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NIEUWE TENUES VOOR DE WALKING 
FOOTBALLERS
door ton van eijk

Het vorig jaar is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan 
de rijke historie van Merefeldia, welke dit jaar haar 
70-jarige jubileum viert. Er is gestart met Walking 
Football. Een nieuwe voetbalvorm voor 55 plussers, 
voor zowel mannen als vrouwen die op hun oude dag 
nog actief  willen zijn.
 
Op zaterdag 7 september hadden de Walking 
Footballers een nieuw heuglijk feit te vieren. De nieuwe 
voetbalshirtjes en broeken werden gepresenteerd.
 
Aanvankelijk speelden de 18 Old Stars de wedstrijden 
in oude tenues van de vereniging. Maar de spelers 
wilden er netjes bijlopen, zodat het plan werd opgepakt 
om op zoek te gaan naar sponsors. Deze werden snel 
gevonden.
 
Podotherapie InKa
Podotherapie InKa en Medicura wilden zich als 
shirtsponsor verbinden aan de Walking Footballers van 
Merefeldia. Beide bedrijven zijn nauw betrokken bij de 
gezondheid van en de zorg voor ouderen en voelden 
zich onmiddellijk verbonden met de doelstellingen van 
Walking Football, namelijk het zo lang als mogelijk fit 
blijven en mee blijven doen.
 

Medicura
Met koffie en vlaai werden Inge Kanters van InKa en 
Dick van Aggel met zoon Thomas en Remco Breukers 
van Medicura door de Walking Footballers welkom 
geheten in de vernieuwde kantine, waar met veel 
belangstelling werd geluisterd naar de verhalen over het 
ontstaan van de twee bedrijven en de dagelijkse zorg 
voor hun klanten.

Voetproblemen
PODOTHERAPIE INKA is in 2005 door Inge 
Kanters gestart met een praktijk in de Kerkstraat in 
Nederweert. Een aantal jaren terug is zij verhuisd naar 
de Willibrordusstraat 10. Daarnaast heeft zij ook nog 
een praktijk geopend aan de Bernardlaan in Weert. 
Samen met nog 2 collega’s draagt zij dagelijks de zorg 
voor mensen met problemen met hun voeten en enkels 
of mensen die door voetproblemen klachten hebben 
aan hun knie, heup en rug. Problemen die overigens 
niet alleen volwassenen ondervinden. Ook jongeren 
kunnen tijdens hun groei ermee te maken krijgen.
 

Fitheidstest
Voor de Walking Footballers was Inge geen onbekende. 
Tijdens de onlangs door Jean-Paul Parren van 
FysioActive gehouden fitheidstest heeft zij van de 
Walking Footballers de voeten onderzocht en de 
spelers goede tips gegeven over de verzorging van hun 
voeten en bij de aanschaf van nieuwe schoenen. Inge en 
Jean-Paul nog hartelijk dank voor deze – op hun vrije 
zaterdag – verleende zorg.
 
Medische hulpmiddelen
MEDICURA is een bedrijf  dat medische hulpmiddelen 
uitleent, verhuurt en verkoopt, zowel aan particulieren 
als aan zorginstellingen. Het bedrijf  is in 2003 gestart 
door Dick van Aggel en is inmiddels uitgegroeid  tot 
een groot bedrijf  waar meer dan 100 mensen werken. 
De hoofdlocatie ligt aan een mooi nieuw pand op 
het Bedrijvenpark Pannenweg in Nederweert aan 
de Magnesiumstraat. Daarnaast heeft Medicura 
negen Zorgwinkels geopend verspreid over Midden-
Limburg, Noord-Brabant en in Utrecht. Het bedrijf  is 
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maatschappelijk betrokken. Het steunt de Hartstichting 
en is bedrijfsambassadeur van Oxfam Novib in 
ontwikkelingslanden.
 
Ingelijst
Na de koffie en vlaai werden de eerste ingelijste 
voetbalshirts uitgereikt. Trainer/coach Andre Rudolph 
van de Walking Footballers mocht als eerste de 
ingelijste shirt uitreiken aan Inge. Daarna was het de 
beurt aan de senior van de Old Stars Jan Ketelaars die 
het shirtje uitreikte aan Dick. Naast de vermelding van 
de sponsoren op de shirtjes is – met dank aan en ter 
ondersteuning van de ‘Stichting De Bengele Beweegt’ 
-  ook het logo van De Bengele Beweegt op de mouw 
afgedrukt.

Op voetbalschoenen
Nadat de Walking Footballers zich hadden omgekleed 
werden, samen met de twee sponsoren, teamfoto’s 
gemaakt. Aansluitend werd getraind, waarbij Inge en 
Thomas het hadden aangedurfd om met de Walking 
Footballers mee te doen. Voor Thomas, verdienstelijk 
voetballer bij de jeugd van Crescentia, was het 
voetballen niet nieuw. Voor Inge was het de eerste keer 
op voetbalschoenen.
Ze wist echter haar mannetje te staan en scoorde 
er lustig op los. Het Nederlands vrouwenelftal zit 
er waarschijnlijk niet meer in, maar bij de Walking 
Footballers van Merefeldia kan ze altijd terecht. 
Immers ook vrouwen zijn bij de Walking Footballers 
van harte welkom.

 

Inge, Dick, Thomas en 
Remco, bedankt voor jullie 
komst, de gezellige middag 
en de mooie tenues. 

De Walking Footballers 
zijn er erg blij mee.
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