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lk ben een positief en creatief persoon, al 43
jaar gelukkig getrouwd. Het glas, met een

goede wijn, is bij mij altijd halfvol. lk hou van

gezelligheid, kunst, koken en dus ook van

wijn. Als hobby ben ik vinoloog, daar ben ik

nog steeds actief mee bezig. lk ben inmiddels

gepensioneerd, maar had daarvoor een

commerciële Íunctie bij een multinational.

Sinds ik met pensioen ben heb ik nog geen

dag zitten 'lamballen'. lk heb een koksdiploma

behaald en ben vrij druk bezig met de galerie
"Born-Art", waarmee we beurzen bezoeken

in binnen- en buitenland. 'We' zijn mijn

goede vriend Peter van den Borne en ik.

Peter is kunstenaar en maakt prachtrge

schilderijen. (Zie www.petervandenborne.nl
- red.). Maar kunstenaars zijn vaak net als

Sinterklaas; ze geven alles weg. Creatieve

mensen zijn vaak zakelljk niet zo goed.

Daarom help ik hem op commercieel gebied.

lk doe het erg graag en heL is een mooie

invullrng van mijn tijd. Het verrijkt mijn leven,
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ik ontmoet hierdoor mensen van diverse

pluimage en culturen en het brengt me ook

nog leuke en sociale contacten.

Eigenlijk moet je me vragen, "waarom deze

twee brillen?" lk heb namelijk twee brillen

aangeschaft, zodat ik nu en dan eens kan

afwisselen. Je bent dan wat flexibeler en

daar voel ik me lekker bij. Deze bril draag

ik als ik wat meer casual ben gekleed. De

andere is wat klassieker en eleganter. Op

deze manier kan ik me beter aanpassen aan

de omgeving waarin ik verblijf. En dat kan in

de galeriewereld nogal eens belangrijk zijn...

De foto's en de harde schijf van de PC.

lk ben toch een familieman! Al het andere

is niet belangrijk, alles is te vervangen.

En wat rest is je gezondheid, het

belangrilkste gegeven in je leven.

'Blijf lezelf en volg je hart' is mijn devies.

Voor nu en voor de toekomst.
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Markt 30 in Bladel . Tel. 0497 - 360420

Kerkstraat 4 in Reusel . Tel. 0497 - 643309

\ rww.oogwereld.nl

. .,.:,.,::l-,,,.r,,,.::'.Ë,-.f."..:::; 
-r:.l.:,,r,-r.:'.1,',,:.

;:!::.:..:.....:it:::,.1:-.: jitjl.- ::. r:j-. r,:'.. .:.:.:.:.:4..j:1.'.:
l

#i

#

IIERÏKE7


