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•  Een paar dagen weg in het voorjaar 

 of in de zomervakantie?

•  Heeft u al onderdak voor uw hond/kat geregeld?

•  Reserveer tijdig: Vol=Vol

•  Flexibele dagopvang van 6.00-21.00 uur

•  Professionele vachtverzorging: ook om uw hond 

 door de rui te helpen

•  Informeer eens naar de mogelijkheden

Wij zijn het hele jaar door geopend!
De lessen worden gegeven bij 

“ De Basis, voor optimale zorg”, 
Noordkade 2, 6003 ND, Weert

I: www.yogairenepoell.nl 
T: 0031 (0)6 54 357 349

E: irene@yogairenepoell.nl
F: Irene Poell

Insta: YOGA IRENE POELL

Old school yoga 
is mijn motto. 

Adem, beweging, 
ontspanning. 

Geen attributen, geen muziek, 
maar mijn  cursisten begeleiden 

naar de innerlijke ervaring

De enige contactlenzen speciaalzaak voor Weert en omstreken

Wilhelminasingel 185 • 6001 GS Weert • T: 0495 - 544588 • www.mennenendecock.nl

Ma: 13 - 18 u,  Di t/m Woe: 9 - 18 u,  Do: 9 - 21 u,  Vrij: 9 - 18 u,  Zat 9  - 17 u

Wij houden ons uitsluitend 
bezig met contactlenzen.

Alle soorten contactlenzen 
kunnen wij aanpassen en 
leveren.

Wij werken met 2 volledig 
gediplomeerde 
contactlensspecialisten, 
waarvan 1 HBO optometrist.

Alle dagen een contactlens-
specialist aanwezig.

Perfecte kwaliteit en service 
zijn voor ons vanzelfsprekend.

Niet duurder dan winkelketens. 

• Bij elke besteding van 10 euro 
  krijgt u 1 zegel 

• Slechts 5 zegels voor een volle   
  spaarkaart 

• Spaarkaarten zijn te 
  verkrijgen bij de kassa

Actie loopt: t/m 20 mei 2018

Brandstoffen & smeermiddelen

luxe bestek 
sparen

tot 83% korting 
bij Roost Olie!!
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inhoudsopgave

Weert Magazine valt iedere maand bij ruim 31.000 huishoudens in de bus. Daarnaast 
is Weert Magazine ook digitaal te lezen. Op onze website www.weertmagazine.com is 
niet alleen de laatste editie te vinden maar ook alle voorgaande uitgaves. 
Weert Magazine ligt iedere maand op een 25-tal afhaaladressen. Deze vindt u ook op 
de website. 
Heeft u Weert Magazine niet in uw brievenbus gehad? 
Meld dit dan via het ‘niet ontvangen’-formulier op onze website. Er wordt een 
exemplaar nabezorgd en uw klacht wordt doorgegeven aan de verspreider.
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Wij zijn aan het verbouwen. 
En daar is ruimte voor nodig. 
Een groot deel van onze 
collectie gaat daarom met 
hoge kortingen de deur uit. 
Wees er wel snel bij want 
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Drie grote beeldschermen in zijn kantoor sprin-
gen bij binnenkomst meteen in het oog. Op het 
grootste scherm prijkt een podiumontwerp met 
een groteske Japanse draak. “Deze is voor een 
festival in Sydney dat als thema de Japanse maffia 
heeft’’, legt Rudi (27) uit. Vanachter zijn bureau in 
de Kerkstraat in Nederweert ontwerpt hij diverse 
podia voor binnen- en buitenlandse festivals. De 
afstand tussen festivalorganisaties van heinde en 
verre blijkt geen rol te spelen: “Zo lang ik tele-
foon- en internetverbinding heb, kan ik vooruit.’’ 
En vooruit gaat ‘ie, sinds hij drie jaar geleden be-
gon met zijn bedrijf genaamd ‘Drawmore’ maakte 
hij een vliegende start. Ontwerpopdrachten voor 
verschillende festivals stroomden in rap tempo 
binnen. “Eigenlijk heb ik nooit veel aan klanten-
werving hoeven doen. Ik ben van mening dat als je 
kwaliteit levert, de opdrachten vanzelf komen.’’ 
Daarbij is het volgens hem een klein wereldje: 
“Organisaties bezoeken onderling ook festivals en 
zien daar vervolgens mijn stagedesigns, dan weten 
ze me al snel te vinden.’’ 

Gokje wagen
Van je hobby je werk maken, Rudi is er het le-
vende bewijs van. In zijn kindertijd bracht hij uren 
achter de tekentafel door. Zijn artistieke vaardig-
heden kwamen dan ook niet zomaar aanwaaien: 
‘’Ik heb echt duizenden uren getekend vroeger. 
Het scheelt wel dat het altijd al mijn passie is ge-
weest. De tijd die ik erin stak, voelde nooit als 
een verplichting.’’ Breed glimlachend: “Het voelt 
nu ook absoluut niet als werk, ik besteed gewoon 
zo’n zestig uur in de week aan mijn hobby.’’ Rudi’s 
opleidingskeuze was daarom weinig verrassend, 
Industrial Design en architectuur waren immers al 
jaren de gedoodverfde doelstelling. Zijn afstude-
ren aan de Technische Universiteit in Eindhoven 

bracht hem uiteindelijk bij de prestigieuze fes-
tivalorganisatie B2S. Een jaar lang ontwierp hij 
verschillende podia voor het bedrijf. Toch lonkte 
de stap naar onafhankelijkheid. “Ik wilde altijd al 
een eigen bedrijf. Daarom besloot ik kort na mijn 
opleiding de stap te wagen. Af en toe moet je een 
gokje wagen in het leven. Een goede keuze, zo 
bleek.’’ 

Voldoening
Ze zijn bij lange na niet allemaal over één kam 
te scheren, de festivals waar Rudi voor ontwerpt. 
“Bij de hardere muziekstijlen zoals hardcore en 
hardstyle merk je dat de thema’s wat ruiger zijn. 
Je kunt daar bijvoorbeeld geen pluchen teddybeer 
neerzetten. Maar een technofestival zoals Diep 
heeft bijvoorbeeld weer andere wensen.’’ Hoe de 
ontwerpen er uiteindelijk uit gaan zien, vult Rudi 
grotendeels zelf in. “Een organisatie levert een 
bepaald thema aan en stuurt eventueel al wat gra-
fisch werk op. Op basis hiervan bedenk ik elemen-
ten in het podium die bij het thema passen.’’ Met 
deze elementen is veel gemoeid; het blijft niet 
bij de fysieke constructie. Ook de lichtshows en 
achtergrondvideo’s maken de sfeer op een festival 
volgens hem. “Daar ben ik me momenteel meer op 
toe aan het leggen, die bijpassende licht- en vuur-
shows en videomateriaal.’’ Vanachter zijn bureau 
doktert hij zodoende uit welk beeldmateriaal, 
versieringen en showelementen het best bij een 
festival passen. De echte voldoening volgt uitein-
delijk wanneer hij op het festival zelf staat. “Het 

Podia voor grote festivals zoals Decibel, Paaspop en het Dominator-festival ontwierp hij al. Tegenwoordig 
komen er opdrachten vanuit de hele wereld binnen. Beroemdheden zoals Afrojack weten hem ook 
al te vinden. Rudi van de Schoor bedenkt, schetst en ontwerpt het allemaal vanuit zijn kantoor in 
Nederweert: “Het is zo tof om duizenden mensen los te zien gaan door iets dat jij vanachter je bureau 
hebt ontworpen.’’

talent

Door Ruben Weekers

is zo tof om duizenden mensen los te zien gaan 
door iets dat jij vanachter je bureau hebt ontwor-
pen. Het is sowieso een drijfveer om mensen te 
vermaken en ze een prachtige beleving te geven.’’ 

Afrojack
Bijkomend voordeel zijn de gratis festivalkaart-
jes en de mogelijkheid meer van de wereld te 
zien; kort geleden reisde hij bijvoorbeeld voor 
zijn werk naar Australië. “Ik vind het belangrijk 
om altijd even een terugkoppeling met de orga-
nisatie te hebben, en natuurlijk om ook de sfeer 
te proeven.’’ Een hoogtepunt was het podium dat 
hij ontwierp voor het verjaardagsoptreden van 
Afrojack in Ahoy. “Daar was ik apetrots op. Ahoy 
werd volledig ‘opgelicht’ door een gigantisch podi-
um met technische hoogstandjes zoals een grootse 
lichtshow. Later heb ik gehoord dat Nick (Afrojack 
red.) tijdens het opbouwen binnen kwam lopen en 
erg te spreken was over het ontwerp.’’ Dit soort 
opdrachten zijn bij uitstek geschikt om andere op-
drachtgevers aan te trekken volgens Rudi, “grote 
festivals uit Japan en Amerika kwamen bijvoor-
beeld ook kijken naar dit podium. Dat levert mo-
gelijk weer meerdere en grotere klanten op.’’ Zijn 
stip op de horizon is dan ook de uitbreiding van 
zijn bedrijf. In de toekomst ziet hij zijn eenmans-
zaak graag uitgroeien tot een groter bedrijf met 
personeel dat wereldwijd podiumontwerpen ver-
zorgt. Rijk worden is hierbij niet de voornaamste 
doelstelling; “Het gaat me erom dat ik iets met 
passie doe, dan volgt het geld vanzelf wel.’’

De architect van het feest

Decor van Knockout-Circuz in Sydney 2017
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Het podium is voor u!
                     Ontdek de mogelijkheden 
                       van het Munttheater

Inspirerende bijeenkomst
Op zoek naar een bijzondere invulling van uw personeelsbijeenkomst of 
bijvoorbeeld een workshop?  U kunt natuurlijk brainstormen in het bos, 
wandelen op de hei of de personeelskantine bezetten. Of u maakt gebruik van 
de mogelijkheden van het Munttheater; een culturele en creatieve omgeving 
waarin u en uw collega’s geprikkeld worden en nieuwe inspiratie opdoen. 
U kunt ook samen met uw medewerkers genieten van een voorstelling naar 
keuze waarbij we de ontvangst, de pauze en na afloop inrichten naar uw 
(culinaire) wensen. 

Amateurs in de spotlights
Schitteren op het podium van het Munttheater, dat kan! Veel 
verenigingen en organisaties gaven op onze bühne al acte de 
présence in diverse genres: toneel, muziek, cabaret, dans, musical 
en opera. Wat is er mooier dan samen een voorstelling maken, 
met als doel deze te presenteren aan publiek in een professioneel 
theater? Achter de schermen begeleiden onze theatertechnici en 
evenementencoördinatoren de hele performance.

Culinair genieten
Een evenement is helemaal geslaagd met heerlijk eten en 
drinken. Samen met onze horecapartner Hostellerie Munten
weten wij u steeds weer te verrassen. Hostellerie Munten 
denkt graag met u mee om uw evenement van de juiste 
culinaire aankleding te voorzien, waardoor het uw gasten aan 
niets ontbreekt.  Kijk op onze site voor een impressie van de 
mogelijkheden www.munttheater.nl/verhuur 

Zakelijk ontmoeten
Samen met u zorgen we voor een succesvolle en onvergetelijke 
conferentie, vergadering of productpresentatie. Wij hebben alle 
disciplines onder één dak. Dat betekent dat alles voor u tot in de 
puntjes wordt verzorgd. Zo heeft u de ruimte en de rust om volop 
van uw evenement te genieten. Bent u op zoek naar een creatieve 
bijzondere omgeving? Ook de kleedkamers, artiestenfoyer en het 
toneel staan tot uw beschikking.

foto's: Fotostudio Rob Nijpels, Smile fotografie, Karin Beckers Fotografie en Ruud de Vreeze.



Het podium is voor u!
                     Ontdek de mogelijkheden 
                       van het Munttheater

Het Munttheater biedt naast een divers professioneel 
theateraanbod ook een bijzondere locatie voor feesten, 
symposia, jubilea, huwelijken, netwerkborrels, 
modeshows, (personeels)bijeenkomsten, workshops en 
amateurvoorstellingen. Het theater laat zich flexibel indelen 
waardoor ruimtes kunnen worden afgescheiden of juist met 
elkaar kunnen worden verbonden. In onze theaterzaal is 
plaats voor 440 gasten. In de foyer kunnen wij 600 bezoekers 
ontvangen. Alle evenementen worden ondersteund door onze 
technici. U hoeft zich geen zorgen te maken over licht en 
geluid. Dat behoort tot onze corebusiness.

Verrast door de talrijke concepten en mogelijkheden? 
Yvonne Nies-Bergmans, Gertie Poels of Hanneke Schreurs 
vertellen u graag meer! Bel met (0495) 513 575 of kijk op 
onze website munttheater.nl/verhuur. 

Feestelijk beleven
Wij bieden ook volop mogelijkheden om zowel zakelijk 
als particulier een feest te organiseren. Uw diner kan 
bijvoorbeeld op het podium worden geserveerd. 
Een receptie of een feest na afloop krijgt allure 
in onze foyer.



Marja Moran-Frenken:
“Terug in Nederland

 voel ik me altijd ‘loved’”

     Mogen wij uw 
letselschade-
          advocaat zijn?

www.dp-advocaten.nl     T. 0495-75 59 58
Stationsplein 8, Weert

“Schadevergoeding na een arbeidsongeval”
- U valt van een steiger 
- U glijdt uit over een gladde vloer
- U snijdt zichzelf 
- U hebt een auto-ongeval als u voor uw werk 
 naar een klant rijdt

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarin uw 
letselschade voor vergoeding in aanmerking komt.
In de wet staat dat de werkgever in beginsel aansprakelijk 
is voor schade die wordt opgelopen in de uitoefening van 
werkzaamheden.
Als een werknemer schade oploopt tijdens het werken, dan is 
de werkgever daarvoor dus meestal aansprakelijk.
Ook als u zelf onvoorzichtig bent geweest is de werkgever 
meestal aansprakelijk voor uw schade.

U stelt niet graag uw eigen 
werkgever aansprakelijk?
Meer dan eens horen we dat een letselschade-slachtoffer niet 
graag zijn of haar eigen werkgever aansprakelijk stelt. Dat 
is in veel gevallen begrijpelijk. Goed om te weten is daarom 
dat we in 9 van de 10 gevallen de schade verhalen op de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever. We hoeven 
bij de werkgever enkel de gegevens van de verzekeraar op te 
vragen, en handelen de schade vervolgens rechtstreeks met 
die verzekeraar af. 
De werkgever hoeft dan zelf dus niets te betalen.

Mogen wij uw letselschade-advocaat zijn?
Wij zijn gespecialiseerde letselschade-advocaten. Onze 

bijstand wordt betaald door de 
aansprakelijke verzekeraar, waardoor 
onze dienstverlening gratis is voor 
het slachtoffer. Voel daarom geen 
drempel om ons te benaderen met 
een vraag over schadevergoeding. 

   Bob Leemhuis, 
       advocaat

Op dinsdag 17 april vond de 1e editie van Het Groeicafé plaats. 
Een nieuwe vorm van netwerken in Weert. 

25 ondernemers waren die ochtend aanwezig in Bistro de Umbelder. 

Op dinsdag 15 mei is de volgende bijeenkomst. 
Iedere ondernemer is welkom.

Kosten:  €10,- (excl. reserveringskosten). 
Aanmelden via Eventbrite.nl/groeicafé 

Meer informatie via Facebook en LinkedIn (zoekterm groeicafé)



Vriendschap voor het leven
Marja werd geboren in het Weerter ziekenhuis als 
dochter van Lenie en Ton Frenken. Samen met 
haar vijf jaar jongere broer Ronald groeide ze op 
op de Houtmolen, toentertijd een nieuwe buurt 
in Nederweert. Marja: “De Houtmolen is midden 
jaren zestig gebouwd en er woonden toen alle-
maal families met jonge kinderen. We speelden 
altijd op straat, liepen elkaars huizen in en uit 
en hadden veel vrijheid. Mijn ouders kwamen al-
lebei van grote families en ik herinner me veel 
gezellige verjaardagen en feesten. Iedere week 

gingen we naar de kerk met een kwartje voor de 
collecte. We liepen naar school en ‘s zomers gin-
gen we met ons fietsje naar zwembad Merenveld 
met een gulden voor een frikandel.” Na de lagere 
school, de Mavo in Nederweert en twee jaar Havo 
op de Philips van Horne ging Marja op kamers in 
Heerlen en volgde daar de Middelbare Hotelschool. 
Marja: “Ik heb altijd genoten van mijn schooltijd, 
ging graag naar school en kijk er met heel veel 
dierbare herinneringen aan terug. Ik heb van ie-
dere school levenslange vrienden overgehouden. 
Reünies zijn altijd ontzettend leuk en gezellig.” 

Mona Vale is een suburb (voorstad) van Sydney op de Northern Beaches en de woonplaats van Marja 
Moran-Frenken (52) uit Nederweert. Als je ‘Mona Vale’ googelt kom je al gauw uit op ‘Mona Vale Beach’ 
en zie je de ene na de andere mooie foto van goudgele stranden, azuurblauwe zeeën en romantische 
zonsopgangen. Niet voor niets is het iets noordelijker gelegen Palm Beach al jarenlang het decor van de 
Australische soapserie ‘Home and Away’. Via Noordwijk, Parijs en Londen vertrok Marja in 1996 naar 
deze prachtige plek in het verre Australië om daar samen met haar man Noel een nieuw leven te begin-
nen. Regelmatig komt ze terug naar Nederland; haar ticket voor september is al geboekt want de reünie 
van de Philips van Horne wil ze voor geen goud missen!

Marja Moran-Frenken:
“Terug in Nederland

 voel ik me altijd ‘loved’”

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

Een van haar vriendinnen organiseerde een aantal 
jaren geleden een reünie van de zesde klas van 
de lagere school (De Bongerd) en in september 
staat er een reünie van de Mavo op het program-
ma. Marja maakt zich daar nu al een beetje zor-
gen over: “Ik kijk er naar uit alhoewel ik nerveus 
ben dat ik waarschijnlijk niet iedereen herken of 
kan herinneren. Bij voorbaat mijn excuus hier-
voor, we worden helaas wat ouder…”, zegt Marja.

Liefs uit Londen
Het laatste jaar van de Middelbare Hotelschool be-
stond uit twee stages van zes maanden. De eerste 
stage liep Marja in Noordwijk aan Zee en in Parijs 
werd stage nummer twee afgerond. Een avond-
studie (HEAO) beviel niet heel goed en toen ze 
een baan kreeg aangeboden bij het Londen Hilton 
Hotel on Park Lane bedacht ze zich geen moment. 
Marja: “Drie maanden Londen werden uiteindelijk 
acht jaar want ik heb daar mijn man Noel ont-
moet. Hij was een Australische backpacker op 
een ‘working holiday’.” In Londen werkte Marja 
als Reservations Manager Europe voor Westin 
Hotels en de Ritz-Carlton Hotels. In 1994 trouw-
den ze en na twee jaar besloten ze om zich in 
Australië te settelen. “In Engeland hadden we 
geen familie en dat vonden we wel belangrijk 
als we zelf kinderen zouden hebben”, legt Marja 
uit. Inmiddels hebben ze twee dochters van 18 en 
22 jaar, die allebei nog thuis wonen en studeren 
aan de universiteit. Marja: “De oudste, Kim, wil 
in de filmindustrie verder en heeft al werkerva-
ring opgedaan in twee films; ‘Hacksaw Ridge’ met 
Mel Gibson en ‘Alien Convenant’ met Ridley Scott. 
Die zal uiteindelijk wel in het buitenland terecht 
komen. De jongste, Amber, wil na de universiteit 
gaan werken als snowboard-instructeur en als me-
dewerkster op superyachts (grote privé-boten).” 

Aan de andere kant van de wereld
Mona Vale is een van de vele stranden tussen 
Manly in het Zuiden en Palm Beach, het meest 
noordelijke strand van Sydney. De plaats telt ruim 
10.000 inwoners en ligt zo’n 28 km ten noorden 
van het centrum van Sydney. Het tijdsverschil is 8 
uur en hemelsbreed is de afstand tot Amsterdam 
zo’n 16.663 km. Een ticket kost rond de duizend 

Amber, Noel, Marja en Kim

Sydney: Palm Beach Ferry Wharf
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     Mogen wij uw 
letselschade-
          advocaat zijn?



wegvanhier

euro en je moet rekenen op een reistijd van 24 
uur. Verder weg kan je bijna niet zijn. Marja: “Het 
gedeelte waar wij wonen is een schiereiland met 
aan de ene kant Pittwater en aan de andere kant 
de Pacific Ocean. We zijn heel veel buiten en dat 
is natuurlijk vanzelfsprekend met zo’n mooi kli-
maat en omgeving. In de zomer zijn we vrijwel 
ieder weekend op het strand te vinden.”  Marja 
werkt momenteel parttime in de boekhouding 
voor een leverancier van boeken aan bibliotheken. 
Haar man maakt zestig uur per week als service-
manager voor een grote autodealer. Marja: “Zijn 
werk en ‘life’-balans kon helaas wat beter zijn”. 

Sportief en creatief
Het hele gezin heeft een grote passie en dat is 
“Surf Life Saving”. De Mona Vale Surf Life Saving 
Club bestaat al sinds 1922 en heeft als belangrijk-
ste doelstelling zorg te dragen voor de veiligheid 
van de strandgangers. Marja: “Mijn man en doch-
ters doen vrijwilligers-patrol als ‘lifesavers’ en 
mijn jongste dochter Amber is ‘high performance 
athlete’ en doet mee aan wedstrijden, zoals bin-
nenkort de nationale kampioenschappen ‘The 
Aussies’ in Perth.” The Aussies is een jaarlijkse 
wedstrijd waar zesduizend leden van 311 Surf 
Clubs uit heel Australië aan meedoen en in meer 
dan 450 strand- en oceaan-evenementen tegen el-
kaar strijden. Marja: “Zelf heb ik vorig jaar een 
SUP gekocht. Dat is een ‘stand up paddle board’ 
waarmee je, staand op een soort surfplank, je met 
een peddel in de hand voortbeweegt.  Dit doe ik 
met een stel vriendinnen minstens een keer per 
week op Pittwater of Narrabeen Lake.” Naast haar 
nieuwste hobby SUP houdt Marja van wandelen 
(coastal walks), skiën in de winter en creatief be-
zig zijn. “Voor mijn werk zit ik veel achter de com-
puter dus thuis ben ik altijd bezig. We hebben ons 
huis opgeknapt en het schilderwerk doe ik zelf. Ik 
heb pas een cursus macramé gedaan; ik herinner 
me nog eigenlijk goed alle knopen van de oranje 
en groene plantenhangers die we in de jaren ze-
ventig op de lagere school maakten!”, lacht Marja.

Alles dichtbij in Europa
Op de vraag wat nu het grootste verschil is tus-
sen wonen in Nederland en wonen in Sydney ant-
woordt Marja: “Afgezien van het weer natuurlijk 
is dat het gebruik van de fiets. Hier wordt alles 
met de auto gedaan en dan mis ik het fietsen zo-
als we dat in Nederland doen. Onze gemeente 
heeft de laatste jaren heel veel fietspaden aan-
gelegd maar het zal nooit zo populair worden als 
in Nederland. Dat is ondenkbaar. Jammer,” vindt 
Marja. Terugkijkend op haar leven in Nederland 
zegt ze: “Pas toen ik in Australië woonde, rea-
liseerde ik me dat ik veel meer van Europa had 
moeten zien, veel meer had moeten reizen. Er is 
zo’n diversiteit aan culturen en landen, zo dicht-
bij en zo gemakkelijk te bezoeken. Dat vind ik 
wel eens jammer dat ik dat niet gedaan heb.”

Ach broertjelief…
Tot nu toe kwam Marja elke vier jaar een keer 
terug naar Nederland. In de toekomst hoopt ze 
om de twee jaar terug te kunnen keren naar haar 
geboortedorp. Marja: “Als ik op bezoek kom dan 
maakt iedereen tijd om je te zien, ik voel me al-
tijd heel erg ‘loved’ als ik in Nederland ben; ik 
heb fantastische familie, vriendinnen en vrienden 
die me altijd ontzettend verwennen.” Maar er 
komt ook wel eens iemand vanuit Nederland naar 
Australië. Marja herinnert zich nog goed een be-
zoek van haar vriendin in 2014: “Gedurende dat 

bezoek vertelde ze me dat ze nerveus was omdat 
ze de giftige spinnen en slangen in Australië toch 
wel heel akelig vond.  Ik probeerde haar gerust te 
stellen en vertelde haar dat het reuze meeviel. 
Redback (roodrug-spinnen) en funnel webs (een 
van de negen meest giftige spinnen ter wereld!) 
zijn er wel maar die kom je niet iedere dag te-
gen. In de achttien jaar dat ik in Australië woonde, 
had ik nog nooit een slang in mijn tuin of in het 
wild gezien. Op de laatste dag van haar bezoek 
komt mijn man thuis en fluistert tegen mij: “Go 
and look what is on the driveway, maybe don’t tell 
our visitors.” Ongelooflijk; er lag een twee meter 
lange diamant-python op onze oprit! We vertel-
den het onze bezoekers toch maar en ze hebben 
er een paar mooie foto’s gemaakt…,” herinnert 
Marja zich lachend. “Als mensen me vragen ‘wan-
neer kom je weer eens naar Nederland’ dan pro-
beer ik ze altijd over te halen om ook een keer 
naar Australië te komen. Het is zelfs alweer tien 
jaar geleden dat mijn broer er was. Ik hoop dat 
als hij dit leest hij zich een beetje schuldig gaat 
voelen…” Het weerzien met haar broer zal niet zo 
lang meer duren. Het ticket voor de reis in sep-
tember is al geboekt. De reünie van de Philips van 
Horne op kermiszaterdag staat al op de agenda. 

Marja: ”In 1993 en 2008 ben ik er ook bij geweest. 
Ben heel benieuwd hoe de school er nu uitziet na 
de verbouwing! Ik zou het niet willen missen.”

Sydney: Palm Beach Lighthouse
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Mona Vale Beach gedurende een vrijwilligers patrol,
Marja, Noel, Kim en Amber 
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Combi 48 SB
Een zeer populaire machine uit de 

Stiga-serie welke eigenlijk alles heeft wat 
een grasmaaier moet hebben. Krachtige 
Briggs & Stratton motor en grote lichtlo-

pende wielen met achterwielaandrijving, 
grote grasopvangbak, combi-systeem en 

een maaibreedte om meters te maken. 
Maaihoogte met 1 hendel instelbaar.

DYNAMIC SPEEDCONTROL

0495 - 697 900    goedbezig@puntwelzijn.nl
www.puntwelzijn.nl

Zorg jij ook voor iemand?

Het Steunpunt 
Mantelzorg is er voor:
Informatie
Advies
Ondersteuning
Waardering
Een luisterend oor

Wil je op de hoogte 
blijven van  alles rondom 
mantelzorg in Weert?
Meld je dan aan voor de 
mantelzorgnieuwsbrief.

11

Veel mensen denken dat een nieuw kunstgebit ontzettend 
duur is en laten het daarom maar zitten. Maar als ze erachter 
komen dat een kunstgebit voor 75% wordt vergoed uit de 
basisverzekering zijn ze verbaasd!

Een nieuw gebit wordt voor 75% vergoed door iedere 
zorgverzekering. 25% is uw eigen bijdrage die u zelf betaalt. 
Denk ook aan uw eigen risico, dat staat er los van. 
Iedere verzekering rekent een ander tarief voor een kunstgebit, 
vreemd hè? Dat vinden wij ook. Gemiddeld kost een kunstgebit 
€ 1.150,-.* Daarvan betaalt u 25% zelf, dat is ongeveer  
€ 287,50.* Maar zoals al gezegd, elke verzekering hanteert een 
ander maximumtarief voor een kunstgebit, dus er kan een klein 
verschil in zitten. Maar zo heeft u wel een idee!

Een klikgebit is onderverdeeld in vergoeding tussen bovenkaak 
en onderkaak. Implantaten voor de onderkaak worden voor 90% 
vergoed. Bovenkaak-implantaten worden voor 92% vergoed. 
Bovenkaak-implantaten komen weinig voor omdat de 
onderkaak de meeste vastigheid nodig heeft. 
Veel patiënten hebben voor de bovenkaak een normale 
prothese en in de onderkaak een prothese op implantaten. 
U betaalt gemiddeld een eigen bijdrage van € 380,-* 
Protheses op implantaten moeten altijd aangevraagd worden 
bij de verzekering. Wij regelen dat voor u met onze vaste 
implantoloog die bij ons op locatie implanteert.

Daarnaast vergoedt bijna elke zorgverzekering iedere vijf 
jaar een nieuwe prothese omdat dit gezond is voor uw mond 
en kaak. Uw kaak en mond veranderen en u heeft kans op 
vergroeiingen van tandvlees. Daarom is ieder jaar een controle 
van uw prothese ook zo belangrijk. Want als uw kaak en mond 
veranderen en uw prothese niet meer 100% past, is de kans op 
een breuk, scheur of reparatie aan de tanden groot. 
De vergoeding vanuit de basisverzekering voor een reparatie of 
rebasing (nieuw laagje in de prothese) is 90%, alleen als u een 
volledige prothese boven of onder heeft, 
dus niet bij een gedeeltelijke 
prothese/plaatje.
Wilt u weten hoe het allemaal bij 
uw verzekering zit? Of wilt u meer 
informatie en advies? Maak dan 
een afspraak en wij leggen het 
graag aan u uit! 

Als u vermeldt dat u 
naar aanleiding van deze 
column belt, krijgt u een 
gratis afspraak.

*tarieven/prijzen 
zijn een indicatie, 
dit kan per 
verzekeraar
verschillen.

   Een nieuw gebit, 
wat kost me dat nou?

Geopend: maandag t/m vrijdag voor reparaties en info. 
Behandelingen op afspraak (0495) 592 622, Kerkstraat 38a in Weert.

www.eengoedgebit.nl 

Noteer in uw agenda!
OPEN DAG: Zaterdag 26 mei 

van 10.00-13.00 uur!

 tandprotheticus



Mariagrot
Een bouwwerk van tweehonderd kilo siert het balkon. “Ik weet 
niet of het mag, maar als hier twee flinke mensen zitten van 
100 kilo, dan is dat toch hetzelfde?”, lacht hij. Tejo is niet 
praktiserend katholiek, maar wil voor het slapen gaan wel een 
rozenkrans bidden. Een reisje naar Lourdes bracht hem op het 
idee een Mariagrot te bouwen, met daarin de beeltenissen 
van Maria die verscheen aan Bernadette. Tejo noemt zijn, 
volledig van de buitenwereld afgesloten, balkon ook wel zijn 
naaktstrand. “Voor ik hier ga liggen zonnen, kondig ik dat altijd 
even aan bij die dames.”

Op het raam een poster van een kunstbrei-event. In huis voorbeelden van zijn 
breikwaliteiten. Op tv een filmpje over het grootste kantbreiwerk ter wereld, 
gemaakt door Tejo Cardinaal, gepensioneerd couturier en nog lekker druk. “Ich 
bin un druk jong, altied gewaesj.” Na dit interview moet hij vliegensvlug naar 
woonzorgcentrum Zuyderborgh, waar hij breiles geeft aan ouderen. Zelf 78 jaar 
maar nog steeds kwiek, vief en druk, maar heel gezellig. Net als de inrichting van 
zijn huis: druk en gezellig. In barokstijl, met hier en daar een kleine stijlbreuk 
in de vorm van een hedendaags element. Is het een hang naar de romantiek van 
het verleden, of is het een ontkenning van het hedendaagse? “Het zal wel komen 
doordat ik ouder word”, zegt de goedlachse fitte zeventiger. “Ik ben misschien 
voor veel mensen ‘een clown’, maar ik ben gelukkig met mezelf! Uiteindelijk zijn 
we allemaal hetzelfde en tel er maar op: met ‘eine slaag’ is het afgelopen.” 

Grootste kunstbreiwerk ter wereld
Zijn oma en moeder leerden hem breien. Als kind breide Tejo sokken voor 
de meester op school, met breinaalden gemaakt van fietsenspaken, want de 
kostbare breinaalden van oma mocht hij niet gebruiken. 
Na zijn werkzame leven als couturier, besloot hij de uitdaging te zoeken in de 
productie van een levensgroot kunstbreiwerk. Vijf jaar was hij er mee bezig, 
resulterend in een schitterend werk van meer dan drie meter in doorsnede en 
meer dan tien meter in omtrek. Zoals hij zelf geëmotioneerd zegt: “Dit is mijn 
grootste nalatenschap.”

Vaardigheid
Tejo bewoont sinds 2000 een verrassende benedenwoning aan de Schaekenstraat 
in Weert. Uit alles spreekt zijn ambachtelijke vaardigheid. Zowel in het grove 
als in het subtiele vakwerk. “Alsof er met paard en kar hier was binnengereden, 
zo zag het er uit! Het was er vies en de muren waren beschadigd. Ik heb er 
alles aan moeten doen om het leefbaar te maken: stuken, sanitair plaatsen, 
schilderen, behangen.” Het resultaat mag er zijn. Het is er spik en span en alle 
ruimtes zijn met zorg en in persoonlijke smaak ingericht. 

Door Francis Bruekers

“Ik houd van gezelligheid”
Tejo Cardinaal: flamboyant couturier en kunstbreier

Atelier
Het atelier van Tejo is een compacte ruimte die veel van zijn projecten 
herbergt. Zijn huidige project is het boetseren van de lijfjes van poppen die 
hij vervolgens volledig kleedt. In de grote kast hangen diverse prachtige jurken 
van artiesten uit een ver verleden. Wie kent niet de prachtige uitdossingen van 
Tejo tijdens carnavalsoptochten en bij flamboyante optredens waar hij Nana 
Mouskouri, Bette Midler en andere coryfeeën playbackt. Zingen kan hij niet (“Ik 
heb een stem als een kraai”), optreden in prachtige uitdossingen daarentegen 
des te beter. 
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Vier zussen, vier broers en Tejo 
“Ik ben alles”, zegt hij, niet bedoeld als zelfingenomenheid maar als toelichting 
op zijn persoon. Geboren als boerenzoon in een groot gzin, met de naam 
Theodorus. Zich fonetisch ‘Tejo’ noemend. Excentriek, perfectionistisch en 
razend creatief. Een mens met een eigen mening en een eigen levenswandel! 
Op jonge leeftijd ging Tejo naar de kunstacademie in Maastricht, om vervolgens 
een stage te doen in Parijs en als cum laude afgestudeerde couturier een 
eigen zaak te beginnen in Maastricht en Montreal (Canada). Eenmaal terug in 
Nederland werkte hij tot aan zijn pensioen als bruidsmodeontwerper. 

“Ik houd van gezelligheid”
Tejo Cardinaal: flamboyant couturier en kunstbreier

Museum
Bewoning van de benedenwoning heeft het voordeel dat er een kelder bij hoort. 
Tejo heeft de kelder van zijn woning volledig benut voor een museum van 
materialen uit de tijd van zijn ouders en grootouders, inclusief spullen uit zijn 
jeugd. Op het bed poppen met gebreide kleding die de kinderen Cardinaal zelf 
gedragen hebben. Verderop het kinderbedje, mutsjes van oma, voorbeelden 
van breifiguren, de doopjurkjes van destijds en een teretije rok, van door oma 
zelfgesponnen, geverfd en geweven garen. 
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J.O.U.W.verhaal

Wil je meer weten of electro-acupunctuur, 
de mogelijkheden of Maddy’s werk als 
natuurgeneeskundige? Je kunt meer 

informatie vinden op www.maddyhermans.nl

Natuurlijke geneeskunde
Maddy Hermans is natuurgeneeskundige en 
electro-acupuncturist. Als enige in Limburg 
biedt zij de unieke Rathera Additief Diagnose 
Therapie Systeem behandeling voor mensen met 
lichamelijke en geestelijke klachten. Electro-
acupunctuur is een pijnloze en veilige manier 
om klachten te verhelpen of zelfs helemaal te 
voorkomen. De behandeling is geschikt voor 

iedereen: volwassenen, kinderen maar ook 
baby’s. Daarbij wordt een electro-acupunctuur 
behandeling gedeeltelijk of geheel vergoed uit het 
aanvullende pakket voor de zorgverzekering.

Electro-acupunctuur uitgelegd
Termen als electro-acupunctuur en R.A.D.T.S. 
behandelingen klinken wellicht nog wat raar in de 
oren. Maddy legt het daarom zelf uit: “Additief wil 
zeggen ‘aanvullend op andere behandelingen’. Zo 
kan de behandeling bijvoorbeeld ondersteunend 
werken bij mensen met kanker. De bijwerkingen 
van chemotherapie of bestraling worden dan 
beperkt. In principe kunnen alle klachten met 
behulp van elektro-acupunctuur behandeld 
worden. Met behulp van elektro-acupunctuur 
stel ik vast welke verstoringen in het lichaam 
aanwezig zijn. Vervolgens behandel ik de oorzaak 
van de klachten: niet de symptomen. Daarnaast 
geef ik ook aanvullende hulpmiddelen zoals 
voedingsadviezen, homeopathische druppels, 
bioresonantie-therapie, vitaminen en mineralen”.

Op zoek naar de oorzaak
In tegenstelling tot veel medicijnen wordt met 
behulp van elektro-acupunctuur de oorzaak van 

de klachten opgespoord en behandeld. “Deze 
klachten zijn vaak veroorzaakt door bacteriën, 
virussen, schimmels en parasieten. Maar ook 
schadelijke stoffen van buitenaf kunnen klachten 
veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan insecticiden, 
kleur- en verfstoffen en medicijnresten. Zelfs 
de straling van elektrische apparaten kan grote 
invloed hebben op onze gezondheid”, legt Maddy 
uit. “Vaak ligt de oorzaak ver in het verleden, en 
zijn patiënten afhankelijk van medicijnen die vaak 
alleen de symptomen bestrijden. Ik ga liever op 
zoek naar de oorzaak”.

Gezond zijn, gezond blijven
Volgens Maddy kan electro-acupunctuur ook 
preventief ingezet worden. “Gezonde mensen 
willen gezond blijven. Electro-acupunctuur kan 
vroegtijdig verstoringen opsporen en direct 
behandelen. Hierdoor kan de behandeling dus ook 
een preventief doel hebben”.

Waarom symptomen bestrijden als je 
ook direct de oorzaak kunt aanpakken?

Natuurgeneeskundige Maddy Hermans 
over de voordelen van electro-acupunctuur

We hebben er allemaal wel eens last van. Vermoeidheid, spierpijn, gewrichtsklachten, allergieën, 
hoofdpijn, huidklachten of zelfs angsten en depressies. Maar soms is het lichaam gewoon even niet 
meer in staat om de klachten zelf te verhelpen. Nu is het natuurlijk altijd wenselijk om naar de dok-
ter te gaan, maar Maddy Hermans gelooft dat er ook andere manieren zijn om dit aan te pakken.
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In 2011 werd in Weert de oranje loper uitgelegd voor de Koninklijke familie. Ze liepen langs kunst, cultuur, sport, streekproducten, onderwijsprojecten, 
paarden en schutterijen. De wandeling eindigde met een spectaculair dans- en muziekfestijn op de Markt. Het mocht wat kosten maar achteraf keek 
iedereen er met trots en tevredenheid op terug. Sinds die tijd heeft Weert een oranjeweek met een kinderfestijn, muziek in de koningsnacht, een dag van 
sport en bewegen en de vrijmarkt. 
Toch zijn er azijnpissers die tegen de monarchie zijn, Koningsdag zien als de dag van zaklopers en klompendansers of de vrijmarkt omschrijven als ‘straten 
vol armzalige troep aangeboden door trieste verkopers, waar gierige kopers op een legpuzzel van één euro, vijftig cent bieden’. 
Door de gestegen populariteit van het koningshuis wil ook de meerderheid in de politiek dat de monarchie blijft. Alleen Groen Links en de SP streven naar 
een republiek met een gekozen staatshoofd.
Zonder monarchie geen Koningsdag en dat zou jammer zijn. Of is Koningsdag aan sleet onderhevig? Kan het anders in Nederland? Kan het beter in Weert?

watzoujijdoenmet

Als er één kleur is die Nederlanders verbindt, dan 
is het Oranje! De Oranjes horen bij Nederland, net 
zoals de bijbehorende tradities als Koningsdag. 

Dat de invulling door de jaren heen verandert, is 
prima. Dat hoeft echt niet alleen met zaklopen en 
koekhappen. Het is de kunst om initiatieven zoals 
de Oranjeweek vitaal te houden. Waar het vooral 
om gaat, is dat mensen samen Koningsdag vieren 
en dat de gemeentes die de Koninklijke familie 
ontvangen trots laten zien wat ze in huis hebben. 
Net zoals Weert dat deed in 2011. Wat waren er 
veel vrijwilligers actief, wat waren het mooie 
beelden op televisie, wat was het een schitte-
rende dag en wat waren we trots op oeës Wieërt! 

Ik vind het dan ook jammer dat het koningshuis 
in het politieke debat vaak alleen als ‘kostenpost’ 
wordt opgevoerd. De Oranjes vertegenwoordigen 
Nederland over de grens. De monarchie geeft ons 
land aanzien en het grote netwerk maakt het mo-
gelijk om deuren te openen en contacten te leg-
gen voor Nederlandse belangen. Natuurlijk is het 
goed om nut en noodzaak af te wegen, maar het 
koninklijk huis moeten we wat mij betreft in ere 
houden. Het vertegenwoordigt namelijk veel meer 
dan we in geld kunnen uitdrukken. 

Ik heb groot respect voor de manier waarop ons 
koningshuis acteert. In de monarchie zie ik abso-
luut meer voor- dan nadelen. Dat er op dit moment 
vanuit het parlement kritisch gekeken wordt naar 
het koningshuis kan ik alleen maar toejuichen: kri-
tisch zijn is een van onze grootste pluspunten. 
De monarchie, indien gedragen door het volk, 
maakt een land sterk. Het geeft Nederland ver-
trouwen en creëert saamhorigheid. Welke politie-
ke coalitie er ook aan de macht komt, het konings-
huis houdt de boel bij elkaar. In Amerika kwam 
Mister-Grap-her-by-the-pussy-Trump met als ge-
volg een gespleten land vol onrust dat niet meer 
serieus wordt genomen in de rest van de wereld. 

Koningsdag is een feest voor en met iedereen. 
Ik zou het toejuichen als elke stad, dus ook Weert, 
elk jaar op koningsdag geld zou inzamelen voor 
een goed doel. Dat er op koningsdag vooral stil 
wordt gestaan bij die Nederlanders die dit hard 
nodig hebben. Zolang we compassie hebben voor 
elkaar is er ook saamhorigheid en dat is iets om 
trots op te zijn. Dan hoop ik dat onze prinses 
Catharina Amalia over 25 jaar in de rol van Koningin 
in Weert op de Markt haar trots uitspreekt over 
het feit dat ooit in Weert de traditie is geboren 
om geld voor een goed doel op te halen en op haar 
verjaardag als cadeau aan te bieden.

Ik heb een zeer bijzondere band met Koningsdag. Ik 
ben namelijk geboren op 30 april dus ik heb tot een 
paar jaar terug altijd mijn verjaardag gevierd op 
Koninginnedag. Dat was geweldig! Altijd een vrije 
dag, volop feest en meestal goed weer. Ik dacht 
vroeger altijd dat een beetje van al die aandacht 
speciaal voor mij was. Toen ik nog een klein “men-
neke” was heb ik zelfs een briefje aan HM de Konin-
gin geschreven om haar te feliciteren en te vragen 
of ik een keertje langs kon komen. Dat laatste is 
er nooit van gekomen maar ik ontving wel een of-
ficieel voorgedrukt bedankkaartje op een heel mooi 
papiertje. 
Voor mij mag de oranje loper uitgerold blijven. Ik 
ben trots op “ons” oranjegevoel en de vertegen-
woordiging van een koning en “fraaie” koningin in 
binnen- en buitenland. 
Daarnaast is koningsnacht en koningsdag juist een 
groot, gezellig en verbindend volksfeest waarin ie-
dereen elkaar ontmoet in de kroegen en op straat. 
Ik heb dit feest een paar keer in Amsterdam meege-
maakt, helemaal geweldig! De laatste jaren staan 
we met ons gezin en vrienden op straat om “ouwe 
meuk” te verkopen. Dat is vooral zeer gezellig; er 
wordt letterlijk en figuurlijk veel onzin verkocht en 
de winst gaat meestal meteen op in een af andere 
kroeg. Dus, om met de woorden van Barry Stevens 
te spreken: vooral doorgaan!

Jasper Heesakkers (34), raadslid CDA Weert
 en secretaris bij de 

Limburgse Werkgevers Vereniging.

Stella van Rheenen (43), Brandingcoach bij 
POM HR-Training & Branding in Weert

Hans Corstjens (54), creatief directeur
 Buro Beeldvang

Koningsdag?watzoujijdoenmet
Door Ton Adriaens      



 Jolien Leeffers-
van der Ploeg, 
dominee van 
de Bethelkerk 
   in Weert

Het protestantisme is begonnen als een reactie tegen 
leerstellingen en praktijken in de middeleeuwse westerse Kerk 
in de 16e eeuw. De protestanten wilden het geloof terugbrengen 
tot de basis. Zij vonden dat het vieren van het geloof op een 
andere manier moest worden gedaan, namelijk met minder 
heiligen, minder afbeeldingen, minder rituelen en ook minder 
sacramenten. Zij kennen er maar twee: de doop en het delen 
van de maaltijd, de eucharistieviering.

De Protestantse Kerk is het grootste protestantse kerkge-
nootschap in Nederland. Het is op 1 mei 2004 ontstaan uit een 
fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde 
Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Ko-
ninkrijk der Nederlanden. Binnen de Protestantse Kerk is er nog 
steeds een grote verscheidenheid aan opvattingen, van vrijzin-
nig tot orthodox. Daarnaast gingen bijna honderdduizend leden 
van de drie kerken, voornamelijk om leerstellige redenen, niet 
mee naar de Protestantse Kerk. Zij hielden vast aan hun eigen 
'hervormde' identiteit.

"Het is heerlijk    
     om hier 
   predikant 
      te zijn"
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Door Ton Adriaens

Dominee Jolien Leeffers-van der Ploeg (50) is sinds september 2017 predikant van de protestantse gemeente Weert-Budel. Ze heeft vijf 
zonen in de leeftijd van zestien tot zevenentwintig jaar. De oudste drie zijn al uitgevlogen. Samen met haar man en hun jongste twee 
zonen woont ze in de pastorie achter de Bethelkerk aan de Maaspoort. De kerkgemeenschap is relatief klein met ongeveer vijfhonderd 
leden die afkomstig zijn uit alle hoeken van Nederland. In de zomer komen er ook veel vakantiegangers, veelal van boven de grote 
rivieren. Deze kerkgemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en strekt zich grofweg uit van Maasbracht tot 
Valkenswaard. Een protestantse kerk dus in het overwegend katholieke zuiden, die zowel een deel van Brabant als Limburg omvat. Ik 
praat met dominee Leeffers over haar werk, het geloof en haar persoonlijke opvattingen.

Stelt u zich eens voor aan de lezers van Weert 
Magazine: Waar geboren en getogen en hoe 
verliep uw carrière? 
Ik ben geboren in Delft maar ons gezin verhuisde 
al vrij snel naar Dalfsen in Overijsel omdat mijn 
vader daar een baan kreeg aangeboden. Mijn 
ouders zijn lid van de Gereformeerde Kerk vrij-
gemaakt, een van de kleinere orthodoxe kerkge-
meenschappen. Zelf ben ik in de loop der jaren 
meer de vrijzinnige kant op gegroeid en een jaar 
of vier geleden overgestapt naar de Protestantse 
Kerk. In deze kerk mogen vrouwen het ambt van 
predikant uitoefenen en dat was mijn grootste 
wens, mijn roeping. Ook is het binnen de Protes-
tantse Kerk mogelijk een homoseksuele relatie in 
te zegenen en daar sta ik achter. 
Vanuit Dalfsen ben ik eerst toerisme gaan stu-
deren in Breda, dat bleek niets voor mij. Ben 
toen overgestapt naar de secretaresseopleiding 
van Schoevers in Tilburg en daarna gaan wer-
ken in Den Haag waar ik mijn man heb ontmoet. 
Ik was tweeëntwintig toen wij trouwden en al 
snel kwam ons eerste kind. In die tijd was het 
normaal dat je dan stopte met werken. We ver-
huisden naar Zaandam en later naar Oegstgeest, 
ik zorgde voor het huishouden en de opvoeding 
van de kinderen en bezocht kerkdiensten en een 
bijbelstudiegroep. Toen onze jongste zoon naar 
de basisschool ging, begon ik op zevenendertig-
jarige leeftijd in deeltijd aan een theologiestu-
die. Daarnaast ben ik als mediathecaris en roos-
termaker aan de slag gegaan op een christelijke 
scholengemeenschap in Rotterdam. Na twaalf 
jaar heb ik mijn master Predikantschap behaald. 
Wat uit interesse in het geloof was begonnen, 
groeide uit tot een roeping om predikant te wor-
den. Meteen na mijn afstuderen heb ik deze baan 
in Weert geaccepteerd en zijn we vorig jaar ver-
huisd van Oegstgeest naar deze prachtige woning 
in het centrum van Weert.
Mijn man werkt nog steeds als planoloog. Daar-
voor gaat hij regelmatig naar Den Haag. De vrij-
dag is hij, net als ik, vrij en verkennen we samen 
de omgeving. Ik heb hier een aanstelling van 0,5 
fte en werk in principe op dinsdag, woensdag en 
donderdag voor de kerk. Op de maandag werk 
ik nog steeds als mediathecaris op de scholenge-
meenschap in Rotterdam. 

U bent een vrouw en u bent getrouwd. In de 
katholieke kerk is dat voor een priester niet 
mogelijk. In hoeverre denkt u dat het celibaat 
in de katholieke kerk een rol heeft gespeeld 
bij de vele gevallen van seksueel misbruik bin-
nen de kerk?
Achteraf zou je kunnen stellen dat dat zo is, 
maar aantonen kun je het niet en het komt na-
tuurlijk op meer plaatsen voor, in de sport, in de 
zorg. Wat ik heel erg vind, is dat de katholieke 
kerk het heel lang heeft genegeerd, ontkent of 
onder het tapijt heeft geveegd. Overigens weet 
ik niet waarop het celibaat gebaseerd is, in de 
Bijbel zijn daar geen aanwijzingen voor. Van de 

apostel Petrus weten we dat hij getrouwd was. 
Persoonlijk denk ik dat het celibaat meer nade-
len dan voordelen heeft. Ervaring met de omgang 
tussen mannen en vrouwen in een relatie en met 
de opvoeding van kinderen kan een voordeel zijn 
in dit werk.

De grote wereldgodsdiensten Christendom, 
Jodendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme   
hebben in essentie allemaal dezelfde univer-
sele waarde van de naastenliefde. Om als 
goed mens samen te leven met anderen lijkt 
het geloof echter eerder een struikelblok dan 
dat het vrede en harmonie brengt. 
Het probleem zit niet bij de basis van ieder ge-
loof. Het zijn de extremistische geloofsbelijders 
waarbij het fout gaat. Als je losse elementen uit 
de Bijbel of de Koran haalt en ze niet interpre-
teert vanuit de tijd en cultuur waarin ze geschre-
ven werden, trek je al snel verkeerde conclusies. 
Zo is in de Koran een heilige oorlog in de eerste 
plaats bedoeld als oorlog tegen het kwaad in je-
zelf en niet als een jihad tegen het Christendom 
of het Jodendom. 

In Weert wordt dit jaar de Graaf van Horne 
herdacht. Hij werd 450 jaar geleden onthoofd 

vanwege zijn tolerante houding ten opzichte 
van de protestanten. Er volgde een tachtigja-
rige geloofsoorlog. De verbetenheid waarmee 
op wereldschaal de eigen religie als de enig 
juiste wordt gepredikt leidt al sinds mensen-
heugenis tot dood en verderf. Vanwaar die 
rotsvaste overtuiging denkt u?
Dat is dan toch de hoogmoed van de mens denk 
ik. Het eigen gelijk en de waarheid in pacht heb-
ben zit in ieder mens. En dan zijn het toch weer 
de extremistische, uit hun verband gerukte ci-
taten uit Thora, Bijbel of Koran die voor ellende 
kunnen zorgen. Zo ook de interpretatie van een 
Bijbeltekst die zegt dat een vrouw moet zwijgen. 
In het toenmalige tijdsbeeld en de toenmalige 
cultuur was het normaal dat de man het woord 
voerde. In onze tijd is dat niet meer zo. Maar het 
leidt er nog steeds toe dat vrouwen geen pries-
ter kunnen worden en dat binnen een politieke 
partij als de SGP de rol van vrouwen nog steeds 
beknot wordt.

In hoeverre staat u open voor oecumenische 
initiatieven en wat gebeurt er op dit gebied 
in deze regio?
We hebben al een oecumenische werkgroep van 
katholieken en protestanten. Daar doe ik veel 
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samen met pastoor Rosenhart en pastoor Braun 
zoals het organiseren van lezingen, oecumeni-
sche kerstzang of een gezamenlijke vredesdienst. 
Ook met de moeder-overste van de zusters 
Birgittinessen heb ik een gesprek gehad en iedere 
dinsdagochtend neem ik deel aan hun ochtendvie-
ring. Met deken Franken zou ik graag meer willen 
samenwerken en van gedachten wisselen. Ook bij 
samenwerking en oecumene kunnen principiële 
verschillen tussen katholieken en protestanten, 
zoals over de eucharistie, blijven bestaan.
Binnen onze protestantse kerk hier in Weert ko-
men alle protestantse richtingen samen, dat gaat 
van vrijzinnig tot orthodox. Men heeft daarbij 
respect voor elkaars mening.

Ik zou heel graag een raad van kerken, een over-
leg over samenwerkingsvormen, willen opzetten. 
Daartoe heb ik al contact gezocht met de voor-
gangers van de Christengemeente Nieuw Leven 
en zoek ik contact met de twee Molukse kerken 
die gebruikmaken van ons kerkgebouw. Wat de 
Jehova’s Getuigen betreft voel ik me niet geroe-
pen daar actief werk van te maken. Zij staan toch 
wel erg ver af van ons gedachtegoed en ik weet 

dat zij niet zullen participeren in een raad van 
kerken. Verder ben ik zeker van plan om ook in-
terreligieus contact te zoeken met de moslimge-
meenschap hier in Weert. 

De Katholieke Kerk heeft een strakke hiërar-
chische structuur met aan het hoofd de Paus 
van Rome. Het Vaticaan kent enorme rijkdom, 
wordt bedrijfsmatig geleid en is ook politiek 
van betekenis. Dit beeld herken ik niet bij de 
Protestantse Kerk. Hoe is deze kerk op wereld-
schaal georganiseerd?
Het grote verschil is dat protestanten van on-
derop zijn georganiseerd. In de katholieke kerk 
bepaalt een bisschop welke pastoor naar welke 
parochie gaat. Hier ligt de autonomie bij de ei-
gen kerkgemeenschap. De kerkenraad hier in 
Weert zet zelf een sollicitatieprocedure uit om 
tot een nieuwe predikant te komen. De ambten 
van ouderling, diaken en kerkrentmeester komen 
op uit de gemeente en worden steeds voor vier 
jaar benoemd.
Onder de predikanten is er enkele keren per jaar 
een regionaal overleg. Verder vaardigen de plaat-
selijke kerken mensen af naar een classisoverleg. 

Vanuit de classis worden weer mensen afgevaar-
digd naar de landelijke synode. Deze landelijke 
synode is voor de overheid het aanspreekpunt van 
de protestanten. We zitten nu midden in een or-
ganisatorische structuurwijziging maar het blijft 
een bottom up organisatie en niet van bovenaf in 
een strakke hiërarchie. Plaatselijke gemeenten 
zijn zelfstandig. Op wereldschaal is er alleen een 
Wereldraad van Kerken maar daarin doen ook de 
katholieken mee.

Vanuit uw geloofsbelijdenis bent u er, net als 
de katholieken, van overtuigd dat er één God 
is. U gelooft in het hiernamaals. Ik heb me van-
wege het grootschalige misbruik, de standpun-
ten ten aanzien van homofilie, geboortebeper-
king, abortus en de positie van de vrouw uit 
laten schrijven uit de Katholieke Kerk. Ik ben 
ongelovig en geloof ook niet in het paradijs. 
Wat betekent dit volgens u voor mij na mijn 
dood? 
Ik kan daar niets over zeggen. Ik leef naar mijn 
idee en daar ben ik gelukkig mee. Ik denk dat 
het leven na mijn dood op enige manier door-
gaat, maar hoe? Ik kan ook niet oordelen over een 
ander. Als ik zou denken dat het met u slechter 
afloopt dan met mij dan zou ik ook veel meer 
moeite moeten doen om u daarvan te overtui-
gen. Geloof kan heel mooi zijn maar ook zonder 
geloof kun je mooi in het leven staan. Ik ben er 
echter van overtuigd dat leven als een goed mens 
de bedoeling is en ik denk daarom wel dat er ge-
rechtigheid zal zijn.

Aan u het laatste woord. Wat zou u nog kwijt 
willen aan de lezers van Weert Magazine?
Ik vind het gewoon heerlijk om hier te wonen en 
te werken. Ik ben hier heel warm ontvangen en 
ben daar erg dankbaar voor. Het is heerlijk om 
hier predikant te zijn. Ik ben nu nog bezig met 
mijn kennismakingsgesprekken bij alle gemeen-
teleden thuis, dat is mooi werk. Daarnaast is er 
veel groepswerk in onze kerk waarbij ik betrok-
ken ben, met ouderen en kinderen en alles wat 
daar tussenin zit. Ik doe het liefst alles samen 
met anderen en verheug me dan ook op oecu-
menische samenwerking. Ik bezoek zoveel moge-
lijk evenementen en kerkelijke diensten en dat 
is mijn manier om andere Weertenaren te leren 
kennen. Samenwerken en verbinden is mijn lijf-
spreuk.
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Vanaf het allereerste tandje tot 
een volledige gebitsprothese, 
Tandzorg Oranjeplein in Weert 
biedt een compleet pakket aan 
tandheelkundige zorg.

Als een aap klimt de vijfjarige Casper in de stoel. 
Hij kijkt zijn ogen uit, want Tandzorg Oranje-
plein heeft een nieuwe behandelkamer, speci-
aal voor kinderen. “Veel kinderen zijn angstig als 
ze hier komen, in deze kamer voelen ze zich met-
een al meer op hun gemak”, vertelt kindertand-
arts Foteini Papanikolaou. Kinderen krijgen bij 
Tandzorg Oranjeplein een speciale behandeling. 
Zij mogen bijvoorbeeld eerst rustig kennismaken 
met de tandarts. “Bij zo’n eerste afspraak doen 
wij nog niks. We kijken alleen even in de mond en 
we tellen samen met het kind alle tandjes. Een 
paar weken later mogen ze weer eens komen. 
Zo proberen we vertrouwen op te bouwen.” Dat 
kinderen al op jonge leeftijd (vanaf een jaar of 
twee) naar de tandarts gaan, is belangrijk. “Het 
melkgebit moet worden veiliggesteld. Ontstekin-
gen bijvoorbeeld kunnen schade aanrichten, ook 
later nog aan het blijvende gebit”, zegt Foteini. 
Vermeldenswaard is dat kinderen tot 18 jaar 
alle tandartskosten via de basisverzekering 
vergoed krijgen en je betaalt geen eigen risico 
voor een bezoek aan de tandarts.
Voor patiënten vanaf 18 jaar kan Tandzorg 
Oranjeplein van tevoren inzicht geven in de kos-
ten. De praktijk beschikt namelijk over een com-
puterprogramma dat kan berekenen hoeveel de 
behandeling gaat kosten en welk deel de patiënt 
vergoed krijgt vanuit zijn of haar zorgverzeke-
ring. “Wij proberen altijd meerdere behandelmo-
gelijkheden voor te stellen die passen bij de wens 
van de patiënt. Goede communicatie en inzicht 
in het zorgplan en de kosten, vinden wij belang-
rijk”, zegt praktijkmanager Wiesje van Osch. “De 
patiënten komen zo nooit voor financiële verras-
singen te staan.”
Voor kronen, bruggen en gebitsprothesen werkt 
Tandzorg Oranjeplein nauw samen met Heltzel 

Tandtechniek. “Het is van groot belang dat er, 
zo nodig, persoonlijk contact is tussen de patiënt 
en de tandtechnicus die een kostbaar werkstuk 
vervaardigd”, zegt eigenaar en kroon- en brug-
technicus Jos Heltzel.

Patiënten kunnen direct door de tandarts worden 
doorgestuurd voor het perfect op kleur maken 
van hun kronen. Voor reparatie aan een prothese 
kan zelfs direct met Heltzel Tandtechniek con-
tact worden opgenomen. Meestal heeft u de pro-
these dezelfde dag nog retour. “Eigenlijk doen 
wij al het werk dat buiten de mond plaatsvindt; 
van kronen, bruggen, protheses en gebitsbe-
schermers tot knarsplaatjes”, vult compagnon 
Remco Jansen aan. Hij volgde aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen de cursus Klinisch Prothese 
Technicus. Met dit diploma mag hij op doorver-
wijzing van de tandarts zelf patiënten ontvangen 
voor gebitsprotheses. Dat kan in de vertrouwde 
tandartspraktijk maar ook bij Heltzel Tandtech-
niek, die hiervoor een speciaal ingerichte behan-
delkamer heeft. “Het is een groot voordeel dat 
ik de patiënt persoonlijk zie. Zo kunnen we sa-
men bepalen hoe de prothese eruit moet komen 
te zien; de kleur, de stand van de tanden en zo 
meer. Maar de regie blijft bij de eigen tandarts. 
Hij zal ook de declaratie van de nota afhandelen, 

de patiënt heeft hier geen omkijken naar”, aldus 
Remco.
In het eigen laboratorium van Heltzel Tandtech-
niek worden alle ‘kunstwerkjes’ gemaakt. “Wij 
krijgen een mondafdruk van de tandarts die we 
vervolgens inscannen in 3D. Op de computer ma-
ken wij een design van het te vervaardigen werk-
stuk, dat daarna wordt gefreesd of geprint. Maar 
de final touch, zoals inkleuren en afwerken, blijft 
echt handwerk.” 

In 2014 is de praktijk van Tandarts Smeets 
overgenomen door Tandzorg Oranjeplein. 
“Tandarts Smeets gaat in augustus 2018 
Tandzorg Oranjeplein verlaten om te genieten 
van zijn pensioen”, zegt praktijkmanager 
Wiesje. Tandzorg Oranjeplein bedankt 
tandarts Smeets voor de betrokkenheid die hij 
gedurende 35 jaar naar en voor zijn patiënten 
heeft getoond. De afgelopen jaren heeft 
Tandzorg Oranjeplein een professioneel en 
enthousiast team samengesteld welke met veel 
passie de zorg voor uw gebit op zich neemt.

Gabi Weerts

    Een leven lang 
    naar de tandarts 
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Zorghoeve De Port
Buitengewone zorg op het Limburgse platteland

De paden op, de lanen in
Ouderen kunnen op Zorghoeve De Port vanuit hun prettige eigen woonplek, 
ook naar hartenlust genieten van het buiten zijn. Dagelijks wordt er een 
wandelingetje gemaakt naar de mooie (groente)tuin, de melkveehouderij, of 
de ruime wei met kleinvee. Zo is er toegang tot diverse producten voor bij de 
maaltijd zoals een kakelvers eitje voor bij het ontbijt, groenten voor een lekker 
soepje bij de lunch of heerlijke melk voor het toetje van die avond. Ook de 
handen kunnen uit de mouwen door lekker te werken in de tuin, het voeren van 
de dieren of creatief bezig te zijn. Zoveel mogelijkheden bij Zorghoeve De Port. 
De honden Pepper en Mazzel zorgen met hun vrolijke aanwezigheid bij menig 
bewoner voor vertier en vertedering. De seizoenen worden optimaal beleefd en 
de oudere wordt op motiverende wijze tot ondernemen uitgedaagd.

Zorg op maat 
De liefdevolle begeleiding zorgt op het gewenste tijdstip voor passende 
ondersteuning bij het opstaan, verzorgen, aankleden en ontbijt. Het team 
heeft een nauwe samenwerkingsrelatie met een nabijgelegen huisartsenpraktijk 
en zorginstelling Proteion waar gebruik gemaakt wordt van het paramedische 
aanbod voor o.a. fysiotherapie, ergotherapie en diëtiek. De medewerkers 
overleggen met de familie van de oudere over het opstellen van een zorgplan 
waardoor de bewoner optimaal en geheel naar eigen wens van het uitgebreide 
zorgaanbod kan profiteren.

‘Melk is goed voor elk’
De Port is van oudsher een melkveehouderij met ruim vijftig melkkoeien. Het 
bedrijf is geheel zelfvoorzienend in het bewerken van de grond, het voeren 
van de koeien en het aanmaken van de wintervoorraad. Er is voortdurend 
bedrijvigheid op de boerderij. Bewoners komen graag een praatje maken met 
de boer of leveren hun bijdrage in de stal.
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Zorghoeve De Port
Buitengewone zorg op het Limburgse platteland

“Zorg moet goed zijn” 
Zorghoeve De Port staat bekend om haar krachtige visie op zorg. Anita geeft 
leiding aan een team van medewerkers dat werkt vanuit waarden als respect, 
transparantie, passie, out-of-the-box denken, vertrouwen en veiligheid. Van 
daaruit wordt er vooral gekeken naar de mogelijkheden van ieder individu, 
binnen een omgeving die rust, ruimte en regelmaat uitstraalt. Zij bieden een 
scala aan activiteiten waarbinnen de oudere naar eigen behoefte in beweging 
kan blijven en waarbij het buitenleven een cruciale rol speelt. Op die manier 
draagt Zorghoeve De Port bij aan kwaliteit van leven. 

Affiniteit met de zorg en het plattelandse buitenleven, dat is wat Anita (51) 
en Frank Coolen (52) en hun kinderen Rens (23), Lars (22) en Maud (20) delen. 
De melkveehouderij die Frank runt, vormt het middelpunt van een natuurrijke 
omgeving die nog zoveel meer te bieden had. Zij zagen met eigen ogen hoe 
mensen opbloeiden als ze zich in de natuur bevonden. Anita bracht daarom zorg 
en natuur samen in de vorm van Zorghoeve De Port, een stijlvol woonverblijf 
voor kwetsbare ouderen met een zorgvraag vanuit psychogeriatrische 
problemen. Zorghoeve De Port biedt ruimte aan 27 woonplekken, verdeeld 
over drie groepen. Een team van hartelijke en kundige begeleiders (o.a.  
verpleegkundigen en verzorgenden IG) staat dag en nacht klaar voor het 
bieden van passende zorg en ondersteuning zowel op 24-uurs basis als in 
dagbestedingsvorm.

De deuren open!
Familie Coolen en medewerkers van Zorghoeve De Port genieten van hun werk en laten dit 
graag aan u zien. Op 3 juni a.s. is er van 11.00 uur tot 16.00 uur een open dag. Er worden 
verschillende activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengsten geheel naar een speciaal 
opgezette crowdfundingsactie gaan. Ze willen een fietslabyrint, een tovertafel en/of 
duofiets aanschaffen om het welzijn van de bewoners nog meer te vergroten.

Door Maartje Derckx

Meer informatie en contactgegevens: www.deport.nl
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Door Maartje Derckx

 De biggen worden behandeld. De
 staartjes van de biggen worden 
 gecoupeerd en alle biggen worden 
voorzien van een plastic nummer in de oren 
zodat ze geregistreerd zijn. De biggen krijgen 
een ijzerinjectie om bloedarmoede te voor-
komen. De mannelijke varkens, de beertjes, 
worden onder verdoving gecastreerd. Dit om de 
indringende berenlucht te voorkomen als het 
vlees wordt bereid. 

 Lunch met een gebakken eitje bereid 
 door moeder Angelique Van Aert. 

 De dragende zeugen worden gescand
  met een echoapparaat. Eens per drie
 weken komt de dierenarts op de 
boerderij voor een extra controle op de varkens 
en wordt er o.a. overlegd over de draag- en 
geboorteprocessen. Michel gaat de kraamstal 
in om te bekijken welke zeugen aan het big-
gen zijn. Dit kan hij zien aan de houding van de 
liggende zeugen. Michel maakt de kraamnestjes 
klaar. Dit zijn ruimtes in de stal voorzien van 
biggennesten met warmtelampen en ontsmet-
tende kalkpoeder. Per week worden hier zo’n 
450 biggen geboren, voor Michel blijft iedere 
geboorte bijzonder om mee te maken.

 De kraamzeugen en biggen 
 worden gevoerd. 

 Opnieuw worden de biggen 
 gecontroleerd op fitheid. Weer wordt
 het klimaat gecontroleerd. Duurzaam-
heid is erg belangrijk binnen Van Aert. Zo wordt 
maisvoer zelf geteeld. De voedselbrij voor de 
biggen is gemaakt van hoogwaardige restpro-
ducten van menselijke consumptie. Jaarlijks 
wordt er op het bedrijf zo’n 8000 ton reststoffen 
gerecycled. Bij de mestverwerking wordt er met 
vele andere boeren uit de regio samengewerkt. 
Een deel van deze mest wordt weer gebruikt 
voor eigen akker. In de winter gebruiken ze een 
gesloten watersysteem om de stallen te verwar-
men. In de zomer pompen ze het water rond om 
de stallen te koelen. Daarnaast wekken ze met 
zonnepanelen hun eigen energie op en zijn ze zo 
volledig energieneutraal.

 De varkens worden per biggenbak,
 een aanhanger achter de tractor, naar 
 de juiste stal vervoerd. Het compu-
tersysteem waarin alle varkens op nummer staan 
ingeschreven en waarop ook de voederinstallatie 
is aangesloten wordt bijgewerkt. 

 Het team evalueert gezamenlijk 
 de dag; die aansluitend wordt 
 afgesloten. 

 Michel springt onder de douche en 
 eet zijn avondmaaltijd. Over twee 
 uurtjes staat hij weer op het voet-
balveld waar hij een jeugdteam van Merefeldia 
traint. 

Vooroordelen over het leven als boer wuift Michel van Aert (22) lachend 
weg. “Achterhaald”, zo vindt hij. Voor hem is het boerenleven een heer-
lijk bestaan. Maar boer worden was aanvankelijk niet zijn toekomstdroom. 
Michel volgde eerst een opleiding Metaalbewerking. Toch lonkte vier jaar 
geleden het boerenbestaan en stapte Michel in het varkensbedrijf van zijn 
vader: Van Aert Van Ooij. We mogen een dagje mee op stal. 

06:00

16:15

 Michel trekt z’n kloffie aan en gaat de
 stal in. Er staan vijf stallen met 
 daarover verdeeld zo’n 6500 vlees-
varkens, 800 zeugen en de bijbehorende biggen. 
Michel helpt zijn vader die dan al een paar uur 
bezig is met het laden van varkens.  Er worden 
per week ruim 400 varkens opgehaald voor de 
vleesconsumptie.

 De rest van het personeel begint zijn
 dag. Drie mannen en een vrouw 
 vormen samen met Michel en zijn 
vader het team van Van Aert. Er wordt een kop 
koffie gedronken en de aankomende werkweek 
wordt doorgesproken.

 Michel gaat naar de biggenstal. Deze
 biggen zijn onlangs bij hun moeder
 weggehaald om ze zo van andere 
voeding te kunnen voorzien. Michel voert de 
biggen de eerste drie dagen met de hand. 
Daarna krijgen de varkens via een computerge-
stuurde installatie gecertificeerd brijvoer. Michel 
controleert de biggen op fitheid door te kijken 
of ze voldoende eten en groeien en ze goed te 
observeren. Afwijkend uiterlijk of gedrag kunnen 
duiden op ziekte die meteen behandeld moet 
worden. Michel bewaakt het klimaatsysteem 
van de stal. Het mag er niet warmer of kouder 
zijn dan 30 graden. Michel en zijn collega’s zien 
erop toe dat alle dieren met respect behandeld 
worden.

07:30

13:00

17:00

  “Naar buiten, de handen uit 
        de mouwen, heerlijk!” 

07:45

09:00

12:00

14:30

15:15

16:45



  “Naar buiten, de handen uit 
        de mouwen, heerlijk!” 

Op 2e pinksterdag (maandag 21 mei) organiseert 
Wijnhuis Weert samen met Restaurant Amusant een 
voorjaarsproeverij op de Dak-Akker (Cwartier, Beekstraat-Weert).
 
Geniet van live muziek, proef diverse wijnen geselecteerd op het 
voorjaar en de zomer onder het genot van Amusante hapjes.
 
Proeftafels geopend van 14.00 tot 17.00 uur
Kosten: €15,- p.p.
 
Aanmelden voor de proeverij is alleen mogelijk bij 
Wijnhuis Weert, zowel in de winkel als via 
www.wijnhuisweert.nl. 
Uw deelname is definitief na ontvangst van betaling.
 
Na afloop van de proeverij ontvangt u, met uw 
toegangsbewijs, €7,50 korting bij Restaurant Amusant op 
het pinkstermenu ter waarde van €32,50. Reserveren verplicht.

Voorjaarsproeverij

Ringselvenweg 2 6002 SW Weert
informatie@crematoriumweerterland.nl

www.crematoriumweerterland.nl

Een eigentijds crematorium waar u alle tijd en ruimte krijgt om 
afscheid te nemen van uw dierbare op een wijze die u wenst.

0495 - 54 52 08

Biest 32a, 6001 AR Weert
informatie@vandeursen-uitvaart.nl

www.vandeursen-uitvaart.nl

0495 53 33 22

Ook al bent u DELA verzekerd, wij respecteren 
de polisvoorwaarden. U bent dus vrij om ons 
als uitvaartonderneming te kiezen, zonder het 
risico op meerkosten.
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Shoeby Fashion 
Kerkstraat 30A

Bike Totaal Driessen 
Kerkstraat 74B 
driessen.biketotaal.nl

In Btween Menswear 
Lambertushof 1
In-btween.nl

Bath & Living
Kerkstraat 78
bath-living.com

DPS Fashion and Style 
Kerkstraat 6
dpsfashion.nl

Hubo/DUIJTS Zonwering
Kerkstraat 16
huboduijts.nl

Meora Trendstore
Kerkstraat 47
meora.nl

Slagerij Hermanns
Kerkstraat 83
slagerijhermanns.nl

Bollen Modeschoenen 
Kerkstraat 45B
bollenmodeschoenen.nl

Hema Nederweert 
Kerkstraat 41

Mail, bel of kom binnen in 
onze winkel aan de Noord 2b!  
•  2 filialen, met 
 1500 m2 showroom

• snelle service

•	voor al uw kantoor-
 artikelen en meubels 

20% korting
op al onze huislijn kantoor-
meubelen (t/m februari).

Voor al uw papier, nietjes,
cartridges, 
papiervernietigers, 
printers, bureaustoelen, 
schoonmaakartikelen
etc. etc.
                                           
Vraag gerust een 
vrijblijvende offerte 
aan, voor al uw 
kantoorbenodigdheden!!                               

Omdat een dierbare herinnering 
gezien mag worden

wenskaarten, gedenksieraden, urnen, boeken

mementoaanjou.nl  Hoogstraat 9, 6001 ET Weert

Uw partner voor allerhande schilder- en spuitwerken.
keukenrenovatie, huisschilder, jachtschilder en meer...

 06-55 38 15 59 | www.multicoatseevens.nl

Of het nu gaat om het renoveren van uw keuken, het witten van uw huis 
of het schilderwerk in en rondom uw huis. 

Wij pakken elke klus met plezier en passie aan!

Wij realiseren uw gehele 
woningverbouwing 

en renovatie, 
van sloopwerkzaamheden 

tot afwerking.

*Loodgieter, * Installateur, * Elektricien, 
*Timmerman, * Metselaar, * Tegelwerken,

*Natuurstenen, *Stukadoor, * Schilder.

info@expertafbouw.nl

+31 (0) 495623418  
+31 (0) 646692391

Schoutlaan 25a 6002 EA Weert
Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.
Zaterdag en na 16.00 uur: alleen op afspraak

Altjid Welkom In Onze 
Showroom 250 m2

Wij realiseren uw gehele 
woningverbouwing 

en renovatie, 
van sloopwerkzaamheden 

tot afwerking.

*Loodgieter, * Installateur, * Elektricien, 
*Timmerman, * Metselaar, * Tegelwerken,

*Natuurstenen, *Stukadoor, * Schilder.

info@expertafbouw.nl

+31 (0) 495623418  
+31 (0) 646692391

Schoutlaan 25a 6002 EA Weert
Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.
Zaterdag en na 16.00 uur: alleen op afspraak

Altjid Welkom In Onze 
Showroom 250 m2

Wij realiseren uw gehele 
woningverbouwing 

en renovatie, 
van sloopwerkzaamheden 

tot afwerking.

*Loodgieter, * Installateur, * Elektricien, 
*Timmerman, * Metselaar, * Tegelwerken,

*Natuurstenen, *Stukadoor, * Schilder.

info@expertafbouw.nl

+31 (0) 495623418  
+31 (0) 646692391

Schoutlaan 25a 6002 EA Weert
Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.
Zaterdag en na 16.00 uur: alleen op afspraak

Altjid Welkom In Onze 
Showroom 250 m2

Schoutlaan 25A, 6002 EA Weert
T. +31 (0) 495 62 34 18  M. +31 (0)6 46 69 23 91
info@expertafbouw.nl  |  www.expertafbouw.nl

maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 16.00 uur, zaterdag en na16.00 uur: alleen op afspraak.

Altijd welkom in onze showroom van 250 m2

de speciaalzaak in dames-, heren- en kinderschoenen
verkrijgbaar in diverse wijdtematen!!

reparaties in eigen werkplaats.

Kerkstraat 45b, Nederweert
Tel: 0495-626717  |  www.bollenmodeschoenen.nl

KOOPZONDAG 18 DECEMBER 13.00 -17.00 uur

De enige contactlenzen speciaalzaak voor Weert en omstreken

Wilhelminasingel 185 • 6001 GS Weert • T: 0495 - 544588 • www.mennenendecock.nl

Ma: 13 - 18 u,  Di t/m Woe: 9 - 18 u,  Do: 9 - 21 u,  Vrij: 9 - 18 u,  Zat 9  - 17 u

Wij houden ons uitsluitend 
bezig met contactlenzen.

Alle soorten contactlenzen 
kunnen wij aanpassen en 
leveren.

Wij werken met 2 volledig 
gediplomeerde 
contactlensspecialisten, 
waarvan 1 HBO optometrist.

Alle dagen een contactlens-
specialist aanwezig.

Perfecte kwaliteit en service 
zijn voor ons vanzelfsprekend.

Niet duurder dan winkelketens. 



ShoppenFun leiden tot de aankoop van een mooie leren tas uit de uitgebreide 
collectie tassen en kleine lederwaren. 

“Bij de nieuwe kleren hadden we ook schoenen nodig om de gar-
derobe voorjaarproef te maken. Laat Nederweert nou een kwa-
liteitsschoenenzaak hebben in de Kerkstraat. Voor de dametjes 
kochten we bij Bollen Modeschoenen leuke sneakers en sandaal-
tjes. Allemaal bling bling natuurlijk. Mijn moeder vond in de nieu-
we collectie comfortabele schoenen en een paar hippe pumps.”

Vervolgens zijn ze binnengelopen bij Hema, een leuke 
overzichtelijke winkel met onder andere een ruime collectie 
baby- en kinderkleding. “Dit tule babyrokje voor mijn petekindje 
is toch té schattig!” Ze laat het me zien. Inderdaad, té schattig. 
Op weg naar de kassa viel haar oog op vrolijke lentemake-up en 
gezellige nagellakjes. Die moesten natuurlijk ook mee. 

Tegenover ligt In BTween Menswear. De knusse 
industrieel ingerichte winkel biedt leuke merken 
voor de moderne man. “En ook voor die van 
mij”, grapt de dochter. “Hij houdt wel van 
die kekke blouses van overhemdenmerk 
R2.“ De dames gaan zeker terug, mét hun 
mannen, voor een leren jas of een mooie 
(spijker)broek.

Profiterend van het mooie weer tref ik op zaterdag een moeder, 
haar dochter en kleindochters in het centrum van Nederweert. 
Het viertal geniet zichtbaar van wat Nederweert hen te bieden 
heeft. “Mijn moeder vertelde dat het zo leuk en gezellig winkelen 
is in Nederweert. Dus dat wilde ik uitproberen. We maken er ook 
maar meteen een weekendje van, met een fietstochtje en een BBQ 
morgen”, aldus dochterlief. “Het valt me echt op dat het aanbod 
zo divers is! En….” voegt zij er lachend aan toe, “je kunt hier nog 
gratis parkeren met alle winkels op loopafstand.”

Op de vraag welke winkels zij bezochten in het centrum, 
volgt een enthousiaste reactie. 

Een pakket met alles voor de barbecue werd besteld bij Slagerij 
Hermanns in de Kerkstraat, dé specialist voor de barbecue, 
fondue of gourmet. “Natuurlijk hebben we ook lekkere worst 
besteld bij de beste worstmakerij van Limburg. We kunnen het 
barbecuepakket morgen ophalen. Misschien neem ik dan nog wat 
van dat smakelijke vlees mee voor thuis.”

Verderop in de Kerkstraat ligt Bath & Living: speciaalzaak voor 
de inrichting van badkamer, toilet, slaapkamer, living en keuken. 
“Een prachtige winkel. Ze hebben er alles: basics én luxe mate-

Een eindje verderop trok de etalage van de verbouwde Shoeby 
de aandacht. Terwijl oma met de kleinkinderen shopte en paste, 
heeft de dochter zich laten verrassen door de aanwezige personal 
shopper. “Dat is leuk; persoonlijk stylingadvies! Zij had supertips 
voor mijn ‘probleemzones’, je weet wel…. Ik heb een paar goede 
broeken gevonden met haar hulp.” 

“Ik moest thuis nog wat doe-het-zelven dus dat we de Hubo Duijts 
zagen, kwam goed uit. Ik heb er een offerte gevraagd voor zon-
wering op het terras en screens aan de voorzijde van het huis, 
inclusief thuis inmeten en installeren. Ik heb de offerte deze week 
nog in de mailbox. Dat noem ik pas service!” 

De ruime etalage van modezaak DPS Fashion & Style (De Paerdstal) 
verleidde de dames tot een bezoekje. “Daar móet je gewoon naar 
binnen! Fashion & Style is wat de ruime winkel uitstraalt. Ze heb-
ben leuke trendy kledingmerken. Ik vond er een mooie zomer-
broek. Medewerkster Francien gaf me nog enkele geweldige tops 
voor erbij”, aldus de dochter.

rialen. Dit is echt een winkel voor in een woonblad! En als je het 
daar niet vindt, wat bijna onmogelijk is, vind je het wel in hun 
online-store.” 

Na even binnengewipt te zijn bij de Goede Doelen Winkel, staken 
ze de straat over naar Bike Totaal Driessen. “Mijn moeder heeft 
er een afspraak gemaakt voor het terugbrengen van haar gerepa-
reerde elektrische fiets. Die is weer helemaal rijklaar. Dan kan ze 
er morgen met ons op uit.” De fietsenzaak is helemaal klaar voor 
het nieuwe fietsseizoen met nieuwe fietsen, fietsaccessoires én 
een snelle reparatieservice. 

In de oorlelletjes van de kleindochters blinken schattige oorbelle-
tjes. “Gekregen van oma”, roepen de meisjes. Gekocht bij Meora, 
een juwelierszaak en meer. Wijzend op de tas die aan haar schou-
der prijkt, vertrouwt dochter mij toe dat zij zich heeft laten ver-

Door Francis Bruekers
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Guulke Eten en drinken  
Geenestraat 2a
guulke.nl

B-Beth Kleding met Lef  
Geenestraat 6c
b-beth.nl

Eetcafe de Kleine Winst  
Kerkstraat 2
Eetcafedekleinewinst.nl

SE-Raamdecoratie  
Brugstraat 3
se-raamdecoratie.nl

                                  

jonge Nederlandse ontwerpers! Die platenhoek 
met oude lp’s van Juppe Fish is een te gekke toe-
voeging op de vintage inrichting.”

Even zwaaien naar een bekende op het gezellige 
terras bij Guulke Eten & drinken. Misschien dat ze 

hier aan het eind van de middag nog een lekkere Guulke 
koffie nemen en voor de meisjes een Fristy. Ook hier nodigt 

de kaart uit tot lekker eten, maar dat stellen ze graag uit 
voor een volgend bezoek. 

“Daarna heb ik SE-Raamdecoratie ontdekt. Ik heb me uitgebreid 
laten adviseren wat het beste zou zijn in ons huis. Je merkt met-
een hun passie voor wonen en interieur. Ze hebben prachtige stof-
fen en materialen. Ze gaven me goede tips voor verbetering van 
de akoestiek in de woonkamer. Daar zou ík nooit aan gedacht 
hebben!”

Verder richting Expert Lambers. “Stofzuigerzakken halen”, knip-
oogt dochter. Terwijl de rest was doorgelopen, had zij er een 
handige melkopschuimer gekocht voor haar ma, alvast voor Moe-
derdag. “Ze hebben er veel, van witgoed tot sound systems. Dat 
zal mijn man leuk vinden. Ik zag er ook een air-fryer, dat is goed 
voor de lijn.”

Komend vanuit de Kerkstraat gaan 
ze eerst even uitrusten op het ge-
zellige terras van Eetcafé De Kleine 
Winst op het horecaplein hoek Kerk-
straat/Brugstraat. “Van de menu-
kaart loopt het water je in de mond, met 
kleine en grote gerechten van Limburgse 
bodem, natuurlijk geschreven in Neewieërts 
dialect. De kinderen kozen een kalfspasteitje. 
Wij bestelden een Bruuëdje Gegarandeerdj Lekker!” 
Dat móet dus wel lekker zijn. 

Daarna wilden ze nog even naar B-Beth aan de Geenestraat. 
Hier vindt de trendy shopper ‘kleding met lef’: retro-geïn-
spireerde kleding, sieraden, accessoires en tassen. Dochter: 
“Ik heb er een kleurige jurk gekocht. Alles is van 
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Expert Lambers   
St. Lambertusstraat 10
expert.nl

Pleunis Mode   
Brugstraat 21
pleunismode.nl

IJssalon Florence  
Brugstraat 23
ijssalonflorence.nl

Restaurant Diverso  
Brugstraat 44
restaurantdiverso.nl

Door naar Pleunis Mode in de Brugstraat. Een kledingzaak voor 
de modebewuste dame. Even wachten dus kinderen. Op hun face-
bookpagina had moeder al een leuke jurk gezien. “Ze nemen echt 
de tijd om je van persoonlijk advies te voorzien.” Een ketting uit 
de verrassende collectie sieraden siert moeders hals. “Ik heb ‘m 
gekocht en meteen omgedaan.” 

De kinderen werden beloond voor hun geduld bij het onlangs van 
onder tot boven prachtig verbouwde restaurant Diverso bij Brug 
15. Genoten werd van een smakelijk diner, met keuze uit medi-
terrane gerechten op de uitgebreide kaart. “Genieten is dat. Het 
ziet er binnen fantastisch uit, maar wij zijn heerlijk op het gezel-
lige terras gaan zitten.”

“We moeten eerlijk bekennen dat we het toetje bij IJssalon 
Florence hebben gehaald. Dat konden we niet zomaar voorbij-
lopen. Een zaak die zoveel prijzen wint, móet wel heerlijk ijs 
hebben. En zo was het ook! We hebben er met z’n allen lekkere 
ijscoupes gegeten. Het was een mooie afsluiter van ons bezoek 
aan Nederweert-Centrum.” 

Ze maken aanstalten om naar de parkeerplaats te gaan. 
“Eigenlijk zijn we nog niet klaar, er liggen nog zoveel leuke zaken 
in Nederweert! Echt verrassend. We komen samen zeker nog een 
keer terug.” Met al hun aankopen vertrekken zij naar de auto. 
Even zwaaien naar de kinderen. 
“Daaaag.” 
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Welkom in onze winkel!

Wij zijn Bath&Living, een speciaalzaak voor de 
inrichting van uw badkamer, toilet, slaapkamer 
en living. In onze winkel willen wij u inspireren! 

Er kan uitgebreid gekeken en gecombineerd 
worden. U ziet bij ons de complete collecties 
in de winkel van Aquanova, Vandyck, Blomus, 
Salt&Pepper en Zack. En het leukste is… alles 
is op voorraad! U kunt thuis dus meteen aan de 
slag en heeft dezelfde dag nog een compleet 
nieuwe sfeer in huis. Leuk voor uzelf, of om 
cadeau te geven.

Vivi Salmans & Joeri Gielen  

Kerkstraat 78, Nederweert
0495 625 991  

info@bath-living.com
www.bath-living.com
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€5,- shoptegoed
Bij besteding vanaf € 25,- 

(code WM418). Geldig in de 
winkel of in onze online store 

www.bath-living.com

Alstublieft!
bedrijfinbeeld



buiten
TerrassenGewoon Fietsen
Tuinen

PREMIUM SERIES

De premium collectie biedt lifestyle elektrische 
fietsen met verschillende ondersteuning. 
Zo is er de keuze uit twee verschillende 
middenmotoren of juist de meermalen 
bekroonde naafmotor in het voorwiel. 

Bij de premium series e-bikes staat design en 
comfort voorop. Alle handgemaakte aluminium 
frames zijn uitvoerig getest op kwaliteit, 
stijfheid en rijeigenschappen. Dankzij het 
efficiënte elektrische systeem zijn de QWIC 
Premium e-bikes geschikt voor zowel stedelijk 
gebruik als woon-werkverkeer. 

De QWIC N7.1 is meermalen bekroond 
tot ‘Beste elektrische fiets van het jaar’  
door onder andere De Telegraaf (i.c.m. 
Consumentenbond) en onafhankelijk online 
platform elektrischefietsen.com.

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

NEW DEFINTION OF 
URBAN LEGEND

Kom 6 en 7 mei 
naar de opstapdag 

en test geheel vrijblijvend de nieuwe 
collectie E-Bikes van Qwic en Bikkel

Openingstijden:
Zaterdag 6 mei: 9.00-17.00u.

Zondag 7 mei: 11.00-16.00u. Opstapdag 

6 en 7 mei

PERFORMANCE SERIES

De Performance Series elektrische fietsen 
zijn zeer geschikt voor de veeleisende, 
sportief ingestelde gebruiker. Zo kan je 
dagelijks comfortabel op de fiets 
naar het werk.

De Performance Series elektrische fietsen 
kenmerken zich dankzij de ongekend 
krachtige ondersteuning, hoogwaardige 
componenten en uitzonderlijke prestaties.

Binnen de serie is er de keuze tussen 
een krachtige middenmotor of efficiënte 
achtermotor.  De motoren zijn te 
combineren met een ruime keuze aan 
verschillende transmissies. Bijvoorbeeld 
sportieve derailleur versnellingen of 
comfortabel traploos schakelen.

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

EXPERIENCE WHAT 
PERFORMANCE 
FEELS LIKE.

Welkom bij Goeden Tweewielers te Weert!
De fietsspecialist van Weert met een winkel vol grenzeloos 
fietsplezier! Waar u een eerlijk advies krijgt, een fiets kunt bekijken 
en uitproberen.
Tegenwoordig is de keuze reuze en is een gedegen advies over 
welk type bij uw wensen aansluit zeer belangrijk. Vandaar dat wij 
u graag uitnodigen tot een bezoek aan onze winkel zodat U zich 
kunt overtuigen van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit geldt 
natuurlijk niet alleen voor de fietsen maar ook voor de accessoires 
en onderdelen.
Ook voor bedrijfsfietsen kunt u bij ons terecht.
Dus bent u op zoek naar een eerlijk advies, prima service, soepele 
garantieafhandeling, bent u bij ons aan het juiste adres! 

Graag tot ziens! Patrick & Marion, Joey, Bart en Richard. 

Koga*Batavus*Rih*
*Cortina*Alpina

Limburglaan 1A, Weert
0495-540 689

www.goedentweewielers.nl

TuinVariant is al ruim 15 jaar een begrip in Limburg op het gebied van 

bestratingsmaterialen. We hebben een ruim assortiment in betonnen 

bestrating, gebakken bestrating, natuursteen tegels en natuurlijk 

keramische tegels. Vanzelfsprekend hebben we ook de uitgebreide serie 

GeoCeramica, de nieuwste trend voor in de tuin, in diverse formaten. 

In onze showtuinen kunt u een groot gedeelte van het assortiment 

"ingestraat" zien. Onze vakkundige medewerkers helpen u graag bij uw 

keuze en geven u een eerlijk advies. Indien gewenst maken we, geheel 

vrijblijvend, een offerte op maat. Met drie vestigingen in Limburg is er 

altijd wel een TuinVariant bij u in de buurt. We werken samen met de 

beste hoveniers en stratenmakers van Limburg.

Mykonos: een Griekse oase in Weert
Aan de voet van de machtige middeleeuwse Sint Martinuskerk in hartje 

Weert ligt, aan een verscholen binnenpleintje , Grieks specialiteiten 
restaurant Mykonos. 

Al bijna 30 jaar worden hier door echte Griekse koks de heerlijkste 
mediterrane gerechten bereid. Natuurlijk vindt u hier de klassiekers 

als giros, souvlaki en bifteki maar daarnaast is er een grote variatie aan 
verfijnde vlees-, vis- en vegetarische gerechten uit de landen rondom de 

Middellandse zee. 
Nu de temperaturen buiten weer lekker omhoog gaan, staat het mooie, 
ruime terras inmiddels weer klaar voor de gasten. En daar is het altijd 

heerlijk genieten van een hapje en een drankje, geserveerd door de 
vriendelijke en spontane bediening die Mykonos zo kenmerkt.

We zien u snel bij dé Griek van Weert!!

Pannenweg 131, Nederweert
Tel: 0495-541 044

Groeneweg 1, Wessem
Tel: 0475-561 442

Ankerkade 127a, Maastricht
Tel: 043-458 4488

www.tuinvariant.nl

De Oude Schut 3, Weert
0495 544 299

info@mykonosweert.nl
www.mykonosweert.nl

 

 
 

Limburglaan 1A, 6004 HA Weert 
Telnr. (0495) 540689 

Koga*Batavus*Rih*Cortina*Alpina 
www.goedentweewielers.nl 

 

Een E-Bike is tegenwoordig Cool to Have and Fun to Ride. Green2Go 
heeft een breed assortiment E-Bikes geschikt voor diverse leeftijden 
en omstandigheden. Van een praktische fiets voor naar school, een 
bakfiets voor de boodschappen, een heerlijke toerfiets met krachtige 
ondersteuning, een lage instap tot een super strak vormgegeven 
Speedbike voor woon-werk verkeer. 
Bovendien staat persoonlijk advies voorop. Tijdens een informatief 
gesprek inventariseren wij uw wensen en fietsgedrag en op basis 
daarvan gaan wij samen met u op zoek naar de fiets die het beste bij 
u past. Hierbij kunt u als klant kiezen uit diverse schakel-, rem- en 
aandrijftechnieken. En natuurlijk sluiten we af met een uitgebreide 
proefrit om de fiets te testen.
U bent van harte welkom bij Green2Go Electric Mobility

Eind 12b, Nederweert-Eind
0495-631 462

www.green2go.nl

Green2Go levert de E-Bike die het beste bij u past



Door Desiré Kappert

“Ook kinderen krijgen er mee te maken, helaas…”

In 2005 werd Annelies Indenkleef getroffen door borstkanker. Een operatie en 38 behandelingen droegen 
bij aan haar genezing. In 2015 nam ze daarom deel aan de eerste Samenloop voor Hoop in Weert. Om 
aandacht te vragen én geld in te zamelen voor kankerbestrijding. Ook dit jaar wilde ze weer meelopen, tot 
er in oktober jl. uitzaaiingen in beide longen werden ontdekt. Haar wereld stortte even in. Toch is Annelies 
nu in een dusdanige conditie dat ze begin juni deel kan nemen aan het 24-uurs evenement. Deze weken 
enthousiasmeert ze zelfs de kinderen op haar school in Stramproy om ook mee te lopen tijdens de speciale 
‘Kinderloop voor Hoop’.
Annelies (57) is leerkracht op basisschool De 
Firtel. Ze probeert kinderen te motiveren om op 
3 juni a.s. tussen 10 en 11 uur deel te nemen aan 
de Kinderloop. Dit is een nieuw onderdeel in de 
Samenloop voor Hoop, het evenement dat dit jaar 
voor de tweede keer wordt georganiseerd na het 
grote succes in 2015. 24 uur lang wandelen ruim 
40 teams in estafettevorm rondjes over een 700 
meter lang parcours rondom park Aan de Bron. 
Een sfeervol en intens gebeuren dat enerzijds 
bedoeld is om geld in te zamelen, maar ook om 
mensen bewust te maken van deze ziekte. “Het 
moet bespreekbaar kunnen zijn, onder volwasse-
nen maar ook onder kinderen”, vertelt Jolanda 
Louwers-Smeets, vicevoorzitter van de SLvH.  
Die stelling wordt volledig gedeeld door ‘juf 
Annelies’. “Toen ik vorig jaar opnieuw werd ge-
troffen door kanker ben ik daar heel open over 
geweest. Naar de kinderen hier op school maar 
ook naar de ouders. Nu er een speciale kinderloop 
komt, ben ik de groepen 5 t/m 8 langs geweest 

en heb daar mijn verhaal verteld”, licht Annelies 
toe. “Want een op drie mensen in ons land krijgt 
te maken met kanker. Dan moet je erover kun-
nen praten. In mijn groep (groep 6) zijn ook twee 
moeders getroffen door borstkanker, dus het is 
een issue. En daarom stimuleer ik de kinderen 
om zich ook in de zetten voor kankerbestrijding.”

Openheid en eensgezindheid
Nadat in oktober vorig jaar de uitzaaiingen bij 
Annelies ontdekt werden, is ze direct behan-
deld. Inmiddels lijkt het erop dat de medicatie 
zijn werk doet en dat de tumoren kleiner wor-
den. “Maar telkens als ik moet hoesten of pijn 
heb op mijn borst, ben ik toch ongerust”, vertelt 
ze openhartig. “In mijn familie hebben inmiddels 
één man en acht vrouwen de diagnose borstkan-
ker gekregen en ik verloor mijn moeder toen zij 
38(!) jaar was aan een hersentumor. Zo dicht-
bij kan kanker dus komen.” De Samenloop voor 
Hoop, maar ook de Kinderloop, is voor iedereen 
toegankelijk en iedereen kan meedoen. 
Een deelnemer betaalt € 15,-  en heeft de mo-
gelijkheid om sponsorgeld in te zamelen (kin-
deren lopen gratis mee). 90% van de opbrengst 
gaat naar KWF voor wetenschappelijk onderzoek 
en 10% gaat naar het Toon Hermans Huis Weert. 
Jolanda: “Het evenement is een groot feest, door 
de openheid en de eensgezindheid.  Onder aan-
moedigingen lopen mensen die kanker hebben of 
hebben gehad de eerste ronde over het parcours. 
Zo laten we zien dat er hoop is en dat we er voor 
elkaar zijn. ’s Avonds verlichten kaarsenzakken 
met persoonlijke boodschappen het parcours en 
houden we een indrukwekkende ceremonie waar-

bij we dierbaren herdenken en elkaar steunen. 
Een moment van grote saamhorigheid en verbin-
ding.”  

Confronterend
Jolanda werd vier jaar geleden benaderd om de 
PR te gaan doen voor het evenement. Ze voelde 
direct de noodzaak omdat ze in haar eigen omge-
ving had ervaren hoe moeilijk het voor mensen is 
om over de ziekte te praten. “Mijn schoonvader 
werd getroffen door kanker maar kon er maar 
moeilijk over praten. Toen ik klein was, werd er 
helemaal niet over kanker gesproken, maar over 
het ‘k-woord’. Zo moeilijk is dat. Mensen hebben 
naast hun ziekte ook de schaamte om erover te 
praten. Ik vond toen ‘dat moet anders’ en ik voel-
de me verantwoordelijk om het door dit event 
bespreekbaar te maken”. Ook Annelies heeft een 
soortgelijke ervaring. “Een vriendin van me ver-
loor bijna anderhalf jaar geleden haar man aan 
kanker en wilde eigenlijk niet deelnemen omdat 
ze bang was dat het te confronterend zou zijn. 
Maar juist de verbondenheid en het grote aantal 
lotgenoten en nabestaanden maakt dat het voelt 
als een warm bad”, zegt Annelies. “Inmiddels 
heeft mijn vriendin besloten om wel mee te doen 
en er te zijn voor mij en mijn man.” 

Kinderen
Helaas worden ook kinderen geconfronteerd met 
kanker. Ze kennen vaak wel iemand die ziek is 
of hebben zelf iemand verloren aan de ziekte. 
De Kinderloop is een mooie manier om dit on-
derwerp bespreekbaar te maken en het biedt 
de kinderen een kans om zich actief in te zetten 
voor dit doel. De jonge deelnemers krijgen aan 
de start allemaal een T-shirt, ze lopen in teams 
en ze worden begeleid door volwassenen. Aan de 
finish krijgen ze een blijvende herinnering. In-
middels hebben al 40 teams en 150 kinderen zich 
ingeschreven. Inschrijven kan nog tot 1 mei. Alle 
informatie en het programma zijn te vinden op: 
samenloopvoorhoop.nl/weert.                                 
Alles onder het motto: 
‘Loop mee en sta stil bij kanker…”

‘Loop mee en 
sta stil bij 
kanker…”

actueel

Samenloop voor Hoop verbindt 
        en verbroedert
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Annelies Indenkleef



seniorenweetjes

Ze was niet ouder dan twee- drieëntwintig en 
schold mij uit voor alles wat niet wenselijk 
was. Hoe ik het in mijn botte kop haalde om 
midden op de weg stil te gaan staan. Knettergek 
was ik! Wat was er gebeurd? Rijdend vanuit 
Stramproy richting Weert zag ik de auto voor 
mij langzaam naar rechts gaan. Twee wielen 
de berm in, een hectometerpaaltje sneuvelde. 
Zonder snelheid te minderen reed hij, precies 
over het stukje grond waar tractoren het land 
opdraaien de akker in. Veertig meter verderop 
reed hij zich tot aan de assen vast. Ik schrok 
me kapot: ‘Hartinfarct’, dacht ik. Met de 
alarmlichten aan zette ik mijn auto met twee 
wielen in de berm. Meer ruimte was er niet en 
ik wilde niet in de naastgelegen beek belanden. 
Ook niet toen ik er overheen sprong en richting 
de aan een hartinfarct overleden bestuurder 
rende. Althans dat dacht ik. Een oude grijze man 
zat bewegingsloos achter het stuur. Achterin 
een verdoofd voor zich uit starend bejaard 
echtpaar. Toen ik hen tot een tiental meters was 
genaderd, draaide de bestuurder zijn hoofd in 
mijn richting en stak zijn duim op. Op hetzelfde 
moment hoorde ik achter mij het ijzingwekkende 
gepiep van remmen en de onafwendbare knal 
die erop volgde. Ik keek om en het was nu in een 
splitsecond kiezen voor een uit de dood herrezen 
man of mogelijke slachtoffers in de auto’s op 
de provinciale weg. Schaamtevol wil ik nu wel 
opbiechten dat de gedachte aan schade aan mijn 
auto de voorrang kreeg. Dat was gelukkig niet 
het geval.

Achter mij bleek een tweede automobilist te 
zijn gestopt en dáárachter had een ‘jonge furie 
met pittige rijstijl’ de stilstaande auto’s te laat 
opgemerkt. In zijn achteruitkijkspiegel had hij 
haar met hoge snelheid zien aankomen, vertelde 
hij later. Heftig naar links sturend had hij nog 
geprobeerd weg te komen. Te laat! Jammer 
voor hem, gelukkig voor mij want daardoor 
schoot zijn auto rakelings langs de mijne 
aan de overkant de berm in. Het racetalent 
was intussen uitgestapt: Verhitte kop, 
hartkloppingen, hoge bloeddruk. Verder waren 
er geen gewonden. Op hoge poten kwam ze 
verhaal halen. Het 'stilleven' op de akker keurde 
ze geen blik waardig. Van welke idioot déze auto 
–die van mij dus- was! Of ik wel goed bij mijn 
verstand was? En zij had hé-le-maal niet te hard 
gereden en zij kende deze weg héél goed, kwam 
net van ‘De Zeven Ambachten’ in Ophoven waar 
ze een antieke vaas had gekocht die nu óók aan 
diggelen lag en ik zou nog een zware pijp roken 
en … 

Ik liet haar uitrazen, had begrip voor haar 
emotionele reactie. Maar aan alle begrip komt 
een einde. Ooggetuigen hadden de politie 
gewaarschuwd en toen die na ruim veertig 
minuten verscheen, kwam de stoom nog uit haar 
oren, het vuur uit haar ogen en schuim uit haar 
mond. Ik was er klaar mee. Na een kort gesprek 
met de agenten mocht ik vertrekken. Ik hoorde 
de automobilist van wie de auto finaal in de 
prak was gereden nog zeggen: “Zij hier is van de 
zeven ambachten en dertien ongelukken.”

Knettergek!

mensendingen

Ton Adriaens

“Ook kinderen krijgen er mee te maken, helaas…”

Samenloop voor Hoop verbindt 
        en verbroedert Vrijwel iedereen en zeker iedereen in de gezondheidszorg 

blijft continu nascholen en bijscholen. Een ‘gezond’ principe 
want stilstand is achteruitgang. Onlangs heb ik in dat kader 
een boeiende update gevolgd in de ‘farmacogenetica’. De 
kennis over de invloed van erfelijke factoren op de opname 
en afbraak van geneesmiddelen. Vandaar de titel: ‘De 
glazen bol bestaat’.

Uw apotheker is namelijk niet alleen betrokken bij de 
aflevering en het innemen van uw geneesmiddel. Wij houden 
ons ook graag bezig met wat er daarna gebeurt.  

Hoe werkt het? En vooral hoe werkt 
het geneesmiddel bij u?
Niet iedereen is hetzelfde. Dat betekent dus ook dat niet 
iedereen op dezelfde manier reageert op een geneesmiddel. 
Toch krijgt op dit moment iedereen die start met een 
geneesmiddel dezelfde dosering. Het zou me niet verbazen 
als we daar over enkele jaren hartelijk om kunnen 
lachen. Zorg is maatwerk. We zien dat in onze dagelijkse 
praktijk en het blijkt eens te meer op het gebied van 
farmacogenetica. 

De erfelijke samenstelling van het genenpakket bepaalt 
in belangrijke mate de afbraak van een geneesmiddel 
en daardoor ook de dosering ervan. Het is complexe 
materie en daarom natuurlijk kostbaar maar niet meer 
onbereikbaar.
Af en toe worden we in onze apotheek geconfronteerd met 
bijwerkingen die we niet zouden verwachten. Ook komt 
het voor dat we een geneesmiddel afgeleverd hebben dat 
toch niet het effect geeft dat onze klant had verwacht. 
In die situaties zijn we er altijd om maatwerk aan onze 
klant te leveren. In enkele van die gevallen zijn er nu 
wellicht oplossingen door verder onderzoek te doen naar de 
genetische factoren. 

We blijven dus opnieuw ‘denken in oplossingen’. 

De glazen bol bestaat!

Apotheek Zuijdgeest
www.apotheekzuijdgeest.nl

drs. Pieter D.J. Zuijdgeest, 
apotheker

Een leven lang leren. 
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WARNING

NIEUWE NISSAN QASHQAI VISIA DIG-T 115
CONSUMENTENADVIESPRIJS € 24.990(2)

NIEUWE NISSAN QASHQAI
EXPECT MORE
NU MET 
€ 2.750 VOORDEEL(1) 

  Gratis vervangend vervoer
 Serviceprijsvergelijking
 Levenslange Nissan Assistance
 Gratis e-check voor uw Nissan

KOM LANGS IN ONZE SHOWROOM EN ONTVANG EXTRA VOORDEEL!  
(1) Het voordeel van € 2.750 is enkel geldig voor particulieren bij aankoop van een nieuwe Nissan QASHQAI van 01/04/2018 t/m 31/05/2018. (2) De consumentenprijs is op basis van de meest recente prijslijst incl. btw, 
BPM, eventuele toepasbare kortingen en  kosten rijklaar maken. Actie niet geldig voor � eet en (private) lease orders, niet geldig i.c.m. andere acties, niet inwisselbaar tegen contanten en enkel geldig op geselecteerde 
voorraadmodellen. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Vraag onze verkoopadviseur naar de beschikbare uitvoeringen 
en kleuren. Afbeeldingen kunnen afwijken van de standaard speci� caties. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

QASHQAI  99 -134 G/KM   3,8 - 5,8 L/100 KM (NEDC) NISSAN.NL

EXCLUSIEF BIJ
AUTO NIROC
EEN GRATIS
TREKHAAK!

BEKIJK VRIJBLIJVEND UW INRUILPRIJS OP ONZE EIGEN INRUIL- EN ACTIESITE WWW.NISSAN.NU

Jacob Romenweg 8  6042 EZ Roermond Tel. (0475) 39 53 40
Roermondseweg 87 6004 AR Weert Tel. (0495) 58 07 00

www.autoniroc.nl
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