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Nieuw centrum
Als voorzitter van het Centrum Management Rosmalen ben ik 
oprecht trots op ons mooie centrum. Na jaren wordt het 
wachten eindelijk beloond en wordt ons toch al gezellige 
centrum verrijkt met een mooie uitbreiding.
Die biedt plaats aan tal van nieuwe ondernemingen. Te 
denken valt aan Lidl, van Haren, Ici Paris en New York Pizza. 
Het nieuwe centrum maakt ook verschillende verplaatsingen 
en verhuizingen mogelijk. Zo wordt de Hema straks flink 
groter en dat betekent dat dit warenhuis het assortiment 
flink uit kan breiden.
Dit nieuwe bruisende hart gaat gegarandeerd nieuwe 
ondernemers naar Rosmalen lokken, waardoor het 
winkelaanbod nóg aantrekkelijker wordt. De feestelijke 
opening van de nieuwbouw is op 8 september.

Het centrum van Rosmalen heeft een paar grote voordelen. 
Het is gemakkelijk bereikbaar en voor iedereen uit Rosmalen 
dichtbij. Ook voor een wijk als de Groote Wielen ligt het 
centrum gewoon op fietsafstand. Kom je liever met de auto? 
Dan ben je natuurlijk eveneens van harte welkom. Er is volop 
gratis parkeerruimte in het hart van Rosmalen.
Tussen het winkelen door heb je misschien wel behoefte om 
even uit te rusten. Dat kan prima op De Driesprong, waar je 
als gezellige huiskamer kunt afspreken met vrienden.
Ook het nieuwe gedeelte bevat straks volop horeca zoals het 
nieuwe grand Café Rosmaelen en de aloude Kentering pal 
tegenover de nieuwbouw. Rosmalen is bovendien een 
levendig dorp. Deze zomer worden er weer volop gezellige 
activiteiten in het centrum gehouden.

De komst van een nieuw centrum valt samen met het 
verschijnen van een vernieuwd blad. De aloude Beleef-
formule is door de nieuwe uitgever Jan&Jan Media 
ingrijpend vernieuwd en omgezet in een kleurrijk magazine, 
waarin er niet alleen aandacht is voor 

ondernemend 
Rosmalen, maar ook 
voor portretten van 
interessante inwoners 
en mooie plekken in 
het dorp waar we 
allemaal zo trots op 
zijn.

Namens alle 
ondernemers een 
warm welkom

John Sars

Beleef rosmalen is een gratis magazine, dat huis-
aan-huis bezorgd wordt in rosmalen, Empel, 

Maaspoort, Hintham, Maliskamp, Kruisstraat, Groote 
wielen, vinkel, Geffen en Nuland. Het verschijnt vier 
keer per jaar in een oplage van 28.000 exemplaren.

fotografie
Wim Kok, Jan Forman, Jorgen Endert, 2stage,  

Sophie-Fleur Verbiesen

tekSten
Ankie van Hezewijk, Sophie-Fleur Verbiesen,  

Jan van Alphen, Wendy van Lijssel, Wim Poels

opmaak
Jan & Jan Media bv

Druk
DutchPrint

aDverteren in Dit magazine?  
Jan van de Vossenberg (06 27273810) of  

Jan Forman (06 25466716).  
beleefrosmalen@janenjanmedia.nl. 

correSponDentieaDreS
Beleef Rosmalen 

Vliet 20, 5422 VV, Gemert. 

Geen Beleef Rosmalen ontvangen?  
bezorgklachten@janenjanmedia.nl.

U kunt een beperkt aantal exemplaren ophalen bij Albert Heijn 
Grootte Wielen, Groote Wielenlaan 385 - De Biechten, Vincent van 
Goghlaan 1 - De Binckhorst, Waterleidingstraat 2 - Boekhandel De 

Omslag, De Driesprong 29 - Boekhandel Robben, Molenhoekpassage 
18 - Bruna, Vreeburg 7 - Mariaoord, Vliertwijksestraat 69 - Tankstation 

Bouwmans , Westeind 2 - Buurtsuper Maliskamp, Bernadettestraat 
9 - Jumbo Hintham, Pastoor van Thiellaan 20 - Jumbo Vreeburg, 
Vreeburg 20 - Perron 3, Hoff van Hollantlaan 1 - Plus Empel, Brink 
- Primera, De Driesprong 19 - Rabobank, Raadhuisstraat 8E - Spar, 

Hoogstraat 64 - Tabak en Gemakszaak, Pastoor van Thiellaan 56 - VV 
Maliskamp, Bernadettestraat 39 - Zorgcentrum Annaborch, De Hoef 
100 - Albert Heijn, C1000, Dorpsplein 3 (Geffen) - Verzorgingshuis De 

Heegt, Veldstraat 1 (Geffen) - Vinkeloord, Vinkeloord 1 (Vinkel) - COOP, 
Brugstraat 24 (Vinkel), Kerkstraat 8 (Nuland)

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Heb je suggesties of ideeën voor  
kandidaten in onze rubrieken?  

Laat het ons weten via beleefrosmalen@janenjanmedia.nl
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Juwelier 
         Schute

Achter de Driesprong 1 | 5241 TK Rosmalen
telefoon 073-5218871 | www.juwelierschute.nl

Voor veel mensen is de naam SEIKO een begrip voor een goed, duurzaam en mooi 
horloge van een hoge kwaliteit. Wat veel mensen echter niet weten is dat SEIKO als 
merk erg innoverend is en constant verbeteringen probeert te bedenken in de horloge 
wereld. Zo produceert SEIKO ook alle onderdelen die in de horloges gebruikt worden 
in eigen fabriek. Hierdoor is het samen met Rolex, het enige echte manufacture horloge 
merk in de wereld.   Met de Presage lijn, richt SEIKO zich op de automatische horloges 
in een klassiek en modern klassieke uitstraling. Zo is er een horloge uitgebracht geheel 
geinspireerd op de uitstraling van het eerste Japanse mechanische polshorloge (1913). 
Dit horloge heeft de uitstraling van toen, met de techniek van meer dan 100 jaar 
ervaring in het maken van kwaliteit uurwerken.   De Presage Cocktail Collectie bestaat 
uit 6 modellen, waarbij elk model is geïnspireerd op een andere cocktail en ook een 
eigen ‘kleurencocktail’ biedt. De sunray wijzerplaten tonen een prachtig verdiept reliëf, 
waarbij de glinsterende schoonheid nog extra wordt verdiept door 7 hoogglans laagjes 
die perfect te zien is dankzij de helderheid van het gebogen glas.   De wijzers zijn op 
uitermate verfijnde wijze gebogen, waardoor deze smaakvolle Presage horloges een nóg 
slanker profiel konden krijgen. De onmiskenbare kracht van Seiko’s mechanisch uurwerk 
is voelbaar bij het draaien van de uniek vormgegeven kroon. 
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Mooi Stel

roSMALEN – iedere rusmollense mins kent hen natuurlijk. is het niet van carnaval, 
dan van hun bedrijven. of van het feit dat je maar hoeft te bellen en ze staan er. 

En dat vinden ze volkomen normaal.

TEKST:  SopHiE FLEur vErBiESEN     FoTo’S:  JAN ForMAN

Op zijn twaalfde kwam Marijn naar Rosmalen. Zijn vader had een vrouw leren 
kennen, een lerares die kookles gaf op huishoudschool De Bron (nu de VSO). “Dat 
werd de tweede vrouw van mijn vader. Mijn moeder stierf toen ik zeven was.” 
Marijn ging naar de Sancta Maria Mavo en raakte een beetje ingeburgerd. “Dat 
kwam vooral door mijn stiefmoeder. Zij gaf hier les en kende heel veel mensen.”
Rianne (41) is geboren in Hintham en is een echte Rosmalense. Aan moederskant 
verwant aan de grote familie Kerkhof en aan vaderskant een Van Dongen. 
Dromen over wat ze later wilde worden, had ze niet echt, maar toen ze in de 
horeca terechtkwam, vond ze dat eigenlijk wel heel leuk. Van koken houdt ze nog 
steeds en binnenkort (of over een iets langer tijdje) zal ze eindelijk haar grote 
woonkeuken hebben. De eerste muren staan al, maar ja…de beste bouwvakkers 
moeten thuis altijd nog de plintjes zetten – en zo is het ook met de keuken. Het 
gebeurt, maar in een rustig tempo. 
Marijn weet dat zelf ook wel. Hij leeft wel zijn jeugddroom. Al vanaf kinds af aan 
wilde hij de bouw in. Iets maken van niets. Iets creëren…dat trok hem wel. En 
sinds elf jaar heeft hij zijn eigen  bouwbedrijf: Bouwbedrijf van Dorst.
Sinds 2015 heeft Rianne daarnaast Van Dongen Natuursteen op de Kruisstraat, 
waarbij ze vooral grafmonumenten maakt. “Het is het mooiste om te doen,” 

Juwelier 
         Schute

Maar weinig mensen zullen weten 
dat Marijn (45) geen geboren en 
getogen Rosmalenaar is. Zijn wieg 
stond in Schaijk. Hoe is hij dan hier 
terecht gekomen? “Nou met de 
auto”, antwoordt hij meteen, want 
grappen maken kan hij wel. Hij werd 
niet voor niets gevraagd om laatst 
mee te helpen bij de voorbereiding 
van de politieke klets door Sjef van 
Creij. En eerlijk: de grappen vlogen 
over tafel.

Soms komen 
dingen gewoon 

op je pad

Marijn en Rianne van Dorst  
zijn er gewoon voor de ander



vertelt ze, “het is echt dankbaar en 
eervol werk, maar het blijft natuurlijk 
wel altijd verdrietig.” Haar eerste 
monument was voor één gezin 
(slachtoffers van de ramp met de 
MH17). “Ik kende de mensen niet 
hoor, maar dat was echt heftig. Ik 
heb staan brullen boven het 
monument.”

aanhanger
Ze kwamen elkaar 21 jaar geleden 
tegen, bij wederzijdse kennissen en 
inmiddels zijn ze 18 jaar getrouwd en 
twee kinderen verder (Jerry van 20 
en Mitch van 14). Ze begonnen hun 
avontuur samen in de Venstraat en 
de kinderen gingen ook in ’t Ven naar 
school. Al snel werden Marijn en 
Rianne daar actief. “Ik hielp sowieso 

al in de klas,” vertelt Rianne. Zo rolden ze ook de Kindervakantieweek in van de 
SJV. “Ik begon ermee,” vertelt Marijn, “en dan meteen ook alle dagen. Elke avond 
kwam ik thuis met enthousiaste verhalen en het jaar erop nam Rianne het stokje 
over.” Ze bleef veertien jaar bij het kindervakantiewerk. 
Ze vinden het normaal: meehelpen. Zelfs nu de kinderen van school zijn, steken 
ze nog hun handen uit. Marijn maakte laatst nog even een podium voor het 
nieuwe Kindcentrum ’t Ven. En oh ja, het kamp van groep acht. Marijn heeft het 
jarenlang mee georganiseerd en als ze nu bellen, omdat ze een aanhanger nodig 
hebben, dan rijdt hij toch gewoon even. Geen punt. 

In je eentje ben je niks
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“Je moet het toch samen doen,” zegt Rianne, “in je eentje ben je niks.” En ook 
Marijn vindt dat: “Als iemand iets vraagt, doe je dat gewoon. Dat is toch fijn? Zo 
gevraagd worden, omdat mensen weten dat ze op je kunnen rekenen, is net zo 
mooi als bij een voetbalclub elke week een team trainen.” Ze zijn dan ook al voor 
veel verenigingen gevraagd, maar echt vastigheid zoeken ze nu niet. “Bij een 
vereniging moet je er altijd zijn. Het is dan wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend en 
ik vind: als je ergens ja tegen zegt, moet je er ook staan. Ik doe het liever gewoon 
zo. Als je iemand vooruit kunt helpen, doe je dat gewoon.”

aDjuDant
Met carnaval zijn ze graag geziene gezichten. En ze doen ook volop mee. Zo was 
Marijn adjudant van Prins Jan d’n Urste in 2011. En Rianne maakt al ongeveer 
negen jaar foto’s van alle activiteiten en het jeugdblok. Ook een uit de hand 
gelopen hobby, net als haar bedrijf in natuursteen. “Soms komen dingen gewoon 
op je pad.” Dat het wordt gewaardeerd is duidelijk. Deze carnaval werd ze 
onderscheiden met de Bronzen Zandhaas. 



Mooi Stel

De kinderen vieren ook volop mee. Oudste zoon Jerry zit bij 
CC De Kèpkes en begon ooit bij de jeugdraad. Daarna volgde 
de Jeugdhofkapel. “Ja, het is net zo’n feestneus als wij,” 
lacht Rianne, “ze hebben het ook met de paplepel ingegoten 
gekregen. ” Mitch werd zelfs jeugdprins vier jaar geleden. Hij 
hield een buut die  zo goed was, dat zijn slogan nog altijd 
herhaald wordt (Er zijn twee dingen op de wereld, 1) is 
carnaval en 2) is de rest). “Dat is wel heel gaaf, toch?” En het 
mooie is dat zijn ouders zijn buut ook zelf schreven. Iets wat 
Rianne nu elk jaar doet. “Ik begin er altijd mee en Marijn zet 
de puntjes op de i.”
Het is wel heel gaaf om te doen, zo’n buut schrijven. “De 
kinderen komen met een typetje en wij gaan dan samen 
naar grappen zoeken.” Marijn vult aan: “Het is ook heel mooi 

We kunnen heel  
goed  

samenwerken
om te zien hoe de jeugdprinsen en -prinsessen in hun rol 
groeien ieder jaar. En bij Mitch beviel het zo goed, dat hij nu 
elk jaar een buut wil doen.” Ja, beaamt ook Rianne: “Hij wil 
er verder in. Zelf maakt hij nu muziek bij CV Nog Eendje dan 
en speelt hij bij de Jeugdhofkapel.”
De twee kunnen heel goed samenwerken. Rianne: “Ik doe 
ook al jaren zijn administratie en boekhouding.” Marijn lacht: 
“En dat gaat inderdaad goed. We hebben elkaar nog niet het 
kantoor uitgevochten.”
Dat kantoor ligt achter het huis. Waar nu even tijdelijk ook 
de wc is, omdat die door de verbouwing verdwenen is uit 
het woonhuis. Maar dat is geen dingetje hoor. Dat is gewoon 
nu eenmaal zo. Het is ook gewoon druk: twee bedrijven, 
twee kinderen, darten bij D’n Beer (Rianne) en ja…die 
feestjes hè. Daar zijn ze ook wel vaak bij. En natuurlijk op 
zondag de week afsluiten of eh…inluiden  - het is maar net 
hoe het valt – bij Café Bottles. Gezellig, met een groep. 
Zelf zijn ze overigens geen lid meer van een carnavalsclub. 
“We gaan gewoon samen en dat bevalt ons erg goed. We zijn 
dan vrij om te gaan en staan waar we willen.” En dan zijn ze 
ineens afgeleid. Want Donald en Katrien komen de tuin in. 
Twee eenden, die al een jaar of vijf van maart tot mei in de 
tuin verblijven. “We zijn ze maar een naam gaan geven,” 
lacht Rianne. En ach, waarom ook niet. Als je iemand vooruit 
kunt helpen doe je dat. Zelfs als het eenden zijn.
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aDvertorial

Het witte pand van Adviesburo Van Uden staat vanwege de gunstige ligging nabij 
de snelweg in Rosmalen, maar wordt gerund door rasechte Balkummers. Nadat 
hun ouders ooit een hypotheek-adviesbureau aan huis begonnen, namen hun 
drie kinderen Diana (40), Helena (38) en LeeRoy (37) de zaak over. Diana: 
“Inmiddels is het bedrijf gegroeid, maar we blijven een kleinschalig familiebedrijf. 
Onze moeder werkt zelfs nog mee samen met de rest van ons topteam.” 

korte lijnen
Adviesburo Van Uden geeft advies op het gebied van hypotheken, inkomen, 
schade, leven en meer. “We zijn echt een team met onze werknemers”, zegt 
Helena. “Wij sturen niet alleen maar aan, we werken gewoon mee. Je kunt de 
kennis wel hebben, maar je moet die ook kunnen toepassen. We hebben allemaal 
onze eigen expertises en weten altijd wat er speelt door de korte lijnen onderling.” 

BetaalBaar
“We vinden het belangrijk om mensen direct te woord te staan en hebben zeker 
geen 9-tot-5-mentaliteit”, vervolgt Helena. “Dat kan alleen doordat we nooit te ver 
uit ons jasje zijn gegroeid. Dat houden we graag zo. Niet te veel op de voorgrond 
en geen poespas. We geven graag een eerlijk advies en denken met onze klanten 
mee. Soms verwachten mensen een hoge hypotheek aan te kunnen. Wij vragen 
altijd naar de toekomst. Als iemand bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding minder 
gaat werken, moet de hypotheek nog betaalbaar zijn.” 

gewoon Doen
“Privé zien we elkaar veel, maar we bespreken nooit zaken op feestjes met overige 
familie”, vertelt Diana. “Ons beroepsgeheim is uitermate belangrijk. In december 
bestaan we 25 jaar. Dat vieren we volgens ons motto: doe maar gewoon, dan doe 
je al gek genoeg.”

aDvertorial

Adviesburo Van Uden | Graafsebaan 61 | 5248 JT Rosmalen | 073 - 513 12 00 | info@vanudengroep.nl | www.adviesburovanuden.nl

zonder poespas
“Een persoonlijke aanpak vinden wij het belangrijkst”, zeggen de zussen Helena van 
uden en diana van oorschot-van uden unaniem. Al bijna 25 jaar staat dit hoog in het 

vaandel bij adviesburo van uden

eerlijk en persoonlijk

FoTo: dANNy vAN HouTuM

financieel advies
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Het lijkt zo vanzelfsprekend. Je hebt een buitenevenement zoals rosmalen Avenue. 
En ja, natuurlijk speelt daar een band en draait er een dj. Maar achter het boeken 
van die muziek gaat een hele wereld schuil. viking Entertainment uit Heeswijk-

dinther is zo’n agent waar je een artiest kunt inhuren. Er wordt dagelijks gewerkt aan 
boekingen en programma's in binnen- en buitenland.

Het bedrijf heeft een groot exclusief 
bestand van artiesten, bands en dj's 
en een zeer uitgebreid netwerk 
binnen de entertainmentwereld. 
Door de specialistische kennis die 
het bedrijf in zijn ruim veertigjarige 
geschiedenis heeft opgebouwd, is 
Viking Entertainment ook een goede 
adviseur: de medewerkers weten 
precies welk entertainment bij wat 
voor evenement past, wat er bij de 
organisatie van evenementen komt 
kijken en hoe organisatoren hun 
evenementen het beste kunnen 
promoten. Daarnaast houdt Viking 
Entertainment zich intensief bezig 
met andere specialistische 
activiteiten zoals 
Oktoberfestartiesten, 
bedrijfsevenementen en -uitstapjes, 
theaterproducties, e-marketing en 
verzorgde reizen naar Europese 
voetbalwedstrijden. “We zijn dus  
veel meer dan alleen een 
artiestenbureau”, concluderen de 
twee directeuren Ton den Dekker en 
Rosmalenaar Peter Verbunt, beiden 
tevens nog actief als muzikant.
Viking Entertainment is één van de 
grotere bedrijven in de 
entertainmentbranche in ons land. 
Het telt ruim 20 medewerkers, 
waarvan ongeveer de helft op het 
stijlvolle hoofdkantoor in Heeswijk-

Dinther werkt. Het bedrijf is in heel 
het land actief en heeft vestigingen 
in Delden, Emmen, Nijmegen en 
Hulsberg (L).
De afgelopen jaren zijn er in de 
artiestenwereld diverse 
ontwikkelingen geweest. Zo denken 
organisatoren en artiesten meer en 
meer in segmenten en profielen. De 
dance-wereld met acts en dj’s is echt 
een andere dan bijvoorbeeld die van 
de feesten en partijen met 
coverbands en artiesten. Mede 
daarom richtte Viking Entertainment 
een paar jaar geleden twee nieuwe 
bedrijven op; SODIFFERENT Agency 
en BuroNL. SODIFFERENT Agency 
wordt gerund door jonge 
professionals die veel kennis hebben 
van de hedendaagse acts en dj’s. 
BuroNL is dan weer gespecialiseerd 
in Nederlandstalige artiesten en 
verzorgt onder andere de exclusieve 
boekingen van artiesten waaronder 
‘piratenkoning’ Jannes.
Viking Entertainment kan als koepel 
alle specialisten raadplegen die 

nodig zijn. “Wij zijn een creatieve 
ideeënmachine en geven advies op 
maat aan klanten die nog niet 
precies weet wat ze willen boeken”, 
zegt Ton.
Maar ook bij allerlei andere zaken 
rondom de organisatie van een 
evenement biedt Viking 
Entertainment oplossingen. Bij 
marketing en promotie bijvoorbeeld. 
“We hebben specialisten in eigen 
huis op het gebied van promotie, (e-)
marketing en social media. We  
kunnen dus ook wat dat betreft veel 
voor onze klanten betekenen”, vertelt 
Peter. “Door de nauwe 
samenwerking met ticketbureaus 
kan Viking Entertainment bovendien 
helpen bij de kaartverkoop”, vult Ton 
aan, “We zijn graag een meerwaarde 
voor onze klanten”.
Die brede aanpak van Viking 
Entertainment werkt. “Door de 
aanhoudende drukte zullen we dit 
jaar verder gaan uitbreiden. 
Bovendien zorgen we ervoor dat het 
prettig werken is met ons!”

Viking Entertainment BV | St. Servatiusstraat 2 | 5473 GB Heeswijk-Dinther | Tel.: 0413-296095 
info@vikingentertainment.nl | www.vikingentertainment.nl

Viking Entertainment, 
méér dan alleen een

artiestenbureau
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Tien jaar toerden ze door binnen- en buitenland om overal de zaak volledig plat te 
spelen. de voormalige band Clockhouse vindt het na 25 jaar stilte tijd worden voor 

een vroege en hevige zomerstorm. Zij houden op vrijdag 22 juni vanaf 20.30 uur een 
muzikale reünie die voor iedereen een feest van herkenning wordt én het dak van 

Lunenburg Events & More in Loosbroek er compleet af gaat blazen. Kaartjes zijn 
alleen te reserveren via www.clockhouseband.nl waarbij er diverse mogelijkheden 

zijn voor een (meer dan) genoeglijke avond met na afloop een afterparty.
door wENdy vAN LiJSSEL

In 1983 stonden gitarist Ton den 
Dekker en drummer Ton van de 
Veerdonk aan de wieg van  
Clockhouse. Een coverband die zich 
direct met een dusdanige klap op de 
muzikale landkaart zette, dat de 
leden er in sneltreinvaart hun werk 
van maakten en het in deze 
misplaatste woord ‘hobby en 
amateur’ vervingen door 
professionele beroepsmuzikanten. 
“Een van onze sterkste punten is dat 
we allemaal meerdere instrumenten 
bespelen en allemaal goed kunnen 
zingen”, vertelt den Dekker, bijgestaan 
door toetsenist René van Tongeren, 
bassist Hans Kuenen en drummer 
Marcel Hufnagel. Laatstgenoemde 
verving Ton van de Veerdonk nadat 
deze er, zoals hij zelf meldt, na vijf 
hele mooie jaren mee stopte. 

Genoemd viertal oftewel Clockhouse was dusdanig populair dat wekelijks vier tot 
vijf keer werd opgetreden. Daarbij waren er nog repetities. “Het was topsport”, zo 
weten de bandleden nog. “We speelden écht alles.  Van feestmuziek tot de top-
100 en waar mogelijk maakten we er met kleine verkleedpartijen een mini-act 
van, Het was dus een luister- èn kijkervaring.” 

Velen denken met een lach terug aan Clockhouse. Dusdanig dat hoewel de band 
er in 1993 mee stopte de bandleden tot de dag van vandaag door toenmalige 
fans verzocht werden om nog één keer een optreden te verzorgen. Iets waar 
Clockhouse na 25 jaar stilte met veel plezier gehoor aan gaat geven. Stilte voor de 
storm dan want die gaan de heren, op vrijdag 22 juni bij Lunenburg in Loosbroek 
zeker ontketenen. “Het wordt een feest van herkenning en een beleving”, klinkt 
het enthousiast. De heren beloven er een ouderwets gezellige avond van te 
maken met voornamelijk de muziek die Clockhouse in die jaren speelden. Dan 
resoluut: “Het wordt een eenmalig optreden. Mis het niet.” 

Om de inwendige mens te versterken is er de mogelijkheid om voorafgaand aan het 
optreden een buffet te reserveren. 
Voor verder info hierover zie de website van de ticketverkoop. 
Na afloop van de show is er voor iedereen een afterparty!  
Kaartjes á € 15,00 p.p. zijn te reserveren via www.clockhouseband.nl
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na 25 jaar stilte volgt storm met

Clockhouse
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roSMALEN – luuc Dekkers is nog maar 27 jaar, maar een visie heeft hij wel. 
dit jaar nam hij autobedrijf Dekkers over van zijn ouders en gaat hij er vol 

voor. “Klanten komen bij ons nooit voor verrassingen te staan.”

Autobedrijf Dekkers , Westeind 1, 5245 NL Rosmalen | Tel 073-5211888 | www.autobedrijfdekkers.nl

kwaliteit, service en transparantie

Spelen in de werkplaats mocht niet, want dat was te 
gevaarlijk. Toch heeft Luuc de liefde voor auto’s met de 
paplepel ingegoten gekregen. “Ik hou gewoon van auto’s. 
Als bijbaantje werkte ik vroeger al voor een BMW-dealer. 
Dat zijn echt prachtige wagens.” Het leek hem dan ook 
geweldig om in een groot bedrijf te werken. Dat was 
eigenlijk zijn droom. Luuc studeerde aan de IVA in 
Driebergen, een managementopleiding gericht op de 
autobranche. “Toen ik in ons eigen familiebedrijf ging 
werken, zag ik pas de voordelen van een kleinere zaak. Ik 
sta niet alleen in de showroom, maar doe ook een stuk 
planning en zit met mijn handen in het vet.”

Ook voor klanten is dat fijn. “We hebben hier echt nog het 
familiegevoel. Er zijn korte lijntjes. Je kunt iemand direct 
aanspreken, ook onze monteurs.” Op dit moment is zijn 
vader nog een aantal dagen werkzaam bij Autobedrijf 
Dekkers en ook zijn moeder werkt er nog. “Mijn oom werkt 
in de werkplaats, al vanaf het begin eind jaren tachtig. We 
hebben dus een solide team.”
Klanten kunnen bij Autobedrijf Dekkers terecht voor nieuwe 
auto’s, maar ook “jong gebruikt”. “Dat zijn wagens van 

maximaal zes jaar oud en met maximaal 120.000 
kilometers op de teller. Sinds vorig jaar hebben we ook 
private lease.” Daarnaast verzorgen ze ook het onderhoud 
en schadeherstel. “Reparatie, APK, storingsdiagnose, 
bandenwissel en onderhoud. Het complete pakket dus.” Bij 
Autobedrijf Dekkers hebben ze voor vaste klanten ook een 
voordeelpas. “Met deze pas krijgt een klant veel voordelen, 
zoals het gratis vervangen van lampjes, korting op het 
onderhoud en het gratis bijvullen van koelvloeistof 
bijvoorbeeld.”

Autobedrijf Dekkers heeft zich gespecialiseerd in storingen. 
“De auto’s van tegenwoordig zitten vol met elektronica. Dat 
vind ik heel interessant. We blijven onze monteurs ook 
opleiden. Je moet ook bijblijven.”

Dat is de visie van Luuc Dekkers. Hij wil nog meer werken 
aan transparantie. “Klanten weten waar ze aan toe zijn bij 
ons én begrijpen ook wat we doen. Ik vind die service erg 
belangrijk. Wij bellen altijd eerst van tevoren op, mochten 
er kosten blijken bij de APK bijvoorbeeld. Zo komen klanten 
bij ons nooit voor verrassingen te staan.”

Autobedrijf Dekkers
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Sinds 1995 runnen Jimmy israil en Ayman Gohar hun restaurant Jaffa pizza-Grill 
House en zij zijn daarmee de langst zittende ondernemers op de driesprong. Bekende 
gezichten dus in rosmalen. Maar wie zijn zij? wat drijft hen in het leven? voor Beleef 

rosmalen hadden wij een gesprek met de heren. 

In het restaurant is het op deze maandagmiddag een komen en gaan van 
bezoekers. Een groep kinderen in de basisschoolleeftijd komt voor een ijsje. De 
zon schijnt, het is de eerste dag die ruikt naar lente. Aan een tafeltje zitten de 
vrouw van Jimmy Israil en zijn negentienjarige dochter, die net terug is van vijf 
maanden stage in Amerika. Familie en bekenden komen af en aan. Handen 
worden geschud.
Jonge mannen van rond de 28 jaar waren ze toen ze in 1988 naar Nederland 
kwamen. Jimmy Israil, geboren in het zuiden van Egypte, werkte naast zijn studie 
farmacie al sinds zijn vijftiende in het toerisme. Ayman Gohar woonde in 
Alexandrië en studeerde economie aan de universiteit. Ze willen allebei hun 
horizon verruimen, wat verder kijken dan alleen Egypte. En… ze willen werken. 
Daarom kiezen ze voor Nederland. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst bij hun 
eerste baan bij een shoarmazaak in Veenendaal.

Wennen aan 
het ‘Brabants 
kwartierke’

uiT EN thuiS

vrienden voorhet leven
TEKST:  ANKiE vAN HEZEwiJK     FoTo’S:  JAN ForMAN

info
Markering

info
Notitie
gearceerde moet weg!

info
Notitie
Klanten komen af en aan. Handen worden geschut.
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vrienDen voor het leven
Het klikt direct tussen Israil en Gohar. Beiden zijn 
volgelingen van de koptisch orthodoxe kerk, en hun geloof 
neemt een belangrijke plaats in in hun leven. Jonge 
mannen die hard willen werken en iets willen opbouwen in 
Nederland. Na negen maanden te hebben gewerkt voor 
een baas, hebben ze allebei hun eigen zaak. 

‘Kiezen tussen egypte 
en nederland is als

kiezen tussen moeder en 
kind. Ik houd van 
allebei evenveel’

Het duurt nog een aantal jaren voordat ze samen Jaffa in 
Rosmalen overnemen. Gohar: “Ik had zaken door het hele 
land: Heerlen, Amersfoort, Veenendaal. Langzaam 
ontstond het idee om samen met Israil een zaak te openen. 
We kenden elkaar door en door en dachten hetzelfde over 
hoe je een restaurant runt. In 1995 konden we het 
restaurant Jaffa in Rosmalen overnemen.” Israil vult 
lachend aan: “Ik weet nog dat het de dag na carnaval was, 
we hebben toen het haringhappen meegemaakt!” En zo 
worden de twee ondernemers vrienden voor het leven.

En nu zijn ze de zaak die het langst van alle bedrijven 
gevestigd is aan de Driesprong. Ze wonen beiden inmiddels 
ook al 21 jaar in Rosmalen, vlak bij de zaak. Israil trouwde 
met de zus van Gohar, waardoor ze naast vrienden ook 
zwagers zijn geworden. Ook hun kinderen, Israil heeft twee 
dochters en Gohar twee dochters en een zoon, groeien op 
in Rosmalen.
Tijdens het gesprek komt een moeder met een 
slungelachtige puberzoon binnen en vraagt naar de baas. 
Israil praat met moeder en zoon die een stageplek zoeken 
voor de knul. Hij zit op het Koning Willem 1 college. Israil 
slaat de wat verlegen knul op de schouders en zegt dat hij 
van harte welkom is. “Laat de school maar even bellen.” 
Weer aan tafel legt Gohar uit dat ze heel vaak stagiaire 
hebben. “We hebben hier veel kinderen van het Koning 
Willem1 college. Ook wel eens dove kinderen. We willen 
iedereen een kans geven. De scholen zeggen vaak: als het 
bij Jaffa niet lukt, dan lukt het nergens.”

trotS
Gohar en Israil zijn trots op wat ze samen hebben 
opgebouwd. Het is een restaurant met een uitgebreide 
kaart. Gohar: “Ons motto is: heb respect voor iedereen. 

Ze willen hier dat ze vol 
zitten na een pizza

uiT EN thuiS
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Iedere klant is gelijk. Zo zijn wij 
opgevoed en zo voeden wij onze 
kinderen op. Je ziet hier geen 
dronken jongelui die na het stappen 
nog een shoarma komen scoren en 
stennis komen schoppen. Wij zijn 
iedere dag om 23.00 uur dicht. 
Mensen gedragen zich hier in de 
zaak. Omdat wij ze met respect 
behandelen, krijgen we respect 
terug.”
“Mensen die hier vroeger als tiener 
werkten, komen nu hier met hun 
eigen kinderen. En zo ook met 
klanten, hele generaties komen hier 
eten”, aldus Gohar. Met een glimlach 
vertelt Israil dat mensen hem overal 
herkennen. “Ik was in het ziekenhuis 
en de specialist kende me uit de 
zaak. Bij de bevalling van mijn vrouw 
kenden de arts en de 
verpleegkundigen ons ook!”

Omdat wij met respect behandelen, 
krijgen we respect terug

cultuur
Cultuurverschillen? Bij deze vraag beginnen ze te vertellen over verschillen tussen 
Nederlanders. Gohar: “We hebben door het hele land gewerkt, en overal is het 
anders. Niet alleen de mensen, maar ook de smaak. Het pizzadeeg is wel 
hetzelfde, maar de topping is overal anders. In Rosmalen moet de topping goed 
vullen, dus met veel kaas. Ze willen hier echt het gevoel hebben dat ze vol zitten, 
na een pizza. Daar passen wij de kaart op aan.”
De mentaliteit in Brabant past hen. Het is hier een stuk gemoedelijker en de relaxte 
sfeer past wel bij hen. Maar met name Ayman moest wel wennen aan het 
‘Brabants kwartiertje’. “In het noorden van het land kwam iedereen op tijd, daar 
houd ik van. Afspraak is afspraak. Maar hier komt iedereen gerust een kwartier 
later en dan vinden ze nog dat ze op tijd zijn”, zegt hij lachend.
Het leven van de familie Ayman en Israil speelt zich af tussen de zaak, familie en de 
kerk. De zaak is iedere dag van het jaar open, behalve op eerste kerstdag. Ze zijn 
gelovig en gaan iedere zondag naar de Orthodoxe Kerk in Eindhoven. Op de vraag 
of ze zich Nederlander voelen of Egyptenaar, antwoordt Israil: “Het is als kiezen 
tussen je moeder en je kind. Ik kan niet kiezen tussen beide landen, ik houd van 
allebei evenveel.” Gohar: “We gaan ieder jaar op vakantie in Egypte, maar na drie 
weken wil ik echt weer naar huis, naar Nederland. Dan wil ik naar de zaak!”

uiT EN thuiS

info
Doorhalen
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Ik wil voor mezelf beginnen maar hoe zit het met?

Dorpstraat 13 | 5293 AL Gemonde • B. Woltersstraat 1 | 5241 EH Rosmalen • Nieuwstraat 33a | 5691 AA Son
info@geertsadviesgroep.nl | www.geertsadviesgroep.nl | 073 - 55 16 516

Al deze vragen waar je mee komt te zitten,  kunnen wij voor je beantwoorden. 
Wij als Geerts Adviesgroep hebben een uniek traject om jou als aankomende ondernemer te helpen met alle vragen die er 

zijn en jou op te starten als ondernemer en te begeleiden tot het moment is dat je met pensioen gaat.
In 1 A4tje kunnen wij je laten zien waar je rekening mee moet houden met betrekking tot de kosten, belastingen, de 

rechtsvorm voor je bedrijf en wat je ongeveer kan verdienen als je de stap maakt om voor jezelf te beginnen . Kortom met 
nagenoeg alle vragen kan je bij ons terecht. Nieuwsgierig? Bel ons en maak een afspraak. De koffie of thee staat bij ons klaar. 

Boekhouding?  

Wat kan ik als  

ondernemer verdienen? 

Wat voor risico’s loop  
ik als ik voor mijzelf  

ga beginnen?

Hoe zit het bij ziekte,  
overlijden en pensioen?
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oNBEKENd BekenD

Twee producties per jaar op de planken brengen, betekent het hele jaar door in 
touw zijn. Enthousiasme is daarvoor onontbeerlijk. Wie met Monique Schapendonk 
en Willem Janssen praat, merkt meteen dat het daaraan niet schort. Elkaar 
aanvullend vertellen zij in hoog tempo over 2-Stage. Het gesprek vindt plaats in 
thuishaven cultureel centrum Perron-3, waar alle voorstellingen worden gespeeld.
Monique is voorzitter, Willem penningmeester van 2-Stage. Niet dat zij vermelding 
van die bestuursfuncties zelf belangrijk vinden, al moet iemand ze natuurlijk 
vervullen. Waar het hen om gaat is dat kinderen plezier hebben op het podium. 
Daar steken zij graag energie in.
“We zijn er als een vriendengroepje ingestapt,” zegt Monique. “Onze kinderen zaten 
destijds bij de musicalgroep Mini Meierij. Er werd gerepeteerd op basisschool De 
Vlek en de uitvoeringen vonden plaats in De Biechten. Toen maakte het team 
bekend ermee te willen stoppen. Dat vonden wij zonde, dus hebben we met vier 
man het stokje overgenomen, met het idee we zien wel waar het schip strandt.” De 
andere twee zijn Anton Steenbergen en Susanne Passon. Anton was voorzitter van 
2-Stage; hij stopte twee jaar geleden toen hij directeur werd van Perron-3. Susanne 
doet het secretariaat en neemt met Monique alle productiewerkzaamheden voor 
haar rekening.

primeur 
In 2008 debuteerde 2-Stage in Den Durpsherd in Berlicum met The Wizz, 
opgevoerd door kinderen in de basisschoolleeftijd. Een jaar later werd De Koning 
van Katoren opgevoerd in de nieuwe theaterzaal van het verbouwde Perron-3. 
Daarmee had het kindergezelschap de primeur. In 2010 kwam de jeugdgroep 
Picolino uit Vught ook onder de vleugels van 2-Stage. In De Speeldoos in Vught 
werd de musical Mooie Wolven gespeeld.  Voortaan had 2-Stage twee afdelingen: 
Stage-1 en Stage-2. 

Met de opvoering van icarus eind maart door Stage-1 
markeerde jeugd musical groep 2-Stage uit rosmalen 

het tienjarig bestaan. in het najaar krijgt het  
tweede lustrum nog een feestelijk vervolg met de 
opvoering van rent door Stage-2.  Hoe een klein 

bevlogen team kinderen en jongeren steeds weer laat 
stralen in perron-3.

TEKST:  JAN vAN ALpHEN     FoTo’S:  JAN ForMAN, JorGEN ENdErT EN 2-STAGE

Samen een voorstelling
maken  is

hartstikke leuk
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Willem: “Stage-2 bleek een natuurlijke en gewenste 
uitbreiding. Eerder konden kinderen na de basisschool niet 
langer spelen in Rosmalen, nu konden zij gewoon 
doorstromen.”

Het gaat erom dat kinderen 
plezier hebben op het 

podium

Beide afdelingen tellen nu zo’n 45 spelers. Nieuwe aanwas is 
er nog altijd volop, musical blijft onverminderd populair. 
Onder het motto “Iedereen heeft talent” wordt iedereen 
verwelkomd. Voor Stage-1, bedoeld voor kinderen van 8 tot 
en met 12 jaar, melden zich vooral kinderen uit Rosmalen 
aan.  Er is ook voor iedereen een rol weggelegd. Stage-2 is 

voor spelers van 12 tot 20 jaar. Zij komen niet alleen uit 
Rosmalen, maar ook uit omliggende plaatsen. Voor iedere 
productie worden audities gehouden. 
Muzikaal leider Jacques Noyons en regisseur Mary-Ann 
Schonk zijn artistiek verantwoordelijk voor beide afdelingen. 

enthouSiaSt puBliek
In de afgelopen tien jaar is de lat steeds hoger gelegd, zegt 
Willem. “We stellen hoge eisen aan kleding, decors en het 
geluid. Sinds twee jaar worden de opvoeringen van Stage-2 
live begeleid door een band. Als je twintig wordt moet je 
stoppen bij ons. De meeste spelers zijn behept met het virus 
en blijven op de een of andere manier actief in het theater. 
We denken nu aan een apart jeugdbestuur bestaande uit 
uitstappers. Zo blijven zij toch verbonden aan 2-Stage.”
Ieder voorjaar brengt Stage-1 een nieuwe musical op de 
planken, ieder najaar is Stage-2 aan de beurt. Beide 

oNBEKENd BekenD
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afdelingen geven drie voorstellingen. Monique: “Bij Stage-1 
vragen we bij de inschrijvingen al om hulpouders, die 
vervolgens ieder hun taken krijgen toebedeeld. De 
uitvoeringen zijn altijd uitverkocht. Vaders en moeders, 
opa’s en oma’s, broertjes en zusjes en vriendjes en 
vriendinnetjes vormen een trouw en enthousiast publiek. 
Voor Stage-2 moeten we harder werken, maar dat maakt 
het de moeite extra waard.”

StralenDe gezichten
Stage-1 repeteert op woensdagmiddag, Stage-2 op 
vrijdagavond. Wanneer de ene afdeling net aan een nieuwe 
productie begint, is de andere al halverwege de repetities. 
“Eigenlijk ben je dus het hele jaar door bezig “, zegt Willem. 
“Mijn vrouw Esther maakt al tien jaar de kleding voor beide 
afdelingen. In de maanden voor voorstellingen heeft ons 
huis veel weg van een naaiatelier.”

Nieuwe aanwas is er volop,  
musical blijft onverminderd  

populair

Het hoort erbij. “Samen met kinderen een voorstelling 
maken is hartstikke leuk,” zegt Monique. “Daarbij geniet ik 
net zoveel van de repetities als van de uitvoering. Zoals ik 
ook geniet van al die stralende gezichten op de afterparty.” 
Willem vult aan: “Je werkt met zijn allen naar hetzelfde 
doel. Om de kas te spekken staan we ieder jaar drie dagen 
met veertig man toiletten schoon te maken op het Hippe 
Happen Festival hier in Rosmalen. Iedereen doet dan zijn 
best en heeft het prima naar de zin. Het geeft een goed 
gevoel om samen ergens de schouders onder te zetten.” 
  

oNBEKENd BekenD



Ik geniet net 
zo veel van de 
repetities als 

van de 
uitvoeringen

De meeste  
spelers blijven  

actief in  
het theater
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Jan & Jan Media kent u van het weekblad de Rosbode/de Streekwijzer. 
Beleef Rosmalen is daarop een hele mooie aanvulling. Meer dan bij 
de krant is er ruimte voor achtergronden, diepgang en uitgebreide 
fotoreportages. Dit nummer kwam tot stand in samenwerking met  
onder andere het Centrummanagement Rosmalen.
Beleef Rosmalen is geheel  eigen huis gemaakt en daarmee een 
visitekaartje voor ons bedrijf geworden. Ook u kunt gebruik maken van de 
kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Bij Jan & Jan Media kunt 
u folders en flyers of zelfs complete magazines laten maken, drukken en/
of verspreiden, compleet met online aandacht. Klanten hebben bij Jan & 
Jan één aanspreekpunt en de lijnen zijn kort. Drukwerk in kleine oplages 
kan vaak zelfs nog dezelfde dag geleverd worden.

Hoeveel genoegen we zelf ook beleefden aan het samenstellen van 
dit magazine, uiteindelijk is Beleef Rosmalen natuurlijk bedoeld voor 
u, de lezer uit Rosmalen en omgeving. We staan graag midden in de 
samenleving. Heeft u suggesties over onderwerpen, personen die 
een portret verdienen? Of maakt u zelf mooie foto’s, die u graag in 
dit magazine aan een groot publiek zou presenteren? Laat het ons 
weten en stuur een mail naar beleefrosmalen@janenjanmedia.nl of 
bel 0492-371112.

Jan&Jan Media BV.  |  www.janenjanmedia.nl
Jan Forman, tel. 06 25 46 67 16,  e-mail jforman@janenjanmedia.nl. 
Jan van de Vossenberg, tel. 06 2727 3810,  e-mail jvdvossenberg@janenjanmedia.nl

Jan&Jan Media  
staat midden in 
de samenleving

U leest nu het eerste nummer 
van het vernieuwde magazine 
Beleef Rosmalen. Het is een 
kleurrijke uitgave geworden, 
vol met rijk geïllustreerde en 
verrassende reportages over bekend 
en onbekend Rosmalen, over (on)
gewone mensen, opvallende 
verenigingen en natuurlijk de lokale 
ondernemers. Wij als medewerkers 
van Jan & Jan Media zijn er trots 
op. We hopen dat u het met 
evenveel plezier leest als wij het 
gemaakt hebben.

aDvertorial
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“Mensen krijgen hier alle tijd om met familie en vrienden te 
huilen, te lachen en herinneringen te delen. Sommigen doen 

dat met een overvloedige lunch aan de grote tafel in de 
huiskamer. Anderen zitten ’s nachts met een stuk pizza in de 

hand naast de overledene. iedereen neemt afscheid op zijn 
eigen manier. En daarvoor biedt het afscheidshuis alle ruimte.” 

Een grootse herinneringsbijeenkomst of 
een intiem afscheid, 

er zijn zo veel mogelijkheden

Je trekt in de 
dagen na het 
overlijden 

zo intens met 
elkaar opin liefde

Warm en hartelijk ontvangt uitvaartbegeleidster Paulien Graves haar bezoek in de 
voormalige pastorie in Empel. Haar gastvrijheid in combinatie met de sfeervol 
ingerichte ruimtes van het historische pand zorgt voor een ‘thuisgevoel’. Dat is 

ook precies wat ze voor ogen had bij het inrichten van het kleinschalige 
Afscheidshuis. “We hebben hier twee rouwkamers en een ruimte voor een kleine 
afscheidsdienst. Als ze dat willen, kunnen nabestaanden 24 uur per dag dicht bij 

hun overleden dierbare zijn.” 

paulien graveS 
Uitvaartvaartbegeleiding verzorgt 
uitvaarten in en rond 
‘s-Hertogenbosch. Professioneel en 
vooral ook heel persoonlijk en met 
volledige aandacht. “Daarvoor hoef 
ik geen kunstje te doen. Ik ben 
gewoon mezelf. Het is mooi dat 
mensen je in zo’n kwetsbare periode 
heel dichtbij laten komen. De 
wensen van de overledene en hun 
dierbaren zijn voor mij het 
allerbelangrijkste. Samen zorgen we 
voor een persoonlijk afscheid.”
Stap voor stap begeleidt Paulien de 

nabestaanden in de dagen na een 
overlijden. “De overledene ken ik 
vaak niet, maar ik voel me 
verbonden met de mensen die 
achterblijven. Al bij mijn eerste 
bezoek voel ik aan hoe zij met elkaar 
omgaan, hoe ze over de overledene 
praten. En ook in de dagen daarna 
wordt mijn beeld van de overledene 
en zijn of haar band met de 
verschillende nabestaanden steeds 
duidelijker. Ik luister goed, laat 
mensen in hun waarde en vertaal 
hun wensen naar een passende 
uitvaart.”
De wensen van overledenen en hun 
nabestaanden zijn heel verschillend, 
ook wat betreft de locatie van de 
uitvaart. Dat kan een kerk zijn, maar 
ook een sportkantine, een 
gemeenschapshuis of een tuin. 
“Ieder afscheid is weer anders. Wordt 
het een grootse 
herinneringsbijeenkomst of juist een 
intiem afscheid met een klein 
groepje dierbaren? Wil iemand thuis 

loslaten
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Bakkie troost
 
Op de eerste zondag van de maand organiseert 
Paulien ‘een bakkie troost’. Ze bakt zelf een 
lekkere taart of cake. Op deze middag kunnen 
mensen die iemand verloren hebben 
langskomen om even samen te zijn. “Het gemis 
en besef begint pas na de uitvaart, daarom is 
nazorg zo belangrijk”, geeft Paulien aan.

Een droom is uitgekomen
 
Paulien: “Ik ben niet zomaar in het vak gerold. Ik heb 16 jaar meegewerkt op 
de zaak van mijn man, in een heel andere branche. Door de recessie raakte ik 
mijn baan kwijt, en moest mijn man mij ontslaan. Dat is het beste cadeau 
dat ik ooit van hem hebt gekregen! Op een ochtend in de zomer werd ik 
wakker met het woord ‘uitvaartzorg’. Ik ging solliciteren bij een 
uitvaartonderneming en werd aangenomen. Maar uiteindelijk wilde ik toch 
voor mijzelf beginnen. In mijn eigen pand, op mijn eigen plek. Toen de oude 
pastorie vrijkwam vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Dit was voor mij het 
teken dat mijn droom zou uitkomen.”

Paulien Graves Uitvaartbegeleiding | Proosdijstraat 12 | 5236 AT  Den Bosch | 073-8885808 | 06-20360892  
info@paulienuitvaart.nl | www.paulienuitvaart.nl

opgebaard liggen of liever in Het 
Afscheidshuis? Er zijn zo veel 
mogelijkheden. Elke wens respecteer 
ik.”
Mensen kunnen haar diep ontroeren. 
Zoals de zonen die vakkundig een 
kist timmeren voor hun vader of het 
bejaarde echtpaar dat ook na de 
dood nog niet van elkaars zijde wil 
wijken. “Ondanks het verdriet moet 
je blijven schakelen. Want er moeten 
rouwkaarten de deur uit, locaties 
worden gereserveerd, 
rouwadvertenties worden geplaatst, 
muziek en foto’s worden uitgekozen. 
Aan mij de taak om dit alles in goede 
banen te leiden.”

Steeds vaker maken mensen bij 
leven hun wensen voor de eigen 
uitvaart kenbaar. Jong en oud 
schuiven bij Paulien aan tafel om een 
uitvaart door te spreken. Dat kunnen 
twee echtgenoten op leeftijd zijn, 
maar ook een zieke moeder met 
haar zoon. “Dat is heel emotioneel, 
maar het geeft ook rust. Voor hen 

Op een ochtend in de zomer werd 
ik wakker met het woord 

‘uitvaartzorg’
persoonlijk en voor hun dierbaren. De dood slaat mensen uit het veld. Je moet in 
korte tijd veel beslissingen nemen. Dan geeft het houvast als de wensen van de 
overledene bekend zijn.”

Als de uitvaart voorbij is, is het soms moeilijk om elkaar los te laten. “Je trekt in de 
dagen na een overlijden zo intens met elkaar op.” Toch laat Paulien de 
nabestaanden niet zomaar los. Want bij de meeste mensen begint het 
rouwproces pas na de uitvaart. De dagen direct na een overlijden worden ze 
opgeslokt door bezoek, telefoontjes en praktische zaken. Maar na een week komt 
de post, gericht aan ‘de erven van…’ En dat is confronterend. 
Daarom biedt Paulien Graves Uitvaartbegeleiding ook nazorg in de vorm van een 
kosteloos bezoek van Lian Gieles namens Terra Zorg in Rouw. “Zij biedt 
ondersteuning bij praktische en emotionele zaken na een overlijden. Maak daar 
gebruik van, adviseer ik altijd. Ze helpt je zo goed op weg.” 
Daarnaast schenkt Paulien in Het Afscheidshuis iedere eerste zondag van de 
maand een Bakkie Troost. Want de zondag is voor veel mensen die een dierbare 
hebben verloren een moeilijke dag, weet Paulien. 
En zo blijft, ondanks het loslaten, een liefdevolle band bestaan.

Paulien: “Mijn kleinschalige uitvaartcentrum Het 
Afscheidshuis, gevestigd aan de Proosdijstraat in 
Den Bosch, biedt nabestaanden de ruimte om in 

huiselijke sfeer afscheid te nemen van hun 
naasten. Er is alle tijd voor samenzijn, emoties en 

herinneringen.”

‘liefde houdt  
niet op waar het 

leven eindigt’



theater aan de parade
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 is oud gedaan
Jong gebokst

roSMALEN – de 31-jarige Tessa van Stenus is fit. en sterk. Maar dat was niet altijd 
zo. pas tien jaar geleden ontdekte ze het sporten en dat veranderde haar leven. 
de 8-jarige Alesha Gevers houdt ook van lekker bewegen. Sterker nog: het lijkt  
haar wel wat om net als Tessa aan wedstrijdboksen te doen. de twee gingen 

samen in gesprek.
 

TEKST EN FoTo’S:  SopHiE FLEur vErBiESEN

KLEiNE MENSEN grote Dromen

Tien jaar geleden zat Tessa niet heel lekker in haar vel. 
Letterlijk ook wel een beetje. Ze studeerde een beetje, 
maar feestte nog veel meer. “Ik was niet heel erg happy,” 
vertelt ze, “niet met mijn lijf en niet met mijn innerlijk. Ik 
was ook echt geen sporter. Het leek me verschrikkelijk 
eigenlijk.” 

Maar toch, er werden allerlei sporten aangeboden bij 
Fontys, waar Tessa verpleegkunde studeerde, en ze ging 
maar een keer kijken. “Als kind had ik wel lang op judo 
gezeten, maar dat was toen alweer even geleden. Ik 
besloot een proefles boksen te gaan doen. Die werd 
gegeven door Eddy Smulders, ex-profbokser en ook wel 
Fast Eddie genoemd. 

De proefles maakte haar enthousiast. Zo enthousiast zelfs 
dat ze haar hele levensstijl veranderde. “Ik vond het zo 
leuk! Ik had niet meer het gevoel te moeten sporten, maar 
te mogen sporten. Ik wilde zelf gaan! En ja, dan ga je 
vanzelf wat gezonder eten. Ik kreeg meer zelfvertrouwen en 
voelde me uiteindelijk ook gelukkiger.”

Een wedstrijd is de kers 
op de taart
Zo ging Tessa van één keer in de week sporten naar zes 
keer in de week sporten. Met een grote glimlach. De 
meesten onder ons moeten daar nog steeds niet aan 
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denken. Die sleuren zichzelf een keer naar de sportschool, 
omdat het dus echt wel moet. 

hoogzwanger
Tessa niet dus. Sterker nog: op dit moment runt ze gewoon 
even tussen het werk en de kinderen door de Pop Up Gym 
in Rosmalen. Tweeënhalf jaar geleden werd ze moeder van 
Sanya en elf maanden geleden werd Connor geboren. Oh 
ja, toen ze dus de sportschool aan het opstarten was. 
“Het kwam gewoon zo uit,” lacht ze, “de oude basisschool ’t 
Ven kwam leeg te staan en toen duidelijk werd dat de 
school niet meteen plat ging, heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken en gevraagd of we de kleutergymzaal 
konden huren als leegstandbeheer.” Hoogzwanger – want 
maart vorig jaar – stond ze nog les te geven. “Ja, 
uiteindelijk heeft een jongen me overgenomen hoor en 
deed ik alleen nog maar mee. Een beetje trager weliswaar, 
maar toch.”  

SjorS Sportief
Alesha Gevers kwam anderhalf jaar geleden met boksen in 
aanraking via Sjors Sportief. Via dit programma kunnen 

Was ik maar eerder 
begonnen, denk ik dan

kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met 
verschillende soorten sporten. “Ik zat al op hip hop, maar 
het leek me leuk om een keer te kickboksen.” Alesha deed 
een keer mee en volgde een week later nog eens een 
proefles. Haar moeder Ramona van Vessem:  “Ja, ik wilde 
wel zeker weten of ze het leuk vond.” En dat was dus zo. 
Van haar oudere zus Kayleigh kreeg ze handschoenen en 
van haar moeder een stel scheenbeschermers. 
“Het is heel leuk,” vertelt Alesha, “we doen veel 
verschillende dingen. Opdrukken bijvoorbeeld en 
spelletjes, maar ook slaan natuurlijk.” Tessa kent dat wel, 
want behalve boksen deed ze ook aan kickboksen. “Toch 
vind ik het boksen uiteindelijk leuker, omdat je wel je hele 
lichaam bij gebruikt maar toch alleen maar slaat met je 
vuisten, in plaats van schoppen.” En laat dat laatste nou 
net hetgene zijn dat Alesha het leukste vindt.
Tessa vindt het erg goed van Alesha dat ze is gaan 
kickboksen. “Het gave is dat ze al zo vroeg begonnen is. Ik 
was pas 21 en dat was veel te laat om er nog echt serieus 
mee aan de gang te gaan. Daar heb ik wel eens spijt van. 
Was ik maar eerder begonnen, denk ik dan.”

Boxing mama’S 
Steeds meer vrouwen gaan (kick)boksen, merkt ook Tessa. 
“Misschien is de sport wat laagdrempeliger geworden. En 
er zijn nu ook lessen voor alleen vrouwen.” Ook in de 
sportschool van Tessa is het merendeel vrouw. “Bij de 

Was ik maar eerder 
begonnen, denk ik dan

KLEiNE MENSEN grote Dromen
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Tessa heeft best nog wel wat advies 
voor Alesha. “Luister goed naar de 
docent.” Maar dat doet ze al, volgens 
haar moeder. “Het leuke is ook dat 
ze twee keer per jaar examen mogen 
doen. Dan werken ze toch ergens 
naartoe.” In het begin ging Alesha 
alleen, nu gaat haar vriendin Tess 
mee. “Nou, dat vind ik dan toch 
knap,” zegt Tessa, “dat je alleen 
begonnen bent. En dat er nu een 
vriendin meegaat, is natuurlijk alleen 
maar leuk!”
En dan willen ze toch van elkaar zien 
wat ze kunnen. Dus doet Alesha 
haar handschoenen aan en trekt 
Tessa haar vest uit. Eerst even 
touwtje springen en daarna elkaar 
een beetje uitdagen. “Dit is wel 
goed hoor,” vindt Tessa, “je  
beweegt je armen, benen, je hele 
lijf doet mee. De tijd vliegt dan 
ook meteen voorbij.” Dat vindt 
Alesha ook. Anderhalf jaar 
geleden had ze echt niet gedacht 
dat ze op zou kunnen drukken. 
“En nu kun je er ook nog bij slaan 
en schoppen!” 
Ze draaien nog een rondje om 
elkaar heen. “Gave sport is dit 
toch, hè?”, lacht Tessa. En 
Alesha beaamt, al even breed 
lachend: “Heel gaaf!”

echte bokslessen komen eigenlijk alleen mannen, maar bij het crossboksen zijn 
het weer meer vrouwen.” En daarnaast geeft ze Boxing Ladies en Boxing Mama’s. 
Vooral dat laatste is een succes. “Dan is het hier altijd een vrolijke bende, want de 
kinderen mogen mee.” Het is allemaal zo’n succes geworden (recentelijk zijn er 
ook bokslessen voor kinderen bij gekomen), dat ze eigenlijk uit haar jasje groeit. 
“We zijn inderdaad op zoek naar iets groters.”
Voor Alesha is dat allemaal nog een ver-van-haar-bed-show. Ze wil in ieder geval 
wel verder in het boksen. Misschien dat ze ook wel een wedstrijdje aan zou 
durven. Tessa: “Ik vond dat het gaafste wat ik ooit gedaan heb! Bij een teamsport 
sta je er samen, maar in de ring sta je er alleen. Met je eigen krachten. En 
bovendien is het ook iets om naartoe te werken.” Want er gaat natuurlijk een hele 
voorbereiding aan vooraf. “Je let dan op je voeding en je gaat heel veel trainen. 
Zo’n wedstrijd is echt de kers op de taart.”

Springerig
Bang is Tessa niet. Drie keer had ze een wedstrijd en drie keer won ze. “Ik zou nog 
wel veel vaker willen vechten, maar als vrouw is dat best moeilijk. Vind maar eens 
een vrouw met een bepaald gewicht, een bepaalde ervaring én die in de ring durft 
te gaan staan.”
Alesha zou het ook wel durven. Zeker met een hoofdbeschermer om. “Ik zou het 
wel een beetje spannend vinden,” zegt ze. Dat beaamt Tessa. “Spannend is het 
zeker. Het is maar heel kort ook. Drie keer twee minuten, maar daarna ben je 
helemaal op en ook heel erg trots op jezelf. Als je in de ring staat, vergeet je alles 
om je heen. Dat is echt heel gaaf.” De jonge Alesha snapt dat wel. Want van één 
keer in de week een uurtje trainen, krijgt ze al heel veel energie. “Ik voel me dan 
best springerig.” 
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Maar liefst 1.200m2  beslaat de gloednieuwe vestiging van gran casino. 
de bouw van het casino is bijna volbracht. Het casino vestigt zich in van der valk 

hotel nuland – ’s hertogenbosch. Een must-see voor iedereen!

De vestiging komt in navolging op het succesvolle Gran Casino in 
het Van der Valk Tiel, dat in het voorjaar van 2015 haar deuren 
opende. “Onze casino’s zijn net als in Las Vegas een totaalbeleving 
voor de bezoeker”, zegt Frank Kastelijns, directeur van het casino. 
“De gast kan slapen in het hotel, eten in het restaurant en vermaakt 
worden in het casino. We hebben ons laten inspireren door de 
nieuwste casino’s in Las Vegas waar gastheerschap erg hoog in het 
vaandel staat. De samenwerking met Wendy van der Valk, General 
Manager van het hotel, zorgt voor een hele totale beleving voor de 
gast.”

De markt veranderde merkte Frank Kastelijns enkele jaren 
geleden, door de komst van internet gaming, 24-uurs economie 
en de veranderende eisen van de consument.  Hij besloot dat 
het tijd werd voor iets nieuws, een totaal andere aanpak. Een 
volledig geautomatiseerd concept, zo uitgevoerd dat de 
medewerkers echt de focus kunnen leggen op gastheerschap 
en niet in een afgesloten kassa bezig zijn met geld wisselen. De 

aDvertorial

grootste (en mooiste?!)

caSino van regio Den Bosch
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gastheer/dame naast de gast in plaats van ertegenover 
achter een balie, dat moest het nieuwe concept worden. 
Tijd hebben om de gasten prima te vermaken!  Dat 
aangevuld met optredens en activiteiten zoals wekelijks 
gratis live bingo, loterijen met zelfs auto’s als hoofdprijs,  
zorgt voor een totaal nieuwe beleving, Entertainment met 
een hoofdletter. 
Van der Valk en Kastelijns pakten in Tiel de zaken al on-
Nederlands groots aan, nu is Nuland aan de beurt. De 
Portugese architect Miguel Cancio en Kastelijns 
optimaliseerde het ontwerp voor het nieuw te openen 
casino, Cancio tekende naast het casino in Tiel onder 
andere ook voor de Buddha Bar in Parijs. In de muur van 
het hotel is een uitsparing gemaakt voor de metershoge 
glazen entree, die met fonteinen en een brede trap 
bezoekers al voor binnenkomst een onvergetelijke indruk 
moet geven. Ook de aankleding straalt luxe uit: warme 
kleuren, hoogte en sfeervolle bolverlichting. Het casino 
beschikt over een ruim opgezette keuken om de gasten van 
eten en drinken te kunnen voorzien.

De vestiging in Tiel is 24 uur per dag geopend, alle dagen van 
het jaar. In Nuland zullen de openingstijden conform de 
Bossche regelgeving worden gehandhaafd. Het casino is gratis 
toegankelijk. Ook is de deelname aan de live loterijen en bingo 
gratis en worden er kosteloos hapjes en drankjes aan 
spelende klanten geserveerd. De minimumleeftijd is 21 jaar. 
Op dit moment wordt er hard gewerkt om eind april open 
te kunnen gaan. Een groots openingsfeest volgt later dit 
jaar. 

hoofDSponSor
Ook leuk om te vermelden is dat Van der Valk Nuland- 
’s-Hertogenbosch, samen met Gran Casino, de nieuwe 
hoofdsponsor is van FC Den Bosch. Het hotel van Van der 
Valk Nuland-’s-Hertogenbosch zal een grondige 
verbouwing ondergaan en zal de uitstraling krijgen van een 
geweldig groot en luxe hotel. De start staat gepland in het 
derde kwartaal van 2018 en zal eind 2020 voltooid zijn. 
Tijdens de verbouwing zal het hotel gewoon open blijven. 

aDvertorial

grootste (en mooiste?!)

caSino 



Samen halen we het beste uit de dag

“De band, het vertrouwen was 
wederzijds en onbetaalbaar voor 
onze moeder. Top.”

Onze medewerkers zijn zelf  
verantwoordelijk voor hun stukje van 
de organisatie. Zij worden daarbij 
ondersteund door een grote groep 
vrijwilligers, die dagelijks voor u 
klaar staan. Plezier in het werk 
vinden we belangrijk. Daardoor 
leveren we immers nog betere zorg.

Vivent investeert voortdurend 
in opleidingen, in nieuwe 
technologie, maar ook in 
doorgroeimogelijkheden. 
Dat is belangrijk voor onze 
medewerkers en daar 
profiteert ook u van.  

“Bij Vivent heb ik de opleiding 
HBO-Verpleegkunde kunnen 
volgen. Ik kom bij jong en oud 
met allemaal een andere 
zorgvraag. Ik ben trots op de 
kleine succesmomentjes zoals 
het opbouwen van een band 
met een cliënt.”

Op zoek naar een (vakantie)baan 
of  vrijwilligerswerk? 
Kijk voor onze vacatures op 
www.werkenbijvivent.nl

Meer weten over Vivent en 
onze dienstverlening? 
Kijk op www.vivent.nl 
of  bel 088 - 163 70 00.

Vivent zorgt!  

Welkom bij Vivent! Wij bieden de beste zorg, bij u thuis en in 
onze woonzorgcentra. Cliënten beslissen zelf hoe zij hun zorg 

willen invullen. U overlegt met onze professionals en wij zetten 
onze kennis, ervaring en technologie in om u te helpen het beste 

uit uw dag te halen. 

“Waardoor ik met een glimlach 
naar mijn werk ga? Het is erg 
afwisselend! Ik start bij een 

eenzame cliënt om peperkoek mee 
te eten en eindig de dag met een 

medisch overleg.”



37  
Beleef

aDvertorial

Van Helvoort Grafisch Bedrijf | Vliet 24 | 5422 VV Gemert | www.vanhelvoortgroep.nl | www.dutchprint.nl

TEKST:  wiM poELS     FoTo: JAN ForMAN   

Het bedrijf kent twee poten. Dutchprint.nl is de internettak van Van 
Helvoort Grafisch Bedrijf, vooral bedoeld voor het eenvoudige 
drukwerk. Daarbij valt te denken aan briefpapier, visitekaartjes en 
flyers, maar ook polsbandjes, vlaggen en spandoeken. Met een 
paar klikken stuur je vanuit thuis of kantooradres de jpg of pdf die 
je wil laten drukken. Een paar dagen later wordt je bestelling 
keurig thuisbezorgd.
Maar het is ook mogelijk om het bedrijf te vragen op basis van 
bijvoorbeeld een logo en een adres een kaartje of briefpapier te 
laten ontwerpen.
“Veel mensen denken dat prijzen van een klein bedrijf als het onze 
veel hoger zijn dan die van de grote internetjongens. Maar in feite 
scheelt het heel weinig. Er zijn ook producten waarmee wij 
goedkoper zijn dan onze meer bekende concurrenten”, is de 
overtuiging van Van Helvoort. Dankzij de digitale pers die het 
bedrijf tegenwoordig heeft, is het bovendien mogelijk om ook bij 
hele kleine oplagen, zelfs tot 1 exemplaar, aantrekkelijke tarieven 
te hanteren.
Voor meer omvangrijke drukwerkopdrachten moet je bij Van 
Helvoort Grafisch Bedrijf zijn. Dat beschikt over een aantal 
professionele ontwerpers, die bijvoorbeeld de layout van een 
tijdschrift, folder of compleet boek kunnen verzorgen. “Bij ons is in 
feite alles mogelijk”, weet Van Helvoort. “Van het drukken van een 
folder tot het maken van een boek. We verzorgen het complete 
proces, van het ontwerp tot de levering. En doordat we alles in 
eigen huis doen, kunnen we vaak verrassend snel leveren en vlug 
inspringen op veranderende wensen van de klant.”
Je zou kunnen denken dat drukwerk in deze digitale tijd 
achterhaald begint te raken. Het is de overtuiging van Van Helvoort 
dat dat niet zo is. “Natuurlijk is het allemaal wat minder dan voor 
de komst van het internet”, erkent hij. Dan pakt hij een brochure 
die bij hem gedrukt is en houdt die omhoog. “Een bannertje op het 
web is mooi en aardig, maar ik denk dat je hiermee meer de 
aandacht trekt.” 

Wie overweegt zijn drukwerk aan Van Helvoort Grafisch Bedrijf 
te gunnen, kan vrijblijvend een afspraak met Stan maken: 
0492-371137. Dit kan ook via Jan & Jan Media: Jan Forman 
(06-25466761) of Jan vd Vosenberg (06-27273810).

Een flexibele onderneming, met korte lijnen en persoonlijke contacten. “we hebben 
tenslotte een klein team”, legt Stan van Helvoort van van helvoort grafisch Bedrijf 

uit, “maar we hebben veel kennis en ervaring.” Bij deze Gemertse drukkker rolt ook de 
B’ons van de persen.

     flexibel en concurrerend
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ruBriEK naam

het swingende brein van 
BigBird
 
Brainstormen in een kluis. Sinds vorig jaar maakt BigBird pakkende reclame in 
een voormalig Berlicums bankgebouw. De kantoortuin kreeg jungle-allure en de 
kluis biedt ruimte voor het lichtvoetige en creatieve sparren met klanten. Telkens 
net even wat anders: dat is BigBird.
 
Kuikens waren ze, BigBird-oprichters Anouk van Cauter en Erwin Frunt, nog maar 
net uit het ei. Enige jaren later vlogen ze volwassen en vakbekwaam uit. Vandaar 
de bedrijfsnaam. Inmiddels helpen ze iedereen die gezien wil worden aan een 
nieuw imago of bij een mediabreed reclameoffensief. Iedereen, van grote bedri-
jven en flinke organisaties tot eenpitters en starters.
 
“Humor, een positieve inborst en liefde voor het vak zijn de kracht van ons bedrijf 
en kenschetsen onze campagnes,” zegt de goedgemutste Erwin Frunt. Hij heeft 
een rotsvast vertrouwen in de menselijke creativiteit. “Vogels zitten aan hun veren 
vast. Mensen kunnen worden wat ze willen. En daar spelen wij op in.”   
 
Woord- en beeldgrappen met vogels zijn het stokpaardje van BigBird. “Hiermee 
willen we laten zien dat je met een klein gegeven een hele wereld kunt oproepen,” 
legt Anouk van Cauter uit, terwijl ze opkijkt van het enorme scherm waarop ze een 
kakelvers logo inkleurt.
 
Erwin lacht als hem gevraagd wordt of BigBird elke dag de vogeltjesdans doet. 
“Niet per se,” antwoordt hij. “Wel hebben we dynamische, creatieve breinen. Het 
swingt in onze hersenpan.” Een klant, die even aanwipte voor een praatje en een 
kop koffie, zegt keer op keer verrast te zijn door hun oplossingen. Ze noemt hen 
lefgozers: “Als iedereen door een roze bril kijkt, kijken zij door een blauwe.”
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ik ging 
van hoofD 

naar 
voeten

Paulien
Bolwijn: 

vaak voltrekt het leven zich langs een 
weg van toevalligheden. Je rolt van de 
ene baan in de andere. Soms brengt het 
je na een lange weg naar daar waar je 
moet zijn. voor de rubriek ‘de omslag’ 
praten we met mensen die zo´n proces 
hebben meegemaakt. Zoals paulien 
Bolwijn die, na 25 jaar werken in 
beleidsfuncties in de zorg, erachter 
kwam ‘waarvoor ze eigenlijk bedoeld 
was’. Ze gaf haar baan op en richtte zich 
volledig op haar praktijk voetreflex- 
therapie. Een verhaal over ‘worden wie 
je bent’.

Na haar opleiding gezondheidswetenschappen in 
Maastricht, rolde Paulien in een baan als wetenschapper 
bij het Academisch Ziekenhuis Maastricht. “Een logische 
stap. Het overkwam me als het ware. Ik was eigenlijk wel 
verbaasd; ik deed hetzelfde werk als toen ik student was en 
nu kreeg ik er opeens voor betaald.” Ze deed waar ze goed 
in was, coördineren, onderzoeken, vragen stellen, en ze 
leerde veel. Maar toch…. Als ze terugkijkt waren er af en toe 
kleine belletjes die rinkelden. Opeens kon een gedachte 
haar overvallen. Is dit nou echt wat ik wil?

iDealiSt
Tijdens het interview neemt Paulien de tijd om te zoeken 
naar de juiste formuleringen. Ze laat gerust een stilte 

vallen. Een stilte die niet ongemakkelijk voelt, maar die 
past in de omgeving en past bij Paulien. In de 
praktijkruimte zijn de geluiden van buiten ver weg. Het 
voelt als een cocon, daar aan de Zwaluwborch in 
Rosmalen.
Paulien ging meer de beleidskant op en volgde de post-
academische opleiding zorgvernieuwing en 
kwaliteitsbeleid. “Ik wilde een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de cliëntenzorg. Beleidswerk lijkt koud en 
afstandelijk, maar dat was het voor mij juist niet. Ik vind het 
belangrijk om met mensen in gesprek te gaan en de juiste 
vragen te stellen.” 
Bij Reinier van Arkel hield ze zich tien jaar bezig met het 
beschrijven en onderzoeken van interne processen. “Ik was 

 

TEKST:   ANKiE vAN HEZEwiJK

FoTo’S:  JAN ForMAN

dE omSlag
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een idealist. Ik wilde de zorg verbeteren, de onderlinge 
samenwerking bevorderen. Het is fijn om iets vanuit een 
ideaal te doen, maar de keerzijde is: hoe blijf je zelf 
overeind?”
Na tien jaar rinkelde er opnieuw een alarmbel. Deze keer 
rinkelde hij al iets sterker en luider. “Ik wilde steeds dichter 
naar de cliënt, maar ik dreef er steeds verder vanaf. Wat ik 
wilde bijdragen aan de cliënt, lukte me dat wel op deze 
plek?” 

voetreflexmaSSage
Het was in die tijd dat ze toevallig in contact kwam met 
voetreflexmassage. “Tijdens een vakantie met ons gezin in 
Thailand. Voetreflexmassage is daar volledig ingeburgerd. 
Het is vergelijkbaar met voor ons een bezoek aan de 
kapper. Al bij mijn eerste keer raakte het me enorm. Wat het 
was? Een ervaring van totale ontspanning. Een aards 
gevoel van stevig op de grond staan. Een openbaring. Ik 
heb vaak massages gehad, maar dit was totaal anders.”
Bij thuiskomst sloeg ze de krant open en haar oog viel op 
een advertentie van de opleiding voetreflextherapeut. 
Toeval? Ze startte met de driejarige opleiding. “Geweldig. 
Terwijl ik nooit iets met voeten had. Wel sprak de Chinese 
holistische manier van kijken naar gezondheid en ziekte 
me altijd erg aan.”

fySieke Signalen
Nog steeds was Paulien zoekende naar een baan dichter bij 
de cliënt. En toen was daar alarmfase drie. “Ik kreeg allerlei 
fysieke signalen. Terwijl ik bezig was met het schrijven van 
documenten voor zorgprogramma’s, kreeg ik steeds meer 
een knoop in mijn maag. Ik werd er zelfs misselijk van. Ik 
kon niet meer om de hamvraag heen: is dit waar ik blij van 
word? Is dit goed voor mij?”
Als een soort laatste trek naar het bekende, accepteerde ze 
een baan bij de Robert Coppes Stichting, specialistische 
begeleiding voor mensen die blind of slechtziend zijn. Maar 
het ging echt niet meer. “Er waren gewoon te veel 
alarmbellen, hier werd ik niet gelukkig van.” Het roer moest 
om. Na een half jaar nam ze ontslag.
“Ik gebruikte een paar maanden om te voelen wat ik echt 
wilde. Ik nam de tijd om te luisteren naar mijn innerlijke 
stem. Ik bekeek vacatures en liet ze op me inwerken. Steeds 
gaf mijn buik het antwoord: Nee niet doen.”
Na nog wat beren op de weg te hebben verslagen, hakte ze 
de knoop door. Ben ik wel een ondernemer? Vanaf januari 
2017 richtte ze zich fulltime op haar praktijk Paulien 
Heleen, Voetreflexzonetherapie.

Sprong in het Diepe
Het voelde als een sprong in het diepe. “Geen structuur, 
geen gegarandeerd salaris, geen collega’s. Kan ik dat wel? 
Kan ik daarmee wel mijn inkomen verdienen? Maar vanaf 
het eerste moment overheerste een gevoel van 
‘thuiskomen’. Via massages kan ik mensen bij hun gevoel 
en verlangens  laten komen. Ik haal veel voldoening uit één 
op één contact en vind het bijzonder om een tijdje 
deelgenoot te zijn van iemands leven. Ik betrap mezelf 
regelmatig op een big smile!”
Zichtbaar geraakt vertelt ze over een cliënt met Parkinson. 
“Ik masseerde hem al een tijd, eerst vanuit de rolstoel, toen 
vanuit het bed. Het ging slechter met hem. Vlak voor zijn 
dood gaf ik hem een massage. Hij vroeg me dichtbij te 
komen en toen ik met mijn oor vlak bij zijn gezicht was, zei 
hij met veel moeite: ‘dit is het paradijs!’. Het maakte me 
gelukkig en dankbaar. Dat ik dat voor hem kon doen. Dat is 
precies waar ik voor bedoeld ben.”
Inmiddels is Paulien een jaar volledig als zelfstandige aan 
het werk. Zij werkt meer dan voorheen, maar het voelt niet 
als werk. “Ik ben ontspannen, krachtig en energiek. Het 
werken geeft me energie. En de vrijheid die ik voel is 
onbetaalbaar. Ik ben van hoofd naar voeten gegaan!”
Ze wil nog wel toevoegen dat ze altijd overal met veel 
plezier heeft gewerkt. Ze heeft al haar ervaringen nodig 
gehad om te komen tot waar ze nu is. Haar belangrijkste 
levensles is dan ook: luister naar je innerlijke stem. Die 
weet altijd wat goed voor je is. Iedereen heeft zo’n stem, 
diep van binnen, de kunst is ernaar te luisteren. Durf jezelf 
de vraag te stellen: doe ik iets om aan een bepaald beeld te 
voldoen, of omdat ik het echt zelf wil?
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Brandweerlieden 
zijngedreven mensen

Aan de vrijwillige brandweer is niets vrijblijvends. wanneer de pieper gaat, laat je 
alles vallen en spoed je je naar de post om zo snel mogelijk uit te kunnen rukken. 

want er is nooit tijd te verliezen en jouw team kan het verschil maken. 
de gezamenlijke gedrevenheid zorgt voor hechte teams. Brandweerlieden zijn 

trots op hun werk en op elkaar.

dE teamgeeSt

TEKST:  JAN vAN ALpHEN     FoTo'S JAN ForMAN

Rosmalen heeft 62 jaar een eigen brandweerpost. Vooral de laatste jaren zijn er flink wat veranderingen in de 
brandweerorganisatie doorgevoerd. Toch is de eigen identiteit intact gebleven, zegt postcommandant Marc Vissers. “Toen 

Rosmalen in 1996 fuseerde met ‘s-Hertogenbosch, kwam de Rosmalense brandweer onder de vleugels van het Bossche korps. 
We doen mee met het oefenprogramma en het onderhoud van het materieel gebeurt in Den Bosch. Maar we zijn wel een 

zelfstandige post gebleven. Op onze auto’s staat Brandweer Brabant Noord, maar op de zonneklep staat Rosmalen.”
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team 3
Brabant Noord verwijst naar de grote reorganisatie die in 
2011 is doorgevoerd om de brandweer zo slagvaardig 
mogelijk te laten opereren. Brandweer Brabant Noord 
bestrijkt het gebied van Vierlingsbeek tot Heusden. “Wij 
vormen een van de 39 uitrukposten binnen dat gebied. We 
praten ook niet langer over districten maar over teams. Wij 
zijn team 3 van Brabant Noord. Bij een uitruk wordt altijd 
gekeken welk team het snelst ter plaatse kan zijn. Daarvoor 
hanteren we de zogenoemde Kazerne Volgorde Tabel. Deze 
opzet zorgt ook voor meer samenwerking met de 
buurposten.”
De kazerne in Rosmalen beschikt over twee 
tankautospuiten die bij een brand of ongeluk als eerste ter 
plaatse zijn. Daarnaast is er een haakarmauto met drie 
kilometer slang voor speciaal groot watertransport. “Onze 
haakarmauto wordt ingezet in de regio van Heusden tot 
Schijndel. Maar hebben wij bijvoorbeeld een ladderwagen 
nodig, dan doen we een beroep op post Den Bosch.” 

Bezetting
Begonnen in de Dorpsstraat en daarna gevestigd in de 
Raadhuisstraat, verhuisde de brandweerkazerne in 1980 
naar de huidige locatie aan de Burgemeester Mazairaclaan. 

In 2014 werd de kazerne flink verbouwd. Vissers steekt zijn 
trots niet onder stoelen of banken. “De kantoren, werk- en 
onderhoudsruimten werden aangepakt en de huiskamer 
van de vrijwilligers werd verbouwd. Het is hier fijn werken 
en goed vertoeven. ’s Avonds is de kazerne ook nog eens 
mooi aangelicht. Daar gaat je hart als postcommandant 
sneller van kloppen.”
De post telt 26 vrijwilligers. Het materieel kan op ieder 
moment worden ingezet. “Er zijn altijd 14 mensen paraat, 
ook op zon- en feestdagen. We werken met een A- en 
B-ploeg met ieder vaste bevelvoerders en chauffeurs. Sinds 
2007 hebben we een vaste dagdienstbezetting van 
beroepskrachten, zodat we op werkdagen van ’s morgens 
acht tot ’s middags half vijf gegarandeerd binnen 
anderhalve minuut na een melding kunnen uitrukken.”
Wie mocht denken dat het leven op de post voor deze 
groep vooral bestaat uit wachten op een melding, vergist 
zich. “De dagdienst is natuurlijk altijd inzetbaar, maar 
houdt zich ook bezig met risicobeheersing, operationele 
voorbereidingen, vakbekwaamheid van mensen, materieel 
/ materiaal en huisvesting.”
Zoals het brandweervak ook meer inhoudt dan het blussen 
van branden. Brandweerlieden worden ingezet bij 
verkeersongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen en 

dE teamgeeSt

je kiest echt voor dit werk. Daarom is het belangrijk 
dat ook je naasten en je werkgever achter je 

keuze staan.
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dE teamgeeSt

ongelukken op het water. Politie en hulpverleningsdiensten 
doen regelmatig  een beroep op assistentie door de 
brandweer.

vaarDigheDen
Buiten de beroepsbezetting voor de dagdienst zijn er de 
vrijwillige brandweerlieden. Hun achtergrond mag heel 
divers zijn, wat zij gemeen hebben is hun gedrevenheid. 
Zodra de pieper gaat, laten zij alles uit hun handen vallen. 
Vissers: “Je kiest echt voor dit werk. Daarom is het 
belangrijk dat ook je naasten en je werkgever achter je 
keuze staan. Werkgevers die medewerkers de ruimte 
bieden om als brandweerman oproepbaar te zijn, dienen 
daarmee het maatschappelijk belang. Daarbij hebben zij 
met een opgeleide brandweerman of -vrouw zelf ook 
automatisch een gekwalificeerde bedrijfshulpverlener in 
huis.”
Als professionele organisatie verwacht de brandweer 
dezelfde vaardigheden van vrijwilligers als van 
beroepskrachten. Ieder nieuw lid volgt de tweejarige 
opleiding tot manschap A. In het eerste jaar leert men alles 
over brandbestrijding, in het tweede jaar over technische 

hulpverlening. De opleiding wordt betaald door de 
brandweer. Leden ontvangen ook een jaarvergoeding en 
een uurvergoeding voor de tijd die zij besteden aan de 
opleiding en oefenen. Daarnaast ontvangen zij een bedrag 
per uitruk en zijn zij verzekerd tegen schade en letsel 
tijdens hun dienst.

weinig verloop
Het verloop is niet groot, is de ervaring van Vissers. “Wie 
eenmaal voor dit vak heeft gekozen blijft vaak zolang het 
kan. Tot voor een paar jaar moesten brandweerlieden 
stoppen met 55 jaar. Die grens is losgelaten, maar na je 
vijftigste krijg je ieder jaar een keuring.”

Op onze auto’s staat  
Brandweer  

Brabant noord, maar 
op de zonneklep staat  

rosmalen
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guido van rooij 
(28)
manschap B
Brandweerman sinds 
september 2007.

Wat dit werk mooi maakt: samen 
met een team op onverwachte 
momenten de gemeenschap helpen

karel langeraap 
(60)

manschap B /chauffeur
Brandweerman sinds 1 

januari 1978

Wat dit werk mooi maakt: samen 
de klus klaren en het gevoel van 

voldoening als dat goed lukt

rob langeraap 
(23)
manschap a
Brandweerman sinds 18 
februari 2013

Wat dit werk mooi maakt: werken in 
een hechte groep om mensen in 
nood te helpen, je weet vooraf nooit 
wat je meemaakt. 

kenny wijgerse 
(30) 

aspirant manschap a
Brandweerman sinds 1 

september 2017

Wat dit werk mooi maakt: mensen 
vooruit helpen en iets kunnen 

betekenen voor Rosmalen, veel 
contact met inwoners

dE teamgeeSt
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harrie van de 
Sande (51) 
manschap B / chauffeur
Brandweerman sinds 1 
september 2004

Wat dit werk mooi maakt: samen 
iets kunnen betekenen voor 
mensen in nood en het 
onvoorspelbare karakter van het 
vak

marc vissers 
(41)
postcommandant / 
bevelvoerder
Brandweerman sinds 1 
september 2001

Wat dit werk mooi maakt: in 
teamverband incidenten bestrijden 
in diverse omstandigheden

We zijn altijd op zoek naar 
gemotiveerde mannen en 

vrouwen

dE teamgeeSt

Bij de brandweer kom je 
regelmatig dezelfde achternamen 
tegen. In post Rosmalen zijn er 
twee vaders samen met hun zoon 
actief, en een vader zelfs met 
twee zoons.
Zelf komt Vissers, die sinds 2016 
postcommandant in Rosmalen 
is, ook uit een echt 
brandweergezin. Zijn vader en 
broer waren eveneens 
brandweerman.
“De verbondenheid met het 
team is groot en blijft ook bestaan als leden eenmaal zijn afgezwaaid. We 
hebben een hele actieve personeelsvereniging. We oefenen iedere maandag 
en een keer per maand komen de oud-leden ook naar de huiskamer van de 
vrijwilligers in de kazerne. Bij brandweerwedstrijden gaan zij mee als 
supporters.”
De huiskamer is er niet alleen voor de gezelligheid. “Na een uitruk die impact 
heeft gehad gaat niemand naar huis voordat we samen koffie hebben 
gedronken en de inzet hebben geëvalueerd met de ploeg.. Je maakt allemaal 
wel eens heftige situaties mee. Dan is het goed om te weten dat je er niet 
alleen voor staat. We delen lief en leed met elkaar. Ik noem het weleens een 
tweede huwelijk. En is de impact van een incident erg heftig, dan heeft Brabant 
Noord zijn eigen Team Collegiale Opvang.“

nieuwe leDen
Om de bezetting van de post op peil te houden zijn nieuwe leden altijd 
welkom. “We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde mannen en vrouwen vanaf 
18 jaar die snel op de kazerne kunnen zijn als zij worden opgeroepen. Je doet 
veel vaardigheden op. Je komt in een hecht team met collega’s die voor elkaar 
klaar staan. Wij zijn trots op ons team en op elkaar. Als ik voor mezelf spreek: 
wat dit werk zo mooi maakt is het gevoel dat je echt iets kunt betekenen voor 
de burger in nood en bijdragen aan de veiligheid van de gemeenschap.”

Meer informatie www.brandweergroeprosmalen.nl 
of kijk op de facebookpagina.
Of neem contact op met Marc Vissers  
via email: m.vissers@brwbn.nl, tel. 088-0208339.
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Intro Rosmalen avenue
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of je met een sensuele boezem de zomer instapt, hangt 
niet enkel van je borsten af. Alles begint en eindigt bij 

de juiste behamaat. En dat blijkt niet altijd een 
sinecure. recent onderzoek toont immers dat slechts 

30% van de vrouwen vandaag de juiste behamaat 
draagt. Maar hoe weet je nu wanneer je beha jou als 
gegoten zit? Deze 5 tips van van der Burgh lingerie 

gidsen je op weg: laat je inspireren!

met Deze 5 tipS vinD je een  
Beha Die je alS gegoten zit

Recent onderzoek leert dat slechts 
30% van de vrouwen haar correcte 
behamaat kent. En we geven het grif 
toe, het is ook niet eenvoudig. 
Talrijke criteria spelen mee in de 
zoektocht naar een passende beha. 
Om er slechts enkele op te noemen: 
een zwangerschap, je gewicht, je 
lichaamsbouw, je leeftijd, al deze 
factoren beïnvloeden je borsten. 
Komt daarbovenop dat beide 
borsten bij de meeste vrouwen 
verschillen.
Anders gezegd, het is geen 
overbodige luxe om je bij de 
aankoop van een beha te laten 
leiden door een lingerie styling 
expert. Want geef toe, niemand kan 
de impact van een passende beha 
op je total look ontkennen. Met deze 
5 tips helpt de styliste van Van der 
Burgh Lingerie jou alvast op weg in je 

zoektocht naar de juiste beha, bikini 
of badpak.
Laten we beginnen bij het begin. Doe 
je beha of bikini aan, buig je lichtjes 
voorover en beweeg zacht heen en 
weer met je schouderbladen zodat je 
borsten zich op natuurlijke wijze in je 
beha nestelen.

wordt aangepast, met het oog op 
harmonieuze steun en symmetrische 
borsten.
Kreukt de stof of sluiten de cups niet 
volledig aan? Dan zijn de cups te 
groot voor jouw borsten. Tezelfdertijd 
moeten je tepels zich netjes in het 
diepste punt van je cup bevinden. Het 
omgekeerde geldt ook: als je borsten 
ook maar een beetje uit je cups 
stulpen, is je beha te klein voor je 
borsten.
Tot slot en niet onbelangrijk: 
controleer de beugels van je beha of 
bikini. Voel je de beugels prikken in 
je huid net onder je oksels, dan heb 
je een te grote behamaat vast. Als de 
beugels in de huid tussen je borsten 
prikken, wil dat daarentegen zeggen 
dat je er een te kleine beha hebt 
uitgepikt. 
Wil je zeker zijn dat je de juiste beha 
uitkiest? Ga langs bij Van der Burgh 
Lingerie en laat je maat exact 
bepalen door een lingeriestyliste die 
je cup en omtrek nauwkeurig 
opmeet! 
Online een lingeriestyling inboeken 
kan ook via www.burghlingerie.nl

Ga vervolgens staan en maak je beha 
of bikini vast zodat het rugpand zich 
netjes horizontaal om je lichaam 
sluit. Let op: het rugpand is het 
belangrijkste onderdeel van je beha, 
omdat het je de nodige steun 
moeten geven. Net daarom 
controleert elke lingerie styliste bij 
Van der Burgh steeds of het achterste 
gedeelte niet boven de beugels 
vooraan uitstijgt.
Twee gelijke borsten, het is slechts 
een klein aantal vrouwen gegeven. 
Om die reden is het essentieel dat 
elk schouderbandje afzonderlijk 
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Damesmode zomer 2018Indrukwekkend, rijk en vol van kleur
de damesmode van de zomer van2018 is samen te vatten als indrukwekkend, ‘rijk’, vol van 
kleur, prints en statements. de optimistische blik van ontwerpers vertaalt zich in het ge-

bruik van glanzend velours en zijde, parels, kleurige borduursels, botanische prints en war-
me, frisse en felle kleuren. Collecties vol rijke materialen en mooie kleur- en combinatiemo-

gelijkheden zijn het resultaat. Bij van de Graaf mode vindt u een gevarieerde collectie 
waarin al deze trends zijn opgenomen.

Zomerse, frisse kleuren als mentholgroen, lila, ijsblauw, zachtgeel- en roze en lavendel toegepast op transparante kant, chiffon en 
meshstoffen. Ze zorgen voor soepel vallende fijn dragende kleding en een luxe uitstraling geven. Parels, borduursels, pailletten, shine en 
metallic materialen dragen aan deze luxe bij. In de collecties zien we dessins met ananassen, meloenen, vogels en vooral heel veel 
bloemen. Helemaal van deze zomer: de combinatie roze en rood.

het Barokke, exotiSche verre ooSten
De Oosterse cultuur blijft onze mode op een prachtige manier beïnvloeden. De grote exotische bloemen en vogels, de glanzende en rijke 
materialen en warme kleurtinten zoals groen, paars, bruin, rood, goud en turquoise zijn volop aanwezig in de zomermode. In de dessins 
zien we veel wilde dieren, vogels, jungle, veren en uiteraard de bloemen terug. Musthave: de glanzende kimono-blazer of het exotische 
beprinte of geborduurde bomberjack.

naturel chic
Tegenhanger van dit exotische geweld zijn de nudekleuren aangevuld met zilvergrijs, porselein-roze en mintgroen. Toegepast op 
naturelle materialen zoals katoen, linnen en zijde. Maar ook deze trend is ‘rijk’ door de vele accessoires, borduursels, coatings, parels en 
andere opvallende decoratie. Strikken en plissé geven het een extra romantisch laagje.

expreSSief en eigenwijS
Sterren, strepen, maar ook grote opvallende teksten en tekenfilmfiguren kenmerken deze licht rebelse, eigenwijze stijl in de mode. Je 
ziet het veel terugkomen in retro-sportieve kleding, maar ook op glanzende, chiquere stoffen wordt veel gebruik gemaakt van teksten en 
opvallende accessoires. Naast leer en denim zien we veel jersey-katoen en velours in de collecties.
Genoeg geïnspireerd? Dan is het hoog tijd voor een bezoek aan Van de Graaf mode. Onze mode-adviseurs kennen de nieuwe collecties 
door en door en helpen u met een goed combinatie-advies. Kom gerust vrijblijvend kijken en passen.
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Wear-it



Xan Woemen
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Y.O.L.O Kappers

roSMALEN – Het zijn gouden tijden voor y.o.l.o kappers in rosmalen, maar daar 
had eigenaresse ingeborg van de ven 3 jaar geleden echt niet op durven hopen. in 

november 2014 opende ze de deuren van haar kapperszaak aan de raadhuisstraat en 
nu is die kapsalon alweer te klein!

Y.O.L.O kijkt naar wat past bij jou!

Y.O.L.O Kappers

Het viel in ieder geval wel op tijdens 
het KOM Festival in 2014. Modellen 
met blauw en groen haar deelden 
flyers uit van de nieuw te vestigen 
kapperszaak YOLO. Voor jonge 
meiden en vrouwen die snakten naar 
wat felle kleuren in het haar dé 
uitkomst. “Maar eigenlijk kan 
iedereen bij ons terecht,” vertelt 
Ingeborg. 
Want ja, toevallig is ze de 
kleurexpert. Ze is zelfs met negen 
anderen genomineerd voor de 
Schwarzkopf Professional Haircolor 
Technician, onderdeel van de 
Coiffure Award. Ze hoort dus nu al bij 
de tien beste kappers van 
Nederland! “Ik hou van kleur en dat 
is ook wel te zien aan mijn kapsel. 
Voor de wedstrijd heb ik een 
haarmodel voorzien van een 

unicornkapsel. Dat staat eigenlijk 
voor een kapsel met grappige 
kleurtjes. In ieder geval geen 
natuurlijke kleuren.”
Toch zijn ze bij Y.O.L.O ook 
gespecialiseerd in juist die kleuren. 
“Bij ons is er geen sprake van trends. 
Liever kijken we naar wat bij de klant 
past. Ik hou van kleur en dat zie je 
aan mijn kapsel. Maar als iemand 
een mooie, natuurlijke blonde kleur 
wil, kunnen we dat ook.”
Voor Ingeborg, die voor het 
kappersmerk L’Anza International op 
allerlei plekken komt, is Y.O.L.O echt 
een thuisbasis. “Een eigen kapsalon 
is altijd mijn droom geweest. In 2014 
begon ik met één werkneemster. Nu 
zijn we met een team van acht en 
gaan we – na een flinke verbouwing 
– verhuizen naar de Dorpsstraat.” 

Daar zal ze in juli haar nieuwe 
kapsalon openen. 
Ze durft nu ook wel in haar eigen 
succes te geloven. “Ons team bestaat 
uit acht hele verschillende meiden. 
Dat is ook onze kracht. Het 
kappersvak is een passie van ons 
allemaal. En dat zie je.” Zo krijgen de 
kapsters ook volop de gelegenheid 
zich te ontwikkelen. “Daarom 
hebben we nu ook echte 
mannenavonden, omdat onze 
kapster Laura de Barberschool doet.” 
Straks, in het nieuwe pand, komt 
daar nog meer ruimte voor. 
Voorlopig concentreert Ingeborg zich 
op de Coiffure Award. “En daarna is 
er weer een hele nieuwe uitdaging 
met een nieuwe kapsalon!” 
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BourGoNdiSCH genieten

de lente is officieel begonnen, de dagen worden langer, de lentezon laat zich alweer 
lekker zien. En nog een voordeel, er zullen weer vele lekkere voorjaarsproducten te 

verkrijgen zijn. Maar hoe bereiden we die voorjaarsproducten zoals adperges, 
doperwten en gevogelte? 

wij voelen onS overal thuiS
Je verjaardagsvisite thuis trakteren op verrassende 
fingerfood gerechten? Of tijdens een familiedag de kunst 
afkijken bij onze grillmeester? Bourgondisch Genieten heeft 
alles in huis om jouw gasten thuis te trakteren op een 
onvergetelijke smaaksensatie. En het mooie is: jij hebt er 
als gastheer of gastvrouw geen omkijken naar.
Onze mobiele keuken in jouw tuin tot een chef-kok in jouw 
keuken; wij voelen ons overal thuis. Uiteraard komen we 
vooraf langs om de locatie te bekijken en te zien wat jij ‘in 
huis’ hebt. Uw wensen zijn onze basis ingrediënten, 
waarmee we een recept op maat maken voor het perfecte 
thuisfeest. Graag voegen we daar zelf nog een aantal 
verrassende ideeën aan toe!

proef De lente in onze kooklooDS!
De lente is aangebroken We hervatten ons 
workshopprogramma. We pakken weer groots uit met een 
uitgebreide selectie heerlijke seizoensproducten, inspiratie 

voor aankomende feestdagen, workshop asperges en 
meer... 
Ook zo’n Bourgondier in hart en nieren? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! Bent u geïnteresseerd?
Boek nu je workshop!

inSpiratie noDig voor uw feeSt?
Dit buitenseizoen jarig of een andere heuglijke gebeurtenis 
die het vieren waard is? Wij komen graag langs om samen 
een plan te maken voor een bijzonder en volmaakt feest bij 
jou op locatie. Als je alvast een datum wilt reserveren, 
neem dan contact met ons op! Dan bespreken we je 
wensen. 

Wij bijten ons graag vast in de catering van uw evenement! 
Kijk voor meer informatie op: 
www.bourgondischgenieten.com. 
Een belletje vinden wij net zo leuk: 06-34131258.

De lente is begonnen
We kunnen naar buiten
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Lucky Shamrock
 
de volle smaak van irish Cream Likeur 
komt perfect tot uiting onder een laagje 
melkschuim in een klassieke espresso.

ingreDiënten voor 1 glaS:
2 ijsblokjes
20 ml Baileys
40 ml koude melk
Espresso
Stevig melkschuim

BereiDing
Doe de ijsblokjes in een glas
Doe de espresso erbij
Voeg Baileys en koude melk toe
Werk af met een laagje  
melkschuim
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Van der dussen

Grinsven
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rosmalen 
ontwaakt...

rosmalen ontwaakt. onder die noemer trok fotograaf wim Kok van Foto Kiekshop 
wim Kok aan de driesprong twee keer rond de klok van vijven ’s nachts gewapend 
met zijn camera rosmalen in. “Twee keer, want die eerste nacht in februari was het 
superkoud. we hebben flink afgezien en moesten echt thuis opwarmen.” de tweede 

nacht, ongeveer een maand later, was het beter uit te houden. “Natuurlijk was het 
prachtig”, zegt hij. “Je bent gewend dat er altijd verkeer is. Nu proefde je de rust, de 

verlatenheid. ik heb wel het idee dat ik dat goed heb vast kunnen leggen.”
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Hier komt een vet 
coole quote
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Hier komt een vet 
coole quote

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 

geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest 

is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindeli-

jke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die 

eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch 

vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze 

toch door. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een 

indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u 

hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de 

uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een 

tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze 

toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, 

lezen ze toch door.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te 

geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest 

is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindeli-

jke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die 

eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch 

vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze 

toch door. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een 

indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u 
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lezen ze toch door.
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Hier komt een vet 
coole quote

ruBriEK naam





Baby en 
kindermode
Pebbles

Hoortijd
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aDvertorial

Het is een bijzondere samenwerking in het rosmalense 
bedrijfsleven. de jonge ondernemer roy wesker heeft met 

royalz pets & Co een dierenwinkel in de breedst mogelijke zin 
van het woord. importeur Johnson petfoods haalt diervoeders 

naar Nederland, en heeft daarnaast tegenwoordig ook een 
eigen merk. de twee ondernemers hebben onder meer gemeen 
dat ze gezondheid van huisdieren voorop stellen. En dus liggen 
de gezonde honden- en kattenbrokken van Johnson natuurlijk 

in de winkel van roy.

Royalz Pets & Co is een dierenwinkel in de breedste zin van het 
woord. Bij Roy kan de dierenliefhebber uiteraard terecht voor een 
persoonlijk advies op maat op velerlei terreinen, zoals  allergie-, 
huid- en vacht problemen, gewrichtsaandoeningen. Royalz Pets & Co 
is groeiend, omdat Roy zijn zaak voortdurend verbetert door 
vernieuwende producten te verkopen. Het is kortom een 
dierenspeciaalzaak met de nadruk op speciaal. 

Roy blijft bovendien leren. Niet alleen houdt hij de ontwikkeling 
rondom diervoeding bij, hij weet ook veel over huisdieren en 
gezondheid. Zo verkoopt hij allerlei natuurlijke producten, zoals 
supplementen, fytotherapeuthische middelen (plantengeneeskunde) 
en producten in de homeopathie. Roy werkt samen met een 
gedragstherapeut, trainers en een voedingsdeskundige. 
U kunt er alles over lezen op de facebookpagina van de onderneming  
www.facebook.com/RoyalzPetsCo.

John begon zijn groothandel in 2010  op een tot kantoor verbouwde 
slaapkamer. Het bedrijf groeide, en inmiddels levert Johnson Petfoods 
de merken Profine, Planet Pet en Sam’s Field aan ruim 550 winkels in 
Nederland en België. 
Vorig jaar ging eigenaar John Sars een nieuwe uitdaging aan: hij 
lanceerde een eigen merk hondenvoer: Riverwood. John heeft hiervoor 
een uitgebreid onderzoek laten naar de nieuwste trends in 
hondenvoeding en ontwikkelde zes graanvrije varianten die elk 
gebaseerd zijn op drie vleesbronnen afkomstig van vrije uitloopdieren. 
Dat slaat aan. In Nederland, maar ook daarbuiten. Tegenwoordig is het 
merk al in acht landen verkrijgbaar.
Dit jaar komt Riverwood ook met kattenvoer. Het product wordt 
gepresenteerd op Interzoo in Neurenberg, de grootste vakbeurs ter 
wereld voor alles wat met huisdieren te maken heeft.
En uiteraard ligt ook dat product straks weer bij Roy in de winkel. Goede 
samenwerking begint lokaal en daar zijn beide ondernemers trots op.

Samenwerking 
johnSon petfooDS 
en royalz petS & co

Royalz Pets & Co | Torenstraat 2a |  5241 VG Rosmalen | 06 30070443  
Johnson Petfoods | Saffierborch 14 | 5241 LN Rosmalen | 073 5220873

www.johnsonpetfoods.nl




