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Wannes, hoe ben je hier terechtgekomen?
“Ik heb zelf 20 jaar in Beek en Donk gewoond voordat ik naar 
Helmond verhuisd ben. Ik vind het prettig om in een voor mij 
bekende omgeving mijn vak uit te oefenen en dus was Beek 
en Donk een logische keuze. Bovendien – en niet geheel 
onbelangrijk – is er hier ruimte voor deze specialistische zorg.”

Wat doe je precies?
“Ik houd me bezig met het aanmeten van gebitsprotheses, 
zowel partieel (gedeeltelijk) als volledig, frameprotheses 
en klikgebitten (prothese op implantaten). Duidelijker is 
misschien wanneer ik zeg dat ik me als tandprotheticus 
richt op alles wat uitneembaar is. Alle prothetische 
voorzieningen worden ook hier in ons eigen inpandige 
tandtechnisch laboratorium gemaakt. Veel daarvan is 
handwerk maar ook worden werkstukken vervaardigd 
doormiddel van scannen en frezen.”

Hoe lang zit je al in het vak?
“Ik heb de afgelopen vijftien jaar ervaring opgedaan bij 
een tandtechnisch laboratorium, een grote mondzorgkliniek 
en een tandprothetische praktijk. Allemaal in de regio. Na 
mijn vijfjarige opleiding tot tandtechnicus heb ik de vierjarige 
opleiding tot tandprotheticus gevolgd, welke ik in 2014 heb 
afgerond.”

Altijd al de wens gehad om een eigen praktijk te starten?
“In de afgelopen jaren ontstond tijdens het werken bij mij 
steeds vaker het gevoel dat ik op mijn eigen manier wilde 
werken. Nu kan ik in mijn praktijk de zorg verlenen waar ik 
als specialist helemaal achter sta.”

Wie kan bij jou terecht?
“Eigenlijk iedereen. Mensen kunnen terecht voor een 
nieuw gebit maar ik verhelp ook klachten bij een niet-
passend, verouderd of pijnlijk kunstgebit of slechte prothese. 
Symptomen die erop kunnen duiden dat het tijd is voor een 
nieuw gebit zijn versleten kiezen, rode mondhoeken, een 
invallend gezicht (voornamelijk de wangen), geen duidelijk 

zichtbaar lippenrood (bovenlip 
verdwijnt) of moeilijkheden bij 
het kauwen. 

Goede mondzorg en een goed 
kauwvermogen zijn bepalend 
voor een goede gezondheid. 
Als gevolg van een niet goed 
zittende prothese kunnen maag- 
en darmklachten, hoofdpijn 

en sociale afzondering ontstaan. Omdat ik naast de 
werkzaamheden in mijn eigen praktijk ook mondzorg verleen 
in de psychogeriatrische- en somatische zorg en daarbij 
diverse woonzorgcentra bezoek, werk ik op de donderdag 
en vrijdag voornamelijk op afspraak. Ik ben telefonisch altijd 
bereikbaar maar niet altijd aanwezig in de praktijk.” 

Hoe ziet een eerste afspraak eruit?
“Mensen kunnen vrijblijvend en kosteloos terecht voor een 
intakegesprek. Tijdens dat gesprek worden de mogelijkheden 
bekeken en een eventueel behandelplan opgesteld. Voor 
een volledig nieuw gebit komen mensen gemiddeld vijf keer 
naar de praktijk. In de meeste gevallen hebben mensen 
geen verwijzing van de tandarts nodig en vergoeding van 
de prothese valt voor 75% tot 90% onder de basisverzekering. 
De overige 25% tot 10% kunnen uit een aanvullende 
verzekering worden vergoed (houd wel rekening met het 
wettelijk eigen risico). Soms komt het voor dat ik zelf niets 
kan doen of eerst iemand moet verwijzen. Tandprothetische 
Praktijk Laarbeek werkt samen met een aantal tandartsen 
in Laarbeek en de implantologen en kaakchirurgen van het 
Elkerliek ziekenhuis in Helmond en Deurne om zo toch de juiste 
zorg te kunnen verlenen.”

Waarom naar Tandprothetische Praktijk Laarbeek?
“In een huiselijke omgeving stel ik mensen op hun gemak. 
Ze moeten zich hier thuis voelen. De nadruk ligt in mijn praktijk 
op zorg verlenen en daarvoor is een goed persoonlijk contact 
van het grootste belang. Als gediplomeerd tandprotheticus 
kunnen mensen erop vertrouwen dat ik vakwerk afl ever met 
oog voor detail. Je moet niet alleen goed kunnen eten met 
een gebit, het moet esthetisch ook mooi zijn. Ik heb daarin 
een adviserende rol maar de wens van een patiënt staat hier 
altijd centraal!”

Sinds 2017 is de Heuvel Passage in Beek en Donk 

een jonge ondernemer rijker. Wannes Bakx (38) 

is er gestart met een tandprothetische praktijk. 

In gesprek met Wannes wordt snel duidelijk wat 

dit precies inhoudt.

Hoe ziet een eerste afspraak eruit?

www.tpplaarbeek.nl

“ Mensen kunnen 
vrijblijvend en 
kosteloos terecht 
voor een intake-
gesprek.”

“Iedereen 
kan bij  mij 

terecht!”

www.tpplaarbeek.nl

Tandprothetische Praktijk 
Laarbeek is gevestigd in Beek 
en Donk in de Heuvel Passage 
aan het Heuvelplein 99.

Voor een afspraak belt u met 
Wannes Bakx: 0492-468444.

Openingstijden  
MA DI WO 09:00 - 17:00 uur
DO VR  09:00 - 17:00 uur* 
ZA  09:00 - 12:00 uur*

                *op afspraak

Tandprothetische Praktijk 
Laarbeek is gevestigd in Beek 
en Donk in de Heuvel Passage 
aan het Heuvelplein 99.

Voor een afspraak belt u met 
Wannes Bakx: 0492-468444.

Openingstijden
MA DI WO
DO VR 
ZA

De praktijk in de Heuvel Passage aan het Heuvelplein 99
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Onlangs opende in Aarle-Rixtel multidisciplinair 
behandelcentrum Medipoort. Een prachtig nieuw gebouw 
van Fysiotherapie en Training Kemps & Rijf waar ook hun 
samenwerkingspartners een moderne nieuwe werkplek 
kregen. Robin Rijf en Theo Kemps zijn trots 
op dit mooie behandelcentrum waar 
alles waar zij voor staan 
op zijn plek valt.

De beste zorg verlenen. Dat is wat Robin en Theo al jaren nastreven. 
Maar wat verstaan zij daar precies onder? Wanneer krijgt een patiënt 
volgens jullie de best mogelijke zorg? 

“Dat is voor ons wanneer een patiënt het doel bereikt dat hij voor ogen heeft. Die 
doelen kunnen per patiënt enorm verschillen. Voor de één gaat het om genezing 
van zijn klachten, bijvoorbeeld bij een blessure. Bij een ander gaat het om verant-
woord blijven bewegen met een complexe aandoening, zoals bij COPD of bij kan-
ker. Of we helpen iemand met nieuwe manieren van bewegen als het op de oude 
manier niet meer gaat als gevolg van blijvend letsel of door ziekte”, legt Robin uit. 

Om dat te kunnen realiseren hebben jullie veel verschillende speci-
alisten in huis. Allemaal gediplomeerde fysiotherapeuten die na hun 
opleiding een master volgden in een specifieke richting. Welke speci-
alismen hebben jullie in huis?
Theo: “Dat zijn er bijna te veel om op te sommen. We hebben gespecialiseer-
de kinderfysiotherapeuten en voor de ouderen geriatriefysiotherapeuten. Zij 
hebben verstand van leeftijdgerelateerde aandoeningen en behandelmethodes. 
Daarnaast hebben we specialisten in huis die zich in een bepaald onderdeel 
van het lichaam of een specifieke aandoening hebben verdiept zoals de bek-
kenfysiotherapeut, de huid- en oedeemtherapeut, de manueel therapeut, de 
sporttherapeut en de psychosomatisch fysiotherapeut. Ook beschikken we in 
de praktijk over verschillende hulpmiddelen en apparatuur, zoals echografie, 
shockwave en EPTE-therapie. De therapeuten die er mee werken zijn allemaal 
opgeleid en getraind om daar mee te kunnen werken.” 

Jullie hechten veel waarde aan deze specialismen, maar misschien 
nog wel meer aan het multidisciplinaire karakter van de praktijk. Alle 
medewerkers werken veelvuldig met elkaar en met andere professio-
nals uit verschillende vakgebieden samen. Waarom is dat?
Robin vertelt: “Omdat we onze patiënten de best mogelijke zorg willen bieden. 
Dat bereik je door specialisten in te zetten die precies weten waar ze mee bezig 
zijn én weten wanneer ze iets niet alleen op kunnen lossen. Bij ons kunnen ze 
dan terecht bij hun collega’s. Omdat we met zoveel disciplines onder één dak 
samenwerken weten we elkaar snel te vinden. We kijken met elkaar mee en ma-
ken gezamenlijke behandelplannen wanneer dat nodig is. Die samenwerking is 
er ook met de andere paramedici binnen de praktijk, zoals de logopedist, diëtist, 
ergotherapeut, podotherapeut, osteopaat, haptotherapeut, masseur en met Livit 
ortopedie. Bovendien hebben onze specialisten goed contact en korte lijntjes 
met andere professionals in hun eigen vakgebied zoals huisartsen, praktijkon-
dersteuners en specialisten in het ziekenhuis.”

voor de beste zorg

Er zijn nog enkele
behandelruimtes te huur!



Als logopedist adviseer, begeleid 
en behandel ik problemen op het 
gebied van spraak, taal, stem, 
gehoor en eet- en drinkproble-
matiek bij zowel kinderen als 
volwassenen. 

Kinderen die al op jonge leeftijd 
problemen hebben met het be-

grijpen en/of uiten van taal of om zich 
verstaanbaar te maken, krijgen op school mogelijk te maken met 
leer- of communicatieproblemen. Een kind dat zich niet goed ver-
staanbaar kan maken, kan te maken krijgen met problemen op 
sociaal-emotioneel gebied. Vaak verwijst de peuterspeelzaal of 
school ouders dan naar mij door. Bij twijfel kunnen ouders ook al-
tijd zelf aan de bel trekken. Bijvoorbeeld tijdens het gratis inloop-
spreekuur op de basisscholen dat ik een paar keer per jaar houd. 
Als een kind bij mij komt kan ik het helpen zijn woordenschat uit 
te breiden, zijn begrip en verstaanbaarheid te verbeteren en hem 
helpen om zich makkelijker te uiten. 

Ook volwassenen zie ik veelvuldig in mijn praktijk. Daarbij gaat 
het om heel uiteenlopende klachten. Er zijn bijvoorbeeld mensen 
die als gevolg van een ziekte moeite hebben met slikken of pra-
ten. Anderen hebben door hun beroep of verkeerd gebruik van 
hun stembanden last gekregen van keelpijn, knobbeltjes of een 
poliep op de stembanden. Ook stress of een verkeerde houding 
kunnen een oorzaak zijn van stemproblemen. Het is voor mij als 
logopedist heel fijn dat er bij MediPoort zoveel verschillende be-
handelaars werken waarmee ik kan samenwerken zoals de fy-
siotherapeuten, haptonoom, osteopaat, diëtist en ergotherapeut.
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Als ergotherapeut begeleid ik volwassenen wanneer ze 
problemen of beperkingen ondervinden bij hun gewone 
dagelijkse handelingen zoals wassen, aankleden, werken, 
boodschappen doen of het uitoefenen van hun hobby. Deze 
problemen kunnen ontstaan door ziekte, handicap, overbe-
lasting of het ouder worden. Waar de fysiotherapeut werkt 
aan het oefenen van de functies, het algemeen verbeteren 
van bijvoorbeeld een hand of arm, ga ik in mijn therapie al-
tijd praktisch te werk en kijk heel specifiek naar de activiteit 
waarbij je die hand of arm gebruikt. Daarom ga ik bijna altijd 
op huisbezoek om het probleem en de wensen en behoef-
ten van mijn cliënten te bespreken en ter plekke te bekijken. 
Ook de begeleiding en het oefenen doen we zoveel mogelijk 
thuis of op de plek waar je normaal gesproken de handeling 
ook uit wilt voeren. 

Met mijn cliënten bespreek ik altijd eerst uitvoerig wat hun 
mogelijkheden en wensen zijn. Soms help ik ze de moge-
lijkheden op een rijtje te zetten en keuzes te maken. Je zelf-
standig kunnen wassen en aankleden kan bijvoorbeeld een 
belangrijk doel zijn. Maar iemand met weinig energie kan 
er ook voor kiezen daarbij hulp te vragen zodat hij energie 
over heeft om ‘s middags nog even naar buiten te gaan met 
de scootmobiel. 

Bij MediPoort werk ik veel samen met de fysiotherapeu-
ten en vul ik hun therapie aan op praktisch gebied. Ook 
met de logopedist en diëtist heb ik regelmatig contact. 
Bijvoorbeeld voor patiënten met een herseninfarct of bij 
kwetsbare ouderen.

De diëtisten in mijn praktijk zijn specialisten op het gebied 
van voeding. Bij allerlei ziektebeelden speelt voeding een 
belangrijke rol bij het herstel of de kwaliteit van leven van 
een cliënt. Met onze behandelingen helpen wij onze cliën-
ten om hun leefstijl aan te passen zodat hun kwaliteit van 
leven verbetert. Daarbij kijken we samen met de cliënt naar 
de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. We maken 
dus altijd een behandelplan op maat zodat dit bij jouw per-
soonlijke leven past.

In mijn praktijk werken vier diëtisten die allemaal op een 
ander gebied zijn gespecialiseerd. Dankzij onze verschillen-
de achtergronden kunnen cliënten binnen de praktijk voor 
allerlei vragen terecht, zoals bij overgewicht, ondergewicht, 
hartfalen, diabetes, kanker en darmziekten. Soms maken 
we eerst een uitgebreid behandelplan. In andere gevallen 
is direct actie nodig, zoals bij de coronapatiënten die we de 
laatste tijd zien. Als gevolg van de ziekte zijn zij uitgeput en 
ondervoed geraakt en hebben hun spiermassa verloren. In 
die gevallen schrijven we direct de juiste drinkvoeding voor 
waardoor zij aan kunnen sterken.

Als diëtisten werken we veel samen met huisartsen, prak-
tijkondersteuners en verpleegkundig specialisten. Ook heb-
ben we regelmatig contact met onze collega’s bij MediPoort. 
We raadplegen elkaar bij vragen en hebben gezamenlijk 
een aantal multidisciplinaire behandelingen opgezet waar-
bij meerdere behandelaars betrokken zijn. Dat doen we 
bijvoorbeeld voor kankerpatiënten en voor kinderen met 
overgewicht.
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Onze fysiotherapeuten behan-
delen mensen die moeite heb-
ben met bewegen als gevolg 
van pijn in spieren of gewrich-
ten, een verkeerde houding of 
een blessure. Ook mensen die 
als gevolg van een ziekte of 

beperking zoals hart- en vaat-
ziekten, COPD of een beroerte 

moeite hebben met bewegen kunnen 
bij ons terecht om op een verantwoorde manier te blijven 
bewegen. Binnen onze praktijk is een groot aantal gespeci-
aliseerde fysiotherapeuten werkzaam zodat we heel gericht 
bepaalde problemen en aandoeningen kunnen behandelen.

Naast individuele behandelingen kunnen patiënten bij ons 
ook terecht voor bewegen onder begeleiding in een groep. 
Voor veel patiënten met klachten is het spannend om weer 
te gaan sporten. In een groep doen ze dan zelfvertrouwen 
op, moedigen elkaar aan en wisselen ervaringen uit. Hoewel 
er samen wordt getraind, maken we voor iedere patiënt een 
programma op maat. Iedereen doet dus op zijn eigen niveau 
mee.

Bij Fysiotherapie en Training Kemps & Rijf hechten we veel 
waarde aan samenwerking met andere behandelaars omdat 
we erin geloven dat dat een grote meerwaarde heeft voor de 
zorgverlening aan onze patiënten. We zijn dan ook heel blij dat 
in onze praktijk niet alleen onze verschillende fysiotherapeu-
ten elkaar snel en gemakkelijk weten te vinden, maar dat dat 
ook geldt voor alle andere behandelaars binnen MediPoort.

Aanraken is een eerste levensbehoefte. Zeker voor baby’s en klei-
ne kinderen. Maar ook als je volwassen bent is aanraking belang-
rijk. Als sport- en ontspanningsmasseur en verpleegkundige heb 
ik daar jarenlange ervaring mee. Mensen bewustmaken van hun 
eigen gevoelens in hun eigen lijf, dat vind ik dan ook het meest 
bijzondere van de haptonomie, de behandelvorm waarin ik me de 
laatste jaren heb gespecialiseerd. Als haptotherapeut leer ik mijn 
cliënten (weer) verbinding te maken met hun eigen gevoel en met 
anderen om hen heen. Als ik mijn handen op iemands lijf leg, voel 
ik letterlijk hoe hij reageert. Door de aanrakingen tijdens een hap-
tonomiesessie leer je herkennen hoe jou lichaam reageert en hoe 
je meer in contact kan komen met je gevoel.

Mensen kunnen bij mij terecht als ze last hebben van (chronische) 
stressklachten, relationele problemen, moeite met rouwverwer-
king, overspannenheid en burn-out, vermoeidheid, chronische 
pijn of lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak. Maar ook 
als je wilt leren omgaan met dingen waar je moeite mee hebt, zo-
als keuzes maken, eenzaamheid en verdriet. Een hele bijzondere 
vorm van haptonomie is haptonomische zwangerschapsbegelei-
ding. Dat vind ik een prachtige manier om, zowel moeder als va-
der, al tijdens de zwangerschap contact en kennis te laten maken 
met hun kindje en ze voor te bereiden op de bevalling.

Het bijzondere aan de samenwerking tussen de behandelaars 
bij MediPoort is de onderlinge kruisbestuiving. We kennen elkaar 
goed, hebben regelmatig overleg en komen elkaar in de wandel-
gangen tegen. Daardoor weten we elkaar snel en gemakkelijk te 
vinden en kunnen we onze patiënten eenvoudig doorverwijzen.
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Osteopathie is een manuele geneeswijze die het lichaam 
ziet als één geheel en gaat er vanuit dat niet alleen het li-
chaam, maar ook de leefstijl en psyche een persoon maken. 
Gewrichten, organen en de schedel hebben allemaal invloed 
op elkaar. Een blokkade in één deel van het lichaam kan 
daardoor het totale lichaam beïnvloeden. 

Het lichaam heeft van nature een zelfherstellend vermogen. 
Storingen die optreden, kan het meestal zelf oplossen. Maar 
soms is de verstoring zo erg dat een verminderde beweeg-
lijkheid van weefsels ontstaat waardoor klachten en blessu-
res kunnen ontstaan. Dan heeft het lichaam een duwtje in de 
juiste richting nodig. Dat is wat ik doe als osteopaat. Ik zoek 
uit waar in het lichaam blokkades en bewegingsbeperkingen 
zitten die verband houden met de klacht. Op die manier ga ik 
op zoek naar de oorzaak en behandel deze door middel van 
zachte en doelgerichte manuele technieken. Door de blok-
kades en bewegingsbeperkingen op te heffen moedig ik het 
lichaam aan om zichzelf te genezen.

In mijn praktijk zie ik zowel baby’s, kinderen als volwasse-
nen voor een groot aantal uiteenlopende klachten. Baby’s en 
kinderen behandel ik bijvoorbeeld voor darmkrampjes, een 
voorkeurshouding, slaapproblemen of keel-, neus- en oor-
problemen. Volwassenen komen onder andere bij mij terecht 
voor rug- en nekproblemen, gewrichtsproblemen, hoofdpijn-
klachten, sportletsels en orgaanklachten. Binnen MediPoort 
heb ik nauw contact met mijn collega’s, zoals de podothera-
peut, fysiotherapeut en logopedist, voor het bespreken van 
klachten en het onderling verwijzen van cliënten. De lijntjes 
zijn kort en we kijken regelmatig bij elkaar mee als we ver-
moeden dat een collega iets toe kan voegen of oplossen.

In onze podotherapiepraktijk helpen wij mensen met klachten 
die het gevolg zijn van een verkeerde voetenstand. Dat hoeven 
niet altijd klachten aan de voet zelf te zijn. Veel knie-, rug- en 
heupklachten ontstaan namelijk als gevolg van een verkeer-
de voetenstand en zijn vaak met eenvoudige oplossingen te 
verhelpen. Na ons onderzoek weten we al snel of de klachten 
inderdaad vanuit de voeten ontstaan. Meestal volgt dan een 
schoenadvies in combinatie met het aanmeten van een podo-
therapeutische zool. 

Een veel voorkomende klacht bij kinderen in de groei is irritatie 
van de groeischijf waardoor ze veel last hebben van hielpijn. 
Ze kunnen dan niet goed staan op de hiel en worden door de 
klachten belemmerd in het sporten en spelen. Deze pijn gaat 
na de groei vanzelf over, maar wij kunnen deze pijn in de tus-
sentijd wel verlichten door een juist schoenadvies, een zachte 
hakverhoging of het aanmeten van podotherapeutische zolen. 

De meeste mensen hebben na 
zes weken een sterke verbetering 
van de klachten of zijn van hun 
klachten af. Soms is het nodig 
om ook oefeningen te doen 
of een andere behandeling 
te ondergaan. Wanneer het 
nodig is overleggen we daar-
voor met de fysiotherapeut of 
osteopaat bij MediPoort. De 
onderlinge lijntjes zijn kort en 
we kunnen snel met elkaar 
afstemmen.
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Al 42 jaar is Van de Graft Accountants & Belastingadviseurs uit Beek en Donk hét 
aanspreekpunt voor ondernemers. “Wij proberen te zorgen dat de ondernemer 
kan ondernemen. Op fiscaal, financieel en juridisch gebied willen we de klant 100 
procent ontzorgen. Het start bij de inrichting van de administratieve omgeving tot 
alle facetten op financieel, juridisch en fiscaal vlak waar de ondernemer tegenaan 
loopt. Voor zowel de privézaken als het bedrijf”, vertelt Louis Dijckmans.
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Een ondernemer die midden in de samenleving staat

Frans van den Heuvel

Wie bij Frans ‘de plak’ oprijdt ziet altijd beweging. In de speeltuin rijden 
kinderen op de skelters en gieren het uit van het lachen. Voor de ingang 
van de winkel staat een immense krat, vol met sinaasappels. En binnen 
is de keuze reuze. Het assortiment groente, fruit, salades en maaltijden is 
zeer uitgebreid. De winkel van Frans heeft een hele metamorfose onder-
gaan de afgelopen twintig jaren.

Oog voor de samenleving 
“We verkochten altijd al groente vanaf huis. We telen onder meer aardap-
pels, asperges, peulen en tuinbonen voor de eigen winkel. Maar toen de 
groenteboer in de Dorpsstraat stopte, kwam er ook steeds meer vraag 
naar andere producten. Langzaamaan ben ik er vanaf toen meer bij gaan 
kopen.” Het assortiment breidde uit, de winkel werd te klein. Rechts van 

de ouderlijke boerderij, herrees een compleet nieuwe winkel. En 
Frans bleef oog houden voor de samenleving. Zo bouwde hij naast 
de winkel een complete speeltuin voor de kinderen, waar ze samen 
met de ouders ook een fruitje kunnen eten. In de winterdag legt 
Frans altijd een ijsbaan aan. Als het weer het toelaat kan iedereen 
daar gratis schaatsen.

“Frans is het voorbeeld van een ondernemer die nooit stilzit”, vindt 
Wilco Peters, accountmanager MKB van Rabobank Helmond Peel 
Noord. “Hij is altijd bezig om zijn eigen onderneming verder te ont-
wikkelen en daarnaast is hij zich bewust van zijn omgeving. Dat doet 
hij onder meer met de speeltuin en de ijsbaan. Hij kijkt niet alleen 
naar zijn eigen winkel. Hij is zich bewust van wat er in Aarle-Rixtel 

speelt en wil daar ook een rol in spelen. Dat past dan ook goed 
bij de Rabobank.”

Versautomaat
Met hulp van de bank heeft Frans sinds kort zijn eigen versauto-
maat. Daar kunnen mensen 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
hun verse groenten, fruit en maaltijden halen. “Ik merkte dat er 
vaak klanten buiten de openingstijden behoefte hadden aan hun 
verse producten. Toen ontstond het idee van de versautomaat. 
Via Financial lease van de Rabobank heb ik die snel kunnen reali-
seren.” Wilco: “Vanuit Rabo Lease kunnen wij objecten financieren. 
De klant is direct volledig eigenaar en betaalt zijn rente en aflos-
sing aan de Rabobank. Het grote voordeel is dat we zo snel een 

financiering kunnen regelen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om auto’s, 
groot materieel voor een grondverzetbedrijf of brouwinstallaties voor 
kleine brouwerijen.”

Opzetten van een zorgboerderij
De versautomaat bij Frans was direct een voltreffer. Stilzitten, daar is hij 
niet van. Dus Frans kijkt direct verder. Zijn nieuwste plan is het opzetten 
van een zorgboerderij, links naast zijn ouderlijk huis: ‘Power to the peop-
le’. “Eenzaamheid is het grootste probleem bij ouderen. Ik wil deze men-
sen uit hun isolement halen, middels een dagbesteding.” Waar mogelijk 
draagt de Rabobank ook daar zijn steentje bij. Wilco: “Met financiering, 
maar ook met onze kennis en netwerk. Een ondernemer die midden in 
de samenleving staat, willen we graag helpen.”

Roep in Aarle-Rixtel ‘Power to the Pieper’ en 
iedereen weet direct wat je bedoelt. Het is de 
slogan van Frans van den Heuvel die aan de 
Opstal zijn groente- en fruitspeciaalzaak runt. 
Van den Heuvel is een veelzijdige ondernemer 
die steeds in de toekomst blijft kijken. Nieuwe 
ideeën ontstaan én worden gerealiseerd. Met 
hulp van de Rabobank.
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Manders Woonsfeer aan de Kapelstraat in 
Beek en Donk is al jaren een begrip in de regio 
als het gaat om de sfeervolle aankleding van 
uw woning. Van gordijnen uit eigen atelier tot 
binnenzonwering, horren, vinyl, pvc-vloeren en 
tapijt. Marie-José Smits werkte er jarenlang 
als medewerker tot zij ruim vier jaar geleden 
het stokje van de vorige eigenaren overnam en 
eigenaresse en onderneemster werd.

Oog voor detail
Aan de grote tafel midden in de zaak worden we 
gastvrij ontvangen met koffie en thee. Van hieruit 
heeft Marie-José zicht op de ingang van de winkel 
en contact met het atelier, dat zich direct achter de 
winkel bevindt. “Doordat we zowel in het atelier als 
in de winkel werken, hebben we veel meer gevoel 
voor de stoffen. Wat een bepaalde stof doet, hoe 
die valt. Daardoor kunnen we klanten ook een beter 
advies geven en stoffen uit de collectie halen als die 
moeilijk te verwerken zijn of niet mooi vallen. Als 
je alleen maar verkoopt en je ziet het eindresultaat 
niet, dan is dat veel lastiger”, licht ze één van 
de voordelen van een eigen atelier toe. Want 
Manders Woonsfeer staat voor service en kwaliteit. 
“We leveren niet alleen producten, maar ook de 
bijbehorende diensten zoals opmeten, adviseren, 
plaatsen en leggen. Doordat we bij de klant thuis 

komen kunnen we heel gericht advies geven en de 
best mogelijke opties voorleggen. We zien heel 
veel verschillende situaties. Een groot deel van 
onze meerwaarde zit dan ook in ons oog voor detail 
en het meedenken met de klant. Al onze ervaring 
nemen we daarin mee.”

Eigen atelier
Dankzij het eigen atelier zijn Marie-José en haar team 
in staat de gordijnen te vervaardigen volgens hun 
eigen hoge kwaliteitseisen. Mocht er onverhoopt 
toch iets mis zijn of wordt een product na een tijdje 
ter reparatie aangeboden, dan kunnen ze dit in de 
meeste gevallen snel oplossen. “We kunnen in ons 
atelier veel zelf repareren, ook als het gaat om de 
producten die door de fabriek op maat worden 
gemaakt. Die hoeven dan niet terug. Dat scheelt 
voor de klant veel tijd en soms ook kosten”, legt ze 

uit. Manders Woonsfeer werkt voor 
alle soorten producten met meerdere 

leveranciers om ook verschillende 
prijsklassen aan te kunnen bieden. “We 

hebben altijd voor verschillende portemonnees 
producten in huis en proberen zoveel mogelijk 
mensen te voorzien”, stelt Marie-José.

Gek van woonprogramma’s
Terugblikkend op de afgelopen vier jaar verklaart 
Marie-José dat ze in het ondernemerschap gegroeid 
is. “Van tevoren dacht ik alleen maar, wat als het niet 
loopt? Ik was voorbereid op het slechtste scenario. 
Voornamelijk uit zelfbescherming. Maar het is 
totaal anders gelopen. De zaak is blijven lopen en 
alleen maar drukker geworden. Iedereen heeft heel 
hard gewerkt.” Bij de overgang van werknemer naar 
ondernemer heeft ze veel aan haar voorgangers 

Robert en Jacomien gehad. “Nog steeds ga ik 
wel eens naar ze toe als ik denk, wat moet ik hier 
nu mee? Robert werkt nog steeds dagelijks mee 
en ook Jacomien schiet regelmatig te hulp. Ook 
medewerkers Manon die in het atelier en de winkel 
werkt en René die de montage en stoffering doet, 
zijn een grote steun.” Toch schiet het privéleven 
van Marie-José er tegenwoordig wel eens bij in. “Ze 
worden thuis soms gek van al die woonprogramma’s 
die ik volg”, zegt ze gekscherend. “Maar mijn 
dochters hadden precies de goede leeftijd toen 
ik eraan begon. Die zijn er heel zelfstandig van 
geworden. En tussen mijn man en mij zijn de rollen 
omgedraaid. Hij werkte eerst fulltime, nu ik. In het 
begin meende ik dat ik het thuis ook allemaal moest 
blijven regelen, maar dat ging niet. Nu doet hij naast 
zijn werk ook nog allerlei klusjes voor de zaak en 
houdt het thuis op orde.”

Meer informatie: www.manderswoonsfeer.nl

Oog voor detail meedenken met de klant



ZORG VOOR LATER
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“Iedereen komt weleens in een situatie terecht dat je hulp 
nodig hebt. Het besef dat we elkaar nodig hebben om te 

blijven functioneren naast drukke werkzaamheden en 
ons sociale leven is belangrijker dan ooit. Niet alleen 

senioren moeten hierover nadenken, maar juist de 
beroepsbevolking. Door voor elkaar klaar te staan, 
wordt de samenleving echt een stuk mooier”.

WETHOUDER MONIKA SLAETS
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Negentien en net klaar met haar opleiding voor de kinderopvang was Debbie Verheijen 
toen haar vader opperde of ze niet voor zichzelf wilde beginnen in zijn vrijgekomen 
pand aan de Beekerheide in Beek en Donk. Tien jaar later vertelt ze enthousiast aan 
Laarbeek Onderneemt hoe ze dat heeft aangepakt én over haar plannen voor een 
heel nieuw pand op een groene locatie. “We gaan voor veel ruimte. Binnen, maar 
vooral ook buiten.”

Eigenaresse Debbie (hoogzwanger van haar 3e en 4e kindje)

op de locatie waar het nieuwe kinderdagverblijf komt
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Dat is meteen één van de bijzondere eigenschappen van
‘De Koppel’ volgens Twan: “Wij zijn zelf ook in het pand 
gevestigd. Dat betekent dat wij altijd bereikbaar en 
beschikbaar zijn voor onze huurders. Iets dat goede service 
en betrokkenheid garandeert”.

Over huurders gesproken, Frank geeft aan voor wie
‘De Koppel’ allemaal geschikt is: “Vrijwel elk type bedrijf van 
iedere omvang kan bij ons terecht voor een moderne en 
representatieve ruimte. Het pand is groot en wij zijn fl exibel 
met het indelen van de ‘units’, zoals wij de werkruimtes 
noemen. Als een bedrijf nog relatief klein is als het bij ons 
intrekt en vervolgens groeit, dan kunnen wij de ruimte ook 
mee laten groeien”.

“Diezelfde fl exibiliteit zit in de periode waarvoor partijen een 
huurovereenkomst met ons aangaan. Bij ons hoeven ze niet 
meteen te tekenen voor meerdere jaren. Qua opzegtermijn 
denken wij mee met onze huurders en dat betekent dat er in 
overleg veel mogelijk is”, vult Twan aan.

Naast fl exibel is de huur vooral ook ‘inclusief’: Stroom, wifi , 
koffi  e/thee, schoonmaak, parkeren en het gebruik van de 
gemeenschappelijke vergaderruimten zijn in de huurprijs 
(slechts € 20,00 exclusief btw, per m2, per maand!) 
inbegrepen. Voor dat geld krijgen huurders zelfs nog meer 
volgens Frank: “Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten 
waarbij alle huurders welkom zijn. Er is een interessant, 
leerzaam en gevarieerd ‘programma’ in de maak. Partijen, 
óók van buiten ‘De Koppel’, komen inspirerende en leerzame 
presentaties geven. Onze huurders kunnen zich zo ook 
presenteren en natuurlijk met elkaar netwerken.
Dat laatste gebeurt ook op de ‘vrijdagmiddagborrels’ die
we organiseren”.

De Koppel wordt dus echt een ondernemend centrum.
Niet alleen voor bedrijven trouwens: “Verenigingen uit 
Laarbeek kunnen bij ons vergaderen. Wij hebben daarvoor 
een prima vergaderzaal die ze tegen een geringe vergoeding 
kunnen gebruiken. Zo koppelen wij ook de ‘gemeenschap’ 
aan onze mogelijkheden” aldus Twan.

‘De Koppel’ koppelt ambitieuze 
ondernemers aan fijne werkplekken

De komende tijd wordt het pand grondig aangepakt zodat de 
eerste bedrijven er tegen de zomer in kunnen. “Er komen ook 
‘fl explekken’ beschikbaar die ook bijzonder soepel zijn”, 
voegt Frank toe. “Niet iedereen heeft meteen een compleet 
kantoor nodig. Speciaal voor die ondernemers hebben we 
‘fl explekken’ die per dagdeel (inclusief stroom, wifi , koffi  e/
thee) gehuurd kunnen worden. Dat is een stuk prettiger 
werken dan de keukentafel of de zolderkamer en daarvoor 
hebben we een uitzonderlijk mooi deel van het pand bedacht, 
met een geweldig uitzicht!” 

‘De Koppel’ biedt dus duidelijk méér dan alleen voordelige 
kantoorruimte: “Het wordt de plek waar ambitieuze 
ondernemers zich ontwikkelen en samenwerken, door die 
‘koppeling’ ontstaan de beste ideeën en successen”, 
concluderen de gebroeders Fleuren.

Huren bij De Koppel is inclusief:

In het voormalige gebouw van de Rabobank aan de Koppelstraat in Beek en Donk ontstaat een inspirerend 
ondernemerscentrum met de naam ‘De Koppel’. Initiatiefnemers zijn de broers Twan en Frank Fleuren.
Naast hun werkzaamheden bij Fleuren accountants + belastingadviseurs bieden ze nu ook onderdak aan
andere ondernemers uit de regio.

Leerzame en
inspirerende

bijeenkomsten

Koffi  e en
thee

Flexibiliteit

Gratis
parkeren

Gebruik van de
vergaderruimten

en andere
faciliteiten

Huren voor
maar € 20,00 per 

m² per maand

Wifi , gas,
licht, water,

schoonmaak
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Eten stond bij onze familie altijd centraal, ik ben er mee opgegroeid. 
Mijn familie heeft jarenlang restaurants gerund.” Sinds een half jaar 
geeft Li enthousiast leiding aan Aziatisch restaurant Yuan Dong aan de 
Herendijk in Beek en Donk. Mensen kunnen er normaal gesproken ge-
nieten van een zelf samengesteld menu via de uitgebreide à la carte 
kaart of zich laten verrassen door een door chef-kok Li gekozen drie- of 
viergangenmenu. Helaas is het restaurant voorlopig gesloten zolang de 
maatregelen gelden, vanwege de uitbraak van het coronavirus. Daarna is 
iedereen weer van harte welkom.

Verrassende, lekkere smaken 
Afhalen is, zoals altijd, wel gewoon mogelijk. “Ik werk altijd met 

verse producten en probeer er ook streekproducten in te ver-
werken. Zoals nu met bijvoorbeeld asperges, heerlijk.” Chef-
kok Jake Li heeft geen voorkeur als het gaat om het bereiden 

van gerechten. Hij maakt net zo lief specialiteiten als Wan Tan 
soep en Kan Chao ji Shi (gepaneerde 

kipreepjes met home-made chillisaus) als dat hij verse sushi bereidt. 
“Het is allebei leuk om te doen. Het sushi maken heb ik mezelf in 
de praktijk aangeleerd. De basis heb ik in Amsterdam geleerd bij een 
Japanse chef-kok. Daarnaast ga je op zoek naar de juiste smaakcombi-
naties. Dat betekent veel experimenteren. Inmiddels heb ik jarenlange 
ervaring en probeer je het net wat anders te doen dan anderen. Klanten 
komen dan juist terug voor die verrassende, lekkere smaken.”

Ambachtelijk ijs 
Wie tijdens een mooie fietstocht of wandeling voorbij Yuan Dong komt, 
kan daar ook terecht voor een heerlijk, ambachtelijk ijsje. Jake Li werkt 
daarvoor samen met een bekroonde ijsmaker. “Hij behoort al jaren tot 
de top 10 in Nederland van ambachtelijke ijsmakers. We hebben da-
gelijks 24 smaken. En zodra het vanwege de coronamaatregelen weer 
mag, kunnen mensen tijdens een wandeling of fietstocht op het terras 
ook genieten van een heerlijke lunch, kopje koffie met gebakje en/of 
heerlijke ijscoupes.”
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Met onze korte lijnen gaan 
onze gesprekken een stuk sneller.

Kapelstraat 18, 5741 CE  Beek en Donk, 
T. (0492) 46 22 06, www.vga.nl

onder een dak regelen we snel en deskundig uw zaken. Ontzorgen 

Korte lijnen 
voor de lange termijn

Kapelstraat 18, 5741 CE  Beek en Donk, 
T. (0492) 46 22 06, www.vga.nl
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Interesse?
Bent u ondernemer en naar aanleiding van 
ons artikel geïnteresseerd in onze werkwijze 
en tarieven neem dan contact op met Patrick 
Beekmans via telefoon of pbeekmans@vga.nl

Nieuwe baan?
Bent u toe aan de volgende stap in uw

loopbaan stuur dan uw CV met foto
naar Hanneke Derikx, hderikx@vga.nl


