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Zonne-Energie specialist

VDS Solar Systems en VDS BTW Service verzorgen 
samen het complete traject zonne-energie voor 
particulieren.

VDS Solar Systems B.V.

Installeert en levert zonne-energie projecten aan 
particulieren, MKB, grote bedrijven en de agrarische 
sector.

VDS BTW Service

Verzorgt het complete traject van BTW-teruggave 
voor particuliere zonnepaneelhouders.

Deze combinatie maakt dat wij particulieren 
volledig kunnen ontzorgen op het gebied van 
zonne-energie.

| Schepenlaan 8, 6002EE Weert | +31 85 047 0710 |  info@vdssolarsystems.com | www.vdssolarsystems.com |

ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079
  WONEN & SLAPEN

w w w.beauhome.nl

Gratis interieuradvies 
door onze stylisten

snel leverbaar
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Loes’ cadeaukaarten zijn 
 een wereldwijd succes
Zakenvrouw Loes Daniëls (31) uit Weert verovert sinds 2014 de 
wereld met haar cadeaukaarten. Hotelgift en Flightgift worden 
inmiddels in meer dan vijftig landen verkocht, maar daar laat 
Loes het niet bij. “Ik zie het als een uitdaging om continu mijn 
product te verbeteren. We willen in 2022 of 2023 naar een 
omzet van honderd miljoen euro gaan.”

Door Laura Mennen
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Afhaal- en Bezorgservice De Griekse Keuken
Afhaal Maaltijdservice

De Griekse Keuken
Langstraat 48 Weert • 0495-541 726 

www.degrieksekeuken.nl

Om u als gast te kunnen laten genieten
van al het lekkers uit de Griekse Keuken 
bent u van harte welkom om uw favoriete
gerechten bij ons af te halen.
Omdat u de moeite doet om te komen 
afhalen, krijgt u 15 % korting op de 
bestelling. 

Via de QR code komt u direct op onze 
menukaart en vindt u info over het afhalen.

KORTINGSBONAlleen bij inlevering van deze bon bij het afhalen, ontvangt u (eenmalig ) 
i.p.v 15% nu 20% korting. * Geldig tot 15 november 2020, niet geldig bij de maaltijdservice. 

Afhaal & Bezorg Service De Griekse Keuken

Langstraat    -      CW  Weert -      -        - www.degrieksekeuken.nl

Eenmalige Kortingsbon*
Alleen bij inlevering van deze bon bij het afhalen, 
ontvangt u i.p.v   % nu   % korting.

 * Geldig tot    november     , niet geldig bij de maaltijdservice

Restaurant De Griekse Keuken

Afhaal
Uw Grieks Hoofdgerecht afgehaald vanaf €  ,  

NIEUW bij de Griekse Keuken

* Dagvers gemaakt
   zonder conserverings
   middelen.

* Snel warm gemaakt
     min. magnetron
      min. Oven

* Geschikt voor oven
   en Magnetron

Om u als gast te kunnen laten genieten 
van al het lekkers uit de Griekse Keuken bent u 
altijd van harte welkom om uw favoriete 
gerechten bij ons af te komen halen.

Omdat u de moeite doet om te komen afhalen 
krijgt u   % korting op de bestelling.

Indien u gebruik maakt van de QR code komt u 
direct op onze website voor de menukaart en 
vind u de info over het afhalen.

* De gerechten zijn 
   tussen de     -    
   gram

Door de Corona regels is ons restaurant
voorlopig gesloten. 
Om u toch van onze Griekse gerechten te laten 
genieten, bezorgen wij aan de deur. 

Wij bezorgen in:
Weert - Nederweert - Tungelroy - Stramproy -
Nederweert - Nederweert-Eind - Ospel - Ell. 

Indien u gebruikt maakt van de QR code komt
u direct op onze website voor de menu kaart
en alle info over thuisbezorgen

Indien u gebruikt maakt 
van de QR code 
komt u direct op onze 
website voor de 
menu kaart en alle 
info over onze 
maaltijdservice

Of ga naar onze website:
www.degrieksekeuken/afhalen

Of ga naar onze website:
www.degrieksekeuken/bezorgen

Of ga naar onze website:
www.degrieksekeuken/maaltijdservice

*Excl. bezorgkosten €  ,  

Bezorgen Maaltijd service

Of ga naar
degrieksekeuken.nl/afhalen

Afhaal & Bezorg Service De Griekse Keuken

Langstraat    -      CW  Weert -      -        - www.degrieksekeuken.nl

Eenmalige Kortingsbon*
Alleen bij inlevering van deze bon bij het afhalen, 
ontvangt u i.p.v   % nu   % korting.

 * Geldig tot    november     , niet geldig bij de maaltijdservice

Restaurant De Griekse Keuken

Afhaal
Uw Grieks Hoofdgerecht afgehaald vanaf €  ,  

NIEUW bij de Griekse Keuken

* Dagvers gemaakt
   zonder conserverings
   middelen.

* Snel warm gemaakt
     min. magnetron
      min. Oven

* Geschikt voor oven
   en Magnetron

Om u als gast te kunnen laten genieten 
van al het lekkers uit de Griekse Keuken bent u 
altijd van harte welkom om uw favoriete 
gerechten bij ons af te komen halen.

Omdat u de moeite doet om te komen afhalen 
krijgt u   % korting op de bestelling.

Indien u gebruik maakt van de QR code komt u 
direct op onze website voor de menukaart en 
vind u de info over het afhalen.

* De gerechten zijn 
   tussen de     -    
   gram

Door de Corona regels is ons restaurant
voorlopig gesloten. 
Om u toch van onze Griekse gerechten te laten 
genieten, bezorgen wij aan de deur. 

Wij bezorgen in:
Weert - Nederweert - Tungelroy - Stramproy -
Nederweert - Nederweert-Eind - Ospel - Ell. 

Indien u gebruikt maakt van de QR code komt
u direct op onze website voor de menu kaart
en alle info over thuisbezorgen

Indien u gebruikt maakt 
van de QR code 
komt u direct op onze 
website voor de 
menu kaart en alle 
info over onze 
maaltijdservice

Of ga naar onze website:
www.degrieksekeuken/afhalen

Of ga naar onze website:
www.degrieksekeuken/bezorgen

Of ga naar onze website:
www.degrieksekeuken/maaltijdservice

*Excl. bezorgkosten €  ,  

Bezorgen Maaltijd service

Of ga naar
degrieksekeuken.nl/bezorgen

Door de Coronaregels is ons restaurant
voorlopig gesloten. Om u toch van onze 
Griekse gerechten te laten genieten, 
bezorgen wij bij u aan de deur.

Wij bezorgen in:
Weert - Nederweert - Tungelroy - Stramproy  
Nederweert - Nederweert-Eind - Ospel - Ell.

Via de QR code komt u direct op onze 
menukaart en vindt u info over 
het thuisbezorgen. (€ 2,50 bezorgkosten).

Afhaal & Bezorg Service De Griekse Keuken

Langstraat    -      CW  Weert -      -        - www.degrieksekeuken.nl

Eenmalige Kortingsbon*
Alleen bij inlevering van deze bon bij het afhalen, 
ontvangt u i.p.v   % nu   % korting.

 * Geldig tot    november     , niet geldig bij de maaltijdservice

Restaurant De Griekse Keuken

Afhaal
Uw Grieks Hoofdgerecht afgehaald vanaf €  ,  

NIEUW bij de Griekse Keuken

* Dagvers gemaakt
   zonder conserverings
   middelen.

* Snel warm gemaakt
     min. magnetron
      min. Oven

* Geschikt voor oven
   en Magnetron

Om u als gast te kunnen laten genieten 
van al het lekkers uit de Griekse Keuken bent u 
altijd van harte welkom om uw favoriete 
gerechten bij ons af te komen halen.

Omdat u de moeite doet om te komen afhalen 
krijgt u   % korting op de bestelling.

Indien u gebruik maakt van de QR code komt u 
direct op onze website voor de menukaart en 
vind u de info over het afhalen.

* De gerechten zijn 
   tussen de     -    
   gram

Door de Corona regels is ons restaurant
voorlopig gesloten. 
Om u toch van onze Griekse gerechten te laten 
genieten, bezorgen wij aan de deur. 

Wij bezorgen in:
Weert - Nederweert - Tungelroy - Stramproy -
Nederweert - Nederweert-Eind - Ospel - Ell. 

Indien u gebruikt maakt van de QR code komt
u direct op onze website voor de menu kaart
en alle info over thuisbezorgen

Indien u gebruikt maakt 
van de QR code 
komt u direct op onze 
website voor de 
menu kaart en alle 
info over onze 
maaltijdservice

Of ga naar onze website:
www.degrieksekeuken/afhalen

Of ga naar onze website:
www.degrieksekeuken/bezorgen

Of ga naar onze website:
www.degrieksekeuken/maaltijdservice

*Excl. bezorgkosten €  ,  

Bezorgen Maaltijd service

Of ga naar
degrieksekeuken.nl/maaltijdservice

NIEUW bij de Griekse Keuken Uw 
Grieks hoofdgerecht afgehaald 
vanaf € 7,50

•  Dagvers gemaakt 
 zonder conserverings-
 middelen
•  De gerechten zijn 
 tussen de 400-600 gr.
•  Geschikt voor oven en 
 magnetron
•  Snel warm gemaakt, 
 5 min magnetron,    
 10 min oven

Via de QR code komt u direct op onze menukaart en 
vindt u info over onze maaltijdservice.

Bezorgen
Afhaal & Bezorg Service De Griekse Keuken

Langstraat    -      CW  Weert -      -        - www.degrieksekeuken.nl

Eenmalige Kortingsbon*
Alleen bij inlevering van deze bon bij het afhalen, 
ontvangt u i.p.v   % nu   % korting.

 * Geldig tot    november     , niet geldig bij de maaltijdservice

Restaurant De Griekse Keuken

Afhaal
Uw Grieks Hoofdgerecht afgehaald vanaf €  ,  

NIEUW bij de Griekse Keuken

* Dagvers gemaakt
   zonder conserverings
   middelen.

* Snel warm gemaakt
     min. magnetron
      min. Oven

* Geschikt voor oven
   en Magnetron

Om u als gast te kunnen laten genieten 
van al het lekkers uit de Griekse Keuken bent u 
altijd van harte welkom om uw favoriete 
gerechten bij ons af te komen halen.

Omdat u de moeite doet om te komen afhalen 
krijgt u   % korting op de bestelling.

Indien u gebruik maakt van de QR code komt u 
direct op onze website voor de menukaart en 
vind u de info over het afhalen.

* De gerechten zijn 
   tussen de     -    
   gram

Door de Corona regels is ons restaurant
voorlopig gesloten. 
Om u toch van onze Griekse gerechten te laten 
genieten, bezorgen wij aan de deur. 

Wij bezorgen in:
Weert - Nederweert - Tungelroy - Stramproy -
Nederweert - Nederweert-Eind - Ospel - Ell. 

Indien u gebruikt maakt van de QR code komt
u direct op onze website voor de menu kaart
en alle info over thuisbezorgen

Indien u gebruikt maakt 
van de QR code 
komt u direct op onze 
website voor de 
menu kaart en alle 
info over onze 
maaltijdservice

Of ga naar onze website:
www.degrieksekeuken/afhalen

Of ga naar onze website:
www.degrieksekeuken/bezorgen

Of ga naar onze website:
www.degrieksekeuken/maaltijdservice

*Excl. bezorgkosten €  ,  

Bezorgen Maaltijd service

Afhaalmenu
 info@schuttershoeve.nl www.schuttershoeve.nl

Grotesteeg 10, Weert | 0495-533984

vrijdag t/m zondag koffie to go

7 dagen per week  

afhalen & bezorgen  

in de gemeente Weert 

scan voor onze menukaart! 

 
 
 
 

           Hostellerie Munten 
www.hostelleriemunten.nl | 0495 – 53.10.57 

 

 

 

Check onze Facebook pagina of onze 
website voor alle afhaalgerechten   
www.antjevandestatie.eu

7 dagen per week geopend
 voor afhaal!

Afhalen & Bezorgen

Stationsplein 1 Weert
0495- 542640   info@antjevandestatie.eu 

Iedere week een wisselend
 3-gangen menu voor € 15.-

Tapas

High tea

High cocktails

Beekstraat 45a, Weert  |  0495-536431 | www.deliefhebber.nl

Online bestellen  |  Vers (warm) afhalen  |  Thuis genieten 

Afhalen & Bezorgen

talent

“Als ze als klein meisje aan mij vroegen: ‘Wat wil 
je worden?’, dan hoefde ik daar nooit lang over na 
te denken. Ik wilde zakenvrouw worden; dan had 
ik altijd mooie kleren aan en kon ik veel reizen. 
Over wat dit beroep écht inhield, wist ik eigenlijk 
nauwelijks iets. Daar kwam ik later achter.”

Naar Amsterdam
Na het behalen van haar Vwo-diploma op het Bis-
schoppelijk College in Weert ging Loes Daniëls 
in 2007 naar Rotterdam om daar International 
Business Administration te studeren. Na deze stu-
die volgde ze de master Finance and Investment. 
In 2011 verhuisde Loes naar Amsterdam; daar 
ging ze als consultant aan de slag. 

In 2013 wilde Loes met een aantal vriendinnen 
een vriendinnenweekend in Londen organise-
ren. “We vonden nergens een bureau waar we 
een weekendje weg konden boeken dat precies 
voldeed aan onze wensen. In Nederland had je 
websites, zoals Hotelbon.nl of Weekendjeweg.
nl, maar hier waren alleen lokale hotelketens bij 
aangesloten. Ook zat er na het boeken vaak een 
addertje onder het gras. Dan was je verplicht om 
bij het hotel te ontbijten of dan kon je alleen op 
een dinsdag bij het hotel terecht.” 

Hotelgift
Loes dacht: dit kan beter. Ze startte met het ma-
ken van een businessplan. “Ik weet nog dat ik in 
Microsoft Powerpoint de website ontwierp.” Ver-
volgens ging Loes rond de tafel met diverse hotel-
ketens van over heel de wereld. Met hen besprak 
ze haar concept en sprak ze over samenwerkin-
gen. “Gesprekken waren voornamelijk online, via 
Skype of via de mail”, vertelt Loes. 

De hoteleigenaren waren erg enthousiast en in 
2014 werd Hotelgift gelanceerd, een hotelcadeau-
kaart die je via een persoonlijke kaart, e-mail of 
videoboodschap aan iemand cadeau kunt doen. 
“De lancering vond ik erg spannend. Ik had dan 
wel met veel vriendinnen en ondernemers gespard 
over het concept, maar je weet natuurlijk nooit 
precies hoe de verkoop loopt.” Met verschillende 
tools hield Loes nauwkeurig bij hoeveel mensen 
haar website bezochten en welke pagina’s ze be-
keken. “Het duurde enkele weken voordat ik de 
eerste giftcard verkocht had. Volgens mij was dat 
aan een Australiër!”, vertelt Loes.

Hard werk beloont
Loes: “In de beginjaren werkte ik dag en nacht, 
zowel doordeweeks als in de weekends. Ik herin-
ner me nog dat ik aan het kerstdiner zat met mijn 
glas wijn en mijn laptop voor me; ik was nog even 
bezig met de klantenservice.” Nadat het concept 
Hotelgift ontwikkeld was, lag de focus voorna-

melijk op de bereikbaarheid van Loes’ cadeau-
kaarten. “Ik nam een marketeer aan die me hielp 
met het bedenken van campagnes, zodat we be-
ter vindbaar werden op zoekmachine Google.” 
Hotelgift groeide uit tot een succes. Hier en daar 
kreeg Loes het verzoek of ze ook vliegtickets ca-
deau kon geven. Loes: “De ontwikkeling van deze 
giftcard was iets complexer, maar uiteindelijk 
lukte het.” Sinds 2017 kun je ook de zogenaamde 
Flightgift kopen, een cadeaukaart waarbij je uit 
meer dan 300 luchtvaartmaatschappijen van over 
de hele wereld kunt kiezen.”

Prijzen
Inmiddels vallen de cadeaukaarten van Loes on-
der de naam Experiencegift. Haar bedrijf groeit 
hard. In 2019 won Experiencegift de Deloitte 
Technology Fast 50, een prijs voor het snelst 
groeiende bedrijf van Nederland. Experiencegift 
had toen een omzetgroei van 7628%. Afgelopen 
jaar maakte Loes’ bedrijf tussen de twaalf en 
vijftien miljoen euro aan omzet. Loes bemach-

tigde daarmee een plekje in de Quote 100 van 
selfmade miljonairs. Inmiddels zijn er meer dan 
200.000 hotels uit meer dan 170 landen bij haar 
bedrijf aangesloten. 

Uitdaging
“Het ondernemerschap heb ik vroeger misschien 
wat geromantiseerd”, zegt de zakenvrouw. “Het is 
hard werken, ik maak werkweken van vijftig uur. 
Of ik dat soms lastig vind? Ik denk er niet zoveel 
over na. Het hoort bij het ondernemen. Ik ga elke 
dag met veel plezier naar mijn werk. Zelfs als ik 
op vakantie ben en ik onverwachts werkzaamhe-
den moet oppakken, doe ik dat niet met tegenzin. 
Ik zie het als een uitdaging om continu mijn pro-
duct te verbeteren, met het team (Experiencegift 
bestaat uit een twintigtal medewerkers) aan iets 
moois bouwen en constant nieuwe doelen te stel-
len. We willen in 2022 of 2023 naar een omzet van 
honderd miljoen euro gaan. Ook gaan we nieuwe 
concepten lanceren, zoals Cruisegift en Traingift 
(cadeaukaarten voor cruises en treinreizen).” 
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Inbrekers proberen op allerlei manieren bij u binnen te komen. Tegenwoordig 
gebeurt dit niet alleen in uw huis of auto, maar ook digitaal. Ze nemen bijvoorbeeld 
contact op via mail of WhatsApp en doen zich voor als een bekende of uw bank.  
Ze proberen u te verleiden om op een link te klikken en zo uw apparatuur binnen 
te dringen. Het is daarom belangrijk om uw apparatuur goed te beveiligen. De 
StuDesk kan u hierbij helpen!

De StuDesk is een helpdesk voor digitale veiligheid die gerund wordt door leerlingen 

van de Gilde Opleiding ICT. De leerlingen helpen met vragen rondom het digitaal 

beschermen van apparatuur. Denk hierbij aan het maken van een veilig wachtwoord of 

vragen over mails die u niet helemaal vertrouwt.

Voor particulieren en MKB
De StuDesk is er zowel voor particulieren als kleine MKB-ers. Particulieren kunnen 

online, telefonisch en via de inloopavonden terecht bij de Studesk.

 

Voor MKB-ondernemers geldt dit natuurlijk ook. Maar voor hen biedt de Studesk ook de 

Cyberscan. Onder begeleiding van een cybersecurity-specialist van het Expertisecentrum 

ontstaan grote, robuuste bosgebieden. 
Natuurmonumenten stelt gronden 
beschikbaar en zorgt voor de aanplant 
en het beheer van de nieuwe bossen. 
Zij beginnen eind november met de 
aanplant van de eerste 10 hectare aan 
de Vetpeelweg/Vlaamseweteringweg, 
vlakbij de Laurabossen. 

Gemengde bossen
We gaan voor een biodivers bos met 
verschillende inheemse soorten. Ge-
mengde bossen zijn goed voor de 
biodiversiteit en beter bestand tegen 
klimaatverandering, langere periodes 

Samen laten we de natuur groeien
Bomen zijn een bron van leven. Voor 
ons mensen, maar ook voor duizenden 
soorten insecten, vlinders en vogels 
die op of in bomen wonen. Bomen 
zorgen voor meer biodiversiteit, voor 
een gezonde bodem en schone lucht. 
Gemeente Weert, Natuurmonumenten 
en de provincie Limburg zetten zich 
daarom in voor meer bomen. De ambi-
tie is om binnen 4 jaar 20 hectare – ruim 
30 voetbalvelden – bos aan te planten.  

Dat doen we zoveel mogelijk in 
aansluiting op bestaande natuur in 
natuurgebied Kempen~Broek. Zo 

Mondkapjes bij restafval   
of in de afvalbak!
Sinds de uitbraak van het coronavirus komen er veel mondkapjes en handschoenen in 
het riool terecht. Samen met andere troep die niet in het riool hoort, zoals billendoekjes 
en poetsdoekjes, kunnen ze zorgen voor verstoppingen van toiletten, rioolbuizen en 
zuiveringsinstallaties. Gooi ze daarom niet in het toilet, op straat of in de rioolputten, 
maar bij het restafval of in de afvalbak.

duurt dus heel wat jaren voordat een 
echt bos is gevormd.

Samen planten kan nu niet
We hadden bij de aanplant dit najaar 
ook heel graag natuurliefhebbers, in-
woners, kinderen, leden en vrijwilligers 
van Natuurmonumenten betrokken. 
Maar dat kan vanwege het coronavirus 
nu helaas niet. In de toekomst is dat 
misschien wel weer mogelijk, we heb-
ben nog heel wat bosaanplant te gaan. 

Meer weten?
www.natuurmonumenten.nl/bosweert

van droogte en ziekten. Ze bieden een 
gunstige leefomgeving voor verschil-
lende planten en dieren én zijn een stuk 
aantrekkelijker om in te wandelen en te 
fietsen. 

Open ruimtes 
Op elke locatie planten we groepjes 
bomen van verschillende bloeiende 
en vruchtdragende soorten, afgewis-
seld met lage begroeiing. Er blijven 
ook open gedeeltes met genoeg ruimte 
voor spontane bos- en struikvorming en 
kruidenrijke begroeiing. Bij de aanplant 
zijn de bomen nog jong en klein. Het Cyberweerbaarheid komen ICT-leerlingen dan naar het bedrijf om de digitale veiligheid 

van het bedrijf in kaart te brengen. De ondernemer krijgt daar ook een rapportage van. 

Het uitvoeren van de scan kost ongeveer een halve dag. StuDesk vraagt daarom een 

bijdrage van €75, daarmee dekken ze een deel van kosten de van de begeleiding.

Hoe krijg ik hulp?
De StuDesk is op dinsdag van 12.00 tot 15.00 uur en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur 

telefonisch bereikbaar via 06 1488 4718. U kunt ook uw vraag stellen via een formulier op 

www.studeskweert.nl. De leerlingen van StuDesk nemen dan zo spoedig mogelijk contact 

met u op. Er worden daarnaast regelmatig inloopspreekuren georganiseerd. 

Houd hiervoor de website in de gaten. Kijk voor meer informatie op www.studeskweert.nl 

De StuDesk is 
een samenwerking tussen 
Gilde Opleidingen, ECCW/
PVO Limburg en gemeente 
Weert en wordt gesubsidieerd 
door de Provincie Limburg.

Hoe werkt het?
1. U maakt een afspraak. De VoorzieningenWijzer heeft een grote ruimte 
coronaproof ingericht.
2. De consulent laat zien waar u recht op heeft en hoe u kunt besparen.
3. De consulent helpt met het aanvragen van deze besparingen.

Wat u bespreekt met de consulent van De VoorzieningenWijzer, blijft tussen u en de 
consulent.

Voor wie is het?
De VoorzieningenWijzer is er voor huishoudens binnen de gemeente Weert met een 
inkomen tot ongeveer €36.000 bruto per jaar. 

Gratis afspraak
Maak een afspraak door te mailen naar: voorzieningenwijzer@amwml.nl of bel met 
telefoonnummer 088-6560692. Een afspraak en advies kost niets.

Bespaar op vaste lasten met De VoorzieningenWijzer!
De VoorzieningenWijzer helpt besparen op vaste lasten. Bijvoorbeeld door beter 
gebruik te maken van regelingen en toeslagen waar u recht op heeft. Hierdoor 
kunt u jaarlijks geld overhouden. Sommige huishoudens besparen niks, anderen 
besparen maar liefst €750,- per jaar. Kijk voor informatie en het maken van een 
gratis afspraak op www.weert.nl/voorzieningenwijzer 

Wat is De VoorzieningenWijzer?
Bijvoorbeeld door beter gebruik te maken van regelingen en toeslagen waar je recht 
op hebt. Denk hierbij onder andere aan gemeentelijke regelingen, zorgverzekering 
en toeslagen. 

Wat dit oplevert, verschilt per huishouden. Sommige huishoudens besparen niks, 
anderen besparen maar liefst €750,- per jaar.

De herfst begint en bladeren vallen van de bomen. Daarom staan er weer 
bladkorven. De bladkorven zijn bedoeld voor de bladeren van gemeentelijke 
bomen die in uw tuin vallen. De bladkorven staan op centrale plekken in de 
wijken en dorpen. Dat betekent niet dat er in iedere straat een bladkorf 
staat.

In de periode dat de bladeren van de bomen vallen, ruimt de gemeente 
Weert regelmatig bladeren op. We vragen iedereen om de bladkorven 
te gebruiken. Zo kunnen we samen de omgeving schoonhouden. De 
gemeente maakt de bladkorven regelmatig leeg. 

Alleen bladeren in de bladkorf
In een bladkorf mag alleen bladafval. Doe geen ander (tuin)afval in de 
bladkorven. Dat levert namelijk problemen op bij het opruimen van het 
bladafval. Ander afval hoort thuis in de afvalbakken of bij de Milieustraat. 
Als er toch ander afval in een bladkorf zit, wordt de korf weggehaald en 
niet meer teruggeplaatst. 

Zelf bladafval naar de Milieustraat brengen
Bladafval kunt u ook zelf naar de Milieustraat brengen. In de herfst- 
en wintermaanden (1 oktober tot 1 maart) kunt u bladafval daar gratis 
brengen. Dat kost u dus geen knip van de Weerterlandpas. Voor ander 
afval, zoals snoeiafval, takken, hout, puin of plastic, heeft u wél een 
Weerterlandpas nodig. 

 

Er staan weer bladkorven voor bladafvalEr staan weer bladkorven voor bladafval

Digitaal veilig met de StuDesk
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Kindercongres ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’

Wmo ondersteuning biedt 
Jenan Abeid een fi jne toekomst
Wmo ondersteuning biedt Wmo ondersteuning biedt 

De kinderen keken naar het interactieve spel van Helder 
Theater en praatten mee met de spelers. Een leerkracht 
zei: ”Het geeft een praktisch beeld van (verborgen) 
armoede en het onderwerp spreekt ze heel erg aan”. 
Op de vraag van de speler of ze aan haar beste vriend 
moet vertellen dat het thuis financieel niet goed gaat, 
antwoordde een jongetje: “Ja, ik heb dat ook gedaan. 
En nu is het veel makkelijker om weer mezelf te zijn.”

Naast het theater volgden alle kinderen 3 workshops. 
De workshop Proeverij, waarin kinderen blind een A-merk 
en een huismerk vergelijken, was een succes. Smaak 
en prijs werden besproken en de keuze welke je dan zou 
kopen. Een meisje: “Ik neem de goedkope chips, want 
dan kan ik 3 zakken voor hetzelfde geld kopen. 
En die is ook lekker.”

Ook de andere workshops over wonen, voeding, geld, 
groepsdruk, pesten etc. vielen in de smaak. Na afloop 
kregen de kinderen een goodiebag mee met onder 

andere de QuietKids, een stripboekje over armoede. 
De leerkrachten hebben daar een lesbrief bij ontvangen 
en kunnen het onderwerp verder in de klas behandelen.

Op 24 oktober kwamen ruim 600 kinderen van groep 7 en 8 naar het theatergebouw op het AZC 

voor een heus kindercongres. Een drukte van jewelste en een heel waardevolle dag.

Een inwoner van Weert 
meldt zich bij De Vraagwijzer
Mijn oudste dochter zit op het voortgezet onderwijs, waar geregeld buiten-
 schoolse activiteiten worden georganiseerd. Hiervoor wordt een eigen bijdrage 
van de ouders gevraagd. Ik heb een laag inkomen waardoor ik deze bijdrage 
niet kan missen maar ik wil wel graag dat mijn kind mee kan doen. Wat nu?

Wij denken mee
De medewerker van De Vraagwijzer wijst de ouder op 2 mogelijkheden:
1.  ella roov tdleg eiD .etneemeg ed jib egardjibneodeeM ed roov gaarvnaA     

leden van een huishouden met een gezamenlijk inkomen tot 130% van 
het sociaal minimum (mensen met een bijstandsuitkering krijgen dit 
automatisch jaarlijks uitgekeerd).

2.  ,neneohcstrops tem tpleh dlegreeL .dlegreeL gnithcitS tem neggel tcatnoC      
een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is. 
Een medewerker van Stichting Leergeld komt bij jou thuis om de situatie 
te bespreken. Waar kan jouw kind nu niet aan meedoen? En wat kan 
Leergeld voor jou doen? Je hoeft dus niet naar een loket. In aanmerking 

 of via 06-16534054.

Stel je voor, je woont met je gezin in Syrië en daar breekt een oorlog uit. Je bent moeder in een gezin 

met 4 kinderen en jij, je man en je kinderen moeten vluchten. Je had het goed in Syrië. Je was daar 

lerares wiskunde en leefde samen met je familie. Je laat noodgedwongen alles achter en moet in 

Nederland een nieuw bestaan opbouwen. Hoe moeilijk is het dan om te vertrouwen op jezelf, dat je dit 

aankunt en dat er nog toekomst is?

Dit is in het kort hoe de toen 42-jarige Jenan Abeid in 2017 in Weert terecht kwam. Jenan kwam in contact 
met een taalcoach van Punt Welzijn. De taalcoach zag dat Jenan vastliep in onze samenleving, een voor haar 
onbekende cultuur met vreemde gebruiken. De taalcoach heeft Jenan aangemeld bij de gemeente zodat zij 
begeleiding kon krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. 

Al-Osra Zorg & Welzijn heeft de melding van Jenan opgepakt. Sadia Arissa is de begeleidster van Jenan en samen 
hebben ze al veel kunnen bereiken. Jenan vertelt dat ze veel van Sadia geleerd heeft waardoor haar leven in Weert 
is verbeterd en haar zelfvertrouwen is toegenomen: ”Ik wilde alles perfect doen en weet nu dat het beter is om 
prioriteiten te stellen. Hierdoor ervaar ik minder stress. Binnenkort start ik een opleiding en ga werkervaring op 
doen als intermediair”. Tip van Jenan: sta open voor hulp om te leren en neem ook zelf verantwoordelijkheid.

Taalhuis Weert - 1 jaar later...
Op woensdag 5 september 2018 werd het Taalhuis geopend in het 
Bibliocenter in Weert. Het Taalhuis is een ontmoetingsplek voor iedereen 
die ondersteuning zoekt op gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden 
en richt zich op inwoners die de Nederlandse taal (nog) niet, of niet meer 
zo goed beheersen.

Zo verzorgt het Taalhuis o.a. wekelijks een taalcafé. Zo wordt samen onder 
het genot van een drankje de Nederlandse taal geoefend door te praten over 
allerlei onderwerpen. Het taalcafé wordt inmiddels door 20 tot 25 mensen 
per week bezocht. Het Taalhuis verzorgt ook gratis taallessen, die wekelijks 
worden gegeven. In 2019 hebben ruim 80 mensen deze taallessen gevolgd. 
Bij het Taalhuis kun je ook terecht voor cursussen op gebied van basis 
computervaardigheid of het omgaan met websites van de overheid met 
behulp van DigiD. Het taalhuis is gevestigd in het Bibliocenter, 
Wilhelminasingel 250 in Weert, telefoonnummer 088-2432000.
Tel mee met Taal!

KORT & BONDIG
Schulddienstverlening ook buiten het Stadhuis
Wist je dat het team Schulddienstverlening ook spreekuren houdt op 
locatie? Je kunt ons vinden op de volgende locaties en momenten:

Algemeen Maatschappelijk Werk
Vogelsbleek 10 - Woensdag (oneven weken) 15:30 - 17:00
Wonen Limburg
Wilhelminasingel 175a - Donderdag (even weken) 10:00 - 11:30
Zelfregiecentrum
Roermondseweg 64 - Donderdag (laatste van de maand) 10:00 - 12:00
Weerter Minimagroep
Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11 - Maandag 2 december (ieder kwartaal) 
13:00 - 15:00
Weerter Minimagroep
Keenterhart, Sint Jozefskerkplein 3 - Woensdag 27 november 
(ieder kwartaal) 18:30 - 20:30

Blijf niet met vragen thuis zitten. Kom naar ons toe! 
Wij staan voor je klaar.

Opvoeding een uitdaging 
Zoals we allemaal weten is het opvoeden van kinderen 
soms een flinke uitdaging. Zeker in een tijd van 
onzekerheid en snelle ontwikkelingen. Spelen met je kind, 
spelletjes doen en voorlezen zijn allemaal goed voor de 
ontwikkeling van je kind. Toch is dit niet voor iedere ouder 
gemakkelijk of vanzelfsprekend. Ouders kunnen het lastig 
vinden hun kind te helpen in hun ontwikkeling. 

Ondersteuning door Punt Welzijn
Punt Welzijn heeft allerlei programma’s voor ouders en 
kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Hierbij word je als ouder betrokken bij de ontwikkeling van 
je kind en ga je aan de slag met spel, taal en opvoeding. 
Celine Maessen van Punt Welzijn vertelt: “Samen spelen 
met je kind en bijvoorbeeld samen een boekje lezen zorgt 
voor plezier. Je bent met de taal van je kind bezig én je 
geeft positieve aandacht. Dit is enorm belangrijk voor de 
ontwikkeling van een kind. Daar richten we ons graag op 
met ouders”.  

Nieuwe ondersteuning 
in coronatijd 
Dit jaar is ons leven opeens flink beïnvloed door corona en 
alle maatregelen. Vanaf maart 2020 moesten de meeste 

‘Door de coronamaatregelen merkten we nog meer ‘Door de coronamaatregelen merkten we nog meer 
 hoe belangrijk het is om samen op te voeden’ hoe belangrijk het is om samen op te voeden’

Nieuw landelijk meldpunt 
‘Zorgwekkend gedrag’: 
0800-1205
Maak je je zorgen over het (verwarde) gedrag van een 
persoon in je omgeving, maar is er geen sprake van direct 
gevaar? Dan kun je een melding doen of advies vragen bij 
het meldpunt ‘Zorgwekkend gedrag’. Een melding kan zo 
het begin zijn van een hulptraject. 

Wat is zorgwekkend gedrag?
Vaak is er bij ‘zorgwekkend gedrag’ sprake van complexe 
problematiek. Mensen vertonen gedrag dat anderen niet 
direct begrijpen. Dit gedrag kan verschillende oorzaken 
hebben. Het gaat niet alleen om psychische problematiek. 
Het kan bijvoorbeeld ook dat mensen verward raken omdat 
zij dementie of een licht verstandelijke beperking hebben. 
Ook komt het voor dat mensen met zorgwekkend gedrag 
verslaafd zijn of niet goed voor zichzelf kunnen zorgen.

Waar kun je terecht?
Het meldpunt is per e-mail bereikbaar via 
meldpuntverwardepersonen@amwml.nl. Ook kun je tijdens 
kantooruren van 8.30 uur tot 17.00 uur bellen via het 
landelijke meldnummer 0800-1205. De beller geeft de 
postcode door en wordt dan meteen doorverbonden met 
het regionale meldpunt. 

Omdat het gaat om hulpvragen waarbij géén sprake is van 
een acute noodsituatie, is het meldpunt alleen overdag 
direct bereikbaar. Tijdens de avond, nacht en in het 
weekend kun je een bericht inspreken. De melding wordt 
dan tijdens kantooruren verder opgepakt en afgehandeld. 
Is er wél sprake van een noodsituatie: neem dan contact 
op met de huisartsenpost of bel 112. 

gezinnen ineens helemaal thuis blijven. Dit heeft 
invloed op het leven van de gezinnen en de relatie 
tussen kinderen en ouders. Celine: ”Daarom zijn wij 
als opgroeiondersteuners juist ook in die coronatijd 
doorgegaan met het ondersteunen van gezinnen. 
Dit kon niet meer thuis of op school, dus moesten 
we ander dingen bedenken. En zo kwamen we op 
online activiteiten, YouTube-Live, Facetimen, maar 
ook deurbezoekjes met 1,5 meter afstand. Door 
de coronamaatregelen merkten we nog meer hoe 
belangrijk het is om samen op te voeden.”

Online tips
Om ouders in deze onzekere tijd te blijven 
ondersteunen, gaat Punt Welzijn door met het 
aanbieden van online dienstverlening. Dit betekent 
dat er vanaf oktober 2020 weer wekelijks opvoedtips 
online komen op de website en facebookpagina van 
Punt Welzijn. 

Vragen? 
Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? 
Kijk dan op www.puntwelzijn.nl. 
Ook kun je ons bellen op (0495) 697 900 
of mailen via info@puntwelzijn.nl.

foto van MantelzorgNL
Mantelzorg is van ons allemaal. Je bent het, je wordt het 
of je hebt er (ooit) een nodig. In Weert en Nederweert 
wonen zo’n 20.000 mantelzorgers. Mensen die op wat voor 
manier dan ook hulp geven aan iemand in hun omgeving. 
Dit levert mooie momenten op, maar het kan ook zwaar zijn. 
Zorgen voor een ander is vaak vanzelfsprekend. Toch is dit 
onmisbaar en verdient het aandacht! Daarom organiseert 
Punt Welzijn de Week van de Mantelzorg, in Weert en 
Nederweert, van 2 t/m 10 november.  

Deze week worden mensen die voor een ander zorgen in 
het zonnetje gezet. Zij kunnen zichzelf aanmelden voor 
een attentie of hiervoor aangemeld worden door een ander 
die op deze manier waardering wil uiten.  

Weerter cadeaubon
Dit jaar is er een cadeaubon ter waarde van €12,50 voor 

mensen die zorgen voor iemand in Weert. Deze kan 
ingeleverd worden bij ondernemers die dit speciaal 
voor hen aanbieden. Zo kun je jezelf bijvoorbeeld 
trakteren op een vlaai, een mooi plantje of een 
heerlijke lunch. Aanmelden kan tot 8 november. Ook 
in Nederweert ontvangen mantelzorgers jaarlijks een 
cadeaubon, deze actie heeft plaatsgevonden in juli.  

Attentie voor jong en oud
Op 10 november worden mantelzorgers in beide 
gemeentes door vrijwillige bezorgers aan huis verrast 
met een leuke attentie. Speciaal voor jongeren tot 
25 jaar is dit een goed gevulde goodiebag. Laat je 
verrassen en meld jezelf of een mantelzorger uit jouw 
omgeving aan. Dit kan tot 2 november.
Aanmelden of meer informatie? Kijk op 
www.puntwelzijn.nl/weekvandemantelzorg

Week van de Mantelzorg

Maandag gesloten 
Dinsdag t/m vrijdag: 11:00 - 17:00 u
Zaterdag 09:00 - 17:00 u
Zondag 11:00 - 17:00 u

PLANTENCENTRUM OSPEL
LIMBURGS GROOTSTE ASSORTIMENT

UNIEK ASSORTIMENT TUINPLANTEN: PALMEN, KUIPPLANTEN, 
KAMERPLANTEN, VASTE PLANTEN, CONIFEREN, GRASSEN, HEESTERS, 

POTGROND/BIMS, COFFEE CORNER, CACTUSSEN, ALOË, AGAVE, 
SUCCULENTEN, TILLANDSIA EN NOG VEEL MEER.

I E D E R E 
ZONDAG 
GEOPEND

Plantencentrum Ospel
Waatskamp 150, 6035 BV Ospel
tel: 0495 – 58 53 24 
info@plantencentrumospel.nl
www.plantencentrumospel.nl

NU MEER DAN 700 SOORTEN VASTE PLANTEN 
DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
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15.000 M2 PLANTPLEZIER

VANAF 1 NOVEMBER HANTEREN WE VERNIEUWDE OPENINGSTIJDEN



Meestal beschrijft deze rubriek een pand. Ditmaal beschrijven we de ‘bijzonderheid’ van 
de bewoners van het pand: Maud Geelen (42) en Carla Jacobs (52) met hun dochters Mirte 
Geelen (8) en Fenna Geelen (6). Een ‘vrouwenhuishouden’ dus. 
Je kunt je overigens met recht afvragen hoe bijzonder een vrouwenhuis is. Het is feitelijk 
niet anders dan een gewoon gezin. Want ook een damesgezin is precies als ieder ander 
gezin. Met dezelfde mensenwensen en dezelfde mensenstreken. En dat komt allemaal in 
de krant…
Nee, het is geen fabeltje. Het is niets anders dan de waarheid. Alleen het pad dat Carla 
en Maud moesten bewandelen om een gezin te stichten, was behoorlijk anders dan 
‘normaal’. Het was een pad van administratieve rompslomp, psychologische tests en 
keuzes maken, van boosheid en verbazing. Maar ook een van nieuwsgierigheid, want… aan 
welke mooie, sportieve, intelligente man hebben zij hun mooie, sportieve en intelligente 
kinderen te danken?

Proeve van bekwaamheid
Wanneer een vrouw een kind wil krijgen met een andere vrouw, moet 
daar – biologisch gezien - een andere weg voor bewandeld worden 
dan bij een ‘normaal’ koppel. Dat is logisch. Voordat het echter zo 
ver was, hebben Carla en Maud een intensief traject doorlopen. 
Bijna alsof zij een proeve van bekwaamheid moesten afleggen. 
Een ringband vol psychologische tests, erfelijkheidsonderzoeken, 
karakterbeschrijvingen, beschrijving van uiterlijke kenmerken en ga 
zo maar door, illustreert de administratieve rompslomp om überhaupt 
een kindje te mógen krijgen. 
Desondanks zijn ze dankbaar dat er in Nederland klinieken zijn waar 
het, ongeacht de relatievorm, mogelijk is een kinderwens in vervulling 
te laten gaan. 

Door Francis Bruekers

 Een gezin als  Een gezin als 
ieder ander gezinieder ander gezin

eenhuisvertelt eenhuisvertelt

Trots op hun appel en een aardbei
Kunstenaar Guido Geelen, oom van Maud, maakte een ‘gouden’ 
aardbei en een keramieken appel.  De meisjes kregen dit als 
symbool voor een nieuw begin, een nieuw leven. Het is een 
waardevol cadeau voor Mirte en Fenna. Zij zijn vervolgens een 
waardevol levenscadeau voor Maud en Carla. 
In de hal hangen twee tekstborden. Een met de tekst ‘Hotel 
mamma’ en een ingelijste tekst die hun samenzijn als gezin 
onderstreept: forever & always.  Het benadrukt het gevoel van twee 
moeders die ontzettend trots zijn met en op hun twee meiden!

We noemen hem ‘Baerke’
Maud had al jaren een kinderwens. Toen Maud en Carla een 
relatie kregen, was het snel duidelijk: het stel wilde kinderen. 
Maud zou de zwangerschap op zich nemen. Om de kinderen 
enigszins een gelijkenis te geven met beide moeders, zijn de 
uiterlijke en innerlijke kenmerken van beiden gematcht met 
potentiële donorvaders die uit een wensprofiel naar voren waren 
gekomen. De dames noemen de uiteindelijke match ‘Baerke’. 
Hij is de biologische vader van beide meisjes. Mirte en Fenna zijn 
dus volle zusjes, die in hun normen en waardenpatroon absoluut 
lijken op Maud én Carla. 

Dubbele wastafel
Wat is werkelijk anders in een vrouwengezin? Eigenlijk niets. Ieder heeft 
z’n taken en werkzaamheden. Ook hier ligt het gereedschap van de met 
twee rechterhanden gezegende dames in de garage. Wel anders is het 
vermogen tot logisch denken en praktisch handelen, zeggen zij zelf. 
Spullen op de trap worden meteen naar boven gebracht, het aanrecht 
wordt meteen opgeruimd en de trampoline wordt in één keer goed 
geplaatst, zonder misrekeningen over afmetingen. 
Mauds moeder raadde wel aan op de badkamer een dubbele wastafel te 
plaatsen. “Dat is veel makkelijker met vier vrouwen!”

Adoptie
Nog voordat hun oudste dochter in 2012 ter wereld kwam, had Carla de 
ongeboren vrucht geadopteerd. De wet schreef toen voor dat degene 
die zonder bloedverwantschap officieel ouder wilde zijn, het kind moest 
adopteren. Trouwen zou geen oplossing zijn geweest. Dus werd de 
portemonnee getrokken, want adoptie kost geld – ook al is het je ‘eigen’ 
kind, en moest er een bezoek gebracht worden aan advocaat en rechter. Na 
enkele handtekeningen en een stempel van de rechter was het officieel. 
In 2014 werd de wet gewijzigd. Daardoor kon Carla als duomoeder haar 
tweede dochter gewoon met een bezoekje aan het gemeentehuis erkennen. 
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Door Ton Adriaens

watzoujijdoenmet

Mannen zijn in de kern horken, vrouwen manipu-
lators. Dat vooropgesteld. In mijn omgeving zijn 
het vaak de vrouwen die een onrealistisch beeld 
hebben van de betekenis van romantiek. We doen 
daarbij kolossaal een beroep op iets waarover de 
man over het algemeen in mindere mate beschikt: 
aanvoelingsvermogen. 

Mannen leven in het hier en nu, vrouwen denken 
twintig stappen voor én achteruit, en wanneer 
mannen een verwoede poging doen tot romantiek, 
hebben wij vrouwen het in een split second kapot 
bemoeid. 
Voor mij geen rozenblaadjes op bed of een open-
bare liefdesverklaring op social media. Daarvan 
moet ik binnensmonds overgeven. Romantiek mag 
wat mij betreft simpel, onverwacht en zonder po-
ging mijnerzijds om het naar mijn hand te zetten. 
Ten huwelijk gevraagd worden terwijl je je zoon 
borstvoeding geeft en ja zeggen met zowel lek-
kende ogen als lekkende borsten. Een knipoog via 
de spiegel als je samen schuimbekkend je tanden 
staat te poetsen.
Het is zoals Lianne La Havas in ons bruiloftsliedje 
zingt: “It's what you don't do, it's what you don’t 
say. I know you love me, I don't need proof.”
En verder is af en toe een bloemetje leuk. Maar niet 
van het pompstation of iets met rode rozen. Dat is 
namelijk altijd lelijk.

Maartje Derckx (38), 
redactrice Weert Magazine

Tijdens een van onze eerste zomervakanties sa-
men in de Dordogne werden we ‘s nachts verrast 
door een enórme onweersbui. De regen kwam 
er met bakken uit en de wind duwde het tent-
doek alle kanten op. Vriendlief vertrouwde het 
niet helemaal, trotseerde de storm en ging in het 
holst van de nacht de tentharingen dieper in de 
grond slaan. Een heerlijk geluid en geruststel-
lend gevoel voor degene die veilig en droog in 
de slaapzak ligt. Voor mij dus. Teruggekomen in 
de warme slaapcabine wachtte mijn held een ro-
mantisch welkom en bleek ons tentje bestand te-
gen veel verschillende (weers)omstandigheden… 
Vijfendertig jaar na dato werd ik ’s nachts wakker 
van het geluid van schuivende dakpannen. Nood-
weer in Weert en de wind blies de pannen van het 
dak zodat die verderop in de tuin in honderden 
stukken kapot vielen. Vriendlief, ondertussen al 
dertig jaar mijn man, maakte ik wakker en riep: 
“Moet je niet even buiten gaan kijken of alles ok 
is?”. “Ik geloof dat jij een pan af hebt”, zei hij 
niet maar ik zag het ‘m denken! “Veel te gevaar-
lijk, we zien het morgen wel”, zei hij, draaide 
zich om en sliep verder. 

Ja, soms wint het gezonde verstand het van de 
romantiek!

Monique van den Brandt (54), 
redactrice Weert Magazine

watwatzouzoujijjijdoendoenmetmet
Romantiek?  Romantiek?          

Ach romantiek. Dat wordt wel zo hopeloos over-
gewaardeerd. Kijk Ton, het gegeven dat de man 
alleen maar, volgens jou uit romantisch oogpunt, 
kijkt naar de vrouw als een vrouw en daarover niet 
langer nadenkt, is een volkomen logische ‘keuze’ 
van de man. Vanuit de evolutie is het namelijk zo 
dat de man z’n natuurlijke voortplantingsdrift bot-
viert bij de vrouw. Daar kan de man niets aan doen. 
Dat zit in z’n genen. 
Omdat in de tijd dat we nog allemaal rond het 
kampvuur zaten met berenvellen om, ook al gold 
dat een slimme meid op haar toekomst is voorbe-
reid, kan een vrouw dan ook maar beter bij haar 
‘keuze’ letten op praktische dingen. En ook dat zit 
in haar genen. Daar kan ze niks aan doen. 

Romantiek is een bedenksel om de vrouw en de 
man te verleiden en te binden. Niet meer en niet 
minder. Daarmee heb ik het fenomeen ‘romantiek’ 
natuurlijk wel compleet platgeslagen. En da’s dan 
ook wel weer jammer. 
Mijn romantische vaardigheden beperken zich tot 
het leuk hebben met elkaar, leuke dingen doen sa-
men en er voor elkaar zijn. Me dunkt, dat is toch al 
niet weinig. En daarvoor wil ik – als de man dat leuk 
vindt – best een geurkaarsje aansteken om de sfeer 
wat te beïnvloeden.

Francis Bruekers (49), 
redactrice Weert Magazine

De meeste vrouwen vinden hun man niet romantisch genoeg.  Maar mannen zouden wel eens veel romantischer kunnen zijn dan vrouwen! Uit Amerikaans 
onderzoek bleek dat mannen over het algemeen een romantischer beeld hebben van een liefdesrelatie dan vrouwen. Als mannen op zoek zijn naar een partner 
vinden ze sociale status, geld of afkomst volstrekt onbelangrijk. Ze kijken alleen naar ‘de vrouw’. Die gedachte is veel romantischer dan de praktische insteek 
die vrouwen er vaak op na houden: Heeft hij een goed inkomen, een leuke baan, uit welk milieu komt hij?
De romantische genen van mannen zorgen er ook voor dat liefde op het eerste gezicht bij mannen vaker voorkomt. Dit gebeurt bij 48 procent van de mannen 
en slechts bij 28 procent van de vrouwen!

Hebben vrouwen het dan mis? Nee dat ook weer niet. Zij hebben gewoon een heel ander beeld van romantiek. Vrouwen willen aandacht, kleine attenties, 
voelen dat de ander er voor ze is. En als het om die vorm van romantiek gaat, ja dan laten de heren een steekje vallen. Daar kunnen ze overigens niks aan 
doen, dat zit in hun genen.
Mannen komen snel tot een logische conclusie, zijn kort van stof en zijn goed in het oplossen van praktische problemen. Vrouwen zijn beter in het met veel 
omhaal van woorden veroorzaken en oplossen van sociale en emotionele vraagstukken. Maar dat maakt mannen niet minder romantisch!
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“Bijna dagelijks maak ik mee dat mensen de 
Apk-keuring verwarren met een onderhoudsbeurt. 
Maar keuring en onderhoud zijn echt twee andere 
dingen. De APK is een wettelijke verplichte check, 
een momentopname waarbij de auto goed- of 
afgekeurd wordt. Bij een onderhoudsbeurt gaan 
we veel uitgebreider te werk en worden er veel 
meer punten gecontroleerd en aangepakt. Een 
auto kopen met APK betekent niet automatisch 
dat deze auto ook goed is onderhouden. Omdat 
een aantal punten van de APK overlappen met 
een onderhoudsbeurt adviseren wij om deze 
tegelijkertijd te laten uitvoeren.” 

Jack Tinnemans
    Receptionist en after sales medewerker van
         Vakgarage Van Nieuwenhoven

Onderhoudsbeurt
Een onderhoudsbeurt is preventief ter voorko-
ming van grotere kosten. De algehele technische 
staat van de auto wordt gecontroleerd en er wor-
den zaken vervangen, ververst of gereinigd, zoals 
vloeistoffen, filters, bougies en distributieriem. Wij 
volgen bij onderhoud altijd de voorschriften van 
de fabrikant. Zij geven per merk en model op basis 
van leeftijd en kilometers aan wat er precies moet 
gebeuren. Op die manier zorgen wij ervoor dat u 
zorgeloos en veilig kunt blijven rijden én het ver-
lengt de levensduur van uw auto.

APK
Een APK (Algemene Periodieke Keuring) is een in 
Europa wettelijk verplichte keuring op het gebied 
van veiligheid en milieu. Het is een momentopname 
en heeft geen preventief karakter. Er worden dus 
ook géén onderdelen vervangen, gereinigd of ver-
verst. De keuring geeft geen garantie dat uw auto 
de rest van het jaar veilig blijft en dat u een jaar 
lang geen ouderhoud hoeft te plegen. Bij geen of 
een verlopen APK mag een voertuig niet meer de 
openbare weg op. Gebeurt dat toch, dan riskeert 
u een boete van € 130,- door de RDW of politie.

Jack Tinnemans: “Een APK-keuring is bij ons gratis in combinatie met een onderhoudsbeurt! 
  Kijk op www.vakgaragevannieuwenhoven.nl of bel mij op 0495 631462.”

Eind 12B, Nederweert-Eind

Kent u de verschillen tussen APK en een onderhoudsbeurt?



Faro Sobczak (35),
Opgegroeid in Beek, rechtenstudie in 
Maastricht, gewerkt op advocatenkantoor in 
Amsterdam,gepromoveerd aan de universiteit 
Maastricht, getrouwd, woonachtig in Neerpelt 
en vader van een zoon.

Jeroen van Eck (28),
Geboren in Ospel en woonachtig in Weert, 
rechten gestudeerd in Tilburg en master 
gedaan in Rotterdam. 
Werkte als letselschadejurist bij DAS in 
Den Bosch, single.
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Ze bestaan inmiddels drie jaar en maken een behoorlijke groei door. Meer procedures, meer zaken en meer 
tevreden klanten. Maar om te kunnen voldoen aan de vraag was uitbreiden noodzakelijk. Het team is uitgebreid 
en ze verhuisden naar een groter pand. Tijd voor een hernieuwde kennismaking.

‘Het zorgen voor maximale compensatie voor 
slachtoffers van onder meer verkeersongeval-
len, arbeidsongevallen, medische fouten en mis-
handelingen. Zo krijgt u waar u recht op heeft.’                                 
Zo luidt de tekst op de site van De Peel Letsel-
schade van letselschadeadvocaten Bob Leemhuis 
en Faro Sobczak. Zij zorgen dat een slachtoffer 
de schade vergoed krijgt waar hij of zij recht op 
heeft. ‘Dat gaat erg vaak fout’, stellen de heren. 
‘Er treedt een verharding op bij de verzekeraars.  
Slachtoffers van bijvoorbeeld een verkeersonge-
val of een arbeidsongeval worden vaak erg lang 
aan het lijntje gehouden door een verzekeraar. 
Of er worden onnodige rapporten opgevraagd, 
behandelingen afgewacht of andere vertragings-
technieken toegepast. Zodanig dat het slacht-
offer vanzelf afhaakt. En wij zorgen dat deze 
slachtoffers ontvangen waar ze recht op hebben. 
Dat doen wij door de verzekeraar onder druk te 
zetten of anders via een rechtszaak.’

Korte lijnen
Het kantoor van De Peel Letselschade is laag-
drempelig en voor iedereen toegankelijk. Om-
dat elke situatie anders is en elk slachtoffer zijn 
eigen verhaal heeft, is het eerste adviesgesprek 
volledig gratis. Bob en Faro gaan, samen met het 
slachtoffer, inschatten wat de kans is op letsel-

schadevergoeding en hoe de zaak moet worden 
aangepakt. Als er iemand aansprakelijk gesteld 
kan worden voor de geleden schade moet deze 
tegenpartij de advocaatkosten betalen. Hierdoor 
zijn er voor het slachtoffer geen kosten.

Door zich midden in de stad te vestigen, dicht bij 
het station, willen Bob en Faro hun toegankelijk-
heid ook extra vormgeven. De deur is altijd open 
en iedereen kan zo binnenlopen. Faro: ‘Mensen 
zijn vaak al maanden bezig met een zaak, wor-
den aan het lijntje gehouden of afgescheept met 
een (te) klein bedrag aan schadevergoeding. Een 
voorstel voor een schadevergoeding kan bij ons 
getoetst worden, een soort second opinion. Ver-
zekeraars willen zaken meestal voor te weinig 
vergoeding aftikken en slachtoffers houden vaak 
geen rekening met zogeheten ‘langetermijn-
schade’. Als wij meekijken of de zaak overnemen 
halen we het onderste uit de kan. En als een ver-
zekeraar niet redelijk meewerkt, leggen we zo’n 
geval voor aan de rechter.’

Uitbreiding
Bob legt de financiële kant duidelijk uit: ‘Er 
wordt nog steeds gedacht dat advocaten duur 
zijn. In ons vak is dat niet het geval. Zoals Faro al 
uitlegde, kost het voor het slachtoffer in 99 van 

de 100 gevallen niets. De wet verplicht de aan-
sprakelijkgestelde partij om naast de schade ook 
de kosten van de advocaat te betalen. Zodoende 
is het interessant om een zaak voor te leggen aan 
een letselschadeadvocaat.’  Faro vult aan: ‘Door 
onze werkwijze en goede referenties hebben wij 
het de afgelopen jaren steeds drukker gekregen. 
Uitbreiding was dus nodig. Begin oktober zijn we 
verhuisd naar dit prachtige kantoor en is Jeroen 
van Eck bij ons in dienst getreden. Hiermee kun-
nen we blijven inspelen op de vraag en kunnen 
we slachtoffers optimaal bijstaan in hun strijd 
om erkenning en schadevergoeding.’  

(Neej)wieërter jong  
Bob: ‘We hebben het geluk er een collega uit 
Weert bij te krijgen. Jeroen van Eck heeft en-
kele jaren ervaring als letselschadejurist.’ Jeroen 
stelt zichzelf voor: ‘Ik heb rechten gestudeerd in 
Tilburg en mijn master gedaan in Rotterdam. Ik 
ben in Ospel opgegroeid en hier in de regio jaren-

De Peel Letselschade Advocaten De Peel Letselschade Advocaten 
      is verhuisd naar groter pand      is verhuisd naar groter pand

lang actief geweest als tennisleraar. Ik kom uit een 
gezin met vier jongens, mijn vader en moeder zijn 
huisarts. Na jaren in de rechtsbijstand gewerkt te 
hebben, zet ik nu deze stap naar de advocatuur. 
Dit biedt meer mogelijkheden en diepgang, meer 
tijd om je in een zaak vast te bijten en voor de 
cliënt een bevredigend resultaat te bereiken.’
Bob en Faro verheugen zich op de samenwerking 
met Jeroen. Bob: ‘Hij voegt nieuwe dynamiek 
en levendigheid toe. Hij houdt ons scherp en is 
voor ons een extra sparringpartner. En ook Jeroen 
moet zich net als wij blijven ontwikkelen en bij-
scholen door studies en opleidingen.’

Ongevallen
‘Ruim 50% van de zaken heeft te maken met 
verkeersongevallen’, zegt Faro. ‘De schades die 
slachtoffers hierbij oplopen zijn zeer divers. 
Ook als je als automobilist zelf schuld bent aan 
het ongeluk, kun je eventueel nog letselschade 
verhalen op je eigen ‘schadeverzekering inzit-
tenden’. Dat geldt ook bij een eenzijdig ongeval. 
Veel mensen weten ook niet dat als je als fietser 
of voetganger wordt aangereden, je altijd recht 
hebt om de helft van de schade vergoed te krij-
gen. Wij regelen dat voor je.’

Nog een paar voorbeelden 
Letsel door een bedrijfsongeval. ‘Ook als je tij-
dens je werk van de ladder afvalt omdat je zelf 
niet goed oplet, is de verzekering van de werk-
gever in beginsel aansprakelijk voor de schade’. 
Er valt een grote tak op iemands hoofd. ‘Wij 
zoeken uit of de eigenaar van de boom, bijvoor-
beeld de gemeente, had kunnen weten dat de tak 
een gevaar zou kunnen opleveren’. 

Een paard breekt uit en richt schade aan. ‘Wij 
kunnen de eigenaar van het dier aansprakelijk 
stellen. Overigens is 99 procent van de mensen 
voor aansprakelijkheid verzekerd. De verzeke-
raar zal de schade dan uitkeren’.

Kortom, iedereen die door toedoen of onacht-
zaamheid van anderen letsel heeft opgelopen, 
kan bij De Peel Letselschade aankloppen. ‘Loop 
even binnen. Bij een kop koffie bespreken we het 
ongeval en bekijken we wat de schade is. Ver-
dient u minder, zijn er extra medische kosten, 
heeft u hulp in de huishouding moeten inhuren. 
Is er sprake van gederfde levensvreugde, zoals 
het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby, 
ook dat brengen we in kaart. Vervolgens bekij-
ken we of een partij daarvoor aansprakelijk kan 
worden gehouden. We geven ook aan of we de 
kans op succes groot of klein achten. Als de cliënt 
zegt: ik ga er graag mee verder, dan gaan we over 
tot het aansprakelijk stellen van de partij die de 
schade heeft veroorzaakt. Als die partij aan-

sprakelijkheid erkent, gaan we om tafel om te 
bekijken welke schadevergoeding betaald moet 
worden. Meestal komt daar geen rechter aan te 
pas. Mocht er toch discussie ontstaan over de 
aansprakelijkheid of de hoogte van de schadever-
goeding, dan stappen wij in het belang van het 
slachtoffer naar de rechter en vragen wij hem of 
haar een oordeel te geven. Dit onderscheidt ons 
van letselschadekantoren, waar geen advocaten 
werkzaam zijn.’

‘Advies voor het slachtoffer is altijd gratis’
Door Desiré Kappert

Bob Leemhuis (38), 
Komt uit Nuenen, studeerde rechten in Nijmegen 
en Sydney, werkte in Amsterdam en Utrecht, 
gespecialiseerd in letselschaderecht, aanspra-
kelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Woont in 
Eindhoven, is getrouwd en heeft drie kinderen.

Stationsplein 2, Weert
info@dp-advocaten.nl ● 0495 – 75 59 58

www.dp-advocaten.nl

In het Tv-programma RADAR kwam onlangs naar voren dat bij 3000 ondervraagden, twee derde aangaf dat schadevergoedingen niet naar tevredenheid van de slachtoffers waren afgehandeld. De verrekening was zelden overeenkomstig de geleden schade. De verzekeraars gingen bewust tijdrekken zodat slachtoffers afhaakten en letsels werden zelden serieus genomen.

De advocaten van De Peel Letselschade 

maken gebruik van het door hen opgebouwde 

landelijke netwerk van medische specialisten, 

wetenschappers, arbeidsdeskundigen en 

rekenkundigen om de cliënten optimaal te helpen.

Kleinschaligheid is de kracht van het kantoor met 
als missie: zorgen dat slachtoffers krijgen 

waar zij recht op hebben!
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Mijn tanden zijn een probleem, 
ik heb er dagelijks last van. 

Maar waar ik moet beginnen? 

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

Het is ook lastig, je voelt dat je slechte tanden hebt, je hebt last met kauwen, 
praten en je durft niet te lachen. Het belemmert je in je dagelijkse doen en zorgt 
ervoor dat je sommige dingen zoals eten met vrienden of hardop lachen niet 
doet. Maar waar moet je naar toe?
Vaak zijn mensen met een slecht gebit ontzettend bang voor de tandarts. De 
drempel bij mij is heel laag. Ik ben geen tandarts maar een tandprotheticus. Ik 
ben niet gespecialiseerd in eigen tanden maar HBO opgeleid in het aanmeten en 
maken van kunstgebitten. Bij mij hangen er geen boren aan de stoel en ik ga u 
geen pijn doen. Verwar een tandprotheticus niet met een tandtechnicus, een 
tandtechnicus mag u niet behandelen.

Als tandprotheticus luister ik naar uw probleem, geef advies en u bepaalt zelf 
wat u hiermee doet. Besluit u te wachten of erover na te denken? Helemaal 
goed, geen haast!

Ik heb slechte tanden, wat moet ik doen? Wat is je advies? Dit wordt mij vaak 
gevraagd.
Ik kijk naar uw gebit en overleg dan met u wat u wilt. Wilt u er iets aan laten 
doen door een tandarts door middel van kronen of bruggen in samenwerking 
met de mondhygiëniste, of wilt u dat uw tanden worden getrokken?  Als u uw 
tanden getrokken wilt hebben en ze zijn in een dermate slechte conditie dat dit 
ook verantwoord is, verwijs ik u door naar de tandarts of de kaakchirurg. Deze 
gaat dan nogmaals met u in gesprek en krijgt u een eindoordeel of uw tanden 
getrokken kunnen worden. 

Hieronder een overzicht van de stappen die kunnen volgen. Dit geldt niet 
voor iedereen maar is wel het meest voorkomend. Zo krijgt u een idee!
•  Afspraak bij de tandprotheticus voor het maken van een noodprothese.
•   Afspraak bij de tandarts of kaakchirurg voor het trekken van tanden en kiezen.
•   Binnen zeven dagen na het trekken controle bij de tandprotheticus voor het  
 eventueel weghalen van drukplekken.
• Contact houden met de tandprotheticus. 
 Mocht u tussendoor last krijgen: bellen!
• Zes weken na het trekken vult de tandprotheticus de prothese op met een 
 zachte laag. U merkt dat uw prothese losser gaat zitten, uw kaak is aan het 
 slinken en de zachte laag zorgt ervoor dat de prothese minder los gaat zitten.
•  Zes weken na het opvullen met de zachte laag wordt de prothese door de 
 tandprotheticus opgevuld met kunsthars. U merkt dat uw kaak blijft slinken en 
 de prothese telkens losser gaat zitten. Daarom is dit ook een noodprothese.
•  Zes maanden na het trekken van uw tanden en kiezen start u bij de 
	 tandprotheticus	met	de	definitieve	prothese.	Afhankelijk	van	uw	verzekering	
 is dit na zes maanden of na twaalf maanden. Dit kunnen we vooraf navragen 
 bij uw verzekering zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Ik heb met 
 alle grote verzekeraars contracten en vaste afspraken.
• Na	vijf	afspraken,	vijf	weken,	heeft	u	uw	definitieve	prothese!	Elke	week	
 een nieuwe stap in het aanmeten van de prothese zodat deze perfect op maat 
	 gemaakt	is	voor	u.	En	u	eindelijk	weer	stralend	kunt	lachen!

Het proces om van slechte tanden naar een definitief kunstgebit te gaan, 
duurt gemiddeld een half jaar. Dit lijkt heel lang, maar vaak loopt u al veel 
langer met een slecht gebit en een hoop vragen rond. Schroom daarom ook 
niet om te bellen voor een adviesafspraak. 

Een advies is bij ons altijd gratis. 
Goed advies moet voor iedereen mogelijk zijn en mag geen drempel zijn!

 tandprotheticus

Natuurlijk is het moeilijk om het bezoek aan uw naasten uit te stellen, 
wanneer u een kuchje hebt of wat keelpijn. Ze rekenen immers op uw 
komst. Maar toch vragen we u om ook bij geringe klachten uw bezoek 
even uit te stellen. Wanneer onverhoopt uw naaste of een van onze 
medewerkers besmet raakt, is het gevolg dat meerdere ouderen in de 
nabije omgeving en vaak ook vele medewerkers, getest moeten worden. 
Of nog erger: óók besmet raken. Houd u daarom aan de afspraken: blijf 
thuis bij klachten; draag een mondneusmasker bij bezoek; houd 1,5 
meter afstand; was en desinfecteer uw handen regelmatig en hoest in 
de elleboog. #samensterk

Mijn interesse voor taal en mijn affiniteit met ouderen kwamen samen 
in de opleiding Logopedie. Het mooiste aan mijn werk als logopedist is 
de band die je opbouwt met cliënten. Dat dat gevoel vaak wederzijds is, 
maakt het extra speciaal. Ik kreeg een telefoontje van de zoon van één 
van mijn cliënten: ‘Pap ligt in het ziekenhuis, hij heeft zo’n goede band 
met jou en een bekend gezicht zal hem goed doen, zou je misschien 
even langs willen komen’. Dat was echt een speciaal moment. Als je 
overweegt om in de ouderenzorg te werken dan zou ik zeggen: doen! 


IK ZORG: Laura Tournois 

“Als je voelt dat je voor de zorg gemaakt 
bent, moet je het gewoon doen.”

   Lees waarom Laura Tournois koos voor ouderen 
in plaats van kinderen op www.landvanhorne.nl/home/ik-zorg-verhalen.
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uitgelicht

Jin TV is een televisiezender van Stichting Vrouwen Onderzoeks- en Communicatiecentrum NEWA en is 
gevestigd op bedrijventerrein Pannenweg in Nederweert. ‘Jin’ is Koerdisch en betekent ‘vrouw’. Lydia: “We 
willen laten zien wat er echt in de wereld gebeurt. We behandelen kwesties vanuit het perspectief van de 
vrouw. Ons team bestaat uit alleen maar vrouwen; van journalisten tot grafisch ontwerpers en van regisseurs 
tot technici. Dat is echt uniek.”

Weg met het cliché
We hebben afgesproken met Lydia Gottschalk 
(31). Zij is de initiatiefneemster en de grote or-
ganisator achter Jin TV. Ze is afkomstig uit Ber-
lijn en studeerde sociale pedagogiek. Nadat ze 
in 2014 als vrijwilligster in een vluchtelingen-
kamp in Irak had gewerkt, wist ze wat haar te 
doen stond; wat hier gebeurde moest de rest van 
de wereld ook zien. En dan niet alleen datgene 
wat door machtige (vaak mannelijke) leiders of 
regeringen bepaald wordt. Ze leerde Koerdisch 
en ging samenwerken met de Koerdische media. 
Toen ontstond het idee om een televisiezender 
te starten voor en door vrouwen. Het doel is niet 
om alleen vrouwen in beeld te brengen maar om 
nieuws te brengen vanuit het perspectief van de 
vrouw. Lydia: “Ik wil vooral het clichébeeld dat 
wij van de reguliere media voorgeschoteld krij-
gen van ‘de vrouw in het Midden-Oosten’, gelo-
vig, vaak met hoofddoek, doorbreken en juist de 
kant van de democratische vrouw laten zien. Hoe 
leven ze, hoe werken ze? We willen laten zien 
dat het anders kan en dat vrouwen zelf kunnen 

beslissen over hun eigen lijf en leven. Door deze 
‘woman empowerment’ willen we vrouwen ster-
ker maken in sociaal en economisch opzicht.”

Beangstigend
Elke dag zendt Jin TV drie keer ‘live’ een jour-
naal uit van zo’n vijfenveertig minuten. De 
uitzendingen in de Koerdische taal worden via 
satelliet-tv bekeken in de hele wereld. In een 
indrukwekkende televisiestudio, voornamelijk 
gefinancierd door Koerdische donateurs, staat de 
presentatrice startklaar. De laatste hand wordt 
gelegd aan de posities van de vier camera’s. Bo-
ven in de regiekamer zit een team van dames 
voor de regie, het geluid en het voorbereiden 
van verbindingen via Zoom en Skype. Het eerste 
item gaat over Turkije waar vertegenwoordigers 
van het Turkse Parlement en ook burgemeesters 
uit hun ambt worden ontheven en de toegang tot 
het Parlement wordt ontzegd, terwijl ze geko-
zen zijn. Lydia licht toe: “Dat is beangstigend, 
wat Erdoğan doet is ondemocratisch. Alleen de 
Turkse nationalisten mogen blijven, dat is een 
groot probleem voor iedereen maar vooral voor 
de Koerdische bevolking.” Via Zoom wordt een 
rechtstreekse verbinding gemaakt met een vrou-
welijke burgemeester in Turkije die geëmotio-
neerd uitlegt wat er gebeurt. Voor de input van 
hun uitzendingen werkt Jin TV samen met pro-
ductiebedrijven in Irak, Syrië en Turkije. 

‘Live’ in de uitzending
Na de uitzending vertelt Lydia dat corona voor 
hen ook veranderingen heeft gebracht. Veel ont-
wikkelingen liggen stil, zoals de plannen voor de 
tweede grote hal bij hun bedrijf. Hier willen ze 
onder andere culturele programma’s, workshops 
en kookprogramma’s gaan maken. Nu is alles 
even ‘on hold’ gezet. Lydia: “We werken in deze 

tijd veel met Zoom en Skype. Dankzij de goede 
kwaliteit van de telefoons kunnen we de gasten 
zo live bij ons in de uitzending krijgen. Voorheen 
werden gasten vaak naar een studio gehaald, dat 
hoeft dus niet meer. Ook hebben we voor een 
Koerdisch Taalinstituut in Düsseldorf taallessen 
gefilmd en die worden dan online gezet voor de 
leerlingen die nu niet fysiek naar school konden 
komen. We zijn altijd op zoek naar samenwer-
kingsverbanden in welke vorm dan ook!”

Objectieve informatie
Naast de live-journaal-uitzendingen maakt Jin TV 
ook thema-gerichte filmpjes die via de website 
of via satelliet-tv te bekijken zijn. Vaak gaat 
het over actuele thema’s maar er worden ook 
filmpjes ter ontspanning gemaakt, bijvoorbeeld 
met fitness-oefeningen of schaaklessen voor 
kinderen. Lydia: “Wij vinden het belangrijk dat 
vrouwen zelf kunnen beslissen. Dat kan alleen 
als ze de goede, objectieve informatie krijgen. 
In een Turkse talkshow bijvoorbeeld zie je niets 
van de demonstraties tegen Erdoğan omdat hij 
de Conventie van Istanbul wil annuleren. In deze 
conventie is vastgelegd dat een meisje pas met 
18 jaar mag trouwen. De Turkse regering wil dat 
een meisje vanaf 9 jaar mag trouwen! Een ander 
voorbeeld is dat Turkse talkshows zeggen dat 
vrouwen minstens vijf kinderen moeten krijgen. 
Als je alleen maar dat soort informatie krijgt, dan 
weet je niet beter. Wij willen dat doorbreken!”, 
zegt Lydia strijdvaardig. Samen met twintig andere 
dames werkt ze op de locatie in Nederweert 
maar wereldwijd zijn ze wel met honderdtwintig 
medewerkers. “We zijn altijd op zoek naar nieuwe 
mensen”, vertelt Lydia. Dus spreek je Koerdisch, 
Arabisch of Turks en heb je affiniteit met televisie 
en actualiteit neem dan contact op met Jin TV. En 
o ja, je moet wel een vrouw zijn natuurlijk…

Door Monique van den Brandt

Televisiezender gerund door vrouwen; Televisiezender gerund door vrouwen; 
        uniek in de werelduniek in de wereld

Lydia Gottschalk



Diploma Geneeskunde (1996).

AZC (Papendrecht) in 2003.
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Op 1 juli 2019 namen Maria Solovey 
uit Wit Rusland en haar man 
Khoshhal Masud uit Afghanistan de 
huisartsenpraktijk Parkhof in Weert 
over. Sindsdien is hij hier huisarts en 
zij basisarts. In deze VrouwSpecial 
vertelt Maria openhartig haar 
levensverhaal.

Maria Solovey (47) is geboren en 
getogen in het Wit-Russische plaatsje 
Lyntupy dicht tegen de grens met 
Litouwen. Haar vader was hoofdarts 
in een ziekenhuis en haar moeder 
scheikundig ingenieur. Als enig kind 
had zij een vrij onbekommerde 
jeugd. Het communistische Wit-
Rusland ofwel Belarus (bela = wit) 
behoorde toen nog tot de Sovjet-
Unie. Toen Belarus zich in 1991, na 
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, 
onafhankelijk verklaarde werd het 
leven er zeker niet plezieriger op.  Zij 
was net begonnen aan haar opleiding 
geneeskunde en het land verkeerde in 
chaos. Op de universiteit van Vitebsk 
ontmoette ze haar man Khoshhal 
Masud en het was duidelijk dat Wit-
Rusland hen weinig te bieden had. 
Hun toekomst zou in West-Europa 
liggen. Via Polen en Duitsland kwamen 
ze in Nederland terecht waar ze 
asiel aanvroegen. Na acht jaar van 
slepende procedures en verhuizingen 
van het ene naar het andere 
AZC  werd een generaal pardon 
afgekondigd en konden ze eindelijk 
een nieuw leven opbouwen. 

JEUGD IN BELARUS 
‘Mijn beide ouders hadden drukke banen en ik 
werd in mijn kinderjaren grotendeels opgevoed 
door mijn oma. Wij leefden in betrekkelijke 
welstand. Zo hadden wij bijvoorbeeld een toilet 
binnenshuis, dat hadden de meeste mensen niet.
In Wit-Rusland ga je op je zesde naar school en 
in mijn tijd was dat zes dagen per week. Ik was 
een serieus hardwerkend meisje, kon goed leren 
en deed dat ook met veel plezier. Een van de 
indrukwekkendste gebeurtenissen uit mijn jeugd 
was het plotselinge overlijden van mijn vader. Ik 

was tien jaar toen hij thuiskwam van zijn werk en 
een fatale beroerte kreeg. Mijn moeder was nog 
op haar werk en voordat zij thuis was bleek mijn 
vader overleden. Mijn wereld stortte in terwijl de 
rest van de wereld gewoon doorging. Ik vond het 
heel onwerkelijk dat auto’s bleven rijden, dat 
de zon opkwam en weer onder ging. En ik moest 
ook doorgaan. Achteraf realiseerde ik mij dat dit 
markeringspunt in mijn leven ervoor zorgde dat 
ik heb leren relativeren. Op mijn zeventiende 
startte ik de opleiding geneeskunde en ging ik op 
kamers bij kennissen van mijn moeder. Na twee 
jaar stapte ik over naar een studentenhuis.’

WIT-RUSLAND WORDT 
ONAFHANKELIJK
‘In de Sovjetperiode functioneerde het 
maatschappelijke leven redelijk goed maar toen 
Belarus zich onafhankelijk verklaarde, brak er een 
periode aan van complete chaos. Er reden geen 
treinen of bussen meer, de energievoorziening 
stagneerde, op de universiteit viel voortdurend 
de stroom en de verwarming uit, we zaten met 
handschoenen en jassen aan in de leslokalen en 
veel noodzakelijke producten waren gewoon niet 

MaMaria Masud-Solovey, ria Masud-Solovey, 
een optimistische doorzetter:een optimistische doorzetter:
    ‘Niet pronken maar ‘Niet pronken maar 
 jezelf zeker niet wegcijferen’ jezelf zeker niet wegcijferen’
  

meer te koop. Als er geen zeep was, waste ik 
mijn haar met afwasmiddel. Ook de criminaliteit 
nam schrikbarende vormen aan, straatroof was 
aan de orde van de dag. Een medestudente werd 
op klaarlichte dag beroofd van haar laarzen. 
Wekelijks hoorde je verhalen van vrouwen 
waarvan hardhandig de oorbellen uit hun oren 
werden getrokken. Ook ik werd beroofd van mijn 
portemonnee. Er zat niet veel geld in maar wel 
een kruisje met veel emotionele waarde. Het was 
van mijn overgrootmoeder geweest.’

In 1994 komt Loekasjenko aan de macht.  
Veranderde er toen veel?
‘Nauwelijks. Zowel tijdens als na de Sovjettijd 
was de bevolking heel voorzichtig. Mijn vader 
luisterde vroeger al stiekem naar westerse 
radiozenders. Over politiek sprak je eigenlijk 
alleen binnenskamers. Machtshebbers hebben 
lange armen. Ook onder het regime van 
Loekasjenko was het destijds niet verstandig je 
openlijk uit te spreken over politieke kwesties. 
Als student was je meer bezig met ‘overleven’ 
dan met politiek. Er kwam wel weer wat meer 
structuur in het overheidsapparaat en de 
criminaliteit werd hard aangepakt. De grenzen 
gingen ook een beetje open waardoor ik de kans 
kreeg Polen te bezoeken. Polen was Europa! Een 
totaal andere dynamische wereld met moderne 
wetenschappelijke en industriële ontwikkelingen. 
Dat trok mij bijzonder aan. Het werd mij duidelijk 
dat mijn toekomst in het Westen moest liggen.’

Inmiddels is Loekasjenko al 26 jaar 
aan de macht en heeft de bevolking het 
helemaal gehad met deze dictator. Sinds 
de laatste verkiezingen gaan vooral 

vrouwelijke betogers uit protest massaal 
de straat op. Heb jij nog contact met 
vrienden of familie over de situatie op 
dit moment?
‘Ja ik heb nog regelmatig contact met familieleden 
en volg de situatie in het land op de voet. Er is 
nu een nieuwe generatie opgegroeid die beter op 
de hoogte is van de situatie in de rest van de 
wereld. Ze zien dat het anders kan en laten veel 
openlijker hun ongenoegen blijken. Toch vrees ik 
dat Loekasjenko nog jaren aan de macht blijft. 
Ik verwacht een geleidelijke overgang naar een 
nieuwe staatsstructuur. De bevolking is niet uit 
op een burgeroorlog, zover gaat het niet komen.’

‘VLUCHT’ NAAR HET WESTEN

Je ontmoette je man op de universiteit 
van Vitebsk. Hoe kwam de Afghaan 
Khoshhal Masud daar terecht?
‘Khoshhal was een staatsuitwisselingsstudent. 
Dat was nog een uitvloeisel van de banden 
tussen de Sovjet-Unie en Afghanistan. Hij startte 
gelijk met mij de studie geneeskunde. Pas in 



De Slaapzuster 
Ingrid Seuren (48)
Directie
   
● Wat doet je bedrijf? 
Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor ou-
deren die een vorm van dementie of een de-
lier  hebben. Daarnaast verzorgen wij mensen 
die hun laatste levensfase ingaan en de wens 
hebben om thuis te komen overlijden. 

 
● Waarin ben jij onderscheidend? 
Ik heb geen 9 tot 17 mentaliteit ook na 17 
uur wordt er zorg geregeld. 
 
● Waar haal je de meeste energie uit op 
je werk?  
De dankbaarheid van cliënten en 
mantelzorgers. 
 
● Hoe ontspan je na een drukke dag? 
Met onze Duitse Herder naar het Weerter-
bos, mijn kinderen en vrienden. 
Dagje sauna, uiteten.

● Wat wilde je vroeger worden? 
Politieagente.  
 
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?  
Dat was mijn eerste client toen ik begon als 
ZZP-er. Zij had een schrijnende thuis-
situatie. Toen dacht ik, dit moet anders 
geregeld gaan worden. 
 
● Wat zou je nog willen bereiken met je 
bedrijf? 
Dat de nachtzorg voor mensen die dat echt 
nodig hebben, zoals bij een delier of bij 
nachtelijke onrust door dementie dit ver-
goed krijgen. Deze mensen worden nu samen 
met hun mantelzorgers aan hun lot over 
gelaten. Ook wil ik iedereen laten weten 
dat thuis sterven, omringd door familie en 
vrienden de mooiste manier is om het leven 
los te laten.  
 
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de 
komende 10 jaar? 
ik hoop dat ik binnen 10 jaar een nog net zo 
mooie organisatie heb zoals nu met betrok-
ken verzorgenden en verpleegkundigen. 
En	dat	we	nog	meer	mensen	en	hun	man-
telzorgers kunnen helpen en dat er voor 
iedereen een veilige en betaalbare zorgeloze 
nachtzorg is. 

● Tot slot, wat wil je nog delen met onze 
lezers?   
Ik wil iedereen meegeven dat doelen er zijn 
om te stellen, maar het maakt niet uit in 
welk tijdsbestek dit gaat. Luister altijd naar 
je hart het volgt het juiste pad.

www.slaapzuster.nl
06-40 80 53 23

Technicall Weert BV 
Marlie de Ree-Peerlings (56)                
Directeur/Eigenaar
   
● Wat doet je bedrijf?
TechniCall Weert B.V. is een uitzendbureau 
opgericht in 1998 dat zich heeft gespeciali-
seerd in het leveren van vakkundig en erva-
ren personeel in alle disciplines maar vooral 
in de technische sector.

● Waarin ben jij onderscheidend?
Door regelmatig persoonlijk contact, zowel 
met onze klanten als medewerkers te 
hebben. Dit doen we door regelmatig een 
bezoek te brengen aan onze klanten en aan 
de	projecten.	Even	met	de	klant	babbelen	en	
een luisterend oor zijn voor onze jongens. 
Zo houden we de lijnen kort en kunnen we 
direct inspelen daar waar nodig.

● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Tevreden klanten en medewerkers, door 
de perfecte match tussen kandidaat en 
opdrachtgever te creëren. Dit word steeds 
meer een uitdaging door de krapte aan tech-
nisch personeel op de arbeidsmarkt.

● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Dat kan van alles zijn. Lekker eten, sporten, 
lezen, een drankje  doen met vrienden, 
samen met mijn man op de bank tv kijken en 
als het weer het toelaat een stevige wande-
ling maken. 

● Wat wilde je vroeger worden?
Verpleegkundige in de gehandicaptenzorg.

● Wie heeft je het meest geïnspireerd? 
Mijn vader. Die heeft me meegegeven dat 
als je echt iets wil, je er voor moet knok-
ken. Dus opgeven staat niet in mijn woor-
denboekje (jammer dat hij niet meer heeft 
kunnen meemaken dat ik in 2018 dit bedrijf 
heb overgenomen en heb meegedaan aan 
Powervrouwen in 2019).

● Wat zou je nog willen bereiken met je 
bedrijf?
Doorgroeien en ons werknemersbestand 
weer uitbreiden naar het aantal werknemers 
van voor de recessie en de coronacrisis.
 
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de 
komende 10 jaar?
Hopelijk lukt het me samen met de rest van 
ons team om dat te realiseren wat ik nog wil 
bereiken met mijn bedrijf zodat als het tijd 
wordt voor mij om te stoppen ik een gezond 
en florerend bedrijf kan overdragen aan een 
eventuele opvolger of koper.
  
●  Tot slot, wat wil je nog delen met onze 
lezers?
Als ik nu kijk naar de arbeidsmarkt, en dan 
vooral in de bouw en in de technische vakken, 
zou ik jonge mensen willen aansporen om 
een technische opleiding te volgen. Ik denk 
dat mensen die het met hun handen kunnen 
verdienen een goede toekomst hebben.

VROUW&ZAAK ● VROUW&ZAAK ● VROUW&ZAAK ● VROUW&ZAAK  ● VROUW&ZAAK ● VROUW&ZAAK  ●

www.technicall.nl
0495-543081

1 plus 1 is 3 company
Rianne Maas (49) en Marloes Swinkels (49)
Eigenaren - trainer/coaches
   
● Wat doet jullie bedrijf?
Jouw teams helpen om écht sámen te 
wérken: eerlijk, met plezier, duidelijk, 
praktisch en met blijvend effect. We zien 
en activeren ieder teamlid. Motiverende, 
bewustmakende trainingen in communicatie, 
gedrag en samenwerking.

● Waarin zijn jullie onderscheidend?
Experts	in	communicatie,	ambassadeurs	
van: “je hoeft niet ziek te zijn om beter te 
worden.” Mooie combi van confronterend 
en lief. Al 25 jaar ervaring in de wereld van 
learning en development. Komen wij samen, 
dan leren jullie in het kwadraat. Twee ver-
schillende karakters, die juist zorgen voor 
het 1+1=3 principe.

● Waar halen jullie de meeste energie uit 
op jullie werk?
Tijdens een teamtraining ontstaat er een 
(onvoorspelbaar) proces. Dan gaan we aan 
de slag, op verschillende niveaus bereiken 
we mensen. Die groei te zien bij teams en 
individuen, vinden wij geweldig. Daarbij 
een tevreden manager/directeur, dat geeft 
energie! 

● Hoe ontspannen jullie na een drukke dag?
Humor is onze meest ontspannende manier 
van ontladen.

● Wat wilden jullie vroeger worden?
Wereldreizigers. Doen we nu nog steeds 
tijdens vakanties.

● Wat zouden jullie nog willen bereiken 
met je bedrijf?
Groeiend besef dat een leven-lang-leren bij-
draagt aan geluk en succes, dat verandering 
begint met kleine stappen die vaak voor het 
oprapen liggen, ook in jullie werkomgeving.

● Hoe zal jullie bedrijf veranderen in de 
komende 10 jaar?
We houden van persoonlijk contact, onze 
kracht ligt in “dat wat er juist niet gezegd 
wordt, maar wel gevoeld wordt”.  Dus wat 
onderhuids leeft, vaak onbewust, op tafel 
krijgen. Uitdaging om naast de groeiende 
e-learning platforms de behoefte aan “live” 
te voeden. 

● Tot slot, wat willen jullie nog delen met 
onze lezers?
Covid-19 raakt velen, ook ons. We zien 
teams die bijna omvallen vanwege de te 
lange, hoge werkbelasting en we zien teams 
die kunnen wegduiken achter een scherm. 
Wat heeft jullie team nu nodig om gezond 
de toekomst in te gaan?
Wil je als team vooruit? Online, op 1,5 
meter afstand? We zoeken naar dat wat bij 
jouw team past.

www.1plus1is3.company
06-5199 3422  of  06-2184 2676    
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Samen met studentengenoten in
Vitebsk,Wit-Rusland (1994).

het tweede jaar ontstond er iets tussen ons. 
Na zes jaar basisopleiding heb ik nog twee jaar 
kindergeneeskunde gedaan terwijl Khosshhal 
interne geneeskunde deed. In het laatste jaar van 
mijn opleiding kregen wij onze eerste dochter 
Zohra en ging ik met zwangerschapsverlof. In 
Wit-Rusland is dat drie jaar. 

Het was de bedoeling dat Khoshhal als afge-
studeerd arts terug zou keren naar Afghanistan 
maar de politieke situatie was intussen zodanig 
gekanteld dat dit een gevaar voor zijn leven zou 
opleveren. 

Op onze universiteit werden destijds studenten 
‘actief gemotiveerd’ om voor veel geld als 
medicus te gaan werken in een van de Russische 
deelrepublieken. Dat hebben wij even overwogen 
maar het bleek steeds te gaan om brandhaarden 
of oorlogsgebieden zoals Tsjetsjenië. Khoshhal 
vond werk in het ziekenhuis van Vitebsk en wij 
woonden samen in een huurappartement. Helaas 
verslechterde de sfeer in onze buurt. Er was 
duidelijk sprake van discriminatie. Khoshhal 
werd als ‘buitenlander’ niet geaccepteerd. 
Ons wereldje werd steeds kleiner, ik was in 
verwachting van ons tweede kind en wij besloten 
de stap naar het Westen te zetten. Zonder in te 
gaan op alle details kan ik je verzekeren dat dit 
geen gemakkelijke onderneming was.’

ASIELAANVRAAG IN NEDERLAND
‘In Nederland vroegen we asiel aan. Elke 
nieuwe dag voelde toen als winst maar het 
werd een eindeloze strijd. In september 1999 
werd onze dochter Anna in Arnhem geboren. 
Acht jaar lang gingen we van het ene naar het 
andere asielzoekerscentrum. Dat was echt niet 
de plezierigste periode uit mijn leven. Met het 
verstrijken van de tijd leerden we de Nederlandse 

taal en onze kinderen gingen hier naar school. 
Van tevoren wisten we echt helemaal niets over 
Nederland maar nu leerden we het land beter 
kennen en besloten we te proberen hier een 
verblijfsvergunning te krijgen. Bij onze aanvragen 
kregen we veel hulp van Vluchtelingenwerk 
Nederland. De reden van de afwijzingen was 
steeds dat Afghanistan wel een onveilig land was, 
dus mijn man mocht blijven, maar ik zou terug 
kunnen naar Wit-Rusland. De mensen van de IND 
gingen zelfs zover dat zij voorstelden dat ik mijn 
kinderen in Nederland ter adoptie kon aanbieden 
en zelf terug kon keren naar Wit-Rusland. Na acht 
jaar leidde de generale pardonregeling ertoe dat 
we in Nederland mochten blijven en kregen we 
een rijtjeshuis in Valkenburg toegewezen. Voor 
ons was dat een paleis!’

Waar haalde jij de kracht vandaan om 
zolang te blijven vechten voor betere 
leefomstandigheden?
‘Ik had al vroeg in mijn leven in de gaten dat als 
je ergens voor gaat, je niet moet zeuren maar 
moet blijven doorzetten. De mentaliteit van de 
gemiddelde Wit-Rus is er een van ‘Laat maar 
waaien, ik zie wel’. Daar heb ik me altijd aan 
gestoord. Te laat komen of iets steeds uitstellen 
was in Wit-Rusland vrij normaal. Ik begreep dat 
niet en ergerde mij daar enorm aan. Het leven 
in asielzoekerscentra is niet gemakkelijk maar 
opgeven staat niet in mijn woordenboek. Niet 
dat ik er een trauma aan heb overgehouden 
maar het voortdurend moeten verhuizen vond ik 
verschrikkelijk. Voor mij geldt: Het ergste wat je 
kan overkomen is de dood, dan volgt een ernstige 
ziekte en op drie staat voor mij: verhuizen! Ik 
heb er een hekel aan gekregen. Mijn kinderen zijn 
naar acht verschillende basisscholen gegaan.  Bij 
ieder nieuw asielcentrum moest je weer op zoek 
naar winkels, scholen en instanties. Je kwam de 
poort uit en wist niet eens of je daarvoor naar 
links of naar rechts moest.’ 

Heb jij ook je zwakke momenten gekend?
‘Natuurlijk heb ik die ook maar dat laat ik niet 
zo snel merken. Dat werkt ook wel eens tegen 
mij. Blijkbaar kom ik te krachtig over. Mensen 
denken dat ik alles aankan maar dat is meer mijn 
overlevingspantser. Als ik dat niet had gehad zou 

ik hier nu niet zitten. Ik heb ontdekt dat bijna 
niemand mij ooit vraagt hoe het met mij gaat. 
Mijn vrienden en kennissen gaan ervan uit dat dat 
een overbodige vraag is, dat het altijd goed met 
mij gaat, dat ik alles aankan.’

BOUWEN AAN EEN NIEUWE 
TOEKOMST
‘Vanuit het AZC stuurden wij onze papieren, 
getuigschriften en diploma’s -die al die 
tijd bij familie waren opgeslagen- naar de 
universiteit Maastricht met het verzoek daar in 
opleiding te mogen komen. We doorstonden de 
toelatingstoetsen en kregen studiefinanciering. 
Op 1 januari 2009 startten wij allebei onze nieuwe 
vervolgopleiding geneeskunde in Maastricht. 
We zijn ontzettend dankbaar dat wij deze kans 
hebben gekregen. Werkwijze, organisatie, 
instrumenten en apparatuur; het is niet te 
vergelijken met Wit-Rusland. Na drieënhalf jaar 
waren we beiden basisarts en gingen we verder 
met de opleiding voor huisarts. Met het salaris 
van twee huisartsen in opleiding konden we een 
hypotheek krijgen en kochten we een huis in 
Geleen. Door omstandigheden heb ik de opleiding 
tot huisarts niet af kunnen maken, mijn man wel. 
In die periode kregen we ook onze derde dochter 
Sophie. Ik ben als basisarts blijven werken in de 
ouderenzorg bij Vivantes en mijn man werkte 
als waarnemend arts in een huisartsenpraktijk 
in Roermond. Het was de bedoeling dat hij deze 
praktijk zou overnemen maar er kwam op het 
laatste moment een kink in de kabel. Toen de 
praktijk in Weert ter overname werd aangeboden 
hebben we besloten samen dit avontuur aan 
te gaan en het bevalt ons prima. Hij is hier nu 
huisarts en ik basisarts. Maar verhuizen zit er 
echt niet in!’

Jij bent katholiek en je man is moslim. 
Twee geloven op één kussen, geeft dat geen 
problemen?
‘Helemaal niet. Wij zijn beiden niet orthodox 
in onze geloofsleer. Wij zetten een kerstboom 
en wij vieren het Suikerfeest. Dat gaat prima 
samen. Onze kinderen zijn officieel moslim maar 
zij maken kun eigen geloofskeuzes.’

Wat is de belangrijkste levensles die jij 
geleerd hebt?
‘Niet opgeven en jezelf niet wegcijferen. Maar 
ook heb ik geleerd te relativeren, iets steeds 
opnieuw in het juiste perspectief te plaatsen. 
Je kunt allerlei plannen maken maar er kan 
altijd iets onverwachts gebeuren wat je leven 
en je plannen op zijn kop zet. Vanuit mijn 
levenservaring heb ik geleerd geen plannen meer 
te maken. Te vaak vielen mijn plannen in duigen. 
Zonder plan kan er ook niets instorten. Ik pluk de 
dag en leef ook van dag tot dag.’  

mooimens



Pleunis Mode  
Micheline Pleunis (54)                                
Eigenaar en allesdoener         

● Wat doet je bedrijf? 
Wij laten vrouwen stralen in en met kleding 
die bij ze past. Wij verkopen damesmode 
voor elke dag maar ook voor een bijzondere 
gelegenheid.

● Waarin ben jij onderscheidend? 
Wij geven echte aandacht aan mensen in 
onze multi-brand store. Wij geven eerlijk 
advies en doen dat met persoonlijke aan-
dacht en een gezonde dosis humor (een dag 
niet gelachen is een dag niet geleefd). We 
proberen onze gasten blij te maken. We zijn 
altijd op zoek naar iets speciaals om een 
outfit af te maken. Onze eigen coupeuse 
maakt de kleding op maat.

● Waar haal je de meeste energie uit op 
je werk?  
Het echte en eerlijke contact met onze 
gasten.

● Hoe ontspan je na een drukke dag? 
Na een drukke dag zit ik boordevol energie 
en heb ik geen ontspanning nodig.
Na een rustige dag ga ik graag een rondje 
hardlopen, wandelen of ik zet in me in voor 
de lokale ondernemersvereniging OVN. 

● Wat wilde je vroeger worden?
Eerst	schooljuffrouw,	toen	stewardess	maar	
vanaf mijn 11e jaar wist ik dat ik de winkel 
wilde overnemen.

● Wie heeft je het meest geïnspireerd? 
Mijn ouders. Door hen is het glas altijd half 
vol en zie ik in ieder mens het positieve.

● Wat zou je nog willen bereiken met je 
bedrijf?
Ik zou graag een speciale onderscheiding 
krijgen zoals bijvoorbeeld de “Passion star”. 
Dit is een onderscheiding voor de meest pas-
sievolle ondernemer.

● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
We zijn nog meer zichtbaar op social media. 
De 5e generatie doet zijn intrede en natuur-
lijk zal het bedrijf dan met deze jongere 
generatie mee veranderen.

● Tot slot, wat wil je nog delen met onze 
lezers?
Doe vooral de dingen waar je energie van 
krijgt en niet de dingen die energie kosten.

www.pleunismode.nl
0495-631237

Uitvaartverzorging van 
Gansewinkel,
Memento aan jou en 
Geboortesieraden.nl 
Marie-Louise van Gansewinkel (39)                
Eigenaar
   
● Wat doet je bedrijf?
Op de eerste plaats verzorgen wij uitvaarten 
in de regio Weert e.o. daarnaast hebben wij 
een tweetal webshops Memento aan jou en 
Geboortesieraden.nl en een Gedenkwinkel in 
de Hoogstraat in Weert.

● Waarin ben jij onderscheidend?
Voor ons is het van belang dat mensen zich 
op hun gemak voelen, vrij om hun wensen 
en gedachten te kunnen uiten. Wie van ons 
team ook voor hen staat.

● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
De dankbaarheid van mensen. Dit geldt bin-
nen de uitvaartverzorging maar ook voor de 
winkel. Het geeft zoveel energie en kracht 
als mensen dankbaar zijn voor hetgeen je 
voor ze gedaan hebt. Het inspireert om het 
beste in jezelf naar boven te halen.

● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Samen eten met mijn gezin en nadat de kin-
deren in bed liggen samen een film of serie 
kijken op de bank.  

● Wat wilde je vroeger worden?
(Ballet) danseres. 

● Wie heeft je het meest geïnspireerd? 
Dat vind ik lastig, ik krijg inspiratie van veel 
mensen, bekend en onbekend. Iedere dag 
weer, om nu één persoon te noemen zou te 
kort door de bocht zijn.

● Wat zou je nog willen bereiken met je 
bedrijf?
Een	grote	droom	is	om	een	tweede	vestiging	
van de Gedenkwinkel te openen in Nederland 
of België.

● Hoe zal je bedrijf veranderen in de 
komende 10 jaar?
De uitvaartbranche verandert door de hui-
dige situatie al heel erg maar ik durf niet te 
zeggen waar het naar toe zal leiden. Ik hoop 
te blijven ontwikkelen.

●  Tot slot, wat wil je nog delen met onze 
lezers?
Wees lief voor elkaar.
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www.uitvaart-vangansewinkel.nl
06-12 76 78 47

DB Studiebegeleiding  
Dayenne Bakker (34)
Eigenaresse
   
● Wat doet je bedrijf? 
We helpen leerlingen van het basis- en 
voortgezet onderwijs bij het plannen, maken 
en leren van hun huiswerk door middel van 
studiebegeleiding en bijles.  

● Waarin ben jij onderscheidend? 
Snel schakelen in oplossingen. Tijdens de 
lockdown had ik binnen twee dagen onze 
werkwijze omgezet naar een digitale leerom-
geving om leerlingen de structuur te bieden 
die ze nodig hadden. Ouders waren hier ook 
erg blij mee. Daarnaast ben ik resultaatge-
richt. De leerlingen moeten zich thuis voelen, 
maar ik wil wel resultaat zien. Daar betalen 
ouders voor, dus we hebben maximale inspan-
ningsplicht. Ik heb daarom ook een goed team 
dat elke dag alle vakken uitlegt en overhoort 
op het niveau van de leerling van brugklas 
tot 6 vwo. 

● Waar haal je de meeste energie uit op 
je werk? 
De goede band met de leerlingen en hun 
resultaten.

● Hoe ontspan je na een drukke dag? 
Met een kopje thee en een boek. 

● Wat wilde je vroeger worden? 
Schrijfster. 

● Wie heeft je het meest geïnspireerd? 
Niet wie, maar wat. Toen ik net op de Philips 
van Horne zat, kreeg de school een nieuw 
logo. Het idee achter het logo was dat je 
als rups naar de brugklas ging en door alle 
ontwikkelingen als vlinder van school ging. 
En	dat	is	met	alles.	Ik	startte	tijdens	mijn	
lerarenopleiding als bijlesdocent en nu ben ik 
eigenaresse van mijn eigen studiebegeleiding. 

● Wat zou je nog willen bereiken met je 
bedrijf? 
Ik wil graag mijn kennis zoveel mogelijk 
delen met  leerlingen, ouders en scholen. 

● Hoe zal je bedrijf veranderen in de 
komende 10 jaar? 
Het bedrijf groeit, maar onze manier van 
werken werkt en zal alleen veranderen als 
het de begeleiding van de leerlingen ten 
goede komt. 

● Tot slot, wat wil je nog delen met onze 
lezers? 
Als je iets wilt bereiken denk aan die rups, 
met genoeg passie en inzet word je vanzelf 
een vlinder

www.dbstudiebegeleiding.nl
06-21 53 65 69

Veel honden- en kattenliefhebbers zien Paul Meevis als hun vertrouwde dierenspecialist. Menig kind verliest in 
zijn winkel zijn of haar hartje aan een eerste konijn of hamstertje. En ook voor een aquarium is Paul Meevis het 
juiste adres. Vijfentwintig jaar om precies te zijn. Wat in november 1995 startte als een nieuwe dierenwinkel in 
de Beekstraat is anno 2020 uitgegroeid tot een begrip in de regio. 
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In 1972 beginnen de ouders van Paul in Nederweert 
een dierenwinkel en bouwen daarmee al snel een 
goede reputatie op. De zaak wordt druk bezocht 
en kleine Paul groeit in feite op tussen de dieren 
en de klanten. Het ondernemerschap wordt hem 
met de paplepel ingegeven.

Dierenwinkel in het centrum
Na afronding van zijn MDS-opleiding in Roermond 
gaat hij aan de slag bij Albert Heijn. “Ik herinner 
me dat ik op een dag met mijn vader op het terras 
zat in Weert en ik allemaal mensen voorbij zag 
lopen met meerdere tassen. Op dat moment ont-
stond het idee voor een dierenwinkel in het cen-
trum, omdat je dan naast vaste klanten ook het 
winkelend publiek bereikt”, herinnert Paul zich.

In de Beekstraat vindt hij het ideale pand met 
een goede parkeervoorziening. Hij sluit zich aan 
bij de franchiseketen Faunaland en opent vol ver-
trouwen de deuren. “Een aantal jaren geleden is 
deze keten gefuseerd met Dobey, waarna we -na 
een complete verbouwing- verder zijn gegaan on-
der de naam Dierspecialist. In het daaropvolgende 
jaar (2015) werden we uitgeroepen tot beste Die-
renwinkel van Nederland. Een mooie eer, maar nu, 
na in totaal vijfentwintig jaar, wil ik graag volledig 
onafhankelijk zijn; vrij zijn in de inkoop en ver-
koop van kwaliteitsproducten waar we als team 
honderd procent achter staan.”

Hart voor dieren en hun baasjes
Het team, dat bestaat uit een tiental betrokken 
medewerkers, is belangrijk voor Paul. “We hebben 
allemaal een hart voor dieren en hun baasjes. Als 

team creëren we een heel gemoedelijke sfeer. We 
staan voor een eerlijk en deskundig advies, uitste-
kende dienstverlening en gratis bezorgservice.”
 
Ook de originele ideeën en vaak ludieke acties 
worden door het team zelf bedacht. Zo staan bij 
nagenoeg alle horecagelegenheden in de regio (in-
clusief Nederweert en Stramproy) waterbakken 
met het logo van Pauls zaak. Verder komt twee 
keer per jaar een hondenfotograaf naar de winkel, 
zijn speciale Dierspecialistfietsen verloot en trekt 
de bekende muizenetalage rondom Weert kermis 
ieder jaar veel aandacht. 

Goede voeding en verzorging
Voor zowel Paul als zijn medewerkers is niet gauw 
iets te veel als het gaat om dierenverzorging. 
“Ieder schooljaar komen meerdere kleuterklas-
sen langs voor een rondleiding en we geven graag 
goede voorlichting. Een kind dat een konijn of 
hamster knuffelt met een big smile op het gezicht, 
dat verveelt nooit”, glundert Paul. “Op een ge-
middelde zaterdag lopen ongeveer dertig tot veer-
tig honden met hun baasje de winkel in. We zien 
deze honden vaak vanaf pup opgroeien en het is 
een prettig gevoel om de opvoeding te ondersteu-
nen door te adviseren over vachtverzorging of bij 
huid- of darmproblemen. Met de juiste voeding en 
verzorging zijn veel problemen op te lossen en te 
voorkomen.”

Naast de werkzaamheden in de overzichtelijke 
winkel verzorgt het team diverse aquaria bij parti-
culieren en bedrijven. “De klant hoeft alleen maar 
de vissen te voeren. Wij installeren het aquarium, 

inbedrijf

Na 25 jaar waait er een frisse wind door de zaakNa 25 jaar waait er een frisse wind door de zaak

regelen de beplanting en nemen het tweeweke-
lijks onderhoud voor onze rekening. Onlangs heb-
ben we bij een klant wel de voordeuren moeten 
verwijderen om de bak naar binnen te krijgen. En 
we hebben voor die klus ook een keer een kraan 
moeten inschakelen. Dat soort uitdagingen houdt 
ons werk afwisselend. Iedere dag is anders!”

Op de vraag of hij thuis ook dieren heeft, lacht 
Paul verontschuldigend. “Daarvoor heb ik het te 
druk. Maar ik geniet volop van de dieren in de win-
kel. Door de coronacrisis besef ik dat de winkel 
mijn hobby is. Verder heb ik geen favoriete sport 
of bezigheden. Ik breng de meeste tijd -zo’n zestig 
tot zeventig uur per week- door in de zaak. We 
vinden het belangrijk dat alles netjes op orde is, 
dat de voorraad is aangevuld, dat de dieren goed 
verzorgd zijn en de winkel schoon en fris is. Begin 
2020 hebben we een webshop gelanceerd waar 
een groot deel van het assortiment eveneens te 
bestellen is. Voor de volledige collecties is ieder-
een van harte welkom in de winkel.”

Inmiddels is alles voorzien van het nieuwe logo 
Paul Meevis jouw dierenspecialist. Voor de con-
sument verandert er niets. De kwaliteit en de 
service blijven op hetzelfde hoge niveau als de 
afgelopen vijfentwintig jaar.

Paul Meevis presenteert 
 een nieuwe huisstijl

Het team van de dierspecialist, vlnr: Robin, Vivian, Paul, Jaimy, Karin, Emiel, Willie, Sem en Steven.

Tekst: Nicole Smolenaers   Foto’s: Irene van Wel



Wijnhuis Beaugrim  
Anne-Carine van Grimbergen-Baudoin (55)
Directeur          

● Wat doet je bedrijf?
Wij handelen in wijn, zijn gespecialiseerd 
in relatiegeschenken, maken wijnkaarten 
voor restaurants, organiseren proeverijen, 
masterclasses en wijn-spijsavonden en geven 
wijncursussen. Kortom we verkopen wijn aan 
iedereen die geïnteresseerd is. Donderdag, 
vrijdag en zaterdag staan er vele wijnen 
open op de proeftafel. Iedereen is welkom.

● Waarin ben jij onderscheidend?
We zijn gevestigd in een sfeervolle 
monumentale boerderij, waar diverse wij-
nen “open” staan die je vrijblijvend kunt 
proeven. 
Daarbij kopen we de meeste van onze wijnen 
rechtstreeks bij  wijnboeren in diverse 
landen. Hierdoor kunnen we een goede prijs-
kwaliteit bieden. 
Verder ben ik uniek met goede wijn-spijs-
combinaties. 

● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Als een klant blij naar buiten loopt omdat 
hij mooie wijnen heeft gevonden

● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Heerlijk sporten en ik eindig mijn dag 
meestal met een goed glas wijn.

● Wat wilde je vroeger worden?
Stewardess 

● Wie heeft je het meest geïnspireerd? 
Beth Hart, een fenomenale zangeres die 
haar verhaal vertelt in haar liedjes. Heel te-
genstrijdig;  soms psychedelisch, vol drama, 
vol zelfmedelijden, maar met kracht en veel 
power om dit te overwinnen. 

● Wat zou je nog willen bereiken met je 
bedrijf?
De drempel wegnemen voor mensen om ons 
wijnhuis binnen te gaan. 

● Hoe zal je bedrijf veranderen in de 
komende 10 jaar?
Ik kan vertellen dat ik iedere dag ideeën heb 
en mogelijkheden zie, maar ik moet zeg-
gen dat ik het erg fijn vind zoals we nu het 
bedrijf hebben staan.

● Tot slot, wat wil je nog delen met onze 
lezers?
Hopelijk mogen we komend jaar onze 
tuinproeverij weer houden en dan zou ik 
iedereen	uit	willen	nodigen.	Er	staan	dan	
vele wijnen open, er is livemuziek en je kunt 
genieten van kunst. 

www.beaugrim.nl
0495-453846

Meora Trendjuwelier  
Inge Coolen (48)
Eigenaresse
   
● Wat doet je bedrijf?
Verkoop van sieraden, horloges, trouwringen, 
gedenksieraden en lederwaren.
Reparaties aan sieraden en horloges.

● Waarin ben jij onderscheidend?
Wij zijn onderscheidend vanwege de diver-
siteit van het assortiment en omdat iedere 
klant ons even lief is en wij iedereen met 
dezelfde service en enthousiasme helpen.

● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Het samenwerken met leuke collega’s 
Josette,	Marja	en	Els.	Er	samen	voor	gaan	
en staan om je klanten zo goed mogelijk te 
kunnen helpen zodat ze met een tevreden 
gevoel naar huis gaan.

● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Zodra de voordeur opengaat staat er een 
blije hond bij de voordeur en mijn papegaai-
en beginnen te kwekken en te fluiten en alle 
stress	valt	van	mij	af.	Een	dier	oordeelt	en	
veroordeelt niet en straalt onvoorwaardelijk 
liefde uit! Vervolgens samen met man en 
kinderen eten en praten over de dagelijkse 
beslommeringen van de dag. 

● Wat wilde je vroeger worden?
Ik wilde vroeger in de dierenbranche werken 
(dit heb ik overigens gedaan tot aan mijn 
zwangerschap, 16 jaar geleden).

● Wie heeft je het meest geïnspireerd? 
Mijn vader en mijn moeder Wiel en Toos 
Coolen- Nouwen.
No nonsens, hard werken, eerlijk zijn, 
schouders eronder en vooruit, ook als het 
soms tegen zit.

● Wat zou je nog willen bereiken met je 
bedrijf?
Meer bekendheid geven aan het feit dat we 
een full-service juwelier zijn.
Naast de verkoop van gouden sieraden, 
trouwringen en gedenksieraden, zijn wij ook 
het vertrouwde adres voor al uw goud en 
zilver reparaties, dit wordt in eigen beheer 
uitgevoerd.

● Hoe zal je bedrijf veranderen in de 
komende 10 jaar?
Ik kan niet in de toekomst kijken, volgens 
deskundigen zal de retail de komende jaren 
nog flinke veranderingen moeten ondergaan, 
maar ik hoop dat klanten een eigentijdse 
winkel met service, klantvriendelijkheid, 
het kunnen voelen en zien van producten als 
een meerwaarde zien t.o.v. het hele inter-
net gebeuren.

● Tot slot, wat wil je nog delen met 
onze lezers?
Team Meora heet iedereen 
van harte welkom!
Els,	Marja,	Josette	en	Inge
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www.meora.nl
0495-843 107

Woodapples 
online marketing  
Kristel Houtappels (37)
Online marketeer & SEO tekstschrijver
   
● Wat doet je bedrijf?
Ik zorg ervoor dat bedrijven online zichtbaar 
worden en blijven. Dit doe ik onder andere 
door het optimaliseren van websites, social 
media beheer, online adverteren en het 
schrijven van webteksten en blogs.

● Waarin ben jij onderscheidend?
Als allround online marketeer help ik je 
met alle facetten van jouw online bedrijf. 
Je hoeft dus niet voor elke discipline een 
andere expert in te schakelen. Persoonlijk 
contact en korte lijnen zijn gegarandeerd. 
Je krijgt altijd dezelfde dag (maar vaak al 
binnen 10 minuten) antwoord op je vragen.

● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Ik word vaak geraakt door de passie van 
ondernemers. Het voelt dan ook enorm fijn 
als ik kan helpen om die passie, dat waar 
iemand dagelijks zijn ziel en zaligheid in 
steekt, uit te dragen.  

● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Ik ben een echt buitenmens. Het liefst trek 
ik op een paard het bos in, leef ik me uit in 
mijn volkstuin en geniet ik van mijn (oppas)
dieren. 

● Wat wilde je vroeger worden?
Boswachter, kunstenaar, kruidenvrouwtje, 
paardenhouder…het ging alle kanten op 
maar had meestal wel met de natuur te 
maken.

● Wie heeft je het meest geïnspireerd? 
Zakelijk gezien hebben David en Arjan van 
365 Dagen Succesvol me geïnspireerd. Man-
nen met een missie die dicht bij zichzelf 
blijven. 

● Wat zou je nog willen bereiken met je 
bedrijf?
Vooral doorgaan met wat ik nu doe. 

● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Het jaar 2020 laat duidelijk zien dat dingen 
vaak niet gaan zoals gepland. Ik focus 
mij daarom vooral op flexibiliteit en het 
vermogen te kunnen meebewegen met een 
veranderende wereld. 

● Tot slot, wat wil je nog delen met onze 
lezers?
Ben je ondernemer en heb je geen idee hoe 
je het online aan moet pakken? Ik kijk graag 
met je mee en geef je gratis een concreet 
plan van aanpak.

www.woodapples.online
06-14 52 32 81
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Over vrouwen
Voor mij als vrouwelijke burgemeester is het een mooie 
gelegenheid om in deze VrouwSpecial van Weert Magazine 
iets over ‘vrouwen’ te schrijven.

Laat ik beginnen met mijn mening dat ik er in principe geen 
voorstander van ben om, bijvoorbeeld in een vacaturetekst, 
te vermelden dat de voorkeur uitgaat naar een vrouw (of 
man). Soms is het juist wenselijk een vrouw in een team te 
benoemen, als dat team bijvoorbeeld uit allemaal mannen 
bestaat. Het omgekeerde kan overigens evengoed het geval 
zijn. Toch blijf ik erbij dat het zo zou moeten zijn, dat 
altijd de beste kandidaat gekozen wordt en eventueel bij 
volledig gelijke geschiktheid, de voorkeur uitgaat naar een 
vrouw. Dan is de selectie primair gericht op de kwaliteit.

Dat naast de biologische verschillen mannen en vrouwen van 
nature anders zijn, is wetenschappelijk bewezen. Er is uit 
veel onderzoek en testen met zeer jonge baby’s gebleken 
dat jongens en meisjes verschillen. De hersens zijn anders 
ontwikkeld, waardoor de interesses en talenten ook anders 
zijn. Het is geen kwestie van beter of minder, maar anders. 
Vanzelfsprekend is dit heel generalistisch en zijn er natuurlijk 
veel mensen, die niet passen in dit algemene beeld.

Mijn eigen ervaringen zijn er vooral op gericht dat de 
samenwerking tussen mannen en vrouwen heel prettig is. 
Ze vullen elkaar meestal goed aan en de eigenschappen van 
beiden kunnen een team goed versterken.

Jarenlang bestond de mening dat met name Limburg 
achterliep in de emancipatie van vrouwen en dat er actief 
ingezet moest worden op de deelname van vrouwen in 
allerlei beroepen. Ik heb de indruk dat dit wel aardig gelukt 
is. Er zijn steeds meer vrouwen in leidinggevende posities. 
Dat ‘glazen plafond’ is ondertussen wel doorbroken. Als ik 
alleen al in mijn beroepsgroep kijk, zijn er procentueel in 
de provincie Limburg de meeste vrouwelijke burgemeesters. 
Waarbij opgemerkt moet worden dat Limburg natuurlijk 
niet de meeste gemeenten heeft van de provincies in 
ons land, maar toch! Vorig jaar waren de vrouwelijke 
burgemeesters nog landelijk nieuws. Er waren rond de 
zomer van 2019 nog nooit eerder zoveel vrouwelijke 
burgemeesters. Dat waren er toen 101, wat neerkomt op 
29% van het totaal. 

Zoals u weet ben ik waarnemend burgemeester in Weert. 
U heeft recent online of via papier allemaal uw mening 
kunnen geven over eigenschappen waar een nieuwe 
burgemeester volgens u aan moet voldoen. Het criteria 
man/vrouw stond hier niet bij. U zult begrijpen dat ik dan 
ook erg nieuwsgierig ben aan welke vrouw, of man, ik de 
ambtsketen over mag dragen. 

Als laatste wil ik toch nog iets kwijt. Het blijft echter nog 
steeds een feit, dat aan een vrouw vaak gevraagd wordt 
hoe ze een bepaalde baan combineert met haar gezin, 
terwijl dat voor een man kennelijk geen vraag is. Er blijft 
nog werk aan de winkel!

Ina Leppink-Schuitema, 
waarnemend burgemeester van Weert

columnseniorenweetjescolumn

Mijn Lichaam
Van wie is mijn lichaam? Van mij, zegt mijn intuïtie, maar is dat wel echt 
zo? Jarenlang waren het mijn ouders die besloten welk eten de brandstof 
voor mijn lichaam vormde, wanneer ik sliep en wie mij vast mocht houden. 
Jarenlang was het aan hen welke kleren ik zou dragen, welk kapsel daarbij 
hoorde en of ik wel of geen gaatjes in mijn oren mocht laten schieten. 
Beetje bij beetje werd mijn lichaam steeds iets meer van mij. Het werd 
mijn verantwoordelijkheid, het kwam onder mijn zeggenschap, het werd 
mijn recht op zelfbeschikking. 
Het feit dat ik een lichaam heb, betekent echter ook dat anderen mij 
kunnen waarnemen. Mijn lichaam maakt mij zichtbaar, tastbaar en 
kwetsbaar ten opzichte van anderen. Ik héb mijn lichaam niet alleen, ik 
bén het ook. En doordat ik mijn lichaam ben, krijgen anderen de kans een 
oordeel te vellen op basis van mijn uiterlijk. Stel je voor dat je opnieuw je 
klas op de middelbare school leert kennen. Met wie ga je praten? Naast wie 
zit je in de pauze? Wie lijkt je aardig en bij wie blijf je voorlopig even uit 
de buurt? Het zijn allemaal oordelen die we in eerste instantie op basis van 
uiterlijk en uitstraling maken.

Het hebben en zijn van een lichaam betekent helaas ook, en vooral voor 
vrouwen, dat we ongewild het doelwit worden van de invloeden van 
anderen. De dieettips in tijdschriften, de make-up reclames op TV, de 
sporttips op Instagram. Iedere dag weer vertellen ze me hoe ik eruit zou 
moeten zien, zonder dat ik ooit om een mening heb gevraagd. Hetzelfde 
geldt voor de mannen die me na toeterden langs de randweg, de jongens die 
filmpjes van mijn billen maakten tijdens het uitgaan, de gasten die tijdens 
mijn werk als serveerster me vroegen mijn shirt uit te trekken. Allemaal 
meenden ze gebruik te mogen maken van mijn lichaam. Mijn toestemming 
bleken ze daar niet voor nodig te hebben. 

Als vrouwen worden we geacht mooi, verzorgd en vrouwelijk te zijn, maar 
we mogen hier vooral niet zichtbaar moeite in steken. Onze kleding moet 
modieus zijn, de make-up precies goed, buik plat, hakken hoog, huid strak. 
Ons uiterlijk puur, maar nooit preuts. Sexy, maar geen seconde sletterig. 
Slank, maar met de perfecte rondingen. Het ideale vrouwenlichaam is een 
onmogelijkheid. 
Mochten we dit alles toch ooit weten te bereiken, dan word je als vrouw 
doorgaans als ‘mooi’ beschreven. Een woord dat ook prima toepasbaar is 
op een vaas, een auto of een huis. Mannen daarentegen kennen we liever 
het begrip ‘knap’ toe. Een woord dat ook iets kan zeggen over iemands 
prestaties buiten het lichaam om en vooral voor mensen wordt gebruikt. Dit 
voorbeeld geeft precies weer hoe vrouwen, zo veel meer dan mannen, op 
hun lichaam beoordeeld worden en hoe we hen zo keer op keer tot object 
reduceren. 
Onze samenleving heeft een voorliefde voor het inperken van de 
lichamelijke integriteit van vrouwen. Nog altijd zijn vrouwen niet 
volwaardig baas in eigen buik. Veel vaker dan mannen zijn vrouwen het 
slachtoffer van zedendelicten. En in onze eigen hoofdstad krijgt 81% van de 
vrouwen tussen de 15 en 34 jaar te maken met straatintimidatie. Helaas is 
na zo’n anderhalve eeuw feminisme de rest van dit lijstje nog steeds te lang 
om op deze pagina te passen.
Over het begin van ons leven, en dus ons lichaam, hebben we zelf niets 
te zeggen, over het einde ervan evenmin. Laten we er tijdens ons leven 
dan het beste van maken. Laat mijn lichaam mijn lichaam zijn. Laat 
mijn lichaam gewoon zijn, zijn zonder opmerkingen, eisen, fluitjes en 
ongewenste aanrakingen. Gewoon zijn. Van mij, voor mij, als mij.

Famke
  Langendijk



Ik vrouw van jou
Al	sinds	2011	bel	ik	elk	jaar	op	1	april	mijn	moeder	op	met	de	grap	dat	ik	met	een	gebroken	been	op	de	spoedeisende	hulp	zit.	Een	grap	die	ze	áltijd	gelooft	totdat	ze	
witheet en vloekend ophangt. Ik denk er vaak met betraande ogen aan terug. Zo ook eerder deze maand. Ik stapte met nat geregende, gladde schoenen de eveneens 
natgeregende,	gladde	rolband	op	van	de	supermarkt	in	het	centrum.	Een	jammerlijke	combinatie,	want	ik	gleed	uit	en	brak	mijn	enkel.	Ik	hoorde	het	kraken.	Met	
betraande ogen en mijn vaste 1 april tekst waar ik haar al jaren mee in het ootje neem, belde ik mijn moeder nu vanuit de ambulance. 

Elk	ander	mens	had	me,	na	me	van	stevige	repliek	te	hebben	voorzien,	of	me	heel	hard	te	hebben	uitgelachen,	weggedrukt.	Maar	zij	niet.	Zij	geloofde	me,	
voor de tiende keer. Het gevloek was dit keer mijnerzijds. Was het domme pech, of had Karma mij hier te pakken? Mijn moeder zweeg zo hard dat een 
antwoord overbodig was.

Ik dacht terug aan al die andere vrouwen die me in mijn leven hun lessen leerden. Zo zei mijn oma op geklaag over 
kwaaltjes: “Det is vaneiges gekomme, det geit auch vaneiges weer weg.” Verfrissend vond ik dat. Ze zou het zelfs over 
Covid-19 hebben durven zeggen. Ze zou haar mondkapje opgedaan hebben, haar schouders ophalen en diezelfde schouders 
eronder hebben gezet.  

Een	andere	vrouw	waar	ik	tegenop	keek	was	de	onlangs	overleden	feministe	en	icoon	Ruth	Bader	Ginsburg,	die	onder	
andere	streed	voor	gelijkheid	tussen	mannen	en	vrouwen.	En	als	je	nog	twijfels	hebt	over	hoe	hard	deze	strijd	nodig	is,	
vertel het volgende raadsel eens aan je vrienden:
	“Een	vader	en	zoon	gaan	op	pad	met	de	auto	en	krijgen	een	vreselijk	ongeluk.	Vader	is	lichtgewond	en	wordt	
met de ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Zoon is zwaargewond en wordt met de 
traumahelikopter naar een ander ziekenhuis overgebracht. In het ziekenhuis waar de zoon ligt, komt de 
chirurg aan het bed van de jongen en zegt: ‘Dit kind moet geopereerd worden, maar ik kan het niet doen, 
want hij is mijn zoon.’ -Hoe kan dit?” Jaar na jaar legde ik het raadsel voor in de meest geleerde kringen 
en het leverde steevast onlogische en beschamende theorieën op, die geen van allen klopten. Want in geen 
enkele aangedragen oplossing werd bedacht dat de chirurg ook weleens de moeder van het joch zou kunnen 
zijn. Ze vielen vreselijk door de mand. Ik hoorde het kraken. 

Hoe vaak oma ook gelijk had: Dit is niet vanzelf gekomen, en het gaat ook niet vanzelf weg. Jaren 
geleden schreef ik een sollicitatiebrief naar aanleiding van een vacature voor een mannelijke kracht in 
de jeugdpsychiatrie. Ik kreeg een vriendelijke e-mail terug dat men toch echt op zoek was naar een 
man. Daarop schreef ik onmiddellijk: “Maar ik heb ook ballen.” Het mailtje daaropvolgend vanuit 
hem bevatte enkel de woorden: “Neem je me in de maling?” Ik zweeg zo hard dat een antwoord 
overbodig	was.	Een	week	later	had	ik	de	baan.

seniorenweetjescolumn

Maartje Derckx

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

MEER DAN ALLEEN
MOOI WONEN 2e 

KERSTDAG
OPEN 
13.00 - 17.00 UUR

Hoekbank Horta in stof 2995.-

Bank Tygo 3,5 zits in leder 2675.-

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

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

GRATIS 
KARPET*

BIJ AANKOOP 
VAN UW 

ZITMEUBEL

Gratis* 
All in House 
service op uw 
zitmeubel.

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

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

Fauteuil
van 899,-

voor 699,-

Bank
van 1545,-

voor 1199,-

nu te bewonderen 
onze nieuwe

Passe 
Partout 

studio’s

‘‘Als vrouw zijnde was het vroeger niet heel gebruikelijk werkzaam te zijn 
in de uitvaartbranche. Een stoffig en grijs vak, zo werd het door velen 
gezien. Maar wat is dat, gedurende de jaren, veranderd! Een uitvaart is 
anno 2020 zoveel meer dan alleen begraven of cremeren. En juist dat 
maakt mijn vak zo ontzettend mooi. Iedere familie heeft andere wensen 
en gebruiken en daarmee is iedere uitvaart uniek. Vanaf het moment dat 
ik binnenkom bij een familie begint het luisteren, aanvoelen en aftasten 
wat de nabestaanden graag willen of wat de overledene wellicht zelf ge-
wild zou hebben. Zodra de wensen duidelijk zijn, kan ik ideeën aandra-
gen. Soms zijn mensen zich niet bewust van wat er allemaal mogelijk is 
bij een uitvaart.’’ 

‘‘De vele persoonlijke verhalen die ik te horen krijg in de dagen naar het 
afscheid toe gaan vaak gepaard met tranen, maar ook met een o zo 
welkome lach tijdens deze verdrietige periode. Vanaf dag één raak je be-
trokken bij een familie waardoor het soms net voelt alsof je er deel van 
uit maakt. Ik benader families dan ook zoals ik zelf benaderd zou willen 
worden. Dat is zó belangrijk. Ik ben en blijf mijzelf. Dit is voor mij de enige 
manier waarop ik dit werk oprecht en met hart en ziel kan blijven doen. 
Het moet voor iedereen goed en vertrouwd voelen en bovenal perfect 
verlopen. Afscheid nemen van iemand waar je van houdt, kun je tenslotte 
maar één keer doen.’’

Natascha Peters | Uitvaartleidster 

0495 53 33 22
www.vandeursen-uitvaart.nl
informatie@vandeursen-uitvaart.nl

“Ik ben en blijf mijzelf”
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info@2-act.nu |  www.2-act.nu
echtscheidingssituaties, 
systeemtherapie en 
onderwijsadvies. 
We hebben contracten 
met diverse gemeentes 
in Noord- en Midden-
Limburg waardoor er 
mogelijkheden zijn voor 
vergoeding vanuit de 
jeugdwet.  

HOE? 
Wij luisteren écht naar 
wat je nodig hebt en 
daar passen we onze 
behandeling / begeleiding 
op aan. In de praktijk 
betekent dit dat je kunt 
profiteren van een mix 
van behandelmethodes. 
Jij bent de regievoerder 
van jouw ontwikkelproces. 
Gedurende het hele 
traject is jouw hulpvraag 
leidend.

2-act.nu 
WIE?
Mijn naam is Charlotte van de Ven en ik ben trotse eigenaar van 
2-act.nu. Mijn grote passie ligt in het begeleiden van kinderen, 
jongeren en gezinnen bij het (her)ontdekken van hun eigen 
ontwikkelkracht. 2-act.nu is een praktijk voor psychosociale 
therapie met een jarenlange ervaring en een brede deskundigheid. 

WAT?
We bieden begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren, 
volwassenen en gezinnen vanuit diverse locaties in Noord- en 
Midden-Limburg. Wij hebben specialisaties in huis als het 
gaat om, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, omgaan met 

Pannenweg 324, Nederweert
Geopend op zaterdag van 09.00uur tot 16,00uur.

Doordeweek en ‘s avonds na telefonische afspraak 0495 842474

Thuiswerken kan gezonder 
met een werkplek van 

Cito totaalservice

www.thuiswerkentijdenscorona.nl 



Green green grass of home
Als Hanneke vertelt over haar jeugd dan voel je 
gewoon dat dat als een warme deken over haar 
heen ligt. Hanneke: “Ons huis was een gezellig 
huishouden aan een woonerf in Stramproy 
waar iedereen bij elkaar in- en uitliep. Veel 
vriendinnetjes. Op zolder een hindernisparcours 
bouwen en daar dan geblinddoekt overheen gaan. 
Met alle zevenentwintig neven en nichten op 
zondag Limburgse vlaai eten bij oma. Genieten 
van kindervakantiewerk. Fanatiek handballen. 
Naar Zuid-Frankrijk met de vouwwagen. Als ik 
lavendel ruik, dan denk ik daaraan terug.” 

Het beleid van Koning Pintenman
Voor het derde jaar van de middelbare school 
stapt Hanneke over van het College naar 
de Philips van Horne. Vlak daarna overlijdt 
plotseling haar vader. Hanneke: “Dat was een 
harde dobber, een nieuwe school met nieuwe 
mensen en dan zo’n verdriet. Ik werd enorm 
goed opgevangen en kon snel mijn draai vinden. 
Daarna bleek het al gauw de beste keuze die 
ik kon maken; ik heb daar de tijd van mijn 
leven gehad! Onze vaste vriendengroep werd 

nog hechter na de Griekenlandreis in 1996. 
Een deel deed in hetzelfde jaar eindexamen 
en bracht op de laatste schooldag een act op 
het lied ‘Koning Pintenman’ van de Band Zonder 
Banaan. Sindsdien heten we de ‘Pintenvrullie’. 
Met die bende hebben we onze tienervakanties, 
eerste verliefdheidsperikelen en eerste 
dronkenschappen meegemaakt. Lief en leed 
delen we nog steeds. Je kunt je voorstellen hoe 
goed we elkaar inmiddels kennen!”

De zoete inval
Eindhoven werd haar volgende woonplaats. 
Hier studeerde Hanneke aan de Pabo en daarna 
volgde een studie logopedie en foniatrie. Binnen 
een jaar haalde een vriend haar over om weer 
naar Weert te verhuizen. “Ik had niet gedacht 
terug te komen maar het huis was te leuk. 
Het was een landhuis met acht kamers op de 
Laarderweg. Hier heb ik een groot deel van mijn 
studententijd doorgebracht. Ik heb gewerkt bij 
de Gotcha!, de Rotonde, de Brouwer en later de 
Apostel. De Laarderweg werd een soort begrip! 
Het was er een komen en gaan van mensen en 
dat heb ik graag!”, vertelt Hanneke enthousiast.

België biedt vaste grond
Na zoveel lol en plezier wachtte het serieuzere 
leven en vertrok Hanneke voor een stage 
als logopedist naar Haarlem. In 2003 kreeg 
ze werk aangeboden als kinderlogopedist in 
revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee. 
Nadat ze met vriendin Annemieke Leenders een 
reis van drie maanden door Afrika had gemaakt, 
ging ze hier aan de slag. Na een fijne tijd in 
Haarlem kocht ze in 2007 een huis in Amsterdam. 
Over deze periode zegt ze zelf: “Inderdaad, het 
serieuze leven begon maar ik was best onstuimig 
mijn eerste werkjaren. Ik deed het graag en 
goed maar daarnaast staat Amsterdam voor mij 
voor een vrije tijd, er was altijd wel iets te 
doen. Daar wilde ik wonen!” 
In 2006 leerde ze in Spanje de Vlaming Dries 
kennen. Toen ze elkaar twee jaar later weer 
zagen in Amsterdam sloeg de vonk definitief 
over. “En lieten we elkaar niet meer los”, vult 

De gynaecoloog van het SJG bepaalde haar geboortedatum; 13 december 
1979. De dagen daarna had hij namelijk geen dienst en de geboorte van 
de tweeling wilde hij niet missen. Vijf minuten na haar zus Lonneke 
lag Hanneke Craemers (40) in de armen van mama Rini en papa Jac. 
Elf jaar geleden startte Hanneke een nieuw leven in Gent; ze viert het 
leven met familie en vrienden, deelt lief en leed met de Pintenvrullie, 
zet zich in voor kans-verdienende kinderen, is trotse mama en vindt 
stabiliteit bij haar eigen gezin. Corona bracht inzichten die leidden tot 
veranderingen…

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

Hanneke aan. “We reden elke week op en neer 
van Gent naar Amsterdam. Niet vol te houden 
natuurlijk. Toen in 2009 mijn moeder, ook weer 
plotseling, overleed had ik grond onder mijn 
voeten nodig. Ik besloot bij Dries in Gent te 
gaan wonen.” 

Van het plan om na een jaar Gent een jaar in 
Amsterdam te gaan wonen komt niets meer. 
Zoon Jona wordt geboren en het jonge gezin 
heeft veel steun van de moeder en zussen van 
Dries. Hanneke staat voor een lastige keuze want 
in Amsterdam wonen haar zus Lonneke en haar 
vriendinnen. Ze hakt de knoop door en verhuist 
definitief naar Gent. “Voor de liefde, voor Jona 
(10) en later ook voor Saar (7) en Luwe (4)”, 
zegt Hanneke. “Gelukkig heb ik enorm lieve 
mensen rondom mij, die de afstand overbruggen 
en er altijd zijn voor ons.”

Geluk is als een spier
Met z’n vijfjes wonen ze in Oostakker; een dorp 
op fietsafstand van Gent. Alhoewel er in België 
weinig gefietst wordt; alles gaat met de auto 
en Hanneke mist de fietspaden van Nederland. 
Hanneke: “Ik werk op een basisschool als zorg-
coördinator en beleidsondersteuner. Het is 
een kleine wijkschool aan de rand van Gent 
waar iedereen elkaar kent en waar veel kans-
verdienende kinderen zitten. Ik vind dat zo 
veel mooier klinken dan kansarm… Ik denk 
bijvoorbeeld na over hoe we leesplezier kunnen 
bevorderen. Naast rekenen en taal geven 
we ook lessen in geluk. Dat doen we met de 
Gelukskoffer; overgebracht uit Nederland. Het 
is mijn droom om veel meer kinderen in België 
daarin te onderwijzen. Niet met het idee dat 
iedereen altijd maar happy moet zijn hoor. Maar 
wel om kinderen van jongs af aan te leren dat 
je geluk voor een groot deel in eigen hand kunt 
nemen. Je kunt dat trainen als een spier. Als je 
vroeg inzicht geeft in het praktisch herkennen 
en ontwikkelen van geluk, dan geef je kinderen 
een stevige basis mee voor de toekomst. Ik 
leerde dat zelf pas op latere leeftijd, toen 
ik eens tegen mijn eigen grenzen aanbotste. 

Waarom kinderen hier niet al eerder mee kennis 
laten maken dacht ik toen, zodat het geen taboe 
is en je een zaadje kan planten voor later.”

Bier typeert het verschil
Op mijn vraag wat de mentaliteit van ‘de Belg’ 
is antwoordt Hanneke resoluut: “Ik heb wel een 
beetje moeite met stereotypen of het plakken 
van etiketten. Zeker omdat ik hier ook soms als 
een stereotype ‘Hollander’ gezien wordt. Maar 
over het algemeen zijn Belgen meer bescheiden, 
afwachtend, super loyaal en hebben veel gevoel 
voor sfeer en gezelligheid. Ik hoorde eens iemand 
zeggen dat bier het verschil tussen België en 
Nederland wel goed typeert; Nederland heeft 
één slecht bier maar heel de wereld kent het. 
België stikt van de goede bieren maar niemand 
kent ze! Ik kan me in de vergelijking wel vinden. 
Een mix van beiden zou perfect zijn!”

Anders door Corona
Iets anders dat Hanneke opvalt in België is dat 
er veel meer een werkmentaliteit heerst dan in 
Nederland. Hanneke: “Het is hier heel normaal 
dat je fulltime werkt. Je moet zelfs uitleggen 
als je ouderschapsverlof neemt, laat staan 
dat je zomaar minder wilt werken. Ik zie veel 
mensen rondom mij bijna neervallen van het 
vele werken naast een gezin en sociaal leven. 
Het wordt al van jongs af aan met de paplepel 
ingegeven. Mijn kinderen hebben vanaf groep 
3 al huiswerk. Pas de laatste twee jaar zie 
ik langzaam veranderingen komen en nemen 
mensen meer verlof op. Eentje daarvan ben ik 
dus.” Tot vorig jaar werkte Hanneke fulltime 
maar sinds dit jaar heeft ze één dag in de week 
vrij. Corona is daar de oorzaak van. Hanneke 
legt het uit: “Opeens zaten Dries en ik met drie 
kinderen thuis. We konden de taken verdelen 
en eigenlijk was het best lekker dat de kinderen 
even geen huiswerk hadden naast de gewone 
lessen. Het op en neer scheuren naar alle 
hobby’s was ook even van de baan. Het heeft 
mij en de kinderen wel deugd gedaan. Toen heb 
ik besloten dat ik een dag minder wilde werken. 
Ik besefte dat ik amper tijd had voor wat er 
écht toe doet. Voor Dries en mij betekende 
de lockdown een periode waarin we meer tijd 
hadden voor elkaar en waarin we meer en beter 
konden communiceren. In eerste instantie was 
dat heel fijn omdat we rust hadden om met 
elkaar te genieten, alles op een rij te zetten en 

te zien wat er is. Maar we beseften ook dat als 
we op volle toeren draaien, we onszelf en onze 
eigen wensen een beetje verliezen in de hectiek 
van werk en gezin. Als je meer tijd samen 
doorbrengt komen de sterktes maar ook de 
valkuilen goed in beeld. Dat heeft ons inzichten 
gegeven die we nu samen aanpakken.”

Home is where the heart is 
In Gent bouwde Hanneke een nieuw leven op. 
Het is maar 170 kilometer hier vandaan maar 
toch een heel ander wereldje. Of ze nog ooit 

wegvanhier

terugkomt naar Nederland? Hanneke: “Ook al 
mis ik mijn vrienden, familie en lieve mensen 
die er voor mij en onze kinderen zijn, ik heb hier 
ook een nieuwe familie en hele lieve vrienden. 
Mijn kinderen hebben hier hun leven en daar zal 
ik ze niet snel uit wegtrekken. Al kom ik nog wel 
graag in Weert en Amsterdam. Ik houd van de 
gemoedelijke bedrevenheid die Gent uitstraalt. 
Gent is minder individualistisch dan Amsterdam 
en dat past wel bij mij. Maar ik weet inmiddels 
ook wel dat je niet alles vooraf kunt plannen, 
dus ik zeg nooit ‘nooit’…” 

De Pintenvrullie met partners tijdens een rondleiding in Weert door 
de vader van Annemieke, Jan Leenders. (Hanneke staat rechts met de grijze sjaal).

Hanneke samen met de kinderen
in een park in Gent.

Hanneke Craemers in Gent:  
  ‘Lessen in geluk 
 voor alle kinderen, 
   dat is mijn droom’
 

Hanneke en Dries op een van de bekende 
bruggetjes over de Leie in Gent.

Hanneke tijdens de eerste vakantie 
samen met Dries in Slovenië in 2009.

Lonneke en Hanneke op hun 40e verjaardag.
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  2.095,- 
ELEKTRISCH VERSTELBAAR 
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      2e
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BOXSPRINGS SPECIAAL VOOR U GEMAAKT 
goed slapen vergt maatwerk

Een eerlijk bed dat tot in detail voldoet aan jouw wensen.
In Nederland geproduceerd waarbij ambacht en maatwerk centraal 
staat. Gemaakt met aandacht en zorg, doorgevoerd tot in de 
kleinste details. Zo kunnen we een bed leveren volledig afgestemd 
op jouw persoonlijke voorkeuren.

Kom proef- 

liggen 

in onze 

showroom!
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eendagmet

de reizigers welkom en informeert ze hen over 
de tijdstippen waarop ze de volgende bestem-
mingen bereiken. “En tegenwoordig attenderen 
we ze natuurlijk ook op de verplichting om in de 
trein een mondkapje te dragen”, vertelt Suzanne 
die uiteraard zelf ook bescherming draagt. 

 Omdat haar collega rond 14.00 al een
 controle heeft gedaan in deze trein 
 begint Suzanne een ‘serviceronde’. 
“Sinds enkele jaren is dit steeds belangrijker in 
ons werk. Door de komst van de controlepoortjes 
op de stations is het zwartrijden enorm terug-
gedrongen. Vanuit klantvriendelijkheid maken 
we dagelijks meerdere malen een ronde door de 
treinstellen.”  Lopend door de coupés vraagt ze 
de reizigers ‘of er nog vragen zijn’ en ‘of alles 
naar wens’ is. Suzanne: “Soms vragen mensen 
naar overstapmogelijkheden of naar het tijdstip 
van hun retourreis. Maar ze informeren ook naar 
mijn baan als conductrice. 

Of maken we gewoon een gezellig praatje als ik 
tegen twee oudere dames zeg dat ze mooi gekleed 
zijn. Dat vind ik ook zo leuk aan het werk, je komt 
met zoveel verschillende mensen in contact en de 
meesten zijn vriendelijke en prettige reizigers.”  
Maar het werk heeft ook zijn schaduwzijde. “Met 
regelmaat moeten we een noodstop maken omdat 
iemand op het spoor is gaan staan. Dat zijn zeer 
schokkende en emotionele ervaringen. Je moet 
dan zeer snel schakelen en protocollen in gang 
zetten. De aandacht gaat ook direct uit naar de 
machinist. De dienstregeling ligt dan direct op z’n 
kop waardoor je gaat zoeken naar oplossingen”, 
legt ze op serieuze toon uit.

 De trein mindert vaart. Suzanne 
 informeert de reizigers dat ze station 
 Hoorn naderen en dat dat het eind-

punt van deze trein is. Ze wijst hen op de over-
stapmogelijkheden.  Voor Suzanne betekent dit 
het einde van haar reis op deze trein. Ze gaat di-
rect met een andere trein terug naar Amsterdam 
waar ze in de personeelskantine een half uurtje 
pauze heeft. “Meestal kopen we op het station 
iets te eten. Want meenemen van huis en dat de 
hele middag in je tas laten zitten, is geen goed 
plan”, lacht Suzanne. In de kantine treft ze colle-
ga-conducteurs en machinisten uit het hele land.

 Suzanne is vanuit Amsterdam, op weg 
 naar Nijmegen als de mededeling 
 binnenkomt dat iemand zijn laptop 
heeft laten liggen toen hij in Utrecht uitstapte. 
Ze gaat naar de plek waar deze passagier heeft 
gezeten en treft het ‘vergeten object’ aan. Met de 
man wordt besproken waar de laptop achter wordt 
gelaten en waar en hoe hij hem kan ophalen. 

 Op weg naar Den Bosch spreekt 
 Suzanne bij een ticketcontrole een 
 reiziger aan op het feit dat hij geen 
mondkapje draagt. Ondanks de grote mond die 
de man opzet weet Suzanne -door het bewaren 
van rust en subtiele gezichtsuitdrukkingen- de 
persoon te bewegen het mondmasker op te zet-
ten en controleert dit even later ook weer. Su-
zanne: ”De agressiviteit neemt alsmaar toe. Ik 
probeer altijd te luisteren, begrip te tonen en 
waar mogelijk de rust te bewaren. Maar, er zijn 
wel regels en ze moeten van me afblijven. Dit vak 
moet je liggen, anders is het erg zwaar”, zegt ze 
beslist en kordaat.

 De trein rijdt Eindhoven Centraal
 binnen. Eindpunt van de reis en einde 
 van haar werkdag. Ze neemt op het 
perron afscheid van de andere conducteur en de 
machinist en logt zich uit voor deze dag. Op per-
ron 1 staat de trein inmiddels klaar die haar – 
nu buiten dienst – terugbrengt naar Weert. Hier 
loopt ze, zoals elke dag, vrolijk naar huis na weer 
een boeiende dag op de trein.

 Suzanne maakt zich klaar voor haar 
 dienst. Die begint om 14.15 uur op 
 haar dagelijkse standplaats Eindho-
ven. Uniform aantrekken, portofoon en tas met 
toebehoren meenemen en naar het station lopen. 
Suzanne: “Soms heb ik een late dienst en ben 
dan pas na 00.30 uur terug op station Eindhoven. 
Dan gaan er geen treinen meer naar Weert. Op 
zo’n dag rijd ik heen en terug met de auto die 
we kunnen parkeren op onze speciale NS-parking.

 Tien minuten voor vertrek van haar 
 eerste rit van die dag, meldt ze zich in
 dienst. Dat gaat tegenwoordig via de 
app waarop Suzanne ook ziet op welke trein ze 
die dag dienst heeft en op welk traject. Van-
daag begint ze op de ‘3950’, de Intercity via Den 
Bosch-Utrecht-Amsterdam naar Hoorn.  Op per-
ron 5 geeft ze exact om 14.27 het bekende fluit-
signaal waarna de trein zich in beweging zet. Di-
rect na vertrek heet ze via de omroepinstallatie 

Door Desiré Kappert

Vroeger wilde ze kleuterjuf worden. Na negen jaar gewerkt te hebben in 
het warenhuis van Paquay aan de Nieuwe Markt is Suzanne ondertussen 
ruim 28 jaar conductrice bij de Nederlandse Spoorwegen. En nog steeds 
met veel plezier en enthousiasme. Al die jaren draait ze de middag- en 
avonddienst. Hier ooit mee begonnen om in de ochtenduren met de 
kinderen op te staan en hen naar school te kunnen brengen. Nu de 
vier kinderen groter zijn, blijft ze deze diensten draaien. Voor deze 
VrouwSpecial liepen we een dag met Suzanne (55) mee. 

 Een Dag Met Een Dag Met  
   Suzanne Voermans    Suzanne Voermans 
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Bij Le Type vindt u een ruim aanbod aan 
dameskleding. Ontdek nu de najaarscollectie 

van merken als Caroline Biss, Louis and Mia, 
Cambio, Faber Woman en ML Collections.

Tot ziens bij 
Le Type damesmode in Weert!

De Oude Schut 2 Weert  • 0495-542 593
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Met haar tweeëntachtig jaar behoort ze tot één van de oudste onderneemsters van Weert. En nog steeds staat 
ze bijna dagelijks haar vrouwtje in haar elegante damesboetiek in de Maasstraat. Wie schuilt er achter die 
goedlachse vrouw die van geen ophouden weet? We gingen met haar in gesprek.

Ik ben van vóór de oorlog,” grapt de in Swartbroek 
geboren Margriet Hermans-Derckx. Haar wiegje 
stond aan de Ittervoorterweg en zou daarna nog 
het bedje zijn voor vier zussen en vijf broers. 
De familie Derckx was een groot gezin, er moest 
daarom altijd hard gewerkt worden. Margriet: 
“Ik had een fantastische moeder. Hardwerkend, 
zorgzaam, altijd een luisterend oor en niets 
was haar te veel. Ze zorgde aan het einde van 
elke dag altijd voor een heerlijke maaltijd. Als 
er bezoek was, werd er als vanzelfsprekend een 
bordje bij gezet. Ze runde aan huis een winkel 
met	 huishoudelijke	 spullen.	 En	 natuurlijk	 was	
er zaal Derckx, waar we allemaal de handen uit 
de mouwen moesten steken. Van mijn moeder 
leerde ik hoe belangrijk klantcontact is. Want 
een goede band met de klant is je brood.” 
Ook haar vader was een ondernemer in hart 
en nieren. Hij was net als diens vader smid, en 
verkocht landbouwmachines in Nederland, België 
en Duitsland. “Als negenjarig meisje mocht ik 
weleens mee op pad naar een klant in Hannover. 
Spannend en leuk! Van mijn beide ouders leerde 
ik sociaal, openhartig en sterk te zijn.”

Dansen bij Lenders
Als puber gaat Margriet naar het internaat in 
Koningsbosch. “Ik had er een vriendin, Toosje 
Wulms. Samen met haar en mijn zus ging ik een 
keer in de maand op zondag dansen bij Lenders 
in Weert. Om vijf uur ’s middags begon het, en 
om één uur waren we thuis. Dat waren nog eens 
andere tijden.” 

Als ze achttien jaar is, gaat ze samen met 
Toosje met de bus op vakantie naar Kufstein in 
Oostenrijk. En dan stapt in Heerlen, samen met 
een vriend, de Eindhovense Hans Hermans op 
de bus. “Een leuke verschijning met een vlotte 
babbel,” herinnert Margriet zich. Met z’n vieren 
hebben ze een prachtige tiendaagse vakantie. 
Hans en Margriet wisselen adressen uit en er 
volgt een briefwisseling tussen beiden. Margriet: 
“En toen kwam hij voor het eerst bij ons. Hoe 
sociaal mijn vader ook was, van Hans moest hij in 
het begin niets hebben. Sterker nog, hij heeft het 

eerste half jaar geen woord tegen hem gezegd. 
Maar wat wil je, ik was zijn oogappel, en dan is 
blijkbaar niets goed genoeg!” Gelukkig komt het 
goed en na zes jaar verkering, stapt het verliefde 
stelletje in het huwelijksbootje. Ze gaan in Zeist 
wonen, vlakbij het werk van Hans in Utrecht, als 
bedrijfsleider van warenhuis Grand Bazar. Als hij 
een jaar later eenzelfde baan bij Grand Bazar 
in Eindhoven weet te bemachtigen, verhuizen 
ze terug naar hun geliefde zuiden. In hun 
appartement op Moesel worden beide dochters 
Sabine en Anne-Marie geboren. Het gezin geniet 
van tijd samen en de dochters groeien op in een 
warm nest. Margriet: “We hebben samen genoten 
van familie-uitstapjes en lange vakanties in Zuid-
Frankrijk. En thuis was het altijd een zoete inval 
van vrienden en vriendinnen van school en de 
hockeyclub. Heerlijk om dat jong grut over de vloer 
te hebben.” Als beide dochters gaan studeren en 
op kamers gaan, is er behoorlijk sprake van het 
‘lege nest syndroom’. “Verschrikkelijk stil vond 
ik het. Gelukkig kwamen ze in het weekend naar 

huis. Dan belden ze van tevoren vaak op: “Mam, 
maak je hutspot met hachee!?” En natuurlijk 
stond dat dan voor ze klaar als ze thuis kwamen.”

Kleding maakt de vrouw
Margriet start in 1989 samen met haar toenmali-
ge schoonzus een damesboetiek in de Maasstraat: 
‘Le Type’. Na drie jaar houdt haar partner het 
voor gezien en gaat Margriet zelfstandig verder. 
“Hoewel ik van kinds af aan al gek ben op kleding 
en een neus heb voor fashion, had ik op het ge-
bied van zakendoen nog wat te leren. Een sprong 
in het diepe, maar ik wist: ik moet het gewoon 
gaan doen, dan komt het vanzelf.”

Oma Margriet
In 1990 wordt haar eerste kleinkind geboren: 
Pim. Later volgen Roosmarijn, Noortje en Lise. 
Margriet: “Met elk van hen heb ik een innige, 
warme band. We brengen nog steeds veel tijd met 
elkaar door. Etentjes, vakanties, verjaardagen, 
we doen het veelal samen. Pim, de enige jongen 
doet niet onder voor zijn zusjes en nichtje. 
Met hem ga ik net zo lief weekendjes weg en 
zelfs een weekje naar Turkije, gezellig met z’n 
tweetjes!” De onvoorwaardelijke liefde voor haar 
kleinkinderen wordt nog eens extra benadrukt als 
Pim op achtjarige leeftijd ziek wordt. “Pim kreeg 
als klein ventje leukemie. Een verschrikkelijk 
spannende en verdrietige periode. Ik was boos, 
boos op de wereld, en boos op God. Ik bad tot Hem 
dat Hij mij de ziekte maar moest geven. Dreigde 
nooit meer naar de kerk te gaan. Totdat ik me 
realiseerde dat ik het gebed nodig had zodat Pim 
beter zou worden. De angst dat je kleinkind je 
ontnomen kan worden, en hoe kwetsbaar je dat 
als mens maakt, is bijna ondraaglijk. Na twee jaar 
werd hij genezen verklaard en onlangs hebben 
we samen zijn dertigste verjaardag gevierd.” 
Sinds twee jaar heeft Margriet er een nieuwe ti-

Het verhaal van Weert's Het verhaal van Weert's 
     oudste fashionista     oudste fashionista

tel bij: “Ik ben overgrootmoeder van Oliver en 
Lou, de zoontjes van Roosmarijn en haar man 
Ritchie. Hoe ik me daarbij voel, is met geen pen 
te beschrijven. Dat ik dat nog mag meemaken, is 
voor mij als een droom die uitkomt.”

Alles is familie
“Familie staat bij mij hoog in het vaandel. We on-
dernemen regelmatig leuke dingen samen. Zo is 
er de jaarlijkse familiedag, de fietsdag met mijn 
broers en zussen en drink ik elke zaterdag met en-
kelen van hen een borreltje bij de Soos. We genie-
ten van elkaars compagnie. Ik realiseer me dat het 
bijzonder is dat we elkaar nog hebben op deze leef-
tijd. Een belangrijk iemand hebben we al jaren niet 
meer in ons midden: mijn jongere broertje Piet. Hij 
overleed in 2007 aan de gevolgen van een hersen-
tumor. Hij was tot aan zijn dood een heel warme, 
hartelijke en lieve man. Een vreselijk groot gemis 
voor ons allemaal, nog elke dag.”

In voor- en tegenspoed
Haar huwelijk met Hans beschrijft Margriet als 
gelukkig. “Hans ik en pasten goed bij elkaar. Hij 
was dominant, ik niet. Hij was de gangmaker, en 

ik genoot daarvan. Ik had genoeg eigen vrien-
den, maar met hem samen had ik een enorme 
vriendengroep. Hij kon praten als Brugman, mop-
pentappen als de beste en hij sprak met gemak 
iedereen aan. We waren gelukkig. Totdat Hans 
ziek werd. Ik kan me nog herinneren dat hij vaak 
in herhaling viel. Hij vertelde verhalen dubbel 
en haalde namen door elkaar. Als hij terugkwam 
van de supermarkt had hij vaak verschillende 
producten niet mee genomen, omdat hij ze niet 
had kunnen vinden. Hij werd er erg onzeker door, 
iets dat ik totaal niet van hem gewend was. We 
zochten contact met een geriater en na enkele 
onderzoeken werd Alzheimer gediagnosticeerd. 
Een pijnlijke boodschap, waar Hans nooit met 
één woord over gerept heeft. Ik ook niet trou-
wens. Er werd gewoon niet over gepraat, waarom 
weet ik niet zo goed. Ik heb hem twee jaar zelf 
verzorgd. Daarna is hij één jaar in St. Martinus 
geweest en verbleef hij het laatste jaar op een 
gesloten verpleegafdeling in Maarheeze.”

Het leven is een geschenk
Hoewel ze haar man mist, is Margriet nooit bij 
de pakken neer gaan zitten: “Geen sprake van, 

stilzitten is niets voor mij. Mijn leven is een ge-
schenk, en daar probeer ik elke dag alles uit te 
halen. Over drie jaar stop ik met werken, dan 
vind ik het welletjes geweest. Ik zit bij een gym-
club, ik bridge en misschien pak ik het vrijwil-
ligerswerk wel weer op. Dat carnaval dit jaar 
niet doorgaat is begrijpelijk, maar ook verdomd 
jammer. Sinds ik in mijn tienerjaren met vas-
telaovund in Venlo in aanraking ben gekomen, 
zit het carnaval me in het bloed. De muziek, 
de sfeer en het verkleden, ik vind het werkelijk 
prachtig. Normaal gesproken ga ik drie dagen 
lang. Je ziet me elke dag in een andere outfit, 
van schmink tot hoedje op elkaar afgestemd. Ik 
zing alle Limburgse carnavalskrakers woord voor 
woord mee!” 
In deze voor iedereen onzekere periode pro-
beert ze bovenal het hoofd koel te houden. Ik 
zou de mensen willen zeggen: “Blijf verstandig 
en positief, nieesj neet tevul!” En zoals Sjef Die-
deren zou zeggen: “Geneet van ut laeve, zoe 
lang este kins, maak sjpas en plezeer, doe laefs 
toch mér ins. Want sjtraks, es ’t te laat is, dan 
hubste sjpiet dervan. Geneet dus van ’t laeve, 
zoelang es ’t nog kan.”

Door Maartje Derckx

Aan de wand in de huiskamer pronkt een foto van haar en Hans, samen met hun kleinkinderen Pim, Roosmarijn, Noortje en Lise.

Tien jaar lang was Margriet voorzitster 
van Korfbalclub Roda in Swartbroek.
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Vrouwen van Nederland, 
  verenigt u!

mensendingen

Ton 
Adriaens

Ja hoor, het boekje 
mensendingen komt eraan!
 
Op de columns van Ton Adriaens krijgen wij veel positieve 
reacties. Ook de vraag of ze in boekvorm verschijnen 
wordt meermaals gesteld. En dan ga je daar toch over 
nadenken. Na één brainstormsessie met schrijver, uitgever 
en grafisch vormgever was de kogel door de kerk!
 

Een ding werd meteen duidelijk: Ton wilde er zelf geen 
cent aan verdienen. De opbrengst zou gaan naar een 
goed doel. En daar had hij een uitgesproken idee over: 
Met de opbrengst moet jong creatief talent uit de regio 
meer mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen. Samen 
met enkele sleutelfiguren uit de lokale culturele wereld 
gaat hij dit plan verder uitwerken en uitvoeren. Voorlopige 
werktitel: Project-ACT. (Activering Creatieve Jongeren)
 

Wat koop je tegenwoordig nog voor € 15,-?
Nou … deze lachen-, ergeren- of verbazenbundel 
mensendingen! Voor Sinterklaas, voor onder de kerstboom 
of in bed, voor je moeder, je lief, je klant of jezelf.
 
Koop dus voor € 15,- deze bundel met 50 columns. Of 
koop er als ondernemer enkele tientallen en geef ze als 
kerstcadeau aan uw medewerkers. Bij iedere tien stuks 
krijgt u de elfde gratis! U steunt er jonge creatieve 
talenten uit het Weerterland mee.
 
Desiré Kappert - Uitgever Weert Magazine
 
Bestellen
Bestel nu op www.mensendingenbestellen.nl en uw 
mensendingen worden vóór 25 november* gratis 
(binnen Weert/Nederweert) aan huis bezorgd. 
*mits uw bestelling vóór 20 november binnen is. 
Bezorging daarbuiten (in Nederland) € 3,95.

Klinkt natuurlijk raar uit de mond van een man, zo’n oproep. Vrouwen 
kunnen tenslotte heel goed hun eigen boontjes doppen. Of sla ik met deze 
woordkeuze de plank mis vanwege de spruitjeslucht en het aanrecht dat 
er kleeft aan boontjes doppen? ‘Vrouwen staan hun mannetje’, dat is het! 
Vooral met dat verkleinwoordje, dat ‘mannetje’ maak ik hopelijk veel goed.

Laat u geen rad(slag) voor de ogen draaien dames. U weet waar ik op hint? 
Niet? Het gaat hier over bokkensprongen die niet onder de lange mat geveegd 
mogen worden. Dit gaat een brug met ongelijke leggers te ver. 
Er zijn namelijk rare mannetjes in deze wereld, en zeker in de Nederlandse 
turnwereld. Je schaamt je als man toch kapot als je die schrijnende verhalen 
hoort over mishandeling en vernedering die jonge topturnsters moesten 
ondergaan. De flikflaks werden er bij die kinderen ingeslagen. Ze werden 
over de bok geschopt en pootje gelicht op de evenwichtsbalk. Als het 
vogelnestje niet lukte, werden er enkele rugwervels gebroken. Oost-Europese 
toestanden met hormooninspuitingen en baardgroei tot gevolg. Misschien dat 
ik nu een tikje overdrijf maar de werkelijkheid was niet minder traumatisch. 
Al in 2013 beschreef oud-turnster Stasja Köhler hoe zij door haar trainer 
werd bespuugd, over de grond gesleurd, aan haar nek omhooggetild en 
tegen de muur werd gesmeten. Er ontstond toen even wat commotie maar 
het waaide al snel over. ‘Och het zal allemaal wel meevallen. Zo’n meisje is 
teleurgesteld en overdrijft de zaak.’
Maar de betreffende turntrainer, Gerrit Beltman, gaf al die zaken 
onlangs toe en gaf ook aan dat hij niet de enige was en dat de Koninklijke 
Nederlandse Gymnastiek Unie volledige openheid zou moeten geven over 
die misstanden. De KNGU stak, ondanks vele signalen, jarenlang geen vinger 
uit en hield daarmee een verrotte cultuur in stand die van generatie op 
generatie doorging. Na de bekentenis van Beltman kwamen meerdere ex-
topturnsters met verhalen over psychische en lichamelijke mishandeling. 
Tientallen turnsters gaven aan te zijn geslagen, bespuugd en vernederd. 
Nou, toen waren de rapen gaar. Eindelijk! Alle betrokken coaches, 
waaronder bondstrainer Vincent Wevers, werden op non-actief gezet. Het 
topsportprogramma werd per direct stopgezet. Dit moest tot op de bodem 
uitgezocht worden! 

Vijf weken later draaide de gymnastiekunie haar besluit echter gewoon weer 
terug. Het topsportprogramma vrouwenturnen werd hervat, en de trainers 
waren weer welkom in de zaal. ‘Je kunt de huidige turnsters hun olympische 
droom toch niet ontnemen.’ Het doel schijnt alle middelen te heiligen. 
Weer worden de slachtoffers niet serieus genomen. Er wordt respectloos 
voorbijgegaan aan de diepe wonden die bij deze meisjes geslagen zijn. En 
wij horen het aan, lezen erover, kijken ernaar en dat is het! Ja er zijn andere 
zaken belangrijk: corona, de economie, het klimaat. Schandalig! 

Vandaar, ‘Vrouwen van Nederland, verenigt u!’ En ja ik roep jullie op, 
enigszins aanmatigend maar ik doe het toch. Omdat jullie vijftig procent 
van de bevolking vertegenwoordigen en dus enorm sterk zijn. 25 november is 
het weer de Internationale Dag voor 
de Uitbanning van Geweld 
tegen Vrouwen. Grijp 
deze dag aan om die 
masculiene turnwereld 
aan de schandpaal te 
nagelen. Er moeten 
daden gesteld worden. 
Laten we in Weert 
symbolisch beginnen 
en de naam van 
turnvereniging Jan 
van Weert wijzigen in 
turnvereniging 
Jeanette van Weert.

inbedrijf

Door de klimaatverandering in 
Nederland wordt het voorjaar 
steeds droger. Neem geen risico en 
plant en verplant nu in het najaar. 
Zolang de grond niet bevroren is 
kan men planten en verplanten.

Ook al is het voorjaar de favoriete tijd voor de 
meeste mensen om te planten, het is ook de 
droogste periode. Planten die in het voorjaar net 
zijn geplant hebben nog geen uitgegroeide wor-
tels en kunnen nog slecht water opnemen uit de 
grond. Hierdoor hebben ze veel aandacht nodig 
met water geven om uitdroging te voorkomen.

Omdat de bodemtemperatuur in het najaar war-
mer is als in het voorjaar zullen de te planten 
heesters, bomen, vaste planten etc. veel sneller 
wortelen als in het voorjaar wanneer ze na het 
planten gelijk een zeer droge periode krijgen. De 
planten welke nu geplant worden zijn dan ook al 
geworteld na de winter en zullen dan veel sterker 
zijn en sneller aan het groeien gaan. Tevens zal 
er ook veel minder uitval zijn hierdoor. 

Bij plantencentrum Ospel vindt u in het najaar 
dan ook geen kerstartikelen, maar een zeer 
groot assortiment tuinplanten om uw tuin tot een 
plaatje te maken. Ook voor een groot assortiment 
kamerplanten bent u hier aan het juiste adres.

Plant nu, in het Plant nu, in het najaarnajaar!!

Plantencentrum Ospel

Waatskamp 150- Ospel

0495 – 58 53 24

www.plantencentrumospel.nl

Als kind was ik vaak te vinden in 
het verzorgingshuis voor ouderen 
met een handicap, waar mijn 
moeder werkte. Toen ik later 
vrijwilliger werd in datzelfde 
verzorgingshuis en een bijbaan 
kreeg in een bejaardentehuis, 
wist ik het zeker: ik wil iets met 
ouderen gaan doen! 

Mijn interesse voor taal en mijn 
affiniteit met ouderen kwamen 
samen in de opleiding Logopedie in 
Eindhoven. Bij veel hogescholen is de 
opleiding Logopedie voornamelijk 
gericht op logopedie bij kinderen. 
Ik heb tijdens de opleiding nog een 
poging gedaan om met kinderen te 
werken, maar dat was gelukkig een 
week en dat was lang zat. Ik vind het 
jammer dat de ouderenzorg binnen 
de opleidingen nog zo onderbelicht 
is, het is namelijk zo’n bijzondere 
doelgroep. 

Het mooiste aan mijn werk als 
logopedist is de band die je 
opbouwt met de cliënten. En dat 
dat gevoel vaak wederzijds is, maakt 
het extra speciaal. Zo heb ik een 
jaar lang een man behandeld die 

vanwege een beroerte moeilijk kon 
praten. De behandeling startte in het 
ziekenhuis, vervolgens ging hij naar 
het revalidatiecentrum van Land van 
Horne waar ik hem begeleid heb 
en tot slot gaf ik logopedie bij hem 
thuis. Het ging beter met hem en 
we zouden de behandeling af gaan 
ronden. Maar toen werd hij opnieuw 
opgenomen in het ziekenhuis. 
Een enorme domper. Ik kreeg een 
telefoontje van zijn zoon: ‘Pap ligt in 
het ziekenhuis, hij heeft zo’n goede 
band met jou en een bekend gezicht 
zal hem goed doen, zou je misschien 
even langs willen komen’. Dat was 
echt een heel speciaal moment.

Als je overweegt om in de 
ouderenzorg te werken dan zou ik 
zeggen: doen! Laat je niet teveel 
beïnvloeden door verhalen of 
meningen van anderen over werken 
in de zorg. Ik ben ervan overtuigd 
dat als je voelt dat je voor de zorg 
gemaakt bent, je het gewoon moet 
doen, omdat het jou plezier brengt. 

Laura Tournois
Logopedist

IK ZORG: Laura Tournois

“Als je voelt dat je voor de zorg gemaakt bent, 
moet je het gewoon doen.”



7 winkels in Limburg
Bezoek onze megastore in Weert op de Moesdijk (naast de Gamma), of shop online op www.eptummers.nl

‘Ik verkoop alleen wanneer een ‘Ik verkoop alleen wanneer een 
optimaal resultaat optimaal resultaat gegarandeerd is’gegarandeerd is’
“Ik werk sinds 2010 bij Tummers. Jarenlang rouleerde ik als ‘vliegende keep’ tussen de 
verschillende vestigingen, sinds 2019 ben ik 1e verkoper in Roermond. Omdat ik 
regelmatig in de Tummers-folders sta, word ik vaak herkend. Een tijdje geleden liep ik 
bijvoorbeeld met een vriend in de sauna, en hoorde ik: ‘Is dat niet Rik van Tummers?’…

Mijn specialiteit? Ik ben vooral thuis in witgoed en klein huishoudelijke apparatuur. Ik weet alles 
van inbouwapparatuur: van koelkasten tot vaatwassers, van magnetrons tot ovens en kookplaten. 
De maten zijn in principe universeel, maar uit ervaring weet ik dat je in de praktijk vaak 
tegen obstakels aanloopt. Een haakje hier, een oogje daar en voordat je het weet past een 
kookplaat nét niet. Dat willen we natuurlijk voorkomen! Als we niet zeker weten of het past, 
bieden we klanten een inmeetservice. Dit is een extra zekerheid dat de bestelde appara-
tuur écht goed past. Zo bieden we letterlijk en fi guurlijk de best passende oplossing. 
Veel klanten vertrouwen inmiddels blindelings op mijn advies. Ze weten: ik verkoop 
alleen wanneer een optimaal resultaat gegarandeerd is’.”

Tummers
daar word ik vrolijk van

ALTIJD
DE BESTE
SERVICE

Rik Stroeken


