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Co l o f o n

O ve r l e d e n

Financieel bericht

Opgave van een familiebericht
Bij voorkeur online opgeven via

www.familieberichtenonline.nl of via

e-mail familieberichten@nrc.nl

Informatie
Telefoonnummer: 020-7553052

(ma t/m vr 08.30 uur - 17.00 uur)

e-mail: familieberichten@nrc.nl

Sluitingstijden
Voorplaatsing op de dag zelf: 08.00 uur

Voor plaatsing op zaterdag: vrijdag 15.00 uur

Voor geboorteberichten
Online opgave via nrc.nl/geboorteregister

Voor huwelijksberichten
e-mail: familieberichten@nrc.nl

Een familiebericht in het weekend doorgeven voor de krant van

maandag is alleen mogelijk via www.familieberichtenonline.nl

of een e-mail naar familieberichten@nrc.nl tot uiterlijk

maandag 08.00 uur.

Mededeling van de Kamer(s) van Koophandel in het kader

van ontbinding van rechtspersonen op grond van BW:2 19a

KvK
nummer:

Naam
rechtspersoon

Statutaire zetel/
plaats vestiging

Datum
voornemen

17065162 CirCum Communicatie
Groep B.V.

Deurne 17-09-2013

Kamer van Koophandel Brabant

Postbus 426, 5600 AK Eindhoven

Reageren: binnen 8 weken (bij bovenvermelde KvK)

Voornemen tot ontbinding:

Dankbaar dat zij zolang in ons midden was geven

wij kennis van het overlijden van onze zeer geliefde,

avontuurlijke en markante tante Juke,

Julia, Jule, Sjuut,

Juke Bongaerts
Julie Marie Josephine

* Maastricht, 30 april 1918

†Aerdenhout, 15 september 2013

Jongste zuster van de eerder gestorven Charles,

Léon, Albert, Maria, Germaine, Jo, Louise en

tweelingzus Paula.

Zij ijverde voor een sterke familieband en onder-

hield trouw haar vriendschappen, waarvan die met

Wiesje Defoer zo innig was dat zij ruim 25 jaar het

huis met elkaar deelden.

Charles en Gerty Bongaerts – van Grunsven

George en Anne Bongaerts – Steger

Karel-Jan Bongaerts

Maarten en Francisca Bongaerts – Verdonk

Jan-WillemHenquet † - Godelieve vanHees enToonDijkstra

Emma en Fons † Vosmer – Henquet

Karel en Vera Henquet - Willemsen

Marjan en Jan Voorhuis – Henquet

Rose en Raymond Leclercq – Henquet

Thijs Henquet †

Liesbeth en Charles Paulussen – Henquet

Albert Henquet †

Stella Henquet en Hans Dessens

Wiet en Lyke Henquet - Geraerdts

Rens Henquet

Charles Henquet en Martijn Lamberti

Marc en Irene Bongaerts – Krediet

Peter en José Bongaerts

Danielle Bongaerts

Marijke en Harry Mayer – Defoer

Juke Defoer en Peter Beijnes

Leonne en Andreas Wouters – Defoer

Loeke en Diederik van Bouwdijk Bastiaanse – Defoer

Em en Cees † van Altena – van Esser

Jennik van Esser †

Joep van Esser

Paul en Annet van Esser –Wüstefeld

Bart en Ingrid van Esser – van Dijck

Ineke van Esser

Marijke en Ben Philips - van Esser

Annemiek van Esser †

Liz en Stan van Haaren – van Esser

Frank van Esser

Achter- en achterachterneven en –nichten

Correspondentie: Maarten Bongaerts

Herenstraat 39, 4101 BS Culemborg

De plechtige uitvaartmis wordt opgedragen in de

O.L.VrouweMunsterkerk te Roermond op zaterdag

21 september 2013 om 11 uur. De bijzetting is aan-

sluitend in de grafkapel van de familie Bongaerts op

hetOudeKerkhof,Herkenbosscherweg, Roermond.

Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje,

en alle beetjes die je stierf, ’t is gek maar die vergeet je.

Je denkt dan enkel bij jezelf: “Ik ben een beetje moe”,

maar op een dag dan ben je aan je laatste beetje toe.

Tot ons verdriet hebben wij afscheid moeten

nemen van onze moeder, schoonmoeder, oma,

oma-oma en mijn zus

Johanna Alberta Knape - van Oordt
-Anneke-

sinds 2010 weduwe van B. Knape

* Overschie, † Rotterdam,

5 maart 1926 15 september 2013

Frans en Marjan

Gabriëlla en Rick

Noa, Levi

Alexander en Suzanne

Keano, Dakota

Ruud † en Tineke

Leo

Ineke en George

Nico en Lilian

Jacqueline en Steven

Florian

Kelvin

M.M. Blankert - van Oordt

Correspondentieadres:

Familie Knape

Lijndonk 60

4907 XE Oosterhout

De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden op

vrijdag 20 september om 10.30 uur in de aula van

crematorium Noorderveld, Structuurbaan 1 te

Nieuwegein.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en

samenzijn in de kof4ekamer van het crematorium.

“Zij hield van het leven

en vertrouwde op God”

Na een lange periode van afnemende gezondheid

is op de leeftijd van 82 jaar overleden mijn lieve

vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Riek Olsman - Willems

Varsen, Ambt-Ommen, Almelo,

31 januari 1931 17 september 2013

Almelo: Fred Olsman

Rosmalen: Jan Olsman

MaureenOlsman -Olierook

Emilie Olsman

Sofie Olsman

Utrecht: Freek Olsman

Emmen: Erik Olsman

Lydia Olsman - Marteijn

Christine Olsman

Joëlle Olsman

Brahmsstraat 15

7604 ES Almelo

Wij nodigen u uit voor de herdenkingsdienst op

zaterdag 21 september in deGrote Kerk, Kerkplein 17

te Almelo. Deze dienst zal geleid worden door

Dr. O. Mulder, emeritus predikant te Almelo,

aanvang 11.00 uur.

Voorafgaand aan deze dienst zal er van 10.00 tot

10.30 uur gelegenheid zijn de familie te condoleren

in “de Schouw”, Kerkplein 3.

Parkeren kunt u op “het Kolkje” bij de Grote Kerk.

Aansluitend aan de dienst leggen we haar ter ruste

op de Gemeentelijke Begraafplaats ‘t Groenedael,

Willem de Clercqstraat 93 te Almelo.

Riek hield van witte bloemen.

A d ve r t e n t i e

ONS ADRES:
Noorderkade 1038
1823 CJ Alkmaar
Tel: (072) 5112760

OPENINGSTIJDEN:
Ma-Di-Wo-Za:

9.30-17.30 uur,
Do-Vr: 9.30-21.00 uur

18119

Natuurlijk van Riva

Riva. Kast Wall Street.

Deze eenvoudig
vormgegeven, maar
veelzijdige boekenkast is
in ieder huis te plaatsen.
Door de losse elementen
creëert u kasten van 60
cm breed tot kasten over
de gehele breedte van
uw muur. Leverbaar in
verschillende
houtsoorten en met
optionele elementen als
een trap en ladenblok.

Riva. Eetset Tennessee/Bedrock.

Een picknick in de woonkamer met deze eetset. Een
prachtige combinatie van de tafel Bedrock en de stoel
Tennessee. Een ode aan de jaren 60 door het
minimalistische design.

www.vantil.nl

Wat blijft is
de emotie...

Eenvoudig, betrouwbaar en veilig adverteren in 

het NRC Handelsblad
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Grote liefde voor de speciale schoen
Zijn opleiding kreeg Peter

Adams van de bekende

orthopedisch schoenmaker

‘meneer Bouwdewijns’. Zelf

leert hij nu aan zijn zoon

Patrick er „alles aan te doen om

te voorkomen dat een schoen

in de kast belandt”.

Door onze correspondent

Esther Wittenberg

B R E DA . Mensen met reuma, uitvals-
verschijnselen, spasmen; bejaarde
diabetespatiënten, kinderen bij wie
de enkels tijdens het lopen naar bin-
nen zakken. Ze komen terecht in de
zwarte stoel op het witte podium bij
orthopedisch schoenmaker Peter
Adams (62) in Breda. Hij luistert naar
hun klachten en hun wensen. Hij gipst
hun voeten in om de vorm van hun
voeten vast te leggen.

In zijn werkplaats giet Adams de
gipsmodellen van hun voeten vol
schuim dat hard wordt. Hij verwijdert
het gips en maakt van de schuimvoet
een mooie leest. Hij boetseert bijvoor-
beeld met hars een ronde punt voor
de tenen – „z o’n achttien millimeter,
anders wordt de schoen te klein”.

Dan begint hij aan de steunzool. Die
bouwt hij op uit dunne laagjes kurk.
Eén voor één verwarmt hij de kur-

klaagjes, zodat ze flexibel worden.
Daarna pers hij ze tegen de leest. De
zool moet naadloos aansluiten op het
profiel van de voet.

Bij de reumapatiënt wordt de bin-
nenzool opgebouwd van zacht materi-
aal en zorgt Adams voor een kunstma-
tige ronde afwikkeling aan de voor-
kant om pijn te minimaliseren. Voor
het kind met de enkels die tijdens het
lopen naar binnen zakken, maakt hij
extra versteviging in de hoge schoen-
schacht. Voor mensen met uitvalsver-
schijnselen bouwt hij een spalk die
a a n’sluit op de schoen.

„Ik ben opgeleid door de bekende
orthopedisch schoenmaker: meneer
Bouwdewijns. Ik leerde zowel hand-
matig schoenmaken, als de theorie.
Tegenwoordig ligt de nadruk meer op
theorie. Veel jongeren worden niet op-
geleid tot orthopedisch schoentechni-
cus, maar tot orthopedisch schoenad-
viseur. Ze bedenken een plan en be-
steden de uitvoering daarvan uit aan
mensen in lagelonenlanden in Azië. Ik
vind dat jammer, want op die manier
gaat er een stuk ambachtelijkheid ver-
l o re n . ”

Vooral grote orthopedische ketens

Serie vakmanschap De orthopedische schoenmaker

De werkloosheid klimt naar recordhoogte, het tekort aan vakmensen groeit. Om het gat te dichten

moet Nederland de ambachtseconomie stimuleren, adviseert de Sociaal-Economische Raad.

ORTHOPEDISCH SCHOENTECHNISCH BEDRIJF

250 bedrijven met 400 vestigingen

Volgens branchevere-

niging NVOS-Ortho-

banda zijn er in Neder-

land 250 bedrijven
met 400 vestigingen
aan te merken als ‘or-

thopedisch schoen-

technisch bedrijf’of ‘or-

thopedische instru-

m e n t e n m a ke r i j ’. Ze ma-

ken onder andere or-

thopedische schoe-

nen, prothesen en elas-

tische kousen.

In de branche werken in

totaal 2.900 mensen.
Van hen zijn er 270 or-

thopedisch schoen-

technicus, 110 leesten-

maker en 105 schach-

t e n m a ke r.

In 2010 werden in Ne-

derland bij benadering

74.000 orthopedische
schoeneng e m a a kt .

In Utrecht is een

mbo-opleiding
schoentechnicus. In

Eindhoven is een

hbo-opleidingortho-

pedische technologie.

Jaarlijks studeren er in

totaal 60 studenten aan

deze opleidingen af.

De branchevereniging

heeft een stichting die

toeziet op de kwa l i t e i t
van orthopedische

hulpmiddelen.

laten hun schoenen in het buitenland
maken, omdat dat nu eenmaal goed-
koper is. Sommige ketens zijn zelfs in
handen van investeringsmaatschap-
pijen die er rijk van hopen te worden,
weet Adams.

Toch maakt hij zich geen zorgen om
de toekomst van zijn oudste zoon Pa-
trick (40) die bij hem in het bedrijf
werkt. Hij heeft hem de liefde voor het
vak met de paplepel ingegeven. En als
hij straks met pensioen gaat, neemt
Patrick de zaak over. „Ik zie in deze
crisistijd dat de grote ketens moeten
reorganiseren, terwijl kleine bedrijf-
jes, zoals dit, werk in overvloed heb-
ben. Mensen vinden het prettig als een
schoen persoonlijk voor hen wordt ge-
maakt door de schoenmaker die zij
ke n n e n . ”

Als de steunzool klaar is, maakt Pe-
ter Adams een passchoen. Soms
maakt hij een doorzichtige passchoen
van hard folie, zodat hij goed kan be-
kijken hoe de voet in de schoen zit.
Soms maakt hij een leren passchoen
die de cliënt thuis kan uitproberen.
Dan luistert hij na een week naar de
bevindingen van de cliënt en past hij
zonodig het een en ander aan. Wan-
neer Adams en de klant tevreden zijn,
mag de klant een model uitkiezen en
wordt de schoen gemaakt.

„Kijk .” Adams laat een plaatje zien
waarmee een meisje en haar moeder
kwamen aanzetten. Ze hadden het
van internet geplukt. Een paarse hoge

schoen met zilveren bloemen. „Zoiets
maken we dan na.”

Het laten aanmeten van orthope-
disch schoeisel is niet makkelijk voor
mensen, weet Adams. Want iedereen
koopt het liefst mooie schoenen in de
winkel. „Daarom is het cruciaal dat de
cliënt de schoen die ik maak ook mooi
vindt .”

Het ambacht van de orthopedisch
schoenmaker zit wat hem betreft dan
ook niet alleen in het maken van de
schoen, maar ook in het luisteren naar
de cliënt. „Ik zie een afwijking, be-
denk daarbij een technische oplossing
en luister goed naar de reactie van de
klant. Als die ontsteld zegt: ‘Dat wil ik
niet’, vraag ik: ‘Wat wil je dan?’ Soms
moet ik een voorziening maken die
net iets minder goed is, maar wel
mooier. Dat is dan schipperen, maar
allemaal om te voorkomen dat een
schoen in de kast belandt. Want ik ben
er van overtuigd dat er in Nederland
heel wat orthopedische schoenen on-
der het stof in de kast staan.”

Het komt regelmatig voor dat men-
sen geëmotioneerd zijn wanneer ze
voor het eerst hun orthopedische
schoenen aantrekken, vertelt Adams.
„Daarom is het ontzettend belangrijk
dat de schoenen voldoen aan hun ver-
wa c h t i n ge n . ” Als mensen hem op zo’n
moment dankbaar aankijken, of zeg-
gen: ‘Goh, hier kan ik mee vooruit’, is
Adams gelukkig. „Daar doe ik het
vo o r. ”

Peter Adams: „In deze crisistijd moeten grote ketens reorganiseren, terwijl kleine bedrijfjes als het mijne werk in overvloed hebben.”
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