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Natuur en cultuurlandschap komen samen in het Leudal

Padel, dé sporttrend 
van het moment

Advocatuur met 
een menselijk en 
sociaal gezicht

Zo isoleer je 
jouw woning 

optimaal



Proeflokaal Vijo Cuisine

We hebben inmiddels alweer een tijdje een nieuw pand. Velen 

hebben het van buitenaf al kunnen bewonderen maar wat veel 

van jullie niet weten is dat de ruimte meer biedt dan alleen 

een grote keuken. Geheel in Vijo-stijl hebben wij een 

prachtig proeflokaal ingericht. Want zeg nu zelf, ook 

de omgeving en de mensen met wie je je omringt 

spelen een belangrijke rol bij de smaakervaring. 

Vijo Cuisine is anders dan anders. Pretty in Green. 

Alles is groen met gouden details, en een tintje 

industrieel Lekker opvallend en tegelijkertijd ook 

chique en luxe. Kom een keer langs en ervaar het 

allemaal zelf. 

U kunt bij ons terecht met kleine en grote 
groepen voor ontbijt, lunch, borrel of diner.

Vijo
CUISINE
VIJOCUISINE.NL

     van Vijo Cuisine, 
voor een geslaagd feestje
            van elk formaat!

Viv en Jolanda Reijpenweg 5
6061 GD Posterholt
info@vijocuisine.nl
www.vijocuisine.nl

06 46 86 30 24
06 58 90 89 38

Zoals u gewend bent van ons kunt u bij Vijo Cuisine ook nog 
steeds genieten van luxe fingerfood catering!
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Het einde van het jaar komt weer in zicht en wat was het weer een bewogen jaar. 
Om niet al te veel in te zoomen op alle gebeurtenissen van afgelopen jaar, wil ik 
zeggen: heb vertrouwen in de toekomst en blijf vooral dromen van de dingen die 
je nog wilt realiseren. Laten we daarvoor gaan en dan komt het allemaal goed.

Gezond sporten, verstandig geld uitgeven of op een verantwoordelijke manier 
bezig zijn met je woning, het zijn allemaal factoren uit de huidige tijd. In deze 
uitgave die voor jullie ligt wordt hier o.a. aandacht besteed. Zo zoomen we in op 
een stukje duurzaamheid en gezondheid. Op welke andere manier kunnen we 
onze woning nog beter isoleren en waar moeten we dan aan denken. Maar we 
hebben ook een artikel over de laatste sporttrend om gezond te blijven. 
Daarnaast geven we een beeld van de natuur uit het mooie Leudal en kijken we 
naar de historie van Kasteel Hillenraad tussen Swalmen en Boukoul. 

Zomaar een kleine opsomming van enkele artikelen uit deze uitgave. 
Uiteraard wordt dit alles weer omlijnt door het aanbod van lokale ondernemers. 
Zij presenteren zich op een onderscheidende en informatieve manier. Puur om 
de lezer te laten zien waarvoor ze staan namelijk kwaliteit en service.

Zoals ik begon wil ik ook eindigen met dit voorwoord. Nogmaals wil ik jullie als 
lezer en adverteerder bedanken voor dit bewogen jaar. Samen gaan we er nog 
vele jaren aan toevoegen om onze dro(o)m(en) te verwezenlijken. Ik wens jullie 
veel leesplezier.

Het voltallige team van Vivere wenst jullie prettige feestdagen en een 
gezond 2023 toe!
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Een rechtenstudie aan de Universiteit 
Maastricht en beroepsopleiding 
advocatuur waren logische 
vervolgstappen. Na het succesvol 
afronden van die opleidingen, werkte 
Desirée voor advocatenkantoren in Venlo, 
Echt, Roermond en Beek, alvorens in 2017 
haar eigen kantoor Cuijpers Advocatuur 
in Montfort te openen. 

“Eerst zat ik in een verzamelgebouw, maar 
inmiddels houd ik kantoor aan huis. 
Het fijne hieraan is de laagdrempeligheid. 
Een advocaat inschakelen is een lastige 
stap voor veel mensen. Het helpt als 
ze dan terechtkunnen bij een bekend 
gezicht dat sterke wortels heeft in de 
regio en gemeenschap. Die lokale 
verbinding is belangrijk en komt ook 
tot uiting in mijn activiteiten buiten 
het werk. Denk aan het lidmaatschap 

Roeping
Desirée is geboren in 
Roermond en opgegroeid in 

Posterholt. Ze voelde zich al op jonge 
leeftijd aangetrokken tot de juridische 
wereld. “In de vriendinnenboekjes van de 
basisschool stond al dat ik later advocaat 
wilde worden. Zie het als een roeping. 
Mijn ouders hadden een agrarisch bedrijf 
en het regelmatig aan de stok met 
gemeenten over bestemmingsplannen. 
Zo kwam ik al vroeg in contact met de 
juridische praktijk. Ik sleepte mijn ouders 
mee naar de Raad van State, 
open zittingen bij de rechtbank en open 
dagen bij de Kinderbescherming. 
Het was van jongs af aan duidelijk dat de 
advocatuur het professionele pad was 
dat ik moest bewandelen. Zie het als een 
innerlijk weten en gevoel dat ik gelukkig 
gevolgd heb.”

Voor advocate Desirée Cuijpers staat haar beroep in het teken van leergierigheid, passie, bevlogenheid en oog voor 
de menselijke maat. We spraken met Desirée over haar werk en drijfveren, maar ook over haar interesses buiten de 
advocatuur.

van de medezeggenschapsraad van 
basisschool De Hovenier en de inzet voor 
het behoud van zwembad ’t Sweeltje 
als verbindingsplek voor jong en oud. 
Daarnaast is mijn kantoor betrokken bij 
de Stichting Warung Ledeng School Fund 
Bali van Roger Janssen, een project dat 
kansarme kinderen op Bali de kans geeft 
om naar school te gaan. Het sluit aan 
bij mijn Indonesische roots (van de 
zijde van mijn moeder) en 
maatschappelijke betrokkenheid.”

Advocatuur met een 
menselijk gezicht
Desirée is gespecialiseerd in arbeids-, 
personen-, familie- en jeugdrecht, 
juridische vakgebieden die hun eigen 
bijzonderheden, maar tevens een 
gemene deler hebben: de mens staat 
centraal. “Ik zag al snel dat vakgebieden 

Advocatuur met een 
menselijk en sociaal gezicht

coverstory
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als bestuursrecht en milieurecht mij 
minder aanspraken. Wat mij trekt is 
intermenselijk contact, een verschil 
maken in het leven van mensen. 
Het streven is altijd om cliënten op een 
empathische manier te begeleiden, 
zonder daarbij de bindende juridische 
kaders uit het oog te verliezen.”

Het familierecht is volgens Desirée een 
goed voorbeeld van een terrein waar de 
menselijke maat en inlevingsvermogen 
het verschil kunnen maken. “Om leed bij 
kinderen en ouders te voorkomen, wil je 
deze zaken zo goed mogelijk oplossen en 
vechtscheidingen voorkomen. 
Het helpt om dan verder te kijken dan het 
zakelijke plaatje en mensen een spiegel 
voor te houden. Stel dat de moeder niet 
wil dat het kind met de vader op vakantie 
gaat. Ik stel haar dan de vraag hoe zij zo’n 
situatie zou ervaren als ze zich in het kind 
verplaatst. Welke impact heeft het op een 
kind als het niet met papa op vakantie 
mag, terwijl het zich al weken verheugt 
op dit uitje? Daarnaast kunnen mensen 
die hier aankloppen altijd gebruikmaken 
van mijn uitgebreide netwerk aan andere 
specialisten, zoals coaches, psychologen, 
maatschappelijk werkers of huisartsen. 
Een totaaloplossing waar iedereen beter 
van wordt is het doel.”

Ook bij zaken in de contract- en 
arbeidssfeer komt vaak emotie om 
de hoek kijken. “Relaties herstellen en 
negatieve publiciteit voor alle partijen 
voorkomen blijft een mooie uitdaging. 
Het geeft me energie als ik mensen zie 
groeien tijdens een zaak of juridisch 
traject. Het begint vaak met een geraakt 
ego, maar uiteindelijk worden mensen 
zich bewust van de situatie, zien ze de 
problemen en proberen ze daar op een 
constructieve manier overheen te komen.”

Gevoel en kennis
Een goede advocaat vindt volgens 
Desirée de juiste combinatie tussen 
gevoel en vakkennis. “Ik pak zaken best 
intuïtief aan. Krijg ik bij het doorvragen 
het idee dat ik niet op dezelfde golflengte 
zit als een cliënt? Of speelt iemand geen 
open kaart? Dan is is het voor mij klaar en 
verwijs ik de betreffende persoon door 
naar een andere advocaat. Het komt 
ook wel voor dat ik midden in de nacht 
wakker schrik en denk: ‘dit had je zo en zo 

moeten aanpakken’. Maar dat is tegelijk 
het mooie van het vak: er is geen vast 
draaiboek. De beste ingevingen krijg je als 
een zaak op slot zit en goede ideeën de 
kans krijgen om te broeden en groeien.” 

Tegelijkertijd steekt Desirée veel tijd in het 
versterken van haar theoretische basis. 
“In dit vak moet je nieuwsgierig zijn, 
kritisch op jezelf blijven en kennis 
voortdurend bijspijkeren. Ik besteed 
jaarlijks meer dan acht uur aan intervisie 
met collega’s en zit ruim boven de twintig 
verplichte cursus- en studie-uren per 
jaar om de kwaliteit van het kantoor op 
peil te houden. Daarnaast leer je veel 
van jonge collega’s, zoals onze juridische 
medewerkster Shauni Berger. Zij is 
afgestudeerd aan Zuyd Hogeschool en 
studeert momenteel Nederlands Recht 
aan de Universiteit Maastricht. Zij stelt 
weer andere vragen en hanteert soms 
een alternatieve aanpak. Dat leidt tot 
waardevolle nieuwe inzichten.”

Schrijfpassie
Schrijven is een andere passie van 
Desirée. “De voorliefde voor lezen en 
schrijven was erg handig tijdens de 
rechtenstudie.” Buiten de eigen professie 
om heeft Desirée inmiddels al een drietal 

stukken geschreven voor Lefwijf, 
een door onderneemster Lucinda 
Douglas geïnitieerd project in 
boekvorm waarin vijftig vrouwen in 
geuren en kleuren vertellen over een 
persoonlijk lefmoment.

“Jaren geleden hoorde ik Lucinda spreken 
op een bijeenkomst van FAM! Ik was 
onder de indruk en werd fan van haar. 
Lucinda is een geweldige inspirator en 
roept vrouwelijke ondernemers op om 
meer lef te tonen en hun zichtbaarheid 
te vergroten. Ik besloot om gehoor te 
geven aan een oproep van haar om 
een verhaal te schrijven. Mijn eerste 
verhaal heet ‘Sambal voor het gerecht’. 
Het beschrijft een moment waarop ik in 
de rechtszaal even niet meer wist wat ik 
moest pleiten en dat eerlijk toegaf. Na 
een korte schorsing herpakte ik me weer. 
De moraal van het verhaal is dat het 
prima is om af en toe je kwetsbaarheden 
te tonen, ervan te leren en weer sterker 
terug te komen. De titel is een verwijzing 
naar de advocatenpraktijk en mijn deels 
Indonesische roots. Inmiddels zitten we al 
bij Lefwijf 3. Het lijkt me leuk om ooit nog 
een keer een bundel uit te geven met een 
aantal van die verhalen. Maar dat is een 
project voor de toekomst.”

coverstory



Wacht niet langer en neem contact op met Danny voor een afspraak: 0642271037

Exterieur   Reiniging

REINIGINGSBEDRIJF WEERT

PROFESSIONEEL     BETROUWBAAR     HOOG SERVICE-LEVEL     KWALITEIT

NIEUW 
IN WEERT!

WEBSHOP WEBSHOP

06 4227 1037  |  dannyvandenheuvel@outlook.com

www.rinyoo.nl 
Professionele poetsproducten zakelijk en particulier
Voor reiniging van o.a. rolluiken - hekwerken - garagedeuren 
- kozijnen - overkappingen. Originele fabriekskleur van 
verweerde materialen komt terug door gebruik van combiset

www.lijmkitenpurschuim.nl
Verbruiksmaterialen voor in de bouw

High tack lijm - siliconenkit - purschuim - pistolen 
- compriband - zaagbladen

Alle voorkomende exterieur 
reinigingen
Zowel zakelijk als particulier
Gevel- en dakpannenreiniging
Terras- en opritreiniging

Graffiti reiniging
Parkeerplaats- en looppadreiniging
Professionele reinigingsapparatuur

Doe een bestelling van minimaal €15,95 op www.rinyoo.nl en deel ons bericht (zie www.instagram.com/dannyvandenheuvel2108)
 op Social Media en maak kans op een Playstation 5 t.w.v. € 800,-!
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De tentoonstelling is nog t/m 31 
december 2023 te bezoeken. Voor meer 
informatie: www.roerstreekmuseum.nl.

Te voet er op uit
Ook wandelen in de frisse buitenlucht 
past perfect in deze tijd van het jaar. 
Helemaal sprookjesachtig is het als het 
landschap is bedenkt met een laagje 
sneeuw. Kies je voor een wandeling in 
één van de Limburgse Big Five?  
Deze bijzondere natuurgebieden hebben 
elk hun eigen charme. Of toch liever 
voor een stadswandeling in Thorn, 
Stevensweert of Roermond zodat je 
tussendoor kunt opwarmen met warme 
chocolademelk in een knusse brasserie. 
Op www.routeplannerlimburg.nl hebben 
we de mooiste routes voor je verzameld 
maar je kunt er ook je eigen wandelroute 
samenstellen via de knooppunten.

Beelden, sieraden en textiel illustreren 
de uiteenlopende facetten van het 
opgroeien. De ontwikkeling van meisje 
tot vrouw en de in bepaalde culturen 
belangrijkste fase: moeder worden én 
zijn. ‘Afrika in Beeld, van meisje tot vrouw’ 
is t/m februari 2023 te zien en neemt je 
mee naar de sprekende cultuur van Afrika. 
Zie www.museumvandevrouw.nl voor 
meer informatie.

Tentoonstelling ‘Hoe het was in 
de klas’
School en schooltijd zijn voor iedereen 
belangrijk. Dat was toen, is nu en zal 
straks ook nog zo zijn. In een groot aantal 
vitrines van het Roerstreekmuseum zijn 
verschillende en vaak unieke materialen te 
zien van lagere scholen uit de jaren 50 en 
60. Schoolplaten aan de muren vertellen 
de mooiste verhalen. Neem plaats in een 
nagebouwde klas en denk terug aan je 
kindertijd op je eigen school. Hoor hoe 
kinderen zingen en de tafeltjes opdreunen. 
Lees op een tiental wandborden de 
geschiedenis van het onderwijs in de 
Roerstreekdorpen en van de scholen die 
er vroeger waren. Geniet op je gemak in 
drie aparte ruimten van filmopnamen die 
in de jaren 1935 tot 1968 op scholen in de 
Roerstreek gemaakt zijn. 

Afrika in beeld: van meisje 
tot vrouw
Vrouwen en beeldende 

cultuur van Afrika staan centraal in deze 
tentoonstelling in Museum van de 
Vrouw in Echt. Symbolisme, tradities en 
geheimtaal zijn al jong verweven met de 
levens van meisjes in Afrika. Zo spelen 
poppen een grote rol in de Afrikaanse 
cultuur. Ze zijn dan ook in veel variëteiten 
te zien. Van eenvoudige speelpoppen 
voor kleine meisjes tot beeldjes als 
symbool of als geluksobject.

Maar niet alleen poppen vertellen een 
verhaal. Zorgen, klachten en verlangens 
worden verwoord in sieraden, stoffen 
of aardewerk. Zo kennen de meisjes 
in zuidelijk Afrika de geheimtaal om 
met kralensnoeren en schortjes in 
kleurtaal een liefdesbrief te ontwerpen. 

De winter nodigt uit om het thuis knus en gezellig te maken. Lekker warm met een hapje en een drankje bij de kachel of 
een knapperend haardvuurtje. Maar ook in deze periode is er van alles te beleven in het hart van Limburg. Trek er samen 
met familie of vrienden op uit voor een museumbezoek of winterse wandeling. Een overzicht van alle activiteiten in het 
hart van Limburg vind je op www.hartvanlimburg.nl of scan de QR-code.

recreatie

Op pad in winters Limburg

Meer informatie over 
de activiteiten?  
Scan deze QR-code.
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BEKIJK DE COLLECTIE IN ONZE SHOWROOM

Peijerstraat 111 | 6101 GC Echt
0475 410 207 | info@klinkerswonenenslapen.nl

w w w . k l i n k e r s w o n e n e n s l a p e n . n l

Niets is zo persoonlijk als je bed. Daarom bieden wij je de keuze om
écht je eigen boxspring samen te stellen zoals jij het wenst. Kies uit
onze royale stoffencollectie van meer dan 100 stoffen, 14 hoofd- en 
10 voetborden en verschillende matrassen en toppers. 
Van bodemplaat tot stoffen; bij Hml Bedding gebruiken we alleen 
A-kwaliteit materialen en werken met respect voor milieu en mens.

 
Kom langs in de showroom om onze producten zelf te ervaren. Ga op
je gemak proefliggen en ontdek hoe we samen met onze adviseurs een
optimaal slaapcomfort voor je kunnen creëren.

 

Al ruim 40 jaar Al ruim 40 jaar 
 uw specialist uw specialist

Kunststof en aluminium ramen en deuren  |  Serres  |  RolluikenKunststof en aluminium ramen en deuren  |  Serres  |  Rolluiken
Overkappingen  |  Horren  |  Garagepoorten  |  ZonweringOverkappingen  |  Horren  |  Garagepoorten  |  Zonwering

Veldweg 18, 6075 NL Herkenbosch  |  info@minkenberg-rolluiken.nl  |  06-17784014 en 06-42910641
www.minkenberg-rolluiken.nl
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Maar het belangrijkste verschil met tennis 
zit hem natuurlijk in de aanwezigheid 
van de kooi. Je mag de bal na een stuit 
tegen het glas of de kooiwand namelijk 
terug laten komen en hoeft hem daarna 
pas terug te slaan. Dit geeft padel een 
heel dynamisch karakter: er ontstaan 
verrassende en lange rally’s, vooral omdat 
een bal vaak net wat anders stuitert of 
terugkomt dan je verwacht. Je moet 
zowel in offensief als defensief opzicht 
op alles voorbereid zijn, maar krijgt soms 
ook een onverwachte tweede kans 
dankzij de kooiwand.

Groeiende populariteit
Op dit moment zijn er in Nederland al 
honderden padelbanen, verdeeld over 
zo’n tweehonderd locaties. 
En dat aantal is nog steeds groeiende. 
Je kunt padel zowel competitief als 
recreatief spelen. Padel is een prima sport 
voor de vijftigplusser die in vorm wil 
blijven. Uithoudingsvermogen, lenigheid, 
reactievermogen en tactisch inzicht: 
het zijn allemaal zaken die je traint tijdens 
het spelen van een potje padel. Padel 
is dus een prima manier om zowel je 
lichaam als geest fit en scherp te houden!

De spelregels
De spelregels van padel vertonen veel 
overeenkomsten met die van het tennis. 
Je moet de bal namelijk over het net en 
in het servicevak van de tegenstander 
slaan. Ook de telling van de punten is 
hetzelfde als bij tennis. Maar er zijn ook 
verschillen. Opslaan doe je bij padel 
bijvoorbeeld onderhands. 

Wat is padel?
Padel is een racket- en balsport 
die je speelt in een omsloten 

veld of een kooi. Zo’n padelkooi bestaat 
uit een hek, glaswerk en uitloop. 
Het spelletje lijkt op een mix van tennis en 
squash. Padel zag in 1969 het levenslicht 
in de Mexicaanse badplaats Acapulco. 
De rijke zakenman Enrique Corcuera 
introduceerde het spel als alternatief op 
tennis, vooral omdat de plek ontbrak voor 
een tennisbaan en hij dus een kleiner 
speelveld nodig had. Vanuit Mexico 
waaide de sport over naar Argentinië 
en Spanje en later ook naar diverse 
andere landen. 

Je speelt padel met vier spelers (twee 
teams van twee, net als het dubbelspel 
bij tennis). Het speelveld is ongeveer een 
kwart kleiner (circa tien meter breed en 
twintig meter lang) dan een normaal 
tennisveld. Elke speelhelft is verdeeld in 
twee servicevakken en een achterveld. 
Een padelracket heeft geen snaren, 
maar is helemaal uit kunststof (carbon, 
fiber of grafiet) vervaardigd. De gebruikte 
bal lijkt op een gewone tennisbal, maar is 
net wat harder.  

Padel is een van de snelst groeiende sporten in Europa en Nederland. Maar wat is het precies en waarom is de sport 
prima geschikt voor de fitte vijftigplusser? Vivere ging op onderzoek uit.

gezond & fit

Padel, dé sporttrend 
van het moment
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De heideveldjes bieden een prima 
leefgebied voor de levendbarende 
hagedis en hazelworm, de enige twee 
reptielensoorten in het gebied, maar ook 
voor diverse soorten sprinkhanen, 
wilde bijen, graafwespen en tal van 
andere insecten. De voedselarme 
graslanden zijn vooral rijk aan vlinders. 
Denk bijvoorbeeld aan de kleine 
vuurvlinder, het bruin zandoogje, 
hooibeestje en de zeldzame kleine 
parelmoervlinder. Met wat geluk kom je 
in de struweelranden van het grasland 
ook de hazelworm tegen. Hoewel hij 
lijkt op een slang, is de hazelworm in 
werkelijkheid een pootloze hagedis.

Beheer
De juiste balans behouden tussen natuur 
en kleinschalig cultuurland vergt een 
uitgekiend beheer. Om het gemengde 
bos te behouden en verrijken, 
past Staatsbosbeheer een dunningscyclus 
toe. Dit houdt in dat beheerders elke vier 
jaar een deel van het bomenbestand 
kappen om bosontwikkeling meer 
ruimte te geven. Extensief maaibeheer 
en begrazing houden de graslanden 
in goede staat, terwijl een speciale 
werkgroep van het IVN zich ontfermt 
over de heide. De mix van natuurlijke 
processen en extensief beheer door 
de mens, zorgt ervoor dat het Leudal 
zijn herkenbare en geheel eigen 
karakter behoudt.

heuvelruggen, diverse bostypen,  
laagten met vennen, en verruigde akkers. 
Die diversiteit vertaalt zich naar de 
aanwezige flora en fauna. Een aanzienlijk 
deel van de bossen bestaat overwegend 
uit naaldhout. Dit is een overblijfsel uit de 
mijnbouwperiode, toen er veel behoefte 
was aan dennen voor het bouwen van 
stutmateriaal in de mijngangen. 

Langzaamaan neemt het aandeel van 
loofhout weer toe, waardoor de bossen 
een ideale groei- en verblijfsplek vormen 
voor vliegenzwammen, elfenbankjes, 
haar- en laddermossen, meerdere 
spechtensoorten, bosuilen, ransuilen, 
dotterbloemen en diverse zeggesoorten. 
De natte graslanden zijn het domein van 
de schitterende gevlekte orchis, maar ook 
van plantensoorten als blauwe zegge, 
zwarte zegge en sterzegge. Langs de 
beken vind je in groten getale pijlkruid, 
gevlekte egelskop, bosbies en 
moerasandoorn. Prominente dierlijke 
beekbewoners zijn de in ons land 
ooit uitgestorven, maar inmiddels 
weer gedijende bever, de ijsvogel 
en de grote gele kwikstaart. In de 
vennen die het Leudal rijk is, vind je 
soorten als oeverkruid, draadzegge, 
moerashertshooi, moeraswolfsklauw, 
draadgentiaan, poelkikker, gewone 
pad, alpenwatersalamander en kleine 
watersalamander. Daarnaast kun je er in 
het voorjaar en de zomer genieten van 
een divers en kleurrijk spectrum 
aan libellensoorten.  

Rijke cultuurgeschiedenis
De rijke cultuurgeschiedenis 
van het Leudal is goed af 

te lezen aan de aanwezigheid van 
historische wegen en paden, steilranden, 
hakhoutbossen, heidevelden en oud 
bouw- en grasland in het gebied. 
Daarnaast vind je er grafvelden met 
grafheuvels en urnenvelden die dateren 
uit de brons- en ijzertijd.  
Het gerestaureerde grafveld bij de Busjop 
in Heythuysen is het bekendste en meest 
in het oog springende. 

De dorpen rond het Leudal vormen een 
middeleeuwse kringnederzetting. 
In het gebied aan de binnenkant van de 
kring deden de bewoners van de dorpen 
aan schapenbegrazing en oogsten ze 
bomen en hakhout. Verbindingsroutes 
voor reizigers en vee zorgden ervoor dat 
mensen gemakkelijk door het gebied en 
van dorp naar dorp reisden. 
Het in 1240 gestichte klooster  
Sint-Elisabethsdal was het eerste grote 
bouwwerk dat in het Leudal verrees.  
Een ander markant bouwwerk in 
het gebied is de door de beroemde 
Limburgse natuuronderzoeker Eugène 
Dubois gebouwde uilentoren op het 
landgoed De Bedelaar. 

Flora en fauna
In het Leudal vinden we verschillende 
biotooptypen. Het gebied is een mozaïek 
van natte beekdalen, wat hoger gelegen 
droge zandgronden, zandduinen, 

Midden-Limburg herbergt diverse natuurparels met bijzondere flora en fauna. Een van hen is het Leudal, een gebied 
waar oorspronkelijke natuur en kleinschalig, extensief beheerd cultuurlandschap hand in hand gaan.

natuur

Natuur en cultuurlandschap 
komen samen in het Leudal
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Oude wijnstokken bieden een betere 
kwaliteit, maar zijn minder productief 
dan jongere stokken. Het zijn allemaal 
factoren die hun weerslag hebben op 
het karakter en de smaak van de 
uiteindelijke wijn.

Ook de selectie van druiven in de 
wijngaard beïnvloedt de smaak. 
Doet de wijnboer dit handmatig of 
machinaal? “Kleine verschillen tussen 
deze variabelen zorgen ervoor dat een 
chardonnay in bijvoorbeeld Chablis 
(Frankrijk) anders smaakt dan in de 
Thracische Vallei (Bulgarije). 
Moeder Natuur legt de basis, maar hoe 
de mens ermee omgaat bepaalt ook 
voor een deel de precieze smaak en het 
specifieke karakter van een wijn”, 
aldus Alex.

De prijs van een wijn hangt deels af van 
de bovengenoemde factoren, 
maar tevens van enkele additionele 
zaken. “Denk aan de naam en faam 
van een wijntype of merk, vraag en 

aanbod, aanprijzing door bekende 
mensen, de vorm en dikte van 
de fles of de labels. Zijn de 
etiketten gemaakt door een 
bekende artiest of de designer 
om de hoek? Mensen die op 

zoek zijn naar de wijn die 
bij hun smaak 

past en willen 
experimenteren 

met de 
verschillende 

soorten en types, 
kunnen altijd bij ons 

langskomen voor 
een deskundig advies”, 
besluit Alex.

Stille, mousserende en 
versterkte wijnen
Veruit de meeste wijnen kun 

je groeperen in een van de volgende 
drie types: stil, mousserend en versterkt. 
Mousserende wijn, in de volksmond 
vaak bubbeltjeswijn genoemd, bevat 
koolzuurgas. Mousserende wijnen worden 
in verschillende landen gemaakt, maar 
de bakermat van deze wijntraditie ligt in 
Frankrijk. De diverse champagnesoorten, 
maar ook prosecco, cava en sekt zijn 
bekende exponenten van deze wijnstijl. 
Versterkte wijn is een wijntype waar de 
producent extra alcohol aan toevoegt, 
waardoor de natuurlijke suikers van 
de druif in de wijn blijven. Bekende 
voorbeelden zijn port (Portugal), vin doux 
naturel (Frankrijk) en marsala (Italië).

De meeste wijnen horen thuis in de 
categorie stille wijnen. Die zijn er in drie 
soorten: rode wijn, witte wijn en rosé. 
“Het kleurverschil heeft te maken met de 
productiewijze. Bij rode wijn blijven de 
schillen van de druiven lang in contact 
met het sap, waardoor de kenmerkende 
rode kleur ontstaat. Bij witte wijnen is dit 
contact er niet, terwijl rosé een tussenvorm 
tussen rood en wit is waarbij er slechts 
kort contact is tussen de schillen en het 
sap”, vertelt Alex Storms, eigenaar van 
Wijnkoperij Alex Storms. 

Temperatuur van vergisting
De temperatuur van vergisting en manier 
van bereiden speelt eveneens een 
belangrijke rol bij het bepalen van de 
wijnstijl. Bij het oxidatieve werkproces vindt 
de gisting plaats in open tanks of in houten 
vaten/foudres. De tannines, maar ook 
de kleur, het aroma en de smaakstoffen, 
worden zo aan de schillen onttrokken. 

Bij de reductieve productiemethode is 
de wijn hermetisch afgesloten en speelt 
zuurstof geen rol. Hierdoor ontstaan 
primaire aroma’s.  

Bij malolactische gisting, een gangbaar 
proces bij veel rode wijnen, zet een 
melkzuurbacterie het natuurlijk aanwezige, 
scherpe appelzuur in wijn om in milder 
melkzuur. Bij witte wijnen gebeurt dat niet 
of minder, vooral omdat veel witte wijnen 
hun karakter, smaak en charme ontlenen 
aan hun frisheid. Bij witte wijn vindt het 
gistingsproces op een lagere temperatuur 
(15-20 graden) plaats dan bij rode wijn 
(25-30 graden). Dit draagt ook bij aan het 
karakterverschil tussen de twee wijntypen.

Natuur en mens
Wijn is een natuurproduct waar 
de mens veel invloed op kan 
uitoefenen. Het begint bij de 
keuze van de wijnstok. 
Zo heeft iedere druivensoort 
een ander rijpingsproces 
en verschillende 
basiseigenschappen 
en -kenmerken. 
Waar een 
bepaalde druif 
wordt aangeplant, 
heeft weer te 
maken met  de 
expositie van 
de wijngaard 
ten opzichte 
van de zon, 
algemene temperaturen, 
de nabijheid van de zee 
en grondgesteldheden. 
Daarnaast speelt de 
ouderdom van de 
wijnstokken een rol. 

Als je een wijnbar of wijnspeciaalzaak bezoekt, word je misschien wel overweldigd door de keuzerijkdom en exotisch 
klinkende namen. Tijd voor een korte introductie van de verschillende wijntypes en bereidingswijzen die het 
keuzeproces wat makkelijker maakt. 

genieten

Wegwijs in verschillende 
wijntypen
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om in het voorjaar en de zomer veel 
te wandelen. De kans op blessures 
en voetklachten (blaren, hielspoor, 
verzwikkingen) in de maanden met 
mooi weer groeit namelijk als je dan 
plots kilometerslange wandelingen  
gaat maken na een lange periode van 
winterse inactiviteit. 

Zorgverzekering
Het late najaar is ook de periode 
waarin de meeste mensen hun 
zorgverzekering goed onder de loep 
nemen, bijvoorbeeld om te kijken of 
er nog ruimte is voor het aanschaffen 
van nieuwe zooltjes. Kom ik nog in 
aanmerking voor een vergoeding?  
Hoe hoog zijn de vergoedingen waar  
ik volgend jaar op kan rekenen?  
Verandert er iets ten opzichte van het 
afgelopen jaar? “Dit zijn allemaal vragen 
die je goed moet nalopen. Het scheelt 
namelijk als je nog iets terugkrijgt en 
al weet waar je volgend jaar op kunt 
rekenen”, besluit Vivian.  

weken per jaar. De combinatie van 
niet lekker zittende of slecht passende 
skischoenen en de lichaamshouding die 
je aanneemt bij het skiën, kan leiden tot 
ongemakken als pijnlijke of tintelende 
voeten en tenen.

“Het helpt om extra zooltjes in de 
skischoenen te dragen. Die zorgen voor 
meer comfort en kunnen indien nodig 
de voetstand corrigeren”, vertelt Vivian 
Heijligers, podotherapeut bij AV Voetzorg. 
“Als je zelf skischoenen hebt, kunnen wij 
die zooltjes helemaal op maat maken. 
Huur je ter plekke skischoenen? Dan is het 
belangrijk om meerdere schoenen goed 
te passen. Beslis niet te snel en maak een 
weloverwogen keuze.”

In beweging blijven
Tussen november en maart nodigt het 
weer vaak minder uit om buiten iets te 
ondernemen. Toch is het belangrijk om 
ook in de wintermaanden in beweging 
te blijven, zeker als je gewend bent 

Valpartijen voorkomen  
met een goed profiel
De herfst en winter gaan 

vaak gepaard met verraderlijke 
weersomstandigheden. Natte bladeren, 
sneeuw en ijs verhogen bijvoorbeeld de 
kans op glij- en valpartijen. Een goede 
remedie tegen eventuele ongelukken? 
Een goed profiel onder de schoenen.  
Wat precies het ideale profiel is,  
hangt een beetje af van de ondergrond. 
Maar een grof profiel met een goede 
antisliplaag verkleint de kans op een 
onverhoopte valpartij aanzienlijk.

Zorgeloos en pijnloos skiën
Tijdens de wintermaanden trekken heel 
wat Nederlanders richting de Alpen voor 
een mooie wintersportvakantie.  
Maar skiën is een sport die best zwaar is 
voor de voeten. Je voeten en tenen staan 
meer naar voren gebogen dan normaal 
en nemen een enigszins onnatuurlijke 
houding aan. Bovendien draag je de 
skischoenen maar een paar dagen of 

Na een lekker lange nazomer zitten we inmiddels weer volop in de winter. Tijd voor gezellige avonden onder de 
kerstboom, sportieve en/of ontspannende (wintersport)vakanties en lange winterwandelingen. Ook in deze periode is 
het belangrijk om goed voor je voeten te zorgen.

Gezondheid

Zorg goed voor je voeten 
in de wintermaanden
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partner van de liefste. Na heel wat jaren 
werkzaam te zijn geweest in de horeca 
maakte ik in 2012 de overstap naar de 
uitvaartbranche, een vakgebied waarin 
ik vanaf de allereerste dag met liefde 
en passie werkzaam ben. Het heeft mij 
altijd gefascineerd wat verlies en afscheid 
nemen doet met mensen. In de afgelopen 
jaren ben ik werkzaam geweest bij een fijn 
familiebedrijf in een andere regio. Daar heb 
ik veel lieve families mogen begeleiden 
naar de dag van het afscheid toe.

Als uitvaartverzorger regel 
je veel, maar kun je niet 
alles alleen. Er zijn diverse 

momenten waarop je helpende handen 
nodig hebt om je te assisteren om alles 
prettig en correct te laten verlopen. 
Gelukkig heb ik fijne mensen in mijn 
netwerk die hand- en spandiensten voor 
me verrichten op piekmomenten. 

Sinds de start van Maurice Uitvaart & 
Nazorg in 2017 is het aantal mensen dat 
ik incidenteel inschakel blijven groeien. 
Zo heb ik in de afgelopen maanden naar 
volle tevredenheid regelmatig mogen 
samenwerken met Natascha Peters.  
Met ingang van 1 november 2022 is zij 
daarom officieel als uitvaartverzorger in 
dienst bij Maurice Uitvaart & Nazorg. 

Natascha stelt zich graag voor: 
“Lucht, rust en overzicht creëren in alle 
chaos. Dat is wat mij drijft in mijn werk.
Mijn naam is Natascha, 47 jaar, moeder 
van twee kanjers van kinderen én 

In dit vak spreek je vaak met collega’s.  
Zo ben ik ook Maurice tegengekomen.  
Een oprechte man die handelt vanuit zijn 
hart. Precies zoals ik mijn werk zelf ook 
uitvoer. Zo ontstond dan ook het idee om 
onze krachten te bundelen. Inmiddels 
werken we nu ruim zes maanden samen 
en ben ik in die periode al veel mooie 
ervaringen rijker geworden.

Met mijn interesse voor de mens en voor 
het leven richt ik mij op een essentieel 
stuk van rouw. Het natuurlijk omgaan 
met de dood is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Door het bespreekbaar 
te maken creëer je de lucht, de rust en het 
overzicht die op dat moment nodig zijn.

Ons uitgangspunt is dat het belang van 
‘onze’ families altijd voorop staat. Wij geven 
een afscheid zo persoonlijk mogelijk vorm 
door te luisteren, te voelen en te denken in 
mogelijkheden. Want ieder mens is uniek 
en verdient een uniek afscheid waarin 
herinneringen samenkomen.”

Maurice 
Uitvaart & Nazorg

ELKE UITVAART IS MAATWERK
Opbaarmogelijkheden naar keuze

Neutraal en onafhankelijk

Geheel Midden-Limburg

Standaard zit niet in m’n woordkeuze

Voor elke verzekering

Opgravingen

Voorbesprekingen

Persoonlijk betrokken

Voordeliger dan...

T 06-41721519
www.maurice-uitvaart.nl
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een toplaag van HPL is aangebracht. 
Dankzij deze combinatie heb je niet te 
maken met goedkoop plastic of lastig 
te onderhouden tapijt, maar materialen 
die ruim twintig jaar meegaan en ook 
daarna nog bruikbaar zijn”, vertelt Miguel 
Rodrigues, mede-eigenaar van Karakter 
Traprenovaties en Interieurbouw.  
Dit is tevens een duurzamere oplossing 
dan hout, dat je om de vijf jaar opnieuw 
moet schilderen.

Waardevermeerdering
Tot slot heeft een goed uitgevoerde 
traprenovatie een esthetisch 
aantrekkelijke kant die financieel voordeel 
oplevert. De trap wordt namelijk een 
echte eyecatcher die de waarde van 
een huis vermeerdert. In de regel kun je 
stellen dat je dankzij een professionele 
traprenovatie zeker zo’n vijftig procent 
van de investering bij de woningwaarde 
mag optellen. Kortom, kiezen voor een 
kwalitatief hoogwaardige traprenovatie 
gaat gepaard met een flinke investering, 
maar levert op de korte, middellange en 
lange termijn veel praktische, esthetische, 
duurzame en financiële voordelen op.

met het oog op de lange termijn en de 
toekomstbestendigheid van de woning.  

Minder onderhoudswerk
Kiezen voor een traprenovatie met HPL 
heeft ook op het vlak van onderhoud 
legio voordelen. Waar de goedkopere 
grijze en zwarte antislipstrips relatief veel 
vuil, viezigheid en stof vasthouden, 
is hier bij HPL geen sprake van. 
Een van de sterke eigenschappen van 
HPL is namelijk dat het materiaal stof- en 
vuilafstotend is. 

In vergelijking met tapijt zijn treden van 
HPL veel gemakkelijker schoon te maken. 
In plaats van keer op keer een zware 
stofzuiger de trap op te sjouwen, wat niet 
zonder gevaren is, hoef je bij HPL de trap 
alleen af en toe schoon te maken met een 
licht vochtig doekje. Je bespaart jezelf dus 
veel tijd en inspannend werk. 

Duurzaam product
Kies je voor een traprenovatie met 
overzettreden van HPL? Dan profiteer je 
van een duurzaam product. “De kern van 
de HPL-tree bestaat uit HDF, waarover 

Vitaal en veilig in je  
eigen huis
We worden met zijn allen 

steeds ouder en blijven langer vitaal en 
zelfstandig in het eigen huis wonen. 
Dit is niet alleen een wens van veel 
mensen, maar ook een trend die de 
overheid stimuleert om zorgkosten 
beheersbaar te houden. Een degelijke, 
veilige en makkelijk te onderhouden trap 
is een absolute must als je tot op hoge 
leeftijd zelfstandig blijft wonen. 

Als je kiest voor een traprenovatie en 
opteert voor het materiaal HPL bij het 
bekleden van de treden, 
profiteer je van een krachtige, 
uit aluminium vervaardigde 
antisliplegering die het risico op 
uitglijders en valpartijen minimaliseert. 
Met HPL is de trap met schoenen, 
sokken, pantoffels en zelfs blote voeten 
veilig te belopen. Raak je slechter ter 
been? Dan kan het zijn dat er op enig 
moment een traplift nodig is. 
Een professionele traprenovatie maakt 
de trap geschikt voor het inbouwen 
van zo’n lift en is dus een prima keus 

Bezit je een koopwoning? Dan is een traprenovatie om meerdere redenen een goede investering die zich op 
verschillende manieren terugverdient. Tijd om eens te kijken naar de belangrijkste praktische en esthetische voordelen 
van een professioneel uitgevoerde traprenovatie.

interieur

Waarom een 
traprenovatie een goede 
keus is voor huizenbezitters
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en helemaal doorontwikkeld voor een 
optimale isolatie”, weet Ralph.

Daarnaast heeft kunststof veel minder 
onderhoud nodig dan hout. Je veegt 
er even over bij het wassen van de 
ramen en klaar ben je. Bovendien 
hoef je de kozijnen niet regelmatig te 
verven of te vervangen als je een keer 
een ander kleurtje wilt. Folie over de 
kozijnen trekken is voldoende om de 
kleur te veranderen. Wil je toch het 
klassieke uiterlijk van hout, maar het 
onderhoudsgemak van kunststof? 
Dan kies je voor een retroprofiel dat de 
look en feel heeft van hout, maar de 
isolerende werking en het gemak in 
onderhoud bezit van kunststof. 

En inbrekers zullen je huis eerder links 
laten liggen als ze niet naar binnen 
kunnen kijken. 

Beglazing
Ook de beglazing van je ramen speelt 
een belangrijke rol. Zo isoleert dubbel 
glas wel drie tot vijf keer zo goed als 
enkel glas. Met modern triple glas til je 
de besparing naar een nog hoger niveau 
aangezien dit tot zes keer beter isoleert 
dan klassiek dubbel glas en zelfs twaalf 
keer beter dan enkel glas. “Gezien de extra 
energiebesparingen die de verbeterde 
isolatie oplevert, 
heb je de extra investering in triple glas 
snel terugverdiend”, weet Ralph van 
de Venne, eigenaar van Minkenberg 
Rolluiken uit Herkenbosch.

Kunststof kozijnen
Ook de kozijnen kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren aan een nog betere 
isolatie van je woning. Kunststof kozijnen 
hebben een betere isolatiewaarde dan 
kozijnen die uit hout of aluminium zijn 
vervaardigd. “Het profiel dat wij hebben 
is bijvoorbeeld pas drie tot vier jaar oud 

Veelzijdige rolluiken
Met isolerende rolluiken 
voorkom je dat in de winter 

veel warmte in huis verloren gaat. 
Tegelijkertijd verhinder je in de zomer 
juist dat de kracht van de zon je woning 
in korte tijd verandert in een zweethok. 
Berekeningen wijzen uit dat rolluiken 
leiden tot wel veertig procent minder 
warmte- en koudteverlies, omdat ze 
de stilstaande lucht tussen de lamellen 
en kozijnen blokkeren. Je airco en 
verwarming hoeven zelfs in de heetste 
en koudste maanden niet op volle toeren 
te draaien, wat een flinke opsteker is als 
je kijkt naar de torenhoge energie- en 
gasprijzen. Producenten experimenteren 
inmiddels ook al met rolluiken zonder 
bekabeling die je rechtstreeks op 
zonnepanelen kunt aansluiten.

Daarnaast hebben rolluiken het 
voordeel dat ze verduisterend en 
inbraakvertragend werken. Zo kun je ‘s 
zomers of in het najaar (wanneer de zon 
vaak hinderlijk laag staat) rustig de krant 
of een goed boek lezen zonder hinder te 
ondervinden van invallend zonlicht. 

In een tijd waarin energieprijzen de pan uitrijzen en het in de zomer vaak bloedheet is, vormt woningisolatie een 
belangrijk thema. Het is bovendien een trend die makkelijker en betaalbaarder wordt gemaakt door diverse 
financierings- en subsidieregelingen (ISDE, Nationaal Warmtefonds). Met een combinatie van rolluiken, kunststof kozijnen 
en de juiste beglazing zorg je voor een betere isolatie en is het jaarrond prettig toeven in jouw huis.

duurzaam

Zo isoleer je jouw 
woning optimaal
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Breng letters uit de puzzel over naar 
de hokjes met dezelfde nummers.

Horizontaal: 1 rangtelwoord 
6 bloem 11 spierbehandeling 
14 schone jongeling 
17 muzikale hulde 20 speelkaart 
21 voedingsstof 23 jury 
24 of dergelijke 25 planeet 
26 mijns inziens 27 opbrengst 
30 zandheuvel 31 veldfles 
33 tennisterm 35 deel v.e. geweer 
37 prent 38 bloemenoptocht 
40 optreden 42 sprookjesfiguur 
44 bouwland 47 bloeiwijze 
49 dans 52 achter 53 inkeping 
54 en andere 55 wijnmaat 
58 vordering 59 keet 61 vreemde 
munt 63 ijsdrank 64 aantekening 
67 kaartje 68 invoer.

Verticaal: 2 verbittering 
3 vorstentitel 4 kledingstuk 5 boom 
6 domina 7 Turks bevelhebber 
8 deel v.h. lichaam 
9 land in Azië 10 legerrang 
12 kortschrift 13 scheepsleuning 
15 uitgestorven vogel 16 deel v.h. 
gezicht 18 inham 19 proefopname 
21 kerel 22 bloem 28 voorspoed 
29 Russisch heerser 31 kledingstuk 
32 zuurdeeg 34 etcetera 
36 tennisterm 39 land in Noord-
Amerika 41 plakband 42 koel 
43 medemens 45 vaartuig 46 nobel 
48 ontlastend bewijs 50 liefdesgod 
51 smekend verzoek 56 grondsoort 
57 fijngebouwd 59 vergrootglas 
60 kelner 62 strafwerktuig 
63 visgerei 65 motorraces 
66 ter inzage.

Ook benieuwd
naar onze heerlijke
maaltijden?

Vraag dan een proefpakket aan via

www.maaltijdservice.nl
klantenservice@maaltijdservice.nl
0413-432023
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Daarnaast moet iemand qua levensstijl 
passen in een bepaalde buurt. Het is niet 
ideaal als in een buurt met veel senioren 
iemand komt wonen die veelvuldig tot 
diep in de nacht doorfeest en om de 
haverklap de muziek op standje burenruzie 
heeft staan. Andersom geldt hetzelfde 
voor iemand die enorm op zijn rust gesteld 
is en een appartement of huis midden in 
een levendige studentenwijk op het oog 
heeft. Een goede verhuurmakelaar helpt 
verhuurders bij het vinden van de juiste 
huurder en realiseren van een goede 
match, bijvoorbeeld door het voorstellen 
van de huurder aan de verhuurder en het 
uitvoeren van een uitgebreide screening 
van potentiële huurders. Die bestaat 
vaak uit een BKR-controle, een juridische 
EDR-check, een forumcheck (online 
betaalgedrag), Experian-check  
en ID-check.

prachtig gezinnetje gesticht en koopt 
de ruime gezinswoning van C. C is al op 
leeftijd en niet meer zo mobiel en koopt 
daarom de gelijkvloerse bungalow van A.”

Met een systeem als ‘MATCH je woning’ 
profiteer je van transparantie en maatwerk. 
Zo staat de verkoopprijs vast. Overbieden 
en tot in den treure onderhandelen is niet 
meer aan de orde. Wel zo goed voor de 
gemoedsrust van alle betrokken partijen. 
Daarnaast is een woning alleen te koop als 
er sprake is van een goede woningmatch. 
Er zijn dus ook geen kijkers of talloze 
bezichtigingen. 

De juiste huurder
Maar hoe zit het op de huurmarkt?  
Hoe creëer je binnen dat segment 
een match waar iedereen (huurders, 
verhuurders, omwonenden) blij van wordt? 
Een goede screening is volgens Mariëlle 
essentieel voor het vinden van de juiste 
overeenkomsten. “Dan moet je natuurlijk 
allereerst denken aan het financiële 
gedeelte. Hoe zit het met de solvabiliteit? 
Kan iemand op basis van zijn inkomen de 
woning betalen of verdient hij of zij amper 
meer dan de huursom?” 

Onzichtbaar
Je hebt plannen om te 
verhuizen, bijvoorbeeld omdat 

je groter of juist kleiner wilt gaan wonen. 
Of omdat je misschien toe bent aan een 
verandering van omgeving. Voordat je 
die stap zet, wil je natuurlijk eerst een 
nieuw huis kopen. Verloopt dat proces niet 
vlotjes? Of zie je het niet zo zitten om je 
huidige woning op een platform als Funda 
te zetten, waarop iedereen kan reageren? 
Begrijpelijk. Maar het nadeel is wel dat 
jouw huis dan langer onzichtbaar blijft 
voor geïnteresseerde kopers. Best zonde.

Match je woning
Gelukkig is er een prima manier voor het 
vinden van de perfecte oplossing.  
“Een concept als ‘MATCH jouw woning’ 
richt zich op het in kaart brengen van 
woningen die normaal veelal onzichtbaar 
blijven”, vertelt Mariëlle Gerads van Maison 
Makelaars RMRE. “Er zijn verschillende 
manieren om een match te maken.  
Denk bijvoorbeeld aan A die het huis 
koopt van B en vice versa. Maar ook aan 
een complexere situatie waarin A, die 
kleiner wil gaan wonen, het appartement 
koopt van B. B heeft inmiddels een 

Levert de verwoede zoektocht naar je droomwoning jou vooral ergernis en frustratie op? Enorm vervelend natuurlijk. 
Maar ook weer niet zo vreemd in een tijd waarin het aantal beschikbare huizen beperkt is, de doorstroming te wensen 
overlaat en de prijzen en biedingen nog steeds hoog zijn. Maar wat als er nu een manier is om toch tot een prachtige 
match te komen die alle partijen een fijn en tevreden gevoel geeft?

onroerend goed

Zo vind je de juiste match 
op de woningmarkt
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0495 63 2450

Mail  alex@storms.nl
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Bordeaux moet 
op zijn tellen 
passen...
- Pascal Marty, voormalig 
wijnmaker van Baron  
Philippe de Rothschild

€8,95
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€6.75
€4,95

Grand Seigneur
Merlot/Cabernet 
Sauvignon
Central Valley, 
Chili

Love
Central Valley, Chili

Mariposa Gran Reserva
100% Carmenère
Cachapoal Valley, 
Chili
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PRAKTIJK VOOR 
PODOTHERAPIE
T:  0475 21 56 21
E:  info@avvoetzorg.nl
W:  www.avvoetzorg.nl
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W:  www.avvoetzorg.nl

Last van uw voeten?  
Knie- heup- of rugklachten?

Tijdens een zorgvuldig onderzoek achterhalen 
wij de oorzaak van de klachten, waarna wij 
deze kunnen verhelpen.

Podotherapie wordt meestal vergoed door 
zorgverzekeraars en staat los van het eigen 
risico.

Het leven is te mooi om stil te zitten!

Wij helpen u er graag vanaf!
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Daarnaast zijn moderne elektrische 
luchtpompen als de Ride F511 en 
A922 uitgerust met een oplaadbare 
usb-batterij, waardoor je ze tevens 
als powerbank kunt gebruiken. 
Wel zo handig als je onderweg bent 
en je telefoon bijna leeg is. Dankzij een 
heldere display en ingebouwde zaklamp 
zie je ook bij weinig licht altijd wat je aan 
het doen bent. Diverse verloopnippels 
voor verschillende toepassingen zorgen 
ervoor dat de elektrische luchtpompen 
multifunctioneel inzetbaar zijn. 
De A922 heeft bovendien een 
ingebouwde functie voor het 
gecontroleerd ontluchten van banden. 
Erg handig voor weggebruikers die 
regelmatig wisselen van bandenspanning. 
Met een extra 12-voltkabel pomp je 
moeiteloos over de accu van het voertuig 
als je de batterij van je pomp wilt sparen.

Blijven ontwikkelen
Innovatie en verbetering blijven ook in 
de wereld van de elektrische pompen 
belangrijk. “We zijn voortdurend bezig 
met het verbeteren van producten op 
basis van feedback die we van klanten 
krijgen. Zo hebben we al verschillende 
verbeteringen aan pompen 
doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een 
hogere maximale druk, een helderder 
scherm, nauwkeurigere drukmetingen 
en minder geluid. Begin 2023 komen we 
bovendien met een pomp met nieuwe 
functionaliteiten”, besluit Joris.

een specialist op het gebied van 
elektrische bandenpompen en 
mini-compressoren.

Ben je op zoek naar een pomp voor het 
zwaardere werk? Dan biedt de grotere 
(maar toch makkelijk in de auto of 
rugzak mee te nemen) Ride A922, 
met een pompcapaciteit van maar liefst 
dertig liter, uitkomst. Met deze handige 
compressor pomp je ook makkelijk 
de banden van motoren en grote, 
zwaarbelaste voertuigen op. 
Denk bijvoorbeeld aan campers, 
vouwwagens, bestelwagens en 
aanhangers. Zowel de Ride F511 als 
de A922 hebben een maximaal bereik 
van 10,3 bar en zijn zodoende geschikt 
voor vrijwel alle toepassingen. 

Multifunctioneel
Veel moderne elektrische luchtpompen 
zijn multifunctioneel en doen meer dan 
alleen lucht bijpompen. Zo beschikken 
ze over de juiste technologie om thuis of 
onderweg de actuele bandenspanning 
te meten. Als je een doelwaarde instelt, 
stopt de pomp automatisch op het 
moment dat je de juiste spanning 
bereikt. Voorgeprogrammeerde 
luchtdrukstanden in vier eenheden 
(psi, bar, KPI, kilogram per vierkante 
centimeter) helpen je om snel en 
eenvoudig de juiste luchtdruk te kiezen. 
De pomp onthoudt tevens de laatst 
ingevoerde waarde.

Juiste spanning 
Trek je eropuit met de auto, 
fiets of mountainbike? 

Dan is het belangrijk om dat te doen 
met de juiste hoeveelheid lucht in je 
banden en de correcte bandenspanning. 
Goed opgepompte autobanden zorgen 
bijvoorbeeld voor een betere wegligging 
en helpen je auto om zuiniger te rijden. 
Ga je met je mountainbike het bos in 
voor een uitdagend ritje over oneffen 
zandpaden vol hobbels en takjes? 
Dan verkleinen goed opgepompte 
banden met de juiste spanning het risico 
op valpartijen en lekke banden. En een 
potje voetbal met je maten of kinderen 
is natuurlijk een stuk leuker met een 
goed opgepompte bal. 

Een pomp voor elke toepassing
Tegenwoordig heb je de vrijheid en 
luxe om te kiezen uit diverse elektrische 
luchtpompen die elk geschikt zijn voor 
een bepaald spectrum aan toepassingen. 
“De zeer compacte Ride F511 is ideaal 
voor het oppompen van de banden van 
alle soorten fietsen, rolstoelen, 
rollators en scootmobielen, 
maar bijvoorbeeld ook voor ballen. 
Daarnaast is het apparaat ook geschikt 
om bij autobanden periodiek enkele 
tienden van een bar bij te pompen. 
Het is bovendien een compact pompje 
dat prima in een bidonhouder of klein 
fietstasje gaat”, vertelt Joris Janssen, 
directeur van Donrox, 

Flink zwoegen om de banden van je auto of fiets op te pompen? Niet meer nodig. Met een moderne elektrische 
luchtpomp maak je deze klus een stuk makkelijker. Bovendien profiteer je van diverse extra voordelen en 
functionaliteiten. Mooi meegenomen toch?

techniek

De elektrische pomp: een 
onmisbaar maatje voor onderweg
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8 Winkels in Limburg

VAKKUNDIGE INSTALLATIESERVICE. DAT IS HANDIG!

Onze bezorgers leveren je aankoop bij jou thuis en plaatsen een apparaat indien 
gewenst direct op de juiste plek, ook op zolder of in de kelder!  Heb je geen tijd 
of weet je niet hoe je jouw nieuwe aankoop goed installeert? Kies dan voor onze 
installatieservice. Onze eigen monteurs installeren je apparaat vakkundig en 
geven jouw een korte uitleg, zodat je direct weet hoe alles werkt.

JOUW LOKALE ELEKTRONICA- 
EN WITGOEDSPECIALIST!

Wij zijn jouw lokale elektronica- en witgoedspecialist en zijn 7 dagen 
per week geopend! Wij adviseren je graag bij jouw aankoop, maar ook 
voor al je vragen of service-zaken staan wij voor je klaar. Zowel in onze 

winkel, webshop als telefonisch.

Daar word ik vrolijk van!

MEER DAN... 

...1400m2 winkeloppervlakte!

...100 wasmachines & wasdrogers!

...120 televisies!

...80 inbouwapparaten!

...60 koel/vrieskasten!

...60 stofzuigers!

...30 espresso-automaten!

 En nog veel meer!

Mark
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met de vier markante hoektorens die 
nu zo typerend zijn voor het bouwwerk. 
In de Tachtigjarige Oorlog gebruikte 
Willem van Oranje het kasteel tijdelijk als 
hoofdkwartier tijdens de belegering van 
Roermond. Die militaire actie ontaardde in 
een bloedbad en slaat vanuit een 
Zuid-Nederlands perspectief een stevige 
deuk in het imago van Willem de Zwijger 
als heldhaftige bevrijder van het vaderland.    

berekeningen is in deze fase belangrijk.
Een goede communicatie is eveneens 
essentieel. Werkzaamheden deels in 
eigen beheer uitvoeren zonder de andere 
uitvoerende partijen hier tijdig van op de 
hoogte te stellen is vragen om problemen. 
Kijk bij het kiezen van aannemers en 
vakspecialisten (elektriciens, stukadoors) 
naar meer dan alleen de prijs. 
“Goedkoop is vaak duurkoop. Ik heb al 
meegemaakt dat alles opnieuw moest 
omdat werk amateuristisch was uitgevoerd 
en niet voldeed aan de regels van onder 
meer het Bouwbesluit. 
Zelf ben ik ook kritisch bij het selecteren 
van samenwerkingspartners”, 
besluit Raymond.

toebehoorde aan Didderic van Oest. 
Enkele generaties later trouwde Isabella 
van Oest met Arnold Schenk van 
Nydeggen, waardoor het gebouw in 
handen kwam van een ander geslacht. 
Kasteel Hillenraad had in de veertiende 
eeuw hoogstwaarschijnlijk een totaal 
ander uiterlijk dan tegenwoordig.  
Historici denken dat het destijds niet veel 
meer was dan een groot, rechthoekig huis 
met op een van de hoeken een ronde toren. 

In de zeventiende en achttiende eeuw 
(in 1703 wisselde het kasteel opnieuw van 
eigenaar en kwam het in handen van het 
markgrafelijk geslacht Van Hoensbroeck) 
volgden nog diverse verbouwingen en 
werd het kasteel uitgebouwd, onder meer 

Allemaal details die je meeneemt in het 
bouwplan. Een goede tekening leidt tot 
minder fouten en minder dubbel werk, 
wat gunstig doorwerkt in de kosten en het 
eindresultaat. Geen bouwtekening maken 
als je niet vergunningsplichtig bent? 
Een slecht idee. “Hoe leg je zonder 
tekening aan de aannemer uit wat je 
precies wil? En welke materialen wil je waar 
gebruiken? Een goede bouwtekening kost 
wat, maar wat zijn tweeduizend euro op 
de zestig- of zeventigduizend die al gauw 
gemoeid zijn met een aanbouwproject? 
Het ergste is als er iets wordt gerealiseerd 
dat niet aan de wensen voldoet”, 
aldus Raymond.

Goede maatvoering
Een ander belangrijk aspect van een 
verbouwing is de maatvoering. Begin met 
een schetsontwerp. Is dit goedgekeurd 
door de opdrachtgever en eventueel de 
gemeente? Dan kun je het uitwerken 
tot een bestektekening. Deze bestaat uit 
plattegronden, gevels en details. Ook het 
opstellen van de constructietekeningen en 

Kasteel Hillenraad (ook 
vaak geschreven als Kasteel 
Hillenraedt) ligt tussen 

Swalmen en Boukoul en is zonder twijfel 
een van de markantste en statigste 
gebouwen in Midden-Limburg. Het is een 
grotendeels uit baksteen opgetrokken, 
vierkante waterburcht die stamt uit de 
veertiende eeuw. Het bouwwerk bestaat 
uit een omgracht hoofdgebouw met vier 
hoektorens, een voorburcht, een aantal 
bijgebouwen en een fraai en rustiek 
kasteelpark. De toegangsweg naar het 
kasteel voert over een brug met vier 
bogen richting de hoofdburcht. 
In een document uit 1380, een van de 
eerste keren dat het gebouw benoemd 
wordt, staat dat het kasteel destijds 

Vergunning of niet?
De eerste vraag is of je 
vergunningsplichtig bent.  

“Dit is altijd het geval als je in 
het voorerfgebied bouwt. In het 
achtererfgebied aanbouwen kan vaak 
vergunningsvrij. Let onder andere op het 
totale bebouwingspercentage 
en de bouwhoogte”, verduidelijkt 
Raymond te Meij, eigenaar van 
bouwkundig adviesbureau Bouw 
Consultancy Roermond.

Een goede basis
“Elke aanbouw begint met een goede 
basis en voorbereiding. Een slechte basis 
achtervolgt je het hele bouwproject 
lang”, stelt Raymond. Een duidelijke 
bouwtekening is essentieel. 
Die toont de bestaande situatie en helpt 
om (on)mogelijkheden bij het aanbouwen 
vroeg te signaleren, zeker als je er een 
tekening van de gewenste toestand 
naast legt. Kun je een wand doortrekken 
zoals de opdrachtgever het in gedachten 
heeft? Hoe zit het met het plafond?  

Kasteel Hillenraad: een korte geschiedenis

Een aanbouw? Hier moet je op letten
Is er gezinsuitbreiding op komst? Of wil je ruimer leven? Dan biedt een aanbouw uitkomst. Maar waar moet je op letten 
bij het realiseren van een aanbouw?

historie

historie

 @tummerselectro          @eptummers
T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

8 Winkels in Limburg

VAKKUNDIGE INSTALLATIESERVICE. DAT IS HANDIG!

Onze bezorgers leveren je aankoop bij jou thuis en plaatsen een apparaat indien 
gewenst direct op de juiste plek, ook op zolder of in de kelder!  Heb je geen tijd 
of weet je niet hoe je jouw nieuwe aankoop goed installeert? Kies dan voor onze 
installatieservice. Onze eigen monteurs installeren je apparaat vakkundig en 
geven jouw een korte uitleg, zodat je direct weet hoe alles werkt.

JOUW LOKALE ELEKTRONICA- 
EN WITGOEDSPECIALIST!

Wij zijn jouw lokale elektronica- en witgoedspecialist en zijn 7 dagen 
per week geopend! Wij adviseren je graag bij jouw aankoop, maar ook 
voor al je vragen of service-zaken staan wij voor je klaar. Zowel in onze 

winkel, webshop als telefonisch.

Daar word ik vrolijk van!

MEER DAN... 

...1400m2 winkeloppervlakte!

...100 wasmachines & wasdrogers!

...120 televisies!

...80 inbouwapparaten!

...60 koel/vrieskasten!

...60 stofzuigers!

...30 espresso-automaten!

 En nog veel meer!

Mark

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

ALTIJD
DE BESTE
SERVICE

Dylano



Tel. 0475 725 975
Mobiel 06 5318 8901
Email info@viveremedia.nl
 

Wil je ook ontzorgd worden?
Neem dan snel contact op.

  SOCIAL MEDIA MARKETING
  SEO/SEA

  AVG (PRIVACY) INRICHTING
  UITGEVERIJ (VIVERE, MAGAZINE VOOR DE 50+)

  WEBSHOP
DRUKWERK

Web www.viveremedia.nl
Adres Produktieweg 1,  
 6045 JC Roermond

FIJNE FEESTDAGEN EN 
EEN SUCCESVOL 2023!

eindejaarsactie!
Reserveer één of meerdere diensten en ontvang €200,- korting*

*Excl. drukwerk. Geldig tot eind januari 2023. Korting wordt verrekend over de periode(s). 
Vraag naar de voorwaarden.
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het Duitse grensgebied prima bereikbaar”, 
aldus Roy van den Bergh, voorzitter 
van het Retailpark en eigenaar van de 
Intersport Megastore in Roermond. 
Bovendien ligt de historische binnenstad 
van Roermond op een steenworp afstand. 
Zeker in de winter en bij avondlicht toont 
Roermond zich van haar mooiste en 
sfeerrijkste kant. Door na het winkelen  
de binnenstad op te zoeken voor een 
mooie wandeling of uitgebreid diner,  
maak je van een bezoek aan het 
Retailpark moeiteloos een mooi en 
veelzijdig dagje uit.

Lekker smullen
Ook de smulpapen komen niets tekort in 
het Roermondse winkelpark. In de diverse 
horecalocaties vind je voor elk wat wils.  
Bij Bufkes geniet je bijvoorbeeld van 
typische Limburgse hapjes, terwijl bij 
Bakker Bart een uitgebreid assortiment 
aan smakelijke broodjes op je wacht. 
Zet je liever je tanden in een smakelijke 
burger? Dan heet Burger King je van 
harte welkom. Ook de betere oosterse 
versnaperingen ontbreken niet dankzij 
de aanwezigheid van Wok To Go. 
Maar je geniet in het Retailpark net zo 
makkelijk van typische wintertraktaties 
als delicieuze wafels met slagroom of een 
kop warme chocolademelk.

Uitstekend bereikbaar
“Naast het uitgebreide horeca- en 
winkelaanbod, is de ligging een van de 
grote voordelen van het Retailpark.  
Door de goede bereikbaarheid vlak naast 
zowel de A73 als N280, is de locatie het 
hele jaar door en vanuit het hele land en 

Gezelligheid in huis
Bij het Retailpark vind je 
alles om het in de donkere 

wintermaanden thuis extra gezellig 
te maken. Bij winkels als Rofra Wonen, 
Pronto Wonen, Jysk, Knibbeler Wonen en 
Henders en Hazel vind je de woontrends 
die passen bij het winterseizoen,  
terwijl je bij Blokker en Action prima 
slaagt voor de kerstversieringen die 
jouw huis en tuin helemaal in de 
decembersfeer brengen.

Het adres voor al je cadeaus
Ook voor de beste cadeaus is het 
Retailpark ‘the place to be’. Het nieuwste 
speelgoed voor je kinderen of kleine 
neefje? De laatste gadgets of apparaten 
voor een vriend die verzot is op gamen, 
fotograferen, films kijken of muziek?  
Of een nieuw tennisracket of sportoutfit 
om ook in de winter fit en strak in je lijf  
te blijven zitten? Door de diversiteit 
van het winkelaanbod, slaag je bij het 
Retailpark zeker.

De laatste kerstinkopen doen of fris beginnen aan het nieuwe jaar? En tegelijkertijd genieten van de sfeer die deze tijd 
van het jaar zo speciaal en gezellig maakt? Geen probleem in het Retailpark Roermond, waar een divers winkelaanbod 
samengaat met de sfeerelementen die je associeert met de winter en het klassieke kerstfeest.

shopping

Retailpark Roermond: veelzijdig 
winkelen in een gezellige wintersfeer



De langste wasstraat 
van Nederland

Alles voor een 
stralende auto.

Loperweg 1, Echt
0475-741389 

Platinastraat 26, Nederweert
0495-230002 

Altijd gratis en overdekt stofzuigen

Plaats voor 100 auto’s per uur
Hierdoor zijn er geen wachttijden

Wij maken ons eigen Osmose water
Water dat vlekvrij opdroogt

Volledige ontzorging
Wij stappen in uw auto en gaan door de wasstraat, terwijl u kan 
genieten van een gratis kop koffie

Wasstraat, buswasstraat (bus, pick-up, camper, caravan), 
Carclean afdeling

Nieuw in Nederweert: 
All-In Carwash Nederweert

Tegen inlevering van deze bon 

ontvangt u €5,-* korting op het 

programma Actief

- Op beide vestigingen geldig

- Geldig t.m. 31 januari 2023

- Alleen geldig op het basistarief

info@allincarwash.com
www.allincarwash.com
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Daarnaast is er een speciaal plekje 
gereserveerd voor regionale 
wijnspecialiteiten. Lang niet iedereen 
weet het, maar ook in Limburg wordt 
uitstekende en verrassende wijn 
geproduceerd. Denk bijvoorbeeld 
aan de wijnen die afkomstig zijn van 
Wijngoed Thorn, Wijndomein Aldeneyck 
(Maaseik), de Maastrichtse Apostelhoeve 
en Wijnkasteel Genoels-Eldern (Riemst). 
In de vinotheek zoek je een wijn uit die 
jou aanspreekt, om hem vervolgens op 
je gemak te nuttigen in de wijnbar, het 
restaurant of je hotelkamer. Je kunt ook 
een fles van je gading uitzoeken en mee 
naar huis nemen. 

“Iedereen moet, ongeacht het budget 
of de persoonlijke smaak, kunnen 
genieten van een goed glas wijn. 
Het is dan ook erg leuk en motiverend 
om mensen kennis te laten met 
smakelijke en verrassende wijnsoorten 
in ons restaurant en onze wijnbar”, 
besluit Rick.

glazen. Door te kiezen voor halve of 
hele glazen in plaats van flessen, is het 
ook met een iets smallere beurs prima 
mogelijk om te genieten van exclusieve 
wijnsoorten. Bijpassende hapjes of 
proefplanken maken de wijnervaring 
helemaal af. 

Vinotheek
Bij een wijnbar hoort ook een goede 
vinotheek. Dit is een bovengrondse 
wijnkelder met klimaatsturing waar 
je wijnen onder het perfecte klimaat 
bewaart, zodat je ze op de optimale 
temperatuur en helemaal op smaak  
kunt schenken. In de vinotheek 
van Hostellerie Munten vind je een 
uitgebalanceerd assortiment aan  
wijnen uit verschillende streken.  
Denk aan de traditionele Europese 
wijnregio’s in Frankrijk, Italië en Spanje, 
maar ook aan wijnen uit Oost-Europa 
en overzeese gebieden als Zuid-Afrika, 
Australië, Nieuw-Zeeland, Argentinië  
of Californië. 

Veelzijdige wijnervaring 
Een van de voordelen van een 
wijnbar is dat je er op een en 

dezelfde avond een spannende reis langs 
diverse wijngebieden en –tradities maakt. 
Je proeft en geniet naar hartenlust van 
de diversiteit die de wijnwereld te bieden 
heeft en maakt kennis met verrassende 
combinaties. “In de Wine Bar by Munten 
bieden we de mogelijkheid om minstens 
dertig verschillende wijnen per glas te 
bestellen”, vertelt Rick Renders,  
eigenaar van Hostellerie Munten.  
“Dit kan in verschillende vormen. Je kunt 
kiezen voor een borrel of aperitief,  
maar bijvoorbeeld ook voor een proeverij 
of speciale thema-avond.” 

Denk bijvoorbeeld aan een Italiaanse of 
Franse avond die helemaal in het teken 
staat van wijnen uit die landen.  
Het wijnserveersysteem Enomatic maakt 
het mogelijk om wijnen die je per glas 
serveert optimaal te bewaren en op te 
dienen in proefslokjes of halve en hele 

De feestdagen zijn hét moment om uitgebreid en onbezorgd te genieten. Van elkaar, van de sfeer, van lekker eten 
én van een goed glas wijn. Een avondje in een gespecialiseerde wijnbar combineert gezelligheid met een kwalitatief 
hoogwaardige en spannende wijnselectie.

lifestyle

Genieten van een 
veelzijdige wijnervaring



Solvayweg 12, Herten - 0475-332991
www.beitenkantoormeubelen.nl

KANTOORMEUBELEN
GEBRUIKTE

BEITEN
KANTOORMEUBELEN

Ook voor gebruikte kantoormeubelen kunt u 
bij ons terecht. Veel keus en variatie.

BEZOEK ONZESHOWROOM! 

www.modehuispleunis.nl

ANOTHERWOMAN | BETTY BARCLAY | DOLCEZZA | FRANK LYMAN | FUCHS 
SCHMITT | ATELIER GARDEUR | GERRY WEBER | GIL BRET | GOLLEHAUG

JOSEPH RIBHOFF | JUST WHITE | MAIDEN LANE | MONARI
ROBERTO SARTO | SOMMER MANN | TAIFUN

VOOR HAAR

WINTERSALE!

Markt 7  |  6063 AC Vlodrop | 0475 401348
Ma 09.00 - 13.00 u  |  Di, Wo, Do, Vr 09.00 - 18.00 u  |  Za 09.00 - 16.00 u

Online & offline 
communicatie

B E U M E R S  C R E A T I V E

www.janbeumers.nl
Tramstraat 25 Roggel | +31(0)6 389 055 02 | post@janbeumers.nl

Websites // Webshops // Emailmarketing 

Grafisch ontwerp // Logo & huisstijl // Drukwerk

Ik verzorg ook 

de opmaak van 

dit magazine!

Ontwerp
Advies
Bouwkeuringen
Bouwbegeleiding
Bouwmanagement

+31 475 57 3755    +31 6 1026 4635
info@bouwconsultancyroermond.nl
www.bouwconsultancyroermond.nl

Tel. 0475 725 975  |  Email info@viveremedia.nl

Web www.viveremedia.nl 

We bespreken graag de 
mogelijkheden onder het genot 

van een kopje koffie...

Hier adverteren?
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Ook hartje zomer volop genieten 
van je terrasoverkapping
Met een goede terrasoverkapping verleng je het buitenseizoen en profiteer je bijna het hele jaar 
door van je persoonlijke, geheel naar eigen smaak ingerichte tuinkamer. Met de juiste partner 
is er veel mogelijk voor verschillende budgetten en profiteer je, indien gewenst, ook van een 
stukje ontzorging bij het ontwerpen en plaatsen van jouw overkapping.

Newtonweg 7 | 6101 WX Echt | +31 (0)85 773 10 90 | info@noe-mar.nl | www.noe-mar.nl

Noe Mar BuitenlevenNoe Mar Buitenleven

Praktische toepassingen bij 
klanten

De familie Houthuizen uit Weert koos voor 
plissés, wat een uitstekende beslissing bleek 

te zijn. “Ook op warme zomerdagen kunnen we 
nu de hitte buiten houden en volop genieten van 

onze terrasoverkapping. En bij de eerste zonnestralen in 
het voorjaar is het er ook aangenaam toeven.” De familie 

Hanssen uit Roermond koos voor jaloezieën. “Ideaal om in elke 
tijd van het jaar de warmte en lichtinval te reguleren. Je kunt 
al heel vroeg in het voorjaar, de hele zomer en tot lang in het 
najaar buiten zitten.”   

Plissés 
Afgelopen zomer baadde Nederland in een recordhoeveelheid zonneschijn. Die zonovergoten dagen 
gingen veelal gepaard met hoge temperaturen. Niet altijd ideaal als je in de middag of vroege 
avonduren onder je terrasoverkapping wilt zitten. De felle zon zorgt soms voor ongewenste 
reflecties, terwijl het bij temperaturen rond of boven de dertig graden al snel onaangenaam 
warm wordt. Gelukkig hebben we bij NoeMar niet alleen meer dan 25 jaar ervaring met 
het ontwerpen en monteren van terrasoverkappingen, maar voorzien we je ook graag 
van de juiste zonwering. Een eerste optie is het aanbrengen van plissé zonwering 
onder je terrasoverkapping. Plissés (Frans voor ‘gevouwen’) vormen een mooie, 
strakke en gemakkelijk te bedienen type zonwering. Plisségordijnen bestaan 
uit een stof die strak gevouwen en uitschuifbaar is. Een ander voordeel 
van deze zonwering is dat de stof zowel aan de boven- als onderzijde 
meebeweegt. Zo kun je de plissés van boven naar beneden 
schuiven, maar ook van beneden naar boven of vanuit 

het midden naar zowel boven als beneden. De stof 
blijft altijd strak gevouwen, ook als de plissés 

helemaal gesloten zijn. 

Jaloezieën
Je kunt ook 
kiezen voor 
buitenjaloezieën. 
Met deze hulpmiddelen 
regel je de zoninval 
helemaal zelf en kun je de 
hoeveelheid zonlicht afstemmen 
op het moment van de dag en je 
actuele lichtbehoeften. Daarnaast creëer 
je met jaloezieën bijzondere lichtaccenten 
en helpen ze je om ook op extreem zonnige 
dagen de temperatuur onder je terrasoverkapping 
aangenaam te houden. Bij NoeMar kun je 
terecht voor jaloezieën met een zichtbare 
of onzichtbare kap, gekraalde lamellen, 
verduisteringslamellen en platte 
lamellen met een filigraanontwerp.



GA VOOR EEN TRAPRENOVATIE MET KARAKTER NAAR

WWW.KARAKTERBV.NL


