainbikes en accessoires. Wij hebben 
ook een werkplaats waar je bij onze 
professionele monteurs terecht kunt voor 
onderhoud en reparaties. Op zoek naar een 
nieuwe droomfiets? Deze kunnen we geheel 
naar wens van de klant samenstellen. 
● Waarin zijn jullie onderscheidend?
Wij zijn gespecialiseerd in het betere 
segment racefietsen en mountainbikes. 
We hebben een grote voorraad fietsen en 
accessoires, dus geen lange levertijden. 
Daarnaast zijn al onze medewerkers zelf 
actief (wedstrijd)renners, dus we delen de 
passie met onze klanten. We vinden het 
belangrijk om zowel digitaal als persoonlijk 
advies te geven. 
● Hoe ontspannen jullie na een drukke dag?
Wij stappen na een lange werkdag op onze 
eigen fietsen voor een mooie avondrit. En 
aansluitend een lekker Vlaams speciaal 
biertje. 
● Wat wilden jullie vroeger worden?
Wij wilden allebei van jongs af aan 
‘fietsmechanieker’ worden. We zijn heel blij 
dat we allebei van onze hobby ons beroep 
hebben kunnen maken!
● Wat zouden jullie nog willen bereiken in 
het bedrijf?
Het zou mooi zijn als we de komende jaren 
kunnen aansluiten bij de echt grote spelers 
in de online fietswereld. En uiteraard willen 
we de stijgende groei in fietsverkoop en de 
werkplaats doorzetten. 
● Wie heeft jullie het meeste geïnspireerd?
We zijn geïnspireerd geraakt door de 
wielersport in het algemeen, een sport met 
passie.  
● Hoe zal jullie bedrijf veranderen in de 
komende 10 jaar?
Wij zijn vorig jaar verhuisd naar een nieuwe 
locatie aan de Pannenweg, daar zitten we 
voorlopig goed. 
● Wat willen jullie nog delen?
Op zoek naar een nieuwe fiets? Kom eens 
langs in onze showroom voor koffie en 
vrijblijvend advies!
● Met wie zouden jullie een beschuitje 
willen eten? 
Ieder gegeven antwoord kan tegen ons 
gebruikt worden…
 

FB: Smolenaers hypotheken & verzekeringen
(0495) 537 599

www.bakkerracingproducts.nl
(0495) 74 59 10

BD LEASE

Edwin Bosmans (45), partner              

● Wat doet je bedrijf?
Als onafhankelijk tussenpersoon in leasing 
ontzorgen wij onze klant bij het vinden van 
de Beste Deal. Wij zijn de spin in het web 
en de verbinders tussen klant en leasemaat-
schappij. 
● Waarin ben je onderscheidend?
Iedere leaseaanvraag zetten we uit binnen 
ons netwerk van minimaal 15 leasemaat-
schappijen. Hierdoor realiseren we voor onze 
klanten de beste leaseoplossing waarbij prijs 
en voorwaarden passen bij de wensen van de 
klant. 
De basis is dat we dit op een persoonlijke 
manier doen waarbij we gaan voor een 
eerlijk en oprecht advies gericht op de lange 
termijn. Wij gaan verder waar anderen stop-
pen. 
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Heerlijk met een speciaal biertje voor de 
buis ‘netflixen’ of een wandeling in de bui-
tenlucht.

● Wat wilde je vroeger worden?
Piloot! Helaas heb ik dat snel moeten bijstel-
len aangezien ik kleurenblind ben. 
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Een nog breder publiek ondersteunen bij het 
realiseren van investeringen voor het bedrijf. 
Tegenwoordig is voor veel investeringen een 
passende leaseoplossing beschikbaar.  
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
Mensen die met een enorme passie bezig zijn 
met hun bedrijf of beroep inspireren mij het 
meeste. Ik geniet bijvoorbeeld van de drive 
van Max Verstappen. 
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
We worden als bedrijf steeds meer allround.  
Begonnen als specialist in autoleasing ont-
wikkelen we ons tot breed leaseaanbieder 
voor (bijna) alle investeringen.  
Lease zal ook door de particuliere klant meer 
ontdekt worden. Hier hebben we ook steeds 
meer oplossingen voor. 
● Wat wil je nog delen?
Geniet van het leven en realiseer op verant-
woorde wijze zoveel mogelijk dromen. 
Volg je passie, dan komt het beste in je naar 
boven.  
● Met wie zou je een beschuitje willen eten? 
Bill Gates. Groots ondernemer en groots 
mens. 

www.bdlease.nl
06 39 89 30 44
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Alles in huis!

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

Sommige mensen zien er tegenop om bij mij langs te komen. Gelukkig 
valt dit toch altijd mee. De sfeer is prettig bij ons en we hebben alle 
tijd en geduld. Als mensen eenmaal binnen zijn, wil ik ook alles kunnen 
bieden onder één dak. Want hoe fijn is het dat ons tandtechnisch labo-
ratorium in hetzelfde pand is! Alles wordt zelf gemaakt en we besteden 
niets uit aan een ander. 

We werken alleen met de beste kwaliteit en de nieuwste lijn tanden 
en kiezen van Ivoclar. Dit om ervoor te zorgen dat u een goed kauwcom-
fort heeft en dat de tanden en kiezen niet snel slijten. We werken met 
A-kwaliteit kunsthars en hebben ook speciale kunsthars voor mensen 
die een allergie hebben. Alle vijf de stappen, van eerste afdruk tot de 
uiteindelijke prothese, worden door ons in de Kerkstraat gemaakt.

Als uw prothese kapot is en gerepareerd moet worden, kunt u bij ons 
wachten met een kopje koffie of thee.

In onze praktijk wordt ook geïmplanteerd. Op de locatie die u al kent 
en in de behandelkamer waar u al bent geweest. Dit gebeurt door 
implantoloog Leon Horrichs. Leon is ontzettend ervaren, heel rustig en 
stelt iedereen op zijn gemak. Hij werkt met A-kwaliteit implantaten: 
Nobel Biocare. 
Dit merk geeft levenslang garantie en is een merk dat wereldwijd 
bekend staat als topkwaliteit en is wetenschappelijk onderzocht. De 
implantaten zelf worden voor 100% vergoed en de prothese die 
erop komt wordt voor 90% vergoed. Wij vragen dit voor u aan bij uw 
verzekering.
Het is verstandig dat u zich verdiept in implantaten als u deze wilt, 
dat u navraagt welk merk de implantoloog gebruikt. Hierin is namelijk 
veel verschil en helaas zien wij vaak patiënten met soms wel drie 
verschillende merken in de mond. Van elk merk zijn er aparte schroefjes 
en toebehoren en soms zijn ze niet eens meer te krijgen. Daarbij geeft 
niet elk merk levenslange garantie. Vandaar dat wij werken met een 
merk dat staat voor kwaliteit.

We zijn ontzettend trots op onze gloednieuwe scanner, waarmee we 
voor alle geïmplanteerde patiënten steggen (staafjes waarop het gebit 
klikt) kunnen ontwerpen. 
De scanner scant het gipsmodel dat is gemaakt van uw afdruk. Wij zien 
waar de implantaten staan op het model. De scanner ziet dit ook en 
scant deze in. Op een speciaal programma ontwerpen wij op dit model 
de steg die bij u in de mond komt. Zo kunnen we rekening houden met 
lengte en hoogte. Alles op maat voor u! De steg wordt gefreesd uit één 
stuk door Nobel Biocare, hetzelfde merk als waarmee we implanteren, 
zodat u altijd alles origineel in uw mond heeft! 

Wilt u wel of geen implantaten of gewoon advies en informatie 
over een prothese? 
Uiteraard bent u van harte welkom. Als u vermeldt dat u naar aanleiding 
van deze column belt, is uw afspraak gratis!

JURA CUP WARMER OF WIRELESS COOL CONTROL 
(T.W.V. € 199,-) CADEAU*

Kaldi Weert   |   Beekstraat 1   |   6001 GG Weert   |   weert@kaldi.nl   |   0495 45 23 13
*Bij aankoop van een Jura espressomachine uit de Z- of J-serie. Geldig van 10 t/m 23 december bij Kaldi Weert.

Spouwmuurisolatie: “Comfortabel in je huis én in je portemonnee!”

Hans van Wilgenburg • 06-12 99 54 47 • www.hansvanwilgenburg.nl

Daarom (na-)isoleren:
Besparing op gasverbruik

Thermisch Comfort
Geluiddempend

Brandveilig en vochtwerend
Waardestijging woning

AANBIEDING: 
Laat deze winter je woning 

isoleren en ontvang 6% korting! 

Actie geldig t/m februari 2019

Pannenkoekenhuis • Restaurant • Partijencentrum 

De Dorpsherberg

Kom ook dit 
jaar weer op beide 

kerstdagen ‘s middags en 
‘s avonds op uw gemak genieten 
van grootse dinerbuffetten en 

brunches vol heerlijke voorgerechten, 
soepen, vele salades, vis-, vlees- en 
wildgerechten. Aansluitend bieden 
wij u een uitgebreid dessertbuffet en 
kinderen kunnen zich volop vermaken 
in de diverse speelruimtes. Kijk op 
www.dedorpsherberg.nl 

voor meer informatie of om 
uw reservering te plaatsen. 

Casseweg  1A ,  Ospe l  
0495 - 64 13 56



seniorenweetjes

Niets ontroerender dan de aanblik van een kind 
dat een cadeautje uitpakt. Spanning, hoop, 
verrassing, je leest het in de kinderoogjes. 
Blijdschap ontlaadt zich explosief in jubeldansjes 
en geschreeuw. Het ouderhart klopt sneller, de 
ogen worden vochtig.
Het Sinterklaasfeest is het summum van 
genotsbeleving voor kinderen én ouders. 
Sinterklaas is emotie, is beloning. Het ‘geven’ 
schenkt de ouders net zoveel voldoening en 
blijdschap als het ‘krijgen’ dat bij het kind doet. 
En vergeet de voorpret niet: het Verheugen! 
Hoe zullen ze reageren als ze op zes december 
’s morgens eindelijk naar beneden mogen en 
de woonkamer vol staat met kleurig ingepakte 
cadeautjes? Zullen ze met rode wangetjes 
voorzichtig de kamerdeur openen, naar binnen 
gluren en dan losbarsten in zielsblij gejuich?
Ook J. en zijn vrouw M. genoten van de 
aanloop naar Sinterklaas. En dit jaar zou het 
héél bijzonder worden. Wekenlang waren de 
verlanglijstjes van hun twee kleine meiden 
onderwerp van gesprek of leidden ze tot 
onderlinge blikken van verstandhouding. Met 
een grote klapper, die op geen van beide 
lijstjes stond, maar waar de kinderen zeker 
van in alle staten zouden geraken, zou dit een 
onvergetelijke Sinterklaas worden. Na het 
uitpakken van alle cadeaus zouden de gordijnen 
worden opengeschoven en zou een heuse glijbaan 
in de achtertuin tot een euforisch hoogtepunt 
leiden. Een echte glijbaan! Robuust, stabiel en 
superveilig. In bonte kleuren, met een trapje aan 
de zijkant, een grappig huisje bovenop en een 
glimmende glijgoot.
Eén probleempje: het speeltuig moest nog in 
elkaar worden gezet en bestond, behalve uit 
een glijgoot, uit ontelbare bouten, moeren, 
afdekkapjes, stangen, plankjes en traptreden in 
allerlei maten. 
Nu moet u weten dat J. misschien nog wel 
onhandiger is dan ik en dat is héél opmerkelijk. 
Sinterklaasavond, met de kinderen te bed, zouden 
J. en M. deze klus gaan klaren. Enige spanning 
was al merkbaar bij het in de woonkamer 
uitspreiden van alle onderdelen. Die werd 
alleen maar groter en het vertrouwen in een 
goede afloop evenredig kleiner. Ik bespaar u alle 
details maar na vele verwensingen, verwijten, 
gezucht en gevloek, rondvliegende onderdelen 
en een huwelijkse crisis nabij stond de glijbaan 
tegen twaalf uur in al zijn pracht te glanzen in 
de woonkamer. Ach, ieder heeft zo zijn eigen 
kwaliteiten en niet alles gaat altijd van een 
leien dakje. Voldoening overheerste. Nu het 
buitenspeelhuis nog even een mooie plek geven 
in de tuin. Maar daar wilde de tuindeur niet aan 
meewerken! Linksom, rechtsom, op zijn kant, 
ondersteboven, de glijbaan kon er niet doorheen. 
Er zat niets anders op dan gedeeltelijke 
demontage. In de nachtelijke vrieskou van vijf 
op zes december, bij het spaarzame licht van 
een buitenlamp, werd ‘het ding’ door de beide 
echtelieden weer in elkaar gezet. Hun huwelijk 
doorstond deze beproeving. Het werd een 
onvergetelijke Sinterklaas!

Sinterklaas

mensendingen

Ton Adriaens

Alles in huis!

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

0495 53 33 22

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

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

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

www.crematoriumweerterland.nl

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



Nu vanaf

€ 14.290,-* inclusief € 2.000,- voordeel

*Voordeel (€ 2.000,-) is gebaseerd op de Renault CLIO Hatchback Energy TCe 90 ECO2 Life. Vanafprijs is incl. alle kortingen. Actie is geldig op klantorders t/m 31 december 2018 en alleen van toepassing op voorraadmodellen. 
Registratieverplichting in 2018 of 2019 afhankelijk van voorraadmodel en bpm voordeel. vraag de verkoopadviseirs naar meer informatie. zolang de voorraad strekt. Kijk voor de actievoorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden.  
Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl/verkoopvoorwaarden voor de verkoopvoorwaarden. 

O�ciële brandstof- en CO2 gegevens: min./max. verbruik: 3,2-5,4 l./100 km. resp. 31,3-18,5 km./l. CO2: 82-120 gr./km.

Roermond
Weert
Echt

Renault CLIO
Tijdelijk met € 2.000,- voordeel*

Nu bij Auto Heurkens

Check vrijblijvend uw inruilprijs op onze eigen actie- en inruilsite www.renault.NU

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

Profiteer nú nog van de állerlaatste voorraadmodellen zonder prijsverhoging te betalen!

www.autoheurkens.nl
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