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60-jarige vrouw start klusbedrijf
60 jaar en een eigen
bedrijf beginnen?
Waarom niet, vindt
Loes Schoenmakers,
sinds zaterdag
klusser van beroep.
door Anne de Leeuw
UDENHOUT – Zaterdag was een bijzondere dag voor Loes Schoenmakers. De zestigjarige Udenhoutse
startte namelijk officieel met haar
eigen klusbedrijf. Voor haar persoonlijk had deze achtste maart
nog wat extra glans, omdat ze die
dag vijf jaar samen is met haar
vrouw én omdat het internationale vrouwendag was.
Schoenmakers liep al langer met
het idee rond om een eigen klusbedrijf te beginnen, maar het
kwam er maar steeds niet van. „Ik
was eigenlijk bang om voor mezelf te beginnen, maar Jet Key
trok me over de streep’’, vertelt
Schoenmakers. Ze hoorde op de
radio dat de Amsterdamse Key
een eigen klusbedrijf was begonnen. Ook op haar zestigste.
Schoenmakers belde met Key en

“

Van het ophangen
van schilderijtje
tot een grote
onderhoudsbeurt
in de tuin
Loes Schoenmakers

䡵 Loes Schoenmakers met haar gereedschap in de aanslag. Afgelopen zaterdag startte ze een klusbedrijf in Udenhout. foto Jeroen de Jong/PVE

leerde in het telefoongesprek dat
de risico’s om een eigen bedrijf te
starten wel meevielen. En Loes
Schoenmakers heeft ervaring: ze
runde samen met haar ex twintig
jaar lang een loodgietersbedrijf.
En daarna werkte ze bij een specialistisch afbouwbedrijf.
„Negen jaar lang heb ik bij dat afbouwbedrijf gewerkt, maar door
de crisis raakte ik anderhalf jaar
geleden mijn baan kwijt”, vertelt
Schoenmakers. Dat zinde haar
niks. De Udenhoutse zit nu eenmaal niet graag stil. „Ik wil wer-

ken voor mijn geld.” Schoenmakers volgde een cursus via het
UWV, zodat ze nu weer aan de
slag kan én haar droom kan waarmaken.
Haar bedrijf Loes Bij De Hand is
voornamelijk gericht op ouderen.
Volgens haar hebben ouderen
niet altijd zin om te wachten tot
de (klein-)kinderen een keer tijd
hebben om een klus te doen. En
ouderen kunnen nu eenmaal niet
alles meer zelf doen. Terwijl ze
toch langer zelfstandig moeten
wonen.

Schoenmakers geeft ook advies
op het gebied van aanpassingen
die het wonen gemakkelijker maken. Al deze aanpassingen kan zij
dan ook realiseren.
„Bijna alles in en om het huis kan
ik repareren. Van het ophangen
van een schilderijtje tot een grote
onderhoudsbeurt in de tuin”,
meldt Schoenmakers. Ook kan ze
senioren helpen om het gebruik
van computers en telefoons onder
de knie te krijgen.
Al deze klussen zijn geen onbekend terrein voor Schoenmakers,

die in Udenhout haar eigen huis
heeft verbouwd. „Ik werk sinds
anderhalf jaar als vrijwilliger bij
Feniks Tilburg. We hielpen vrouwen die na hun scheiding bijna
niets meer hadden, soms alleen
nog een stoel om op te zitten.” Ze
toverden de lege huizen van deze
vrouwen om in een volledig geschilderd en gemeubileerd optrekje.
Hoewel nog niemand zich heeft
aangemeld als klant, is Schoenmakers ervan overtuigd dat haar
nieuwe bedrijf een succes wordt.

Gedenksteen voor beroemde Oirschottenaar
van der Ameijden (1530-1605)
zich een positie te verwerven in
het pauselijke koor van de Sixtijnteren een van zijn beroemde zonen se Kapel? Maar vooral: hoe kon devoortaan ook in eigen plaats eren.
ze Brabantse zanger/componist
Dankzij de inspanningen van het
zich handhaven in verschillende
Kapittel van Oirschot is gistermidbelangrijke posities in de wellicht
dag een replica van de gedenkberoemdste kapel ter wereld?
steen van de Oirschotse componist Han Smits, voorzitter van het KaChristiaan van der Ameijden in de
pittel, bezocht de kerk en fotograbasiliek van Sint Pieter in zijn gefeerde de gedenksteen.
boortedorp onthuld. Van der Ameij- „De Santa Maria dell’Anima staat
den ligt begraven in de Santa Main Rome ook wel bekend als ‘de
ria dell’Anima in Rome, waar hij
Duitse kerk’. Maar er zijn ook veel
rond 1600 maestro van het koor is – voor Rome belangrijke – Nedergeweest.
landers en Vlamingen
begraven,
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zoals de enige Nederlandse paus,
Adrianus
VI.
Je
moet
de
gedenkDe onthulling in Oirschot gesteen van Christiaan van der Ameschiedde door priester Antoine
ijden weten te vinden. Hij hangt
Bodar en de in Oirschot geboren
door Rens van Ginneken

OIRSCHOT – Oirschot kan sinds gis-

het koor, maar in 1565 werd hij alweer ontslagen. Er vond een soort
etnische zuivering plaats in het
polyfone koor: Spaanse en vooral
Italiaanse zangers mochten blijven. In een verslag bij de ontslagprocedure werd opgetekend dat
Christiaan een ‘middelmatige
stem’ zou hebben. Ook al in die
tijd vonden er enorme lobby’s en
gekonkelfoes plaats om belangrijke posities te bemachtigen. In ieder geval: op aanbeveling van een
hooggeplaatst iemand – in ieder
geval met goedkeuring van paus
zelf – werdby
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den als enige niet-Italiaan toch
weer aangenomen. Curieus. Vervolgens verwierf hij zich belangrijke leidinggevende posities als

