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Ook voor het periodiek reinigen van uw auto of camper 
bent u bij ons aan het juiste adres. Alles gebeurt met de 
hand, gegarandeerd krasvrij met oog voor mens en milieu. 

Onze medewerkers zijn dagelijks in de weer om auto’s  
weer terug te brengen in showroomstaat zodat ze weer     
schitteren op de weg. Ook het gevoel van een nieuwe auto? 
Vraag een vrijblijvende offerte aan via onze website. 

Als Bovag Autowas- en Poetsbedrijf voldoen wij 
aan strenge eisen op het gebied van milieu, 
arbozorg, kwaliteit en serviceverlening dus uw 
auto is bij ons in vertrouwde handen!  

www.carcleaning.nu 

Franklinstraat 27-29 (Industrieterrein Kampershoek)       
6003DK Weert | tel:0615116776 | email:info@carcleaning.nu  

Brugstraat 21 
Nederweert 

Tel. 0495-631237

9.45 u. • 13.45 u. • 19.30 u.

MODESHOWS
WOENSDAG  5 SEPTEMBER

GEOPEND TOT 22.00 UUR

KOOP

ZONDAG
13.00 - 17.00 u.

16 september

Tot 9 september! 
Kapsalon Margriet, Julianastraat 61 Stramproy. www.kapsalonmargriet.nl

Kapsalon Margriet bestaat dit jaar 40 jaar. 
Al 40 jaar werken wij met veel enthousiasme en passie 

en dat willen wij u graag laten zien. 
Daarom bent u op zondag 9 september, van 11.00 tot 16.00 

uur, van harte welkom. Onder het genot van een hapje 
en een drankje kunt u kijken naar de 

allernieuwste trends op het gebied van haar- en 
gezichtsverzorging, make-up, permanente make-up, 

wimperextensions en lash volume lifting, 
skincandy ontharing en gelnagels.

Haaradvies,
kleur- en

verzorging
en haar-

verlenging

Demonstraties
van

permanente
make-up

Schoonheids-
behandelingen

en
huidanalyse

Demonstraties
van wimper-

extensions en 
lash volume 

lifting

Make-up
demonstraties

en
adviezen

Gelnagels
en nieuwe
trends in
kleuren

Demonstraties
van 

skincandy
ontharing

Dorien van de Wouw ∙ Zoomweg 55, Weert ∙ 06 46098329 ∙ www.praktijkrootz.nl

WWW.GRENSPOAL.BE

http://www.carcleaning.nu/
http://www.kapsalonmargriet.nl/
http://www.praktijkrootz.nl/
http://www.grenspoal.be/


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.

inhoudsopgave
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www.weertmagazine.com 
like ons ook op facebook

Weert Magazine verschijnt elk laatste weekend 
van de maand in Weert, Nederweert en omstre-
ken in een oplage van 31.000 exemplaren.
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Mensen die niet meer uit eten gaan omdat hun gebit los in de 
mond zit, ze zijn bang dat het breekt of telkens uitvalt. Ze kun-
nen niet goed meer praten en ze moeten met bepaalde klanken 
oppassen zodat hun gebit niet losschiet. Herkent u dit?
Wij horen het vaak. “Ik kan niks met mijn gebit!” of “Het 
zweeft in m’n mond” of “Ik ga bijna nooit uit eten want ik 
zit er altijd mee te rommelen aan tafel” of “Ik doe het thuis 
gelijk uit”.  

Het is zo jammer om te horen dat iemand niets met zijn gebit 
kan. Het is zo onnodig om een slecht zittend gebit te hebben. Al 
jaren komen mensen bij ons die slechte voorlichting hebben ge-
had door hun vorige behandelaar. Ze weten niet wat oplossingen 
en mogelijkheden zijn en lopen daardoor al jaren met iets in hun 
mond dat niet past of met níéts in hun mond! Vaak wordt een 
slecht zittend gebit verdoezeld met kleefpasta of het wordt thuis 
gelijk uit gedaan. Dat is zonde want het hoeft niet.
Onlangs hebben we een mevrouw nog heel blij gemaakt. Zij at 
alleen maar zacht voedsel, deed haar gebit gelijk uit als ze thuis 
was en at nooit samen met vrienden. Maar door de huidige pro-
these aan te passen en er een nieuw laagje kunststof in te leg-
gen, kan ze nu weer eten! Stukjes appel en gewoon avondeten, 
dat was voor haar lange tijd onmogelijk. Van zo’n verhaal worden 
we blij. Daar doen we het voor!

De oplossing is vaak heel simpel. Kom vrijblijvend 
(gratis) langs en vertel mij waar u mee zit! 
Ik kan u uitleggen wat ik voor u kan doen en toelichten wat dit 
kost, zonder dat u eraan vastzit!
De meest voorkomende oplossingen: 
- een nieuw laagje kunststof (ofwel een rebasing wordt voor 90% 
vergoed*) 
- een nieuw gebit (dit wordt altijd voor 75% vergoed)
- klikgebit/implantaten (wordt voor minimaal 80% vergoed)

Speelt u een instrument? Duikt u graag? Geen probleem. 
Ook dat moet gewoon kunnen met een kunstgebit! Tijdens mijn 
opleiding werd hier speciaal aandacht aan gegeven. De spieren 
die je gebruikt met het spelen van trompet, en de stand van de 
lippen en de wangen, met een mondstuk in is anders dan als u 
gewoon eet en praat. Geef dit van tevoren aan en we houden er 
rekening mee. 

Hebt u vragen of wilt u een advies? 
Neem gerust contact met ons op! 
Als u vermeldt dat u naar aan-
leiding van deze column belt, is 
uw afspraak gratis.

(*vergoeding rebasing is 
90% bij patiënten die 
boven, onder of beide 
een volledige prothese 
hebben, vergoe-
ding geldt niet bij 
een gedeeltelijke 
prothese/plaatje of 
frame)

Dat stomme gebit, 
ik kan er niks mee!

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

Vrakkerstraat 31 + 6002 AT Weert + 0495 - 58 77 17 + www.ivanswoodwork.nl

Wij maken uw wensen en dromen in hout waar. Zowel binnen als buiten kunnen  
wij alles op maat realiseren. Van tuinoverkappingen tot buitenkeukens, voor elke 

situatie bedenken wij een passende oplossing! Onze overkappingen zijn geen 
standaard pakketten maar alles is maatwerk. Hierdoor kunnen wij op een  

creatieve manier tot oplossingen komen met een mooier eindresultaat. Raak je 
geïnspireerd of wil je jouw droom eens bespreken? Neem dan contact op!

Wij maken uw wensen en dromen in hout waar. Zowel binnen als buiten kunnen

wij alles op maat realiseren. Van tuinoverkappingen tot buitenkeukens, voor elke

situatie bedenken wij een passende oplossing! Onze overkappingen zijn geen

standaard pakketten maar alles is maatwerk. Hierdoor kunnen wij op een

creatieve manier tot oplossingen komen met een mooier eindresultaat. Raak je

geïnspireerd of wil je jouw droom eens bespreken? Neem dan contact op!

ZET GEVALLEN BLAD ONDER DRUK

Volop keuze uit
elektrische, benzine en
accubladblazers

INTRAK
adviseert u graag

INTRAK BV
Roermondseweg 85
6004 AR  Weert
0495 535 612
www.intrak.nl
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Het voorkomen van het duo doorbreekt onmiddel-
lijk het stigma van blingbling-dragende rappers 
die ongegeneerd met geldbiljetten wapperen. 
“Daar hebben we dus helemaal niks mee’’, glim-
lacht Joris (33). Het betreft hier twee doorsnee 
ogende gasten die met een glas rode wijn hun 
liefde voor muziek en poëzie uit de doeken doen. 
Op de drie albums die al van hun hand verschenen 
dus niet alleen gepoch over wulpse vrouwen, luxe 
auto’s of stapels geld. Nee, het leven in de breed-
ste zin van het woord, daar vertellen de twee het 
liefst over. “We ontmoetten elkaar op de middel-
bare school. Al zaten we eigenlijk zelden in een 
klaslokaal. Vaker troffen we elkaar buiten waar we 
uren doorbrachten met muziek luisteren en blo-
wen’’, herinnert Kyle (32). “Het was puberen pur 
sang’’, vervolgt Joris, die tegenwoordig het be-
roep van muziekjournalist uitoefent: “We waren 
rebellerend, zoals elke zestienjarige dat is. Toch 
was het niet louter wiet en kattenkwaad dat de 
klok sloeg in die tijd. We schreven bijvoorbeeld 
ook over vrienden die verslaafd waren aan hard-
drugs of een verkering die het uitmaakte.’’ Kyle, 
doordeweeks werkzaam in de machinebouw, vult 
aan: “Schrijven zat er van meet af aan in, vroeger 
schreef ik altijd al de dag van me af. Die drang om 
m’n gedachten op papier te zetten zal nooit weg 
gaan ben ik bang.’’ 

Rommel
Hun teksten kennen vandaag de dag echter een 
andere aard, zo stelt Joris: “We zijn intussen vol-
wassen en dat hoor je. Vroeger moest het allemaal 
ruig zijn.’’ Lachend: “Wat we in het begin maakten 
was echt rommel.’’ Kyle: “Tegenwoordig willen we 
oprechte verhalen vertellen; eerlijke bevindingen 
en ervaringen uit ons leven. Daar schaamden we 
ons destijds voor, dat was niet cool genoeg.’’ Als 
voorbeeld vertelt Joris over een liefdesliedje waar 
hij momenteel aan werkt. “In zo’n nummer stop ik 

al mijn emoties en vervolgens resulteert dat hope-
lijk in een mooi verhaal. Daar was ik vroeger nooit 
aan begonnen.’’

Zestien jaar chemie
De langdurige vriendschap bracht een verstand-
houding die broodnodig bleek voor de muziek die 
ze wilden maken. Kyle: “Vaak hoor ik teksten van 
Joris waarvan ik denk ‘shit, dat klinkt goed’, dat 
wil ik daarna per se overtreffen.’’ Vice versa geldt 
hetzelfde: “Het is die chemie die ons steeds voor-
uit stuwt. Niet zozeer concurrentie onderling, eer-
der een gezonde competitie.’’ Tegelijkertijd, zoals 
het een langdurige vriendschap betaamt, is er ook 
wel eens wrevel tussen de twee: “We hebben al-
lebei een sterke persoonlijkheid en dat botst nog 
wel eens. Ik kan bijvoorbeeld m’n zin wel eens 
doordrukken’’, zo geeft Joris toe. Toch weet je na 
zestien jaar vriendschap precies wat je aan elkaar 
hebt. Je raakt op elkaar ingespeeld.’’ Ook tijdens 
optredens betaalt zich dat uit. “Ondertussen we-
ten we hoe je een publiek bespeelt. Dat is op den 
duur een soort routine’’, volgens Joris. Of ze ove-
rigens liever optreden of in de studio aan muziek 
werken? “Mooie platen maken, daar kan ik echt 
voldoening uit halen. Die studio dus’’, zegt Joris 
beslist.

Minder hard falen
Ze stonden onder andere op de bühne van café 
Zigzag in Weert, De Bonte Os in Budel en Santa 
Domingo in Nederweert. Toch bevindt zich in deze 
tenten niet het plafond van hun ambitie. Op natio-
naal niveau doorbreken met hun muziek, dát is de 
doelstelling. Dat is echter nog niet binnen handbe-
reik. Joris: “ We hebben iemand nodig die ons in 

Al spijbelend schreven Kyle van 
den Kerkhof en Joris Heynen uit 
Nederweert hun eerste rap-
teksten buiten op een bankje. 
Nu, zestien jaar later, ambieert 
het duo genaamd Milla & J nog 
steeds een doorbraak in de mu-
ziek. Met betere muziek 
weliswaar: “In het begin was 
het echt rommel.’’   

talent

Door Ruben Weekers

de markt zet. Zonder marketing kom je er name-
lijk niet. En natuurlijk zijn er nu al wat zaken in 
gang gezet, maar we zijn er nog lang niet.’’ Joris 
kent -door zijn beroep als muziekjournalist- veel 
mensen binnen de muziekwereld. 

Dat ziet hij echter niet als voordeel: “Ik zou aan 
bevriende recensenten kunnen vragen of ze ons 
even willen helpen maar dat zou te makkelijk zijn. 
Ik wil er op eigen kracht komen door de kwaliteit 
van onze muziek, anders hoeft het voor mij niet.’’ 
Die eigen kracht mondt uit in een zeer kritische 
benadering van hun muziek. De twee zijn naar ei-
gen zeggen nooit tevreden over een nummer, als 
voorbeeld haalt Joris de Ierse dichter en schrijver 
Samuel Beckett aan: “Als je faalt kun je er alleen 
voor zorgen dat je de volgende keer minder hard 
faalt.’’

Rappende bolsters 
met blanke pit

Dat stomme gebit, 
ik kan er niks mee!

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 
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Kyle (links) en Joris delen hun interesse 
in muziek, poëzie en...wijn 
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2018 Van Horne Jaar

De Van Horne-dynastie was van essentiële invloed op de ontwikkeling en stadswording van Weert 
vanaf de 14e eeuw. Veel kenmerken uit die tijd zijn nog altijd zichtbaar óf ondergronds aanwezig: 
zoals bij kasteel De Nijenborgh, de Martinuskerk, het Minderbroedersklooster (de voormalige 
Aldenborgh), het Birgittinessenklooster, de singels waar ooit stadsgrachten lagen, de stadswaterput 
op de Markt, het stratenpatroon, de Weerterbeek en de stadspoorten (gemarkeerd door kanonnen). 
In twee weekenden is er aandacht voor de onder- en bovengrondse monumenten die herinneren 
aan de tijd van de Van Horne-dynastie.

  Van Horne-dynastie bepalend 
     voor de stadswording van Weert

Medio 15e  eeuw ontstaan uit kerkelijke 
broederschappen, met ondersteuning van 
de Van Horne’s, drie stadsschutterijen. De 
Jonge Schutten bestaan nog steeds voort in 
het historisch St. Catharinagilde 1480 en ook 
de Mariabroederschap bestaat, heropgericht, 
nog steeds.
In 1500 wordt de St. Martinuskerk onder in-
vloed van de Van Hornes vernieuwd. In 1550 
bouwt graaf Philips van Horne het stadhuis 
aan de Markt. Zo wordt Weert een echte Van 
Horne stad. Dan is er nog een stukje imma-
terieel erfgoed… nog altijd is er een verschil 
in het Weerter dialect binnen de singels (de 
historische stad) en de periferie.
 

Materieel én immaterieel 
erfgoed 

Wie een blik werpt op het provinciewapen 
van Limburg, ziet in de linkeronderhoek drie 
hoorntjes. Ze behoren tot het familielogo van 
de Graven van Horne. Dat dit logo is opge-
nomen in het provinciewapen maakt meteen 
duidelijk dat de Graven van Horne van grote 
betekenis geweest zijn. In de dertiende 
eeuw kwamen de Van Horne’s naar Weert. Zij 
vestigden zich in Weert in de Aldenborgh op 
de Biest 43. 
In het midden van de vijftiende eeuw wordt 
de Nijenborgh gebouwd, het kasteel op de 
Biest 1. Archeologisch onderzoek heeft aange-
toond dat de voorhof en hoofdburcht van het 
kasteel en de historische tiendschuur, naast 
de bovengrondse resten óók nog grotendeels 
onder de oppervlakte aanwezig zijn. 

Late 
Middeleeuwen

De Heren van Weert ontvangen de titel Graaf 
van de toenmalige keizer van het Roomse 
Rijk Frederik III in 1450. Vanaf dat moment 
zijn het de Graven van Horne. De laatste 
graaf in deze dynastieke lijn is Philips van 
Horne. Hij was de neef van Willem van 
Oranje en werd op 5 juni 1568 onthoofd, 
samen met Lamoraal van Egmont, op de 
Grote Markt in Brussel. Het Van Hornejaar 
2018 is gewijd aan deze laatste graaf uit dit 
roemrijke geslacht. Daarná blijft de iden-
titeitscampagne Weert Van Hornestad (die 
betrekking heeft op de Van Horne-dynastie) 
doorgaan.

Graven 
Van Horne

De komende maanden staan nog bol van activiteiten. Weert Magazine houdt u op de hoogte. 
Alle evenementen zijn gratis toegankelijk.

Open Monumentendag 
Van Horne in Europa

Al ruim 30 jaar is het tweede weekend van 
september Open Monumentendag. Overal 
waar de witgele vlag wappert, kan iedereen 
gratis een kijkje nemen. Het doel is mensen 
enthousiast te maken voor monumenten en 
hun verhaal.

Van Horne in Europa
Het landelijke thema van de BankGiroLoterij 
Open Monumentendag is dit jaar ‘In Europa’. 
Daarnaast herdenkt Weert dit jaar Philips 
van Montmorency, graaf van Horne, heer van 
Weert. Deze werd 450 jaar geleden terecht-
gesteld in Brussel. Dit was mede de aanzet 
tot de Tachtigjarige Oorlog en veranderde de 
loop van de vaderlandse geschiedenis. Allerlei 
plaatsen en monumenten die een relatie heb-
ben met de familie Van Horne zijn in de Open 
Monumentendag opgenomen.

Programma
Op 8 en 9 september zijn ongeveer 20 mo-
numenten in en rond Weert open. Het gratis 
programmaboek haalt u op bij het informatie-
punt. Dat is ‘s zaterdags voor het Jacob van 
Horne Museum aan de Markt en ‘s zondags bij 
de Paterskerk aan de Biest 43. Daar zijn ook 
de fiets- en wandelroutes en een speurtocht 
voor de jeugd verkrijgbaar. 

Voor meer informatie zie: 
www.weert.nl/monumentendag. 

za. 8 en zo. 9 september

In het weekend van 13 en 14 oktober wordt over vele onder- en bovengrondse monumenten die 
een relatie hebben met de Van Horne’s informatie verstrekt. In het stadspark wordt op zaterdag 
13 oktober om 15.00 uur het Archeoroute-speerpunt Van Horne-dynastie onthuld door gedeputeerde 
Teunissen. Bij de Paterskerk op de Biest 43 zijn informatiepunten over Archeologie, Heemkunde en 
Monumenten ingericht. Voor meer informatie zie www.weert.nl/vanhornejaar.

za. 13 en zo. 14 oktober

Nationale Archeologie Dagen

Zaterdag 13 oktober
10.00 uur: aanvang programma / informatiepunt Paterskerk  
• Openstelling diverse monumenten met het thema Van Horne: 
 St. Martinuskerk en –toren, De Oude Munt, Paterskerk en 
 Franciscushuis
• Van Hornewandeling door de stadsgidsen: start om 11.00 uur,
 11.30 uur en 12.00 uur bij Paterskerk
• Wandelroute in de voetstappen van Van Horne: via de kaart 
 van Van Deventer (1565) langs archeologie en monumenten 
 die een relatie hebben met de Van Hornes

Start 10.00 uur - Locatie: Aldenborgh  (Biest 43)
• Middeleeuws kampement Rin ende Maes op het grasveld
• Voor de jeugd: scherven puzzelen, munten schoonmaken en 
 onderzoeken/determineren
• Restaureren van archeologisch aardewerk
• Openstelling park achter Paterskerk met middeleeuwse 
 ambachten
• Exposities: Opstand der Nederlanden en Van Horne beeldend 
 50 van de Philips van Horne SG

15.00 uur: Locatie Nijenborgh (Biest 1) officiële handeling:
Onthulling speerpunt Archeo-route “Van Horne-dynastie” 
door gedeputeerde Teunissen.
 
17.00 uur: einde programma

Zondag 14 oktober
10.00 uur: aanvang programma
Locatie: binnenstad/buitengebied
• hetzelfde programma als 
 zaterdag m.u.v. 
 Van Hornewandeling 
 stadsgidsen: er is vandaag één 
 groep om 13.00 uur

10.00 uur: aanvang programma
Aldenborgh (Biest 43)
• hetzelfde programma als 
 zaterdag aangevuld met:
  14.30 uur: Presentatie 
 uitkomsten onderzoek 
 grondradar rond en in 
 de Aldenborgh

17.00 uur: einde programma

In het kader van de Maand van de Geschiedenis

 Alliantiewapen Graaf Jacob III
in de St. Martinuskerk

Reconstructie 
van de Nijenborgh

http://www.weert.nl/monumentendag.
http://www.weert.nl/vanhornejaar.


Kom naar het VrouwEvent op 19 september a.s. in het Munttheater!
Voor de derde keer presenteert Weert Magazine het VrouwEvent. Een bijzondere theateravond met veel 
diversiteit, optredens en presentaties. De rode draad van de avond is de presentatie van 18 powervrouwen 
op de catwalk!
Een prikkelende column van Ton Adriaens, een spraakmakend interview met Famke Langedijk,
een hilarische sketch van Brenda Wijen, verrassende zang door Laura Mennen en Maartje Derckx,  
een bijzonder aerial silk-optreden van Iris Feijen … en dat is zo maar een voorproefje.

Aan het eind van de avond wordt het eerste exemplaar van de VrouwSpecial van Weert Magazine, editie 
september 2018, gepresenteerd.
Na afloop is er in de foyer een gezellige ‘ontmoetingsmarkt’, veel tijd om na te praten en nog lang geen tijd 
om naar huis te gaan. Het VrouwEvent is voor iedereen toegankelijk. Aanvang: 19.30 uur. 
Toegangskaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar via www.munttheater.nl

En … draag iets roods als teken van vrouwelijke verbondenheid.

http://www.munttheater.nl/
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“Hoe kan een zwaar vliegtuig eigenlijk in de lucht blijven?” Tijdens een introductiecollege was die vraag 
voor Anouk Scholtes (25) aanleiding om te kiezen voor de opleiding luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. 
Als meisje droomde ze van een carrière als profvoetbalster of chiropractor. Beiden lijken in de verste 
verte niet op waar ze zich nu mee bezig houdt; ze is ‘operations optimisation specialist’ bij Qantas; de 
grootste en oudste luchtvaartmaatschappij van Australië. 

Anouk Scholtes: “Ik probeer de 
 kansen te pakken die ik pakken kan”

Door Monique van den Brandt

Uitdaging
Anouk woont nog maar kort samen met haar 
Belgische vriend Luka in Surry Hills, een wijk in 
het centrum van Sydney. In maart van dit jaar 
vertrokken ze samen naar de andere kant van de 
wereld om hun dromen waar te maken. Anouk: 
“Toen ik naar de middelbare school ging, wist 
ik nog niet zeker wat ik later wilde doen. Ik 
wist wel dat ik een paar jaar in het buitenland 
wilde wonen. Met dat als motivatie besloot ik 
om Tweetalig Onderwijs (TTO) te gaan doen en 
ik kijk met ontzettend veel plezier terug op die 
tijd. Het is heel grappig om mijn Engelse verslagen 
uit de brugklas erbij te pakken en te zien dat ik 
inmiddels gewoon volledig kan functioneren in 
een Engelstalig bedrijf: laten we zeggen dat ik 
veel geleerd heb in de tussentijd...” Wiskunde en 
natuurkunde waren haar favoriete vakken. Tijdens 
de zoektocht naar een vervolgopleiding lag de 
focus dan ook op technische universiteiten. Op 
de faculteit luchtvaart- en ruimtevaarttechniek in 
Delft sloeg de vonk over bij een introductiecollege 
vlucht-dynamica. “Ik besefte dat ik eigenlijk geen 
idee had hoe zo’n zwaar vliegtuig in de lucht kon 
blijven en het klonk als een mooie uitdaging. 
Daarbij had ik ook heel veel zin om op kamers te 
gaan en een nieuwe stad te ontdekken”, vertelt 
Anouk.

Concurrentie
Na de Philips van Horne werd het vertrouwde 
Weert ingeruild voor studentenstad Delft. Met 
de aanwezigheid van een Technische Universiteit 
en de onderzoeksinstituten TNO en Deltares 
profileert Delft zich als Delft Kennisstad met als 
slogan ‘Creating History’. Het buitenland lonkte en 
tijdens haar bachelorstudie volgde Anouk een half 
jaar een minor robotics aan Nanyang Technological 
University in Singapore. Anouk kijkt terug op 
een bijzondere tijd: “Delft is een internationale 
universiteit, maar studeren in Singapore was heel 
erg anders. In Nederland zijn we heel direct en als 

je met mensen uit andere culturen samenwerkt, 
moet je goed opletten hoe je bepaalde dingen 
aanpakt. Wat me verder opviel, is dat er veel 
meer competitie was tussen de studenten. Waar 
we in Nederland focussen op samenwerken, en 
je geen goede engineer bent als je dat niet kunt, 
ligt dat in Singapore heel anders. Ik denk dat dat 
komt doordat cijfers anders berekend worden. 
In Nederland ligt vaak vóór een tentamen vast 
hoeveel je goed moet hebben voor een bepaald 
cijfer. Als het slecht of goed gemaakt wordt, 
zullen ze dat misschien bijschalen. In Singapore 
is het anders; het hoogste cijfer is voor de beste 
2-3% van de klas. Informatie delen is dus risicovol: 
als je zorgt dat andere studenten het niet weten, 
maak je zelf meer kans op een hoog cijfer. Voor 
de buitenlanders in de robotics-faculteit was dit 

echt even wennen; als je een college mist, hoef 
je niet te verwachten dat je de aantekeningen 
van een klasgenoot kunt overnemen. Al met al een 
leerzame ervaring.”

Naast de liefde voor haar vak ontmoette Anouk op 
de universiteit ook de liefde van haar leven: de 
Belgische Luka (27). Ze volgden dezelfde studie 
en delen de passie voor reizen en de ambitie om 
te wonen en werken in het buitenland. Al tijdens 
zijn studie woonde Luka een periode in Bremen 
en Anouk zoals gezegd in Singapore maar ook nog 
een half jaar in Madrid. Na het afstuderen van 
Anouk besloot het stel dat het tijd was om de 
grote sprong te wagen. Maar hoe beslis je dan 

Geen Singapore of Chili 
maar Sydney
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waar je gaat wonen? Anouk legt uit hoe dat in zijn 
werk ging: “Als één van ons een baan zou vinden 
die de moeite waard was om naar het buitenland 
te vertrekken (en het ook realistisch was dat 
de ander in dat land een baan zou vinden) dan 
zouden we vertrekken. We begonnen met het 
maken van een lijst met miljoenensteden in de 
wereld en hebben toen de twee landen gekozen 
die ons het meeste trokken: Singapore en Chili. 
Online hebben we vacatures bekeken en brieven 
gestuurd. Al snel bleek dat het nog moeilijker was 
dan we vooraf gedacht hadden. In veel landen 
is het niet gemakkelijk om aan een werkvisum 
te komen, zeker niet voor allebei tegelijkertijd. 
Met dit in het achterhoofd bleken Australië en 
Canada goede opties. Als één van ons een bedrijf 
zou vinden dat het visum sponsorde, dan kon de 
ander automatisch mee op een partner-visum. 
We zijn niet getrouwd maar voldoen wel aan de 
Canadese en Australische eisen voor een ‘de facto 
partnership’. Na vele brieven en vele afwijzingen 
kwam er uiteindelijk nieuws uit Sydney voor mij 
en voor Luka uit Stockholm. Toen hebben we 
elkaar de vraag gesteld: als ik precies dezelfde 
baan in Stockholm zou kunnen doen en hij precies 
dezelfde baan in Sydney, waar wilden we dan 
naartoe? Uiteindelijk is het Sydney geworden: het 
was spannend om alles achter te laten, maar we 
zitten nu nog nergens aan vast in Nederland en 
dit was een fantastische kans voor ons samen. 
In december 2017 tekende ik mijn contract, in 
januari 2018 studeerde ik af aan de TU Delft en 
sinds eind maart zitten we hier in Sydney.”

John en Raymond
In Australië werkt Anouk voor Qantas, de 
Australische KLM. De maatschappij is op twee na 
de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld (na 
de KLM uit Nederland en Avancia uit Colombia). 
De onderneming werd in 1920 gesticht onder de 
naam “Queensland and Northern Territory Aerial 
Services Limited”, later afgekort tot Qantas. Met 
138 toestellen vliegen ze op 145 bestemmingen. 
Nog een paar leuke weetjes: Acteur John Travolta 
bezit een ex-Qantas Boeing 707, geschilderd in de 
huisstijl van de jaren 60. Travolta volgde bij Qantas 
de opleiding tot co-piloot op een Boeing 747-400. 
En uit de film Rainman: Als Charlie Babbitt samen 
met zijn broer wil vliegen, wil de autistische 
Raymond niet mee. Hij noemt alle ongelukken 
met de luchtvaartmaatschappijen op waarmee ze 
zouden kunnen vliegen. Charlie vraagt Raymond of 
er dan wel een luchtvaartmaatschappij is die nooit 
is gecrasht. Daarop antwoordt Raymond "Qantas 
never crashed" ("Qantas is nooit gecrasht"). 
Inderdaad heeft Qantas nooit een fataal ongeluk 
gehad met een straalvliegtuig. Tot zover de 
Wikipedia-trivia… 

Beste oplossing
Anouk is ‘Operations Optimisation Specialist’. Kan 
ze in jip-en-janneketaal uitleggen wat dat inhoudt? 
Anouk: “De operations afdeling houdt zich bezig 
met het vluchtschema. Als er iets misgaat (een 
vliegtuig gaat kapot of het is slecht weer) dan zit 
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een hele afdeling klaar om het schema zo goed 
mogelijk te repareren en te zorgen dat er zo min 
mogelijk vluchten gecanceld of vertraagd worden. 
Er wordt rekening gehouden met de passagiers, 
met de piloten en stewardessen/stewards, met 
de verplichte onderhoudsbeurten die vliegtuigen 
moeten ondergaan en nog veel meer. Afhankelijk 
van de persoon die alle input verzamelt en de 
eindbeslissing maakt op dat moment, kan het 
soms een oplossing zijn die heel klantvriendelijk 
is, soms heel kosteneffectief voor de airline en 
soms heel strikt is op onderhoud. Niemand weet 
eigenlijk wat beter is op dat moment. Qantas wil 
dit proces meer data-gedreven maken en een tool 
ontwikkelen die helpt om een betere beslissing te 
nemen. Mijn taak is om de wiskundige modellen 
te verzinnen die helpen om de optimale oplossing 
te vinden.” 

Wat is het mooiste aan je werk? 
“Ik vind het heel leuk om technisch werk te doen, 
maar ik heb tijdens stages ook gemerkt dat ik 
het helemaal niet leuk vind om de hele dag te 
programmeren. Soms verlies je dan de echte 
wereld een beetje uit het oog. Het leuke aan dit 
project is dat het een goede balans is van praten 
met de gebruikers, begrijpen wat het probleem is 
en dat vervolgens vertalen in een wiskundig model. 
Ik ben dus 50% van mijn tijd heel technisch bezig 
en codes aan het schrijven maar ik heb constant 
een reality-check met de gebruikers. Hierdoor leer 
ik heel snel veel over de verschillende kanten van 
airline-operations en zie ik direct of mijn oplossing 
wel of niet werkt.”

Anouk en Luka hebben een visum dat vier jaar 
geldig is. Anouk: “Ons plan is om tussen de 2 en 
3 jaar te blijven. Australië is een fantastisch land 
waar veel te beleven is, maar uiteindelijk is hét 
belangrijkste dat je tijd met je familie en vrienden 
doorbrengt. Of het uiteindelijk Nederland of een 
land op rijafstand is (bijvoorbeeld Duitsland of 
Frankrijk), vind ik lastig in te schatten, maar als je 
het met nu vraagt roep ik heel hard Nederland.” 
In hun vrije tijd volgen Anouk en Luka surflessen 
en maken ze lange wandelingen door de prachtige 
natuurparken. De komende jaren willen ze ook de 
rest van Australië nog gaan verkennen. Anouk: “Ik 
probeer te genieten van alle dingen die op mijn pad 
komen. Mijn zus stuurde net voor mijn vertrek naar 
Australië het volgende: ‘If it is both terrifying and 
amazing then you should definitely pursue it’ (als 
het zowel angstaanjagend als verbazingwekkend 
is, moet je het zeker nastreven). Misschien is dat 
wel een goede: ik probeer de kansen te pakken 
die ik pakken kan, ook al is het soms echt wel 
spannend en weet ik vooraf ook niet zeker of het 
de beste keuze is.”

Angstaanjagend en 
verbazingwekkend
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Wokmuziektheater
Passie en Wraak: een 
Italiaanse opera-avond
13:00 uur

WOENSDAG 24 OKTOBER 2018

Thunder from Down Under

Meer info en tickets: munttheater.nl/agenda Volg ons

ZATERDAG 20 OKTOBER 2018

Kikker en de vallende ster

VRIJDAG 9 NOVEMBER 2018

King Lear met Huub Stapel

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2018

Kunst en Kitsch

ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018

Mercury Rising

WOENSDAG 12 DECEMBER 2018

Sven Ratzke

DONDERDAG 20 DECEMBER 2018

Guilty Pleasures 
met afterparty in de foyer

DINSDAG 18 DECEMBER 2018

Van de koele meren des doods

ZONDAG 6 JANUARI 2019

Assepoester

4+Herfstvakantie

18+

6+

Te zien in het Munttheater 

tijdens Cultureel Lint 2018

Koopzondag

september
23
12.30 - 19.00 u.

Kerstvakantie

Jochen Otten
Troosten
14:00 uur

Sally Dansgezelschap 
Maastricht
14:30 uur

Het Weerter Mannenkoor

13:30 uur

Wokmuziektheater Het Weerter Mannenkoor Freedom - Een eerbetoon aan George Michael door Jordan Roy  15:30 uur

CULTUREEL LINT 

AANBIEDING

 Koop kaarten tijdens 

Cultureel Lint voor 

Freedom en krijg

€ 5,- KORTING

Korting alleen geldig aan 

de Theaterkassa

Binnenkort te zien:

Preview NP0 fi lm 
over 80-jarige oorlog
16:00 uur

http://munttheater.nl/


Je broer Jack was een van de oprichters van 
De Herrieschöppers, een clubje dat het ‘lôl 
en plezeer’-maken tot ultieme doel heeft. 
Toch moet hij ook sombere gedachten hebben 
gehad. Heb jij daar ooit iets van gemerkt?
‘Nee, helemaal niet. En laat ik meteen een ding 
duidelijk stellen: Mijn broer heeft géén zelf-
moord gepleegd! Daar ben ik van overtuigd. Hij 
had geen schulden, geen huwelijksproblemen, 
niets van al die verhalen die later de ronde de-
den. Ik vind het belangrijk kenbaar te maken dat 
mensen beter recht op de man af vragen kunnen 
stellen dan mee te gaan in allerlei geruchten. 
Wij als familie zijn ervan overtuigd dat er een 
andere reden was waarom Jack door een trein 
gegrepen werd. Jack was een nuchter iemand die 
zich zelfs kwaad maakte als hij hoorde over zelf-
moord. ‘Dan moet je op tijd hulp zoeken, je laat 
toch niet je familie in verdriet achter’ waren zíjn 
woorden. Hij moet in een psychose zijn geraakt 
en daardoor niet meer geweten hebben wat hij 
deed. We hebben daar ook meerdere aanwijzin-
gen voor. Als hij bewust zelfmoord had willen 
plegen had hij mij die avond zeker een signaal 
gegeven, bijvoorbeeld een laatste knuffel. Ook 
deskundigen op het gebied van zelfmoord twij-
felden omdat zijn handelen sterk afweek van het 
gangbare patroon.‘

Hoe was de band met je broer Jack?
‘Wij hadden een bijzonder sterke band. Toen 
mijn broer mij ontvallen is heb ik in feite vier 
personen verloren. Hij was mijn broer, mijn com-
pagnon, mijn beste kameraad en mijn tweede 
vrouw. Dat laatste klinkt raar maar ik bracht 
meer tijd door met mijn broer dan met mijn 

vrouw Daniëlle. Wij vertrokken ’s morgens om 
acht uur en kwamen ’s avonds om tien uur te-
rug, dan lag Daniëlle vaak al in bed. Jack en ik 
bespraken álles met elkaar. Er waren zaken die 
ik met Jack besprak die Daniëlle niet wist en ook 
vertelde Jack mij dingen die zijn vrouw Saskia 
niet wist. Wij waren net een Siamese tweeling. 
Zes dagen per week werkten we samen in ons 
bedrijf en ook op zondag zochten we elkaar vaak 
op. Sinds vorig jaar rijd ik weer motor, die van 
ons Jack, die heb ik overgekocht.’

Jullie hebben ongetwijfeld de laatste uren 
uit het leven van je broer geanalyseerd. Wat 
gebeurde er op 26 juni 2016?
‘We waren met zijn allen op de braderie bij café 
Aod Bosseve. Jack was er al vanaf half drie ter-
wijl ik pas om half negen naar de braderie ging. 
Het was een gezellig feest waar hij met iedereen 
een praatje maakte en nog met mijn buurvrouw 
heeft gedanst voor hij besloot naar huis te gaan. 
Iets na half elf vertrok hij te voet naar huis. Hij 
was moe en we moesten de volgende dag weer 
vroeg aan het werk. Aan zijn dochter Kelly vroeg 
hij nog of zij mee ging maar die bleef nog even. 
Achteraf had ik maar één vraag: Wat is er door 
zijn hoofd gegaan, vijf minuten na het vertrek 
bij Aod Bosseve? Toen had hij namelijk links af 
moeten slaan maar daar is hij rechtdoor gelopen 
en daarna naar rechts richting spoor. Twee getui-
gen hebben hem nog gezien. Hij schijnt er een 
flinke pas in te hebben gehad. “Het leek of hij in 
het voorbijgaan door mij heen keek”, verklaarde 
een van die getuigen later. Met een speurhond 
hebben we zijn route in beeld gebracht. Jack is 
zelfs de spoorberg opgekropen op een plek die 

begroeid was met distels en brandnetels, onvoor-
stelbaar. 
De combinatie van oververmoeidheid na een 
werkweek van bijna honderd uur, de pijn van 
zijn nekhernia en de nodige potten bier moeten 
bij hem tot een psychose hebben geleid. Er zijn 
verhalen bekend van mensen die onder dat soort 
omstandigheden in een psychose raakten. Zo was 
er op TV een arts die het verhaal vertelde van 
een man die met zijn gezin aan tafel zat te eten, 
naar de garage liep om wat frisdrank te halen en 
zich met een verlengkabel ophing aan de kantel-
poort. De man overleefde het omdat zijn vrouw 
er op tijd bij was. Hij begreep er achteraf he-
lemaal niets van, kon zich niets herinneren en 
had ook totaal geen depressieve klachten gehad. 
De arts schreef het toe aan een plotselinge psy-
chose.
Om half een die nacht kreeg ik het rampzali-
ge telefoontje van de politie. Toen ik bij mijn 
schoonzus Saskia aankwam was ik nog steeds in 
de veronderstelling dat het een vergissing was. 
Het kon niet mijn broer Jack zijn. Tegen de 
agenten heb ik ook meteen gezegd het voor on-
mogelijk te houden dat Jack voor een trein was 
gaan staan. Later is ook gebleken dat dit niet het 
geval is geweest. De machinist heeft hem niet 
gezien. Hij heeft links van het spoor gelopen en 
is door de aanzuigende werking door de zijkant 
van de trein gegrepen.’ 

Wat was de invloed van de dood van je broer 
op familierelaties? Op ouders, broers, zussen, 
schoonzus?
‘Dat heeft enorm veel impact gehad. Wij zijn een 
heel hechte familie. Mijn moeder woonde tegen-
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Door Ton Adriaens
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Op 26 juni 2016 stapte zijn broer Jack geheel onverwacht uit het leven. Jack en Leon runden sinds 
1999 samen Tuincentrum ’t Tunnelke in Weert. Zowel particulieren als bedrijven vonden hun weg 
naar de Witvennenweg in Weert voor tuinaanleg en onderhoud. De twee broers vormden een gouden 
koppel met groene vingers. “Schöp en Schoefel” werden ze genoemd. Hard werkende no-nonsense 
mensen die alles op hun vakgebied aanpakten en projecten met grote deskundigheid uitvoerden. 
Vanaf die fatale dag in juni 2016 moest Leon alleen verder. Hij stond en staat bekend als een vrolijke, 
optimistische levensgenieter maar ook als nuchtere doorzetter. De verwerking van dit verlies bleek 
moeilijker dan verwacht. In een openhartig gesprek vertelt Leon zijn verhaal om alle praatjes, 
geruchten en verzinsels uit de wereld te helpen. 



over ons Jack en heeft hem ‘s middags voordat 
hij naar de braderie ging nog gesproken. Je kind 
overleven is verschrikkelijk. En zeven maanden 
later was het weer raak in onze familie. Toen 
pleegde mijn neef Rob zelfmoord. Dat was echt 
een heel ander verhaal. Rob was depressief. 
Ik had een heel goed contact met hem en heb 
geprobeerd hem op andere gedachten te bren-
gen maar dat is helaas niet gelukt. Onze twee 
families woonden vroeger vlak bij elkaar op de 
Geuzendijk. Als kinderen speelden we veel met 
elkaar. De band met mijn familie en vooral met 
de zus van Rob is na diens zelfmoord nog sterker 
geworden. We hebben veel steun aan elkaar om-
dat we hetzelfde hebben meegemaakt.’ 

De nuchtere manier waarop jij aanvankelijk 
de zaak voortzette riep zowel bewondering 
als verbazing op. Sterk, dapper, naar buiten 
toe onaangedaan. Was het voor jou zo gemak-
kelijk als de buitenwereld veronderstelde?
‘Van veel mensen heb ik gehoord dat ze het knap 
vonden dat ik er weer zo snel bovenop was. Maar 
het was de overtuiging dat Jack niet bewust uit 
het leven was gestapt die mij kracht gaf. Hij 
heeft er zelf niets aan kunnen doen, het was een 
ongeluk. Ik zal mijn broer nooit meer vergeten, 
ik ga ermee naar bed en sta ermee op. En na-
tuurlijk heb ik mijn moeilijke momenten gehad. 
De eerste dagen na zijn dood dacht ik er echt 
over om te stoppen met ons tuincentrum. Jack 
zou me dat zeker kwalijk hebben genomen. Wij 
werken met planten, bomen en struiken, levend 
goed. Maar ook nu nog kom ik op plaatsen waar 
we samen hebben gewerkt en wordt het me soms 
te veel. Dan bel ik Daniëlle op en ga naar huis.

Met de zelfmoord van mijn neef heb ik het veel 
moeilijker gehad. Daar heb ik veel gesprekken 
mee gevoerd maar het mocht niet baten. Hij 
kon het leven niet meer aan. Door 
de machteloosheid die ik toen 
ervoer, zakte ik door mijn 
hoeven. Ik heb toen ook 
psychologische hulp 
gezocht.’ 

Voor Jacks vrouw en 
kinderen was de klap 
natuurlijk nog groter 
dan voor jou. Hoe gaat het 
nu met hen?
‘Naar omstandighe-
den goed. Zoals 
ik al eerder 
zei, 

we hebben een sterke familieband, kunnen lief 
en leed goed samen delen. We zijn Saskia ook erg 
dankbaar dat zij mij en Daniëlle zo nadrukkelijk 
betrokken heeft bij de uitvaart van Jack. Saskia 
wist hoe hecht de band tussen mij en haar man 
was. “Voor mij is het heel erg” zei ze, “maar 

voor Leon is het veel erger.” Die woor-
den hebben mij diep geraakt. Saskia is 
ook een echte doorzetter. Zij heeft na 
een overbrugging van enkele maanden 
zelfstandig werk gezocht en haar leven 

weer langzaam opgepakt.’

13

Leon Moonen: 
”Ik wil gewoon niet meer 
   teleurgesteld worden.”
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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. 

Wat betekende de voortzetting van het 
bedrijf op zakelijk gebied?
‘Wij hadden samen een v.o.f. en die moest 
worden omgezet in een eenmanszaak. De Kamer 
van Koophandel en de belastingdienst houden 
geen rekening met persoonlijk leed. Er stond 
behoorlijk wat druk op. Omdat ik net als mijn 
broer Jack een gedreven doorzetter ben, is me 
dat gelukt. Wij hadden een visie van waaruit 
wij ons bedrijf hadden opgebouwd, dat was ons 
levenswerk. Daar moest ik mee door, ook voor 
Jack. Gelukkig hadden wij een grote en trouwe 
klantenkring.’

Je staat bekend als een levenslustige man, 
actief in het verenigingsleven van Boshoven. 
Je bent lid van de Herrieschöppers en van de 
schutterij. Twee maanden vóór het overlijden 
van je broer werd je gevraagd voor de func-
tie van kanselier van stadsvastelaovundj-
vureiniging De Rogstaekers. Maar plotseling 
stond je leven op zijn kop. Hoe pakte dit uit?
‘Na het overlijden van Jack heb ik vrij snel mijn 
activiteiten bij de Rogstaekers opgepakt. Jack 
was er ook heel trots op dat ze mij voor die 
functie gevraagd hadden. Maar zoals ik al eerder 
zei, na de zelfmoord van mijn neef ging het niet 
meer. De pijn, het verdriet en de woede begon-
nen weer opnieuw. Ik heb nog ‘Het Bâl vanne 
Preens’ meegemaakt en de dag erna kreeg ik het 
bericht over mijn neef. Toen was het helemaal 
over en uit met mij. Ik heb wel nog het artiesten-
gala van de Herrieschöppers georganiseerd, ook 
omdat dat toch een beetje het kindje van Jack 
was, maar de fut was er helemaal uit. Uiteinde-
lijk werd het maart 2017 dat ik bij de psycholoog 
belandde, ruim acht maanden na het overlijden 
van Jack. De psycholoog legde de vinger op de 
zere plek: “Jij wilt te veel te snel. Toen dat met 
je broer gebeurde, had jij vrij snel alles weer op 
orde. En nu wil je een tweede keer alles snel op 
orde hebben. Maar het is beter je te beperken 
tot je familie en je bedrijf. Alle andere activi-
teiten kun je beter even aan de kant schuiven.” 
Ik heb toen ingezien dat dit beter voor mij was. 

De energie en de motivatie ontbraken om álles 
weer op te pakken. Toen ik in april van dit jaar 
voor een derde keer werd geconfronteerd met 
een heftig familiedrama heb ik besloten de func-
tie van kanselier bij de Rogstaekers niet op te 
pakken en me te beperken tot werk in een com-
missie. Ik ben een heel gedreven persoon maar 
ik ben het moe om weer te vechten en weer te-
leurgesteld te worden. Ik kies voor de twee be-
langrijkste dingen in mijn leven: mijn gezin en 
mijn bedrijf.’

Welke tastbare herinneringen heb jij nog aan 
je broer Jack?
‘Daniëlle heeft een foto van Jack laten vergro-
ten en inlijsten. Ik mis mijn broer enorm maar ik 
kan het nog steeds niet aan om die foto hier op 

te hangen. Het enige wat hier in de kamer staat 
is zijn bidprentje, met een rode clownsneus er 
bovenop. Twee van die rode neuzen hadden wij 
in de bus liggen. Gewoon om wat gekkigheid 
mee uit te halen als we onderweg waren naar 
een klant. Zo’n rode neus zal ik nooit meer op-
zetten, die heeft een speciale betekenis. Ik heb 
hem wel laten verwerken in een ring. Edelsmid 
Diana van der Linden heeft een heel speciale 
ring gemaakt waarin wat as van Jack is verwerkt, 
een vingerafdruk van Jack, en een rood knopje 
verwijzend naar de clownsneus. Deze ring is mij 
enorm dierbaar. Zo heb ik Jack altijd bij me. En 
ik rij nu rond op zíjn Harley-Davidson. Hoe moei-
lijk het ook is om dit alles mee te maken, het is 
nog steeds iedere dag feest, maar je moet wel 
zelf de slingers en ballonen ophangen.’

mooimens

(Advertentie)

De enige contactlenzen speciaalzaak 
voor Weert en omstreken

http://www.mennenendecock.nl/


Jong talent! 
Cultureel Lint 2018 staat bol van 
optredens van jong talent. Met 
klassieke muziek, dans en literatuur. 
Finalisten van het Jonge Solisten 
Concours van de Limburgse Bond voor 
Muziekgezelschappen (LBM) treden op 
in een programma met leerlingen van 
de talentenklas van RICK. 
De optredens worden afgewisseld 
met jonge professionele musici uit 
de regio Weert. Duo Diversão neemt 
Marieke Coenen, (bugel, LBM) in 
haar programma op. Saxofoniste 
Milou Lemmens (LBM) speelt met 
RICK harp-leerlingen. Winnaars van 
het pianofestival van RICK Tobias 
Nuijens, piano en Quinn Peeters, 
trombone spelen in een programma 
met Sjors Uitjens (LBM) saxofoon en 
de 10-jarige Daan van Zundert op de 
kleine trom (LBM). De Bethelkerk aan 
de Maaspoort is een van de meest 
bijzondere locaties die middag.

Pareltje van 
muziek en dans  
CONTENCO is een muzikaal trio bestaande 
uit pianiste María Domínguez Pérez, percus-
sionist Pablo Paz López en flamencodanseres 
Federico Ordoñez, dat twee talen en tradi-
ties verbindt, zowel flamenco als hedendaag-
se muziek. Deze Spaanse kunstenaars zetten 
een nieuwe stap in hun carrière en dompelen 
zich onder in een persoonlijke zoektocht, 
ingegeven door de noodzaak om zichzelf te 
uiten in een persoonlijke taal, product van 
hun eigen muzikale en persoonlijke ervarin-
gen. Coproductie VIA ZUID, talentontwikke-
ling in de podiumkunsten Limburg.13.30 uur 
en 15.00 uur - RICK Wilhelminasingel.

Winkels als podium 
voor professionele 
artiesten 
Een aantal professionele artiesten geeft een 
huiskamerconcert in verschillende winkels. Harpiste 
Michelle Verheggen & altvioliste Rinde Yildiz geven 
concerten bij Anne Belle Mode. Duo Diversão speelt 
bij Nelly de Turck Fotografie en stand-up comedian 
Melanie Bon en singer-songwriter Floortje Hover vindt 
u bij Coffee Lounge in de Hoogstraat. De Heerlense 
stadsdichter Merlijn Huntjens zal moderne poëzie 
voordragen bij o.a. Bruna. De sprookjesfiguren van de 
kinderspeurtocht hebben zich verstopt in diverse winkels.

Cultuur
daagt uit!

   Cultuur
 inspireert!

 Cultuur
 verbindt!

Classic Car Rally van Tukkers Connexion
Geïnspireerd op de heroïsche pioniers van de automobielhistorie en hun fraaie boliden brengt TukkersConnexion een 
voorstelling die zich blijft verplaatsen. In de verte klinkt de omroeper met zijn wervelende commentaar, de motoren 
ronken, het startschot knalt. Over enkele ogenblikken komen de grote racers van weleer voorbij. Het publiek wordt plots 
onderdeel van de pitstop, banden gewisseld, brandstof bijgevuld en de auto gecheckt voor de volgende heat. Alle remmen 
los! Door tot het bittere einde; op naar de finishvlag.
Deze act wordt mede mogelijk gemaakt door Centrummanagement Weert.

Koopzondag

september
23
12.30 - 19.00 u.

Georganiseerd door:

cultureellint.nl

volledig 
programma:

Met steun van:
gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Tijdens koopzondag 23 september worden verschillende pleinen, winkels en bijzondere buiten- en 
binnenlocaties omgetoverd tot een dynamische culturele beleving. Het centrum van Weert is van 
12:30 tot 19:00 uur dé plek voor families, vrienden, jong en niet meer zo jong, om zich te amuseren. 
Tijdens de hele zondag bruist het centrum dankzij de vele culturele activiteiten. Professionele- en
amateurkunstenaars, verenigingen en culturele instellingen laten het publiek genieten van muziek, 
dans, theater, literatuur en film.

Collegeplein wordt Amerikaans Plein
De hele middag in Amerikaanse sferen. Vanaf een echte podiumtruck speelt een 
Dixielandbandje, je kunt op een echte rodeostier proberen te rijden, er zijn 
line-dance-demonstraties en er zijn popcorn en suikerspinnen verkrijgbaar.

http://cultureellint.nl/


Doorlopend previews van Janneman Robinson & Poeh NL -  Searching – Foxtrot en trailers.

doorlopend Kunstbende

Zeemeermin / Bubbbletales / Bellenblaastuin 
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13.00 uur 13.30 uur 14.00 uur 14.30 uur 15.00 uur

Simone, Dominique
  & Ramon,trio

3 P.M. (J) Vocal
 groep Close (J) White Rhum

Taoïstische Tai Chi 
Vereniging

Manoeuvre

Michelle & Rinde 
harp & viool

Zangkoor Laar Vocus

Dansworkshop SALLY 
Dansgezelchap

Slagwerkworkshopopen huis Kunstuitleen 
Bonnefanten

Doorlopend (13.00 -17.00 uur): grote boekenverkoop samen met het Erfgoedhuis

De Theaterkist

DixiestompersDixiestompers

12.30 

12.30 

Markt - Podium

Markt - Jacob van Horne Museum 

Markt - De SooS

Markt - Bruna

Beekstraat - Art & Gallery 

Beekstraat - Concertzaal

Beekstraat  - Bioscoop Gotcha en Filmhuis

Collegeplein - Podiumtruck

Collegeplein - Amerikaans plein

Collegeplein  -  Munttheater / Podium 

Collegeplein - Munttheater / Foyer

Langstraat

Langstraat - Hoek Maasstraat

Maasstraat - Birgittinessenklooster  

Maasstraat - Coenen-Saes

Maasstraat - Eric Mertens Optiek

Maasstraat - Anne Belle Mode

Oude Schut - Plein 

Maaspoort - Bethelkerk 

Meikoel -  Gallery ANNEX

Nieuwe Markt

Nieuwe Markt - Muziekpodium 

Nieuwe Markt - Danspodium 

Wilhelminasingel - Stadhuis 

Wilhelminasingel - Voor het stadhuis 

Wilheminasingel - Nieuw RICK lokalen

Wilheminasingel - Nieuw RICK zaal

Wilheminasingel - Bibliocenter

Van Berlostraat - Infomarkt

Ursulinenhof

Ursulinenhof - tuin

St. Raphaëlpad - Plein 

St. Raphaëlpad - Podium

St. Raphaëlpad - Theater & café

Stationsstraat - Terras ‘t Swaentje

Hoogstraat - Coffee Lounge

Hoogstraat - Nelly de Turck Fotografie

Hoogstraat - Colada Schoenen

Oelemarkt - The Barrelhouse Irish Pub

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Soulband Turnback 
13:15 - 14:10

Dial 24 
15:15 - 16:15

Frans Adriaens
 dialect 

Pascal Doensen, 
cabaret 

Frans Adriaens
 dialect 

Kindertheater 
Tijl Damen

Merlijn Huntjes,
           poëzie

Kikker :) Kikker :)

Doorlopend:  kunstenaars - Montmartre stijl 

RICK 
Dans

Ouderenkoor                     
Wij Willen Zingen

Jeugdkoor  Groenewoud samen met  
Gé Reinders 

Dixiestompers Ukelele workshop Mawayani 
Linedancers

Amerikaans plein met doorlopend: popcorn en suikerspin | echte  rodeostier | boomhut van 11 verdiepingen | demonstraties honkballers | divers kinderstraattheater

Doorlopend battles dansschool Fresh

WOK 
MUZIEKTHEATER 

Weerter 
Mannenkoor

 Jochen Otten,  
Cabaret

14:30- 15:15 uur - Sally Dansgezelschap 

diverse 
Infostands

info Sally 
Dansgezelschap

Info Toneelgroep 
Maastricht

info Sally 
Dansgezelschap

doorlopend Kunstbende

RICK  Clarinetchoir De theatervertelkist

Doorlopend Aladdin :)

Kwartet
 Do-re-Mi-auw (J)

Merlijn Huntjes, poëzie 
 

'S Opera Tutto Dames ensemble 
Cantarella

Duo Diversão & (LBM) 
Marieke Coenen, bugel

 RICK harpleerlingen &  
(LBM) Milou Lemmens

14.00 uur Taoïstische Tai Chi Vereniging en doorlopend  tentoonstelling Fotografie Kuit

Doorlopend carnavalswagen en infostand Rogstaekers |  14:00 en 16.00 uur Toneelvoorstelling jeugdtheatergezelschap Het Laagland  | diverse straatartiesten

Opleidingsorkest Sted. 
Harmonie St. Antonius

Jeugdorkest Kerkelijke 
Harmonie 1880 (J)

Dansschool Fresh Dansstudio Release RICK Dans

Streetsingers Vivace Con Amore

Taoïstische Tai Chi 
Vereniging

Slagwerkworkshop

CONTENCO Simone van der Weer-
den bandoneon CONTENCO

Doorlopend: Culturele infomarkt (deelnemers zie website)

doorlopend optredens in Ierse stijl

doorlopend: United by Music

Doorlopend: Straattheater Kapitein KOSTO                | Peinture Papillon         | Open huis DIEP                 | rondleiding Theater de Huiskamer

Brassta Brassta Mysterieband vanuit De Bosuil 

Theatergroep BLIK Skinnie Theatergroep BLIK

Ayla, Anne,Dana Floortje Hover

Duo Diversão Ayla, Anne,Dana (J) 3PM

Assepoester   
doorlopend

RICK 
  saxofoonkwartet 

Taoïstische Tai Chi 
Vereniging  

Straattheater 

Info Vier
 het Leven

Michelle & Rinde 
harp & viool

Reintje en haar 
    Voskes 

Reintje en haar 
    Voskes 

Melanie Bon, stand-up    
    comedian  

Floortje Hover

13.00 uur 13.30 uur 14.00 uur 14.30 uur 15.00 uur

P R O G R A M M A

Tosca Menten,
schrijfster

16

dé Weerter Uitmarkt
23
sept



Doorlopend previews van Janneman Robinson & Poeh NL -  Searching – Foxtrot en trailers.

Zeemeermin / Bubbbletales / Bellenblaastuin 
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15.00 uur 15.30 uur 16.00 uur 16.30 uur

DixistompersHermeni-j Vannix

Manoeuvre Dansschool Fresh

Bethelkoor

Doorlopend (13.00 -17.00 uur): grote boekenverkoop samen met het Erfgoedhuis Atelier MuziekSpel 
en Beweging, Claudia van Roij 

Dixiestompers Mawayani 
Linedancers

Dixiestompers

17.00 
-

19.00

17.00 
-

19.00

36

2

5

1

7

6

28

8
9

12

13
16 14

19

11
10

21

22 23

25
24

18

30

33

34

31

29

Beeldend           

Dans           

Literatuur / Film         

Zang           

Muziek           

Straattheater           

Theater           

Overige         

jong (professioneel)  
talent

voor kids

professioneel
programma

Stadzînge slotact editie 2018
Stadzînge is hét meezingspektakel van Weert. Het is inmiddels 
de vijfde keer dat mannenkoor Manoeuvre dit oergezellige 
evenement organiseert. Graag nodigen zij u uit bij deze 
jubileumeditie aanwezig te zijn. Dit keer als slotact van het 
Cultureel Lint op de Markt rond 17.00 uur. Voor muziek en 
songteksten zorgt Manoeuvre; u hoeft alleen maar uit volle 
borst mee te zingen! De heren van Manoeuvre zingen met 
veel plezier en dat spat er ook vanaf tijdens hun optreden. 
Voor het Stadzînge zijn ze met hun reguliere repertoire om 
15.00 uur te horen in de tuin van het Birgittinessenklooster.

Dial 24 
15:15 - 16:15

Kindertheater 
Tijl Damen

Melanie Bon, stand-up    
    comedian  

Kikker :) Kikker :)

Jeugdkoor  Groenewoud samen met  
Gé Reinders 

Tessa Klaver & Teun 
Stienen, pianoduo  )

presentatie Gert Geluk samen met Angelique
 & Nicole piano & klarinet 

Ukelele workshop

Amerikaans plein met doorlopend: popcorn en suikerspin | echte  rodeostier | boomhut van 11 verdiepingen | demonstraties honkballers | divers kinderstraattheater

Doorlopend battles dansschool Fresh

NTR Film 80 jarige oorlog

info Sally 
Dansgezelschap

George Michael 
Tribute

Info Vier
 het Leven

doorlopend Kunstbende

Zilvie RICK 
saxofoonkwartet 

Doorlopend Aladdin :)

RICK 
saxofoonkwartet 

Vocal groep 
Close (J)

Kwartet 
Do-re-Mi-auw (J)

 RICK harpleerlingen &  
(LBM) Milou Lemmens Van Gogh trio RICK Clarinetchoir Zangschool Kitty zingt

14.00 uur Taoïstische Tai Chi Vereniging en doorlopend  tentoonstelling Fotografie Kuit

Doorlopend carnavalswagen en infostand Rogstaekers |  14:00 en 16.00 uur Toneelvoorstelling jeugdtheatergezelschap Het Laagland  | diverse straatartiesten

Seniorenorkest

RICK Dans 10 min  Linedance 
Mawayani

10 min Sally 
    Dansgezelschap 

Con Amore Ray Stabbing Singers

Taoïstische Tai Chi 
Vereniging

Slagwerkworkshop

Doorlopend: Culturele infomarkt (deelnemers zie website)

doorlopend optredens in Ierse stijl

doorlopend: United by Music

Doorlopend: Straattheater Kapitein KOSTO                | Peinture Papillon         | Open huis DIEP                 | rondleiding Theater de Huiskamer

15:45-16:30 John Mayer tributeband

Theatergroep BLIK Pascal Doensen 
            cabaret

René Zeebregts 
         Verteltheater  

Theatergroep BLIK

White Rhum

Ayla, Anne,Dana (J) 3PM

Taoïstische Tai Chi 
Vereniging  

Doorlopend:  kunstenaars - Montmartre stijl Straattheater 

Info Toneelgroep 
Maastricht

Tobias Nuijens, Quinn Peeters, Sjors Uitjens,
Daan van Zundert (15.30 - 16.30 uur)

Simone, Dominique
  & Ramon,trio

Merlijn Huntjens,
           poëzie

Reintje en haar 
    Voskes 

De Theaterkist

Merlijn Huntjens, poëzie 
 

Melanie Bon, stand-up    
    comedian  

15.00 uur 15.30 uur 16.00 uur 16.30 uur

Opening met een knal!
Dominique Vleeshouwers 
& Friends
12.30 uur, Markt

De opening van het Cultureel Lint 2018 
is dit keer in handen van de Weerter 
percussionist en winnaar van het TROMP 
Concours Dominique Vleeshouwers. 
Samen met Ramon Lormans en Maikel 
Claessens en het Percussion Ensemble 
Weert verzorgt hij een daverende 
opening. Een unieke combinatie met de 
Soulband Turnback, dansers, sprookjes-
figuren en bandoneonist Simone van der 
Weerden.

Infomarkt 
& stands
De jaarlijkse Culturele 
Infomarkt vindt ook 
dit jaar weer in de 
Van Berlostraat plaats. 
Verschillende culturele 
organisaties en vereni-
gen informeren u graag 
over hun activiteiten. 
Ook in de foyer van 
het Munttheater staan 
enkele infostands, o.a 
Toneelgroep Maastricht 
en Stichting Vier het 
Leven. Zij  informeren 
u graag over hun pro-
gramma’s. 
De deelnemers:

▪ Bullseye Publishing 
▪ Helena Hoeden 
▪ Filmhuis Weert
▪ Toneelvereniging 
    de Mantel
▪ Toneelgroep Weert
▪ Toneelgroep 
    Maastricht 
▪ RICK
▪ Munttheater
▪ Muziekcentrum 
    De Bosuil
▪ WOKMUZIEK-
    THEATER 
▪ Weerter Mannenkoor 
▪ Kerkelijke Harmonie    
    St. Joseph 1880
▪ Stedelijke Harmonie  
    St. Antonius 
▪ Architectuurlijk Weert

meer info zie: 
www.cultureellint.nl

| Schminken RICK
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Art & Gallery Ton Piepers & 
Jan Mennen. In Montmartre stijl 
schilderen een groep kunstenaars 
buiten.

Hele middag - Beekstraat 35

De Annex. De plek aan de Meikoel 
waar kunstenaars met een band met 
Weert een podium krijgen. 
De broers van Fotografie Kuit 
presenteren persfoto’s en vrij werk.  
Hele middag - Meikoel

Kunstuitleen Bonnefantenmuseum 
In het nieuwe RICK gebouw aan de 
Wilheminasingel toont de Kunstuit-
leen zijn nieuwe onderkomen en 
collectie.
Hele middag - RICK Wilhelminasingel

Do-Re-Miauw. Dit kwartet zingt 
vierstemmig close-harmony. Met 
Janneke, Renee, Teun en Rens is het 
een feest.14.30 - Maasstraat - Eric 
Mertens Optiek 
16.00 - Oude Schut

KittyZingt. De Weertse zangeres Kitty 
Becker is ook zangdocente in haar 
eigen zangstudio Kitty. Samen met 
haar leerlingen laat ze zien hoe leuk 
zangles is en wat het resultaat is. 
16.30 - Maaspoort- Bethelkerk

Vocalgroup Close zingt à capella in 
verschillende stijlen. De leden zingen 
ook in het koor Sevenfifteen, dat 
onlangs Les Misérables uitvoerde in 
het Munttheater. 16:00 - Anne Belle 
Mode, Maasstraat

Anne, Dana, Ayla. Drie studentes 
met een grote passie voor muziek. 
De nichtjes zingen popliedjes in een 
meerstemmig jasje.
13:30 - Coffee Lounge, Hoogstraat 
15:00 - Nelly de Turck fotografie

3PM. 3PM zijn Sophie, Isa & Mayra. 
Zij verrassen het publiek na een
aantal jaren stilte met een leuke set 
nummers. 
13:30 - Oude Schut en 
15:30 - Nelly de Turck fotografie

Floortje Hover (CKV route). 
De Echtse singer-songwriter zingt 
dromerige Nederlandstalige liedjes. 
Haar tweede cd is op komst.
13:00 - Café / Theater de Huis-
kamer en 14:30 - Coffee Lounge

Vivace. Gemengd Koor van ongeveer 
zestig mannen en vrouwen uit Weert 
en omgeving. Onder begeleiding van 
Dion Ritten zingt het koor een zeer 
gevarieerd repertoire.
14:00 - Wilhelminasingel, Stadhuis

VOCUS. Dit enthousiaste vrouwen-
koor begon als een vriendengroep. 
Samen zingen ze lichte popmuziek in 
meerdere talen, musicalnummers, 
barbershop en Nederlandstalig. 
14:30 - Wilhelminasingel, Stadhuis

Con Amore. Bestaat meer dan vijf-
tig jaar en staat onder leiding van 
Sylvia Berghs. Het koor heeft een 
veelzijdig repertoire: van licht klas-
siek tot musicals en popmuziek.
15:00 - Wilhelminasingel, Stadhuis 

Weerter Mannenkoor. Behoeft 
bijna geen introductie. Het koor 
bestaat al sinds 1966 en heeft 
muzikaal al zeer veel gepresteerd in 
binnen- en buitenland. 
13:30 - Collegeplein, Munttheater

Ray Stabbing Singers. Dit popkoor 
wordt begeleid door piano en een 
combo. Het repertoire bestaat uit 
popnummers uit de oude en nieuwe 
hitlijsten.
16:00 - Stadhuis, Wilhelminasingel

Streetsingers. Dit grote, gemengde 
koor is in 1980 opgericht door Noël 
Seerden en zingt pop, gospel, musi-
cal, jazz en klassieke muziek.  

13:00 - Stadhuis, Wilhelminasingel
Jeugdkoor Groenewoud & 
Gé Reinders. Het jeugdkoor 
(meisjes en jongens tussen 8 en 13 
jaar) staat onder leiding van Rita 
Scheffers. 
14:30 - Concertzaal, Beekstraat

ZILVIE. ZILVIE staat voor Zingen Is 
Leuk Voor Iedereen. Bij dit koor voor 
mensen met een beperking staat het 
plezier voorop. 

15:30 - Maasstraat, Birgittinessen 
Bethelkoor. Het Christelijk 
Gemengd Bethelkoor zingt geeste-
lijke en seculiere liederen. Het koor 
bestaat uit ongeveer dertig leden.

15:30 - Stadhuis, Wilhelminasingel

Wij Willen Zingen. Ouderenkoor 
voor mensen vanaf 55 jaar. Ze bren-
gen met veel plezier verschillende 
soorten muziek in allerlei talen.   

14:00 - Concertzaal, Beekstraat

Jochen Otten (CKV route). Stand-
upcomedian en columnist. Bekend 
van televisieprogramma’s als Sluip-
schutters en Mees Kees en van zijn 
verschillende theaterprogramma’s.
14.00 – Collegeplein, Munttheater

Pascal Doensen is pas 17 jaar oud, 
en kreeg al een boodschap van zijn 
grote held Jochem Myjer voor zijn 
debuutshow. 14:00 - Markt, De SooS 
15:30 - St. Raphaëlpad, Theater de 
Huiskamer

Melanie Bon. Klein van stuk, maar 
met een grote mond! In deze hilari-
sche stand-up comedy act laat Mela-
nie Bon ‘grote’ mensen zien hoe het 
is om klein te zijn. 15:00 - Coffee 
Lounge 16:00 - Markt De SooS

WOKMUZIEKTHEATER. Speelt delen 
uit de opera’s Cavalleria Rusticana 
van Mascagni en Le Villi van Puccini. 
De scenische uitvoeringen staan in 
november in het Munttheater.
13.00 - Collegeplein, Munttheater

Toneelgroep Blik. Toneelgroep Blik 
uit Maastricht speelt een voorproef-
je van de voorstelling Cloaca naar 
een toneelstuk van Maria Goos.
13:30, 15:00, 16:30 uur - Sint 
Raphaëlpad Theater de Huiskamer

Het Laagland Flikflak (CKV Route). 
Jennifer Welts speelt Wynn, een 
jonge turnster die alles opgeeft om 
de beste te kunnen zijn. Annet Bre-
men is als maker verbonden aan VIA 
ZUID. 14:00 / 16.00 - Nieuwe Markt

Dominique Vleeshouwers, Ramon 
Lormans, Simone van der Weerden. 
Twee Weerter percussionisten en 
een bandoneonist. 
14.30 en 16.00 
Jacob van Horne Museum

Simone van der Weerden, 
bandoneonist.Was vorig jaar de publieks-
lieveling tijdens het Cultureel Lint. 
Soleert nu tijdens opening en soleert. 
14:30 - solo –Wilhelminasingel - RICK  
16:00 - Jacob van Horne Museum

Michelle Verheggen (harp) & Rinde 
Yildiz (altviool). De Weertse jonge 
harpiste samen met altvioliste Rinde 
Yildiz spelen een programma van 
Debussy en Vaughan Williams.
14:00 en 15:00 - Anne Belle Mode 

Van Gogh Trio. Bestaat uit fluitiste 
Jenneke Langermans-Bosch, harpiste 
Mea van Delden en altvioliste/
verteller Myra van Groenendael. 
Geïnspireerd door Vincent van Gogh.  
15:30 - Maaspoort, Bethelkerk

Contenco is een muzikaal trio 
bestaande uit pianiste María Domín-
guez Pérez, percussionist Pablo Paz 
López en flamencodanseres Federico 
Ordoñez. 13:30 en 15:00 - 
Wilhelminasingel- RICK

Dixiestompers. De zevenkoppige
Dixiestompers maken 
Dixielandmuziek,muziek uit het 
zuiden van de Verenigde Staten.
Vanaf 13:00 - Collegeplein 
16:30 - Oude Schut

John Mayer Tributeband. Dion May-
er brengt een energiek eerbetoon 
aan de muziek van John Mayer.
De band zet een show neer vol be-
kende en minder bekende nummers.
15:45 - podium, St. Raphaëlpad

Brassta. Straatmuzikanten in hart en 
nieren. De 7-koppige band, blazers, 
accordeon, gitaar, mondharp en drums. 
Een uiteenlopende mix van jazz, ska, 
blues, klezmer, funk en Sousa Brass.  
13:00 - podium - St. Raphaëlpad

RICK Saxofoonkwartet. Vier talent-
volle jonge saxofonisten brengen de 
prachtige klanken van de saxofoon.
Joni, Loes, Cis Leveau en Lucas spe-
len swing, solo’s en improvisatie. 
14:00 - Hoogstraat, Colada

Dial24, deze swingende partyband 
bouwt een feestje met bekende 
popmuziek, Nederlandse medleys en 
dance classics.  

15:15 - podium, Markt
Handkerchief.  Aanstekelijke mu-
ziek van deze Belgische band. Ze ex-
perimenteren met blues, ska, gipsy, 
gospel, surf, calypso en rumba. 
afsluiting 17:15 tot 19.00,
podium - St. Raphaëlpad 

Jordan Roy zingt George Michael. 
(bekend van The Voice) Hij neemt het 
publiek mee in de gevarieerde muzi-
kale wereld van de Engelse singer-
songwriter. 
15:30 - Munttheater

Open Huis DIEP en Theater de 
Huiskamer. Een kijkje in de keuken 
van dit populaire house- en techno 
concept. In Theater de Huiskamer, 
rondleidingen door John Jacobs. 
Hele middag - St. Raphaëlpad

BEELDEND

ZANG

White Rhum. Een jonge band 
bestaande uit 5 leden (19-24 jaar). 
Repertoire: vrolijke uptempo 
popcovers, tweestemmig gezongen.
14:30 - Oude Schut en 
16:00 - Coffee Lounge, Hoogstraat

Zangvereniging Laar. 
Het koor zingt vaak kerkelijke mis-
sen, maar zingt ook net zo graag 
op festiviteiten in de omgeving van 
Weert.
13:30 - Stadhuis, Wilhelminasingel

THEATER

Plee-Act. 
Een combinatie van theater en… 
wc’s. Zo wordt je behoefte doen pas 
echt een beleving! 
Hele middag – Oude Markt 
(achter het podium)

MUZIEK

Clarinet Choir Weert, klarineten-
semble van RICK staat al sinds de 
oprichting (1986) onder leiding van 
John van Peij.13:30 Maasstraat - 
Birgittinessen en 16:00 Maaspoort 
- Bethelkerk

Soulband Turnback, is een tienkop-
pige coverband waarbij het accent 
ligt op soul. Dat wordt meezingen 
en voetjes van de vloer, vanaf de 
opening.  
13:15 - podium, Markt

Gé Reinders en Jeugdkoor 
Groenewoud. Gé zal twee nummers 
spelen met het jeugdkoor en geeft 
een preview van zijn nieuwe
theatertour 'Oetblaoze'.
14.30 - Concertzaal Beekstraat
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Tessa Klaver & Teun Stienen piano. 
Tessa en Teun spelen samen op één 
vleugel het pianoconcert van Gersh-
win. Een heel bijzonder concert dat 
zelden zo gespeeld wordt. 
15:30 - Concertzaal, Beekstraat

SKINNIE. Deze singer-songwriter uit 
Sittard schrijft opvallende en pak-
kende Limburgse liedjes van vaak 
weinig woorden.
14:00 - Café- Theater 
de Huiskamer

Duo Diversão. Gitarist Theo Collaert 
en fluitiste Emmy Stultiens-Vries 
vormen een bijzondere muzikale 
combinatie. 13:30 - Hoogstraat, 
Nelly de Turck fotografie 
14:30 - Bethelkerk

Gert Geluk en duo Nicole van Jaarveld 
klarinet en Angelique Heemsbergen. 
Préview van de Muziekmatinees door
Gert Geluk, met een miniconcert met 
werken van Brahms en Bernstein.
16:00 - Concertzaal, Beekstraat

Tobias Nuijens en Quinn Peeters. 
De muzikale vrienden kennen elkaar 
van school (Philips van Horne). Bei-
den volgden de Musicline. Ze spelen 
The Acrobat op piano en trombone.
15:30 - RICK, Wilhelminasingel 

Stedelijke harmonie St. Antonius. 
Het Opleidingsorkest van deze 
harmonie.

13:30 - Podium, Nieuwe Markt

Jeugdorkest Kerkelijke harmonie 
St. Joseph 1880 Weert. Eén van de 
blaasorkesten die de stad Weert rijk 
is. Binnen de vereniging is er veel 
aandacht voor de jeugd. 
14:30 – Podium, Nieuwe Markt

Seniorenorkest RICK Weert. Elke 
vrijdagochtend komen deze 39 seni-
oren bij elkaar om walsen, polka’s, 
schlagers te spelen. Het orkest geeft 
regelmatig optredens in de regio. 
16:00 - Podium, Nieuwe Markt 

Boekenmarkt Bibliocenter. De hele 
middag is er een grote boekenver-
koop. Bibliocenter en het erfgoed-
huis verkopen afgeschreven boeken 
en materialen tegen lage prijzen. 
Bibliocenter Wilhelminasingel 

Frans Adriaens is schrijver, verteller 
en cabaretier. Vandaag trakteert hij 
u op humoristische, vrolijke gedicht-
jes en korte verhalen in het dialect.

13:30 en 14:30 - Markt, De SooS 

Verteltheater René Zeebregts,laat 
je aan zijn lippen hangen met zijn 
verhaal ‘Waarom de zee zout is?’ 

16:00 - Theater de Huiskamer 
Theaterzaal 

Merlijn Huntjens schrijft poëzie. 
Hij is de stadsdichter van Heerlen.  
13.30 en 15.30 uur - Markt, Bruna
14.30 - Maasstraat, 
 Anne Belle Mode
16:30 Hoogstraat - Coffee Lounge 

Documentaire NTR & Rijksmuseum 
80-jarige oorlog. In het kader van het
Van Horne jaar vindt er een voorverto-
ning en presentatie door Rijksmuseum 
plaats.
16.00 – Collegeplein, Munttheater 

Gotcha Weert. De hele middag 
brengt bioscoop Gotcha en Filmhuis 
een speciale Cultureel Lint-program-
mering. Zie voor meer info de web-
sites van Gotcha of Cultueel Lint.
Beekstraat - Gotcha 

Kunstbende Limburg toert elke 
zomer met een eigen podium langs 
diverse pop- en cultuurfestivals door 
heel Limburg. Met diverse muzikale 
optredens.
Hele middag - Langstraat 

Kepèl Um te Bäöke. Um te Bäöke is 
een feestkapel uit Weert bestaande 
uit vijftien muzikanten die allemaal 
voor hun plezier muziek maken tij-
dens carnaval, maar ook daarbuiten.
Diverse plekken in de stad

De Onderzeeboot van Kapitein 
Kosto. Vertel- en ontdektheater 
voor kinderen tot 12 jaar. Kapitein 
Kosto beleeft in zijn duikpoot span-
nende avonturen. 
Hele middag – St. Raphaëlpad

Danschool Fresh. De jonge dansers 
zullen de hele dag invullen met 
streetdance, hiphop en breakdance-
battles. 13:00 - Nieuwe Markt hele 
middag hoek Langstr./Maasstr. en 
16:30 Birgittinessen Klooster

Dansstudio Release geeft dansles 
aan alle leeftijden van 3 tot 30 
jaar. De danseressen van Dansstudio 
Release zullen een spectaculaire 
dansshow geven.
14:00 - Nieuwe Markt

Mawayani Line Dancers. De line-
dancers van Mawayani brengen het 
Collegeplein in Amerikaanse sferen 
met optredens op de mooiste coun-
trymuziek. 15:30 Nieuwe Markt 
14:30 en 16:30 Collegeplein 

SALLY Dansgezelschap Maastricht.
(CKV route) Sally verzorgt een 
optreden in het Munttheater, een 
dansworkshop en buitenoptreden. 
14:30 – Munttheater 
16:00 - Nieuwe Markt

RICK Dans. Deze dansschool biedt 
lessen van klassiek ballet en mo-
derne dans tot hiphop en dansen op 
spitzen voor kinderen en volwasse-
nen. 13:30 Concertzaal Beekstraat 
en 15:00 Nieuwe Markt

Er is weer een leuke speurtocht 
voor de kinderen gemaakt. 
Onderweg verzamelen ze 
stempels en ontmoeten 
ze allerlei figuren uit de 
sprookjeswereld en uit 
spannende kinderboeken. 
Deelname is gratis. Starten kan 
bij een van de deelnemende 
sprookjesfiguren.

De Theaterkist. August Greene, de 
bewoner van de Theaterkist, woont 
in het bos bij het dorpje Driepoort. 
Beleef de avonturen in een fantasie-
rijke omgeving.  
13:30 en 16:00 - Tuin Ursulinenhof

Bubbletales Cara-Bella. Rondom de 
caravan duiken kinderen samen met 
de bellenprinses in de onderwater-
wereld, een wereld van bubbles. 

Hele middag - Ursulinenhof

Atelier Muziek Spel en Beweging. 
Claudia van Roij zal met alle kindjes 
die dat leuk vinden zingen, klappen, 
bewegen en muziek maken. 
15.30 Gezin Sing-In en 16.30 Klein 
Weert Musiceert -Bibliocenter 

Workshop Percussie.(CKV route).
Percussionist Maikel Claessens
deelt in de nieuwe RICK percus-
siestudio zijn kennis en passie met 
jullie. Deelname zie website. 14:00 
en 15:00 - Wilhelminasingel, RICK

Workshop SALLY Dansgezelschap 
Maasticht (CKV route). De dansers 
van Sally geven in de nieuwe RICK 
dansstudio een openbare workshop.
Deelname zie website.
13:30 - Wilhelminasingel, RICK

VV De Rogstaekers. Voel je even de 
echte prins door in de grote optocht-
wagen plaats te nemen en raad wie 
de Rogstaekerprins en jeugdprins 
worden volgend jaar! 
Hele middag - Nieuwe Markt

Taoïstische Tai Chi Vereniging. De 
bewegingskunstenaars laten de 108 
bewegingen van de Taoïstische Tai 
Chi-set zien. 13:30,16:30 voor 
Stadhuis, Wilhelminasingel en 
15:00 Colada, Hoogstraat 

Ukelele Workshop. Leer dit vrolijke 
viersnarige snaarinstrument bespe-
len! Perfect voor mensen die al (een 
beetje) gitaar of een ander snaar-
instrument kunnen spelen. 
14:00 en 15:30 Collegeplein

Mermaid Nyxe. Ontmoet een echte 
zeemeermin! Ze neemt je mee in 
haar bijzondere wereld. 
Verdien een stempel.
Hele middag met pauzes 
Ursulinenhof

LITERATUUR EN FILM

STRAATTHEATER

OVERIGE

Hermeni-j Vannix. Hermeni-j Vannix 
ontstond in 1983 als grapje bij het 
Café Het Anker in Weert. Inmiddels is 
het een groep van 23, die alle straten 
in de binnenstad opvrolijken. 
15:30 - Oude Schut

Peinture Papillon. Knutsel, plak en 
schilder de hele middag een mooie 
vlinder geïnspireerd door het prach-
tige kinderboek Rupsje Nooitgenoeg, 
in april 2019 in het Munttheater.
Hele middag | St.Raphaelpad buiten 

Classic Car Rally. Geïnspireerd op 
de heroïsche pioniers van de auto-
mobielhistorie en hun fraaie boliden 
brengt TukkersConnexion een voor-
stelling die zich blijft verplaatsen.
Diverse plekken in de stad

DANS

KIDSSPECIALS

Kikker. Elk kind kan een wens doen 
op een ‘vallende’ ster bij een levens-
grote kikker. In de Herfstvakantie 
als voorstelling  in het Munttheater. 
Verdien een stempel. 14.00, 15.00 
en 16.00 uur – Markt, Bruna

Aladdin. Laat je betoveren, help 
hem met zijn magische toverop-
dracht en bewonder de wonder-
lamp waar de geest zich in heeft 
verstopt. Hele middag met af en toe 
pauze - Maasstraat Coenen-Saes

United by Music. Tien zeer verschil-
lende persoonlijkheden vormen 
samen de Band. Gaven sinds 2010 al 
meer dan driehonderd optredens in 
tien verschillende landen. Hele mid-
dag – ’t Swaentje, Wilhelminasingel

Rodeostier. Word eventjes een 
cowboy of cowgirl en beklim de 
rodeostier. Wie blijft er het langste 
opzitten? Niet alleen voor kinde-
ren, iedereen mag hem bestijgen!
Hele middag – Collegeplein

Tosca Menten, schrijfster van de 
Dummie de Mummie boekenserie is 
aanwezig . Kinderen kunnen een prijs 
winnen als ze verkleed als Dummie 
de Mummie komen.
14.30 – Markt, Bruna

Kindertheater van Tijl Damen in de 
interactieve voorstelling ‘Alle Dagen 
Feest!’ zorgt muzikant Tijl Damen 
ervoor dat niemand stil zit. Met aan-
stekelijke liedjes en vrolijke acts. 
15:30 - Markt, De SooS 

Muziektherapeute Anouk Reijders 
of wel Reintje en haar Voskes 
verzorgen een interactief muzikaal 
kinderliedjesprogramma.

14:00 en 15:00 - Ursulinenhof 
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Met zijn eerste opera Cavalleria Rusticana werd componist P. Mascagni  
wereldberoemd. Wie kent niet het instrumentale  Intermezzo en het  
magistrale Regina Coeli? 
Le Villi, de eerste opera van G. Puccini ,was bij de première een groot 
succes, maar werd daarna nog maar weinig uitgevoerd. De scenische 
uitvoering van WOKMUZIEKTHEATER is een Nederlandse première!
De beide opera’s  vertellen een verhaal vol liefde, passie, ontrouw, jaloezie 
en wraak. De man valt voor een femme fatale  en verraadt zo de vrouw  
die van hem houdt. Hij wordt daarvoor met de dood bestraft. 
Uitgevoerd door WOKMUZIEKTHEATER Weert, met medewerking van 
Stichting Opera Parkstad, Ataneres orkest, professionele zangsolisten en 
studenten van de vooropleiding musical van het Valuascollege Venlo.

twee opera’s voor de prijs van één! 
 
KaartverKoop Kassa Munttheater
0495-513575 of via www.Munttheater.nl

De kassa is geopend wo t/m za 12.30 tot 17.00 uur en 1 uur voor aanvang van een voorstelling.  
Entreeprijs € 23,50 inclusief pauzedrankje en programmaboek. Gratis inleiding drie kwartier  
voor aanvang.

INFO 
info@ wokmuziektheater.nl
www.WOKMUZIEKTHEATER.nl 
www.facebook.com/Wokmuziektheater Word vriend van 

WOKMUZIEKTHEATER/ vrienden@wokmuziektheater.nl

WRAAK&

buiten CultuurGewoon

 
Hannelore Fiers

Strateris 2, Nederweert 
06 57583970 | info@KNIPART.nl  

www.KNIPART.nl 

Iedereen kan leren dansen bij Judith’s Dance Point
Wat is úw favoriete dans? Bij Judith’s Dance Point ontdekt u het! Of u nu al 

jarenlange ervaring heeft, recentelijk of uit een ver verleden, of nooit eerder 

op de dansvloer heeft gestaan: Judith en haar team leren u de sterren van 

de hemel te dansen. Van Engelse Wals tot Jive. Van peuters tot 65-plussers: 

de dansvloer is voor iedereen! Uiteraard is dansen hartstikke goed voor uw 

gezondheid, maar wist u dat het bij Judith’s Dance Point vooral ook erg gezellig 

is? Dansen is een avondje uit. Gezelligheid, plezier en ontspanning staan bij ons 

voorop. Natuurlijk met de sfeer, de muziek en de professionaliteit die daarbij 

horen! Wij kunnen het u wel vertellen, maar u kunt het veel beter zelf ervaren. 

Kom daarom de hele maand september gratis proeflessen volgen! Kijk op 

danseninweert.nl/cultureellint voor meer informatie.

Passie & Wraak - Munttheater Weert
vr 23 / za 24 nov, 20.15 uur en zo 25 nov,14.30 u.

Met zijn eerste opera Cavalleria Rusticana werd componist P. Mascagni
wereldberoemd. Wie kent niet het instrumentale Intermezzo en het
magistrale Regina Coeli? Le Villi, de eerste opera van G. Puccini ,was 

bij de première een groot succes, maar werd daarna nog maar weinig 
uitgevoerd. De scenische uitvoering van WOKMUZIEKTHEATER is een 

Nederlandse première!
De beide opera’s vertellen een verhaal vol liefde, passie, ontrouw, 

jaloezie en wraak. De man valt voor een femme fatale en verraadt zo de 
vrouw die van hem houdt. Hij wordt daarvoor met de dood bestraft.
Uitgevoerd door WOKMUZIEKTHEATER Weert, met medewerking van

Stichting Opera Parkstad, Ataneres orkest, professionele zangsolisten en
studenten van de vooropleiding musical van het Valuascollege Venlo.

Judith’s Dance Point  
Kessenichstraat 3, 

6004 TP Weert 
(0495) 530 342 

www.danseninweert.nl   

info@wokmuziektheater.nl
www.WOKMUZIEKTHEATER.nl
facebook.com/Wokmuziektheater

RICK partner van Risse Groep, Werk.Kom en Konnekt’os!
• RICK is partner van ons MVO-platform Konnekt’os en vult ons aan met een creatieve kijk op sociaal 

ondernemen. 

• RICK en Werk.Kom ontwikkelen samen kandidaten door de inzet van kunst en cultuur. Werkfit met kunst! 

• RICK biedt kansen aan Risse-medewerkers: onze conciërges en schoonmakers hebben het bij RICK  
naar hun zin!

www.risse.nl  www.werkpuntkom.nl  www.konnektos.nl

Haarwerkspecialist Hannelore Fiers 
KNIPART Haarwerken Nederweert | De kunst van aandacht voor haar 
Haarverlies is een groot taboe. Haaruitval door Alopecia,  chemokuren of 

medicijnen is een heftige ervaring. Haarwerkspecialist Hannelore Fiers van 

KNIPART Haarwerken beseft dat en met een gedegen kappersvakkennis van 

ruim 35 jaar én ANKO-certificering, richt zij zich op het welzijn en uiterlijk 

van de vrouw.  Hannelore verstaat ‘de kunst van aandacht voor haar’ en 

neemt alle tijd om vakkundig advies te geven én een keuze te laten maken 

uit de uitgebreide collectie haarwerken en deelhaarwerken. Een dame voelt 

zich dan weer op-en-top vrouw! Het is mogelijk om 7 dagen per week, een 

afspraak te maken. Voor meer informatie ga naar de website, stuur een 

e-mail of neem telefonisch contact op voor een warm welkom bij Hannelore.  

http://www.munttheater.nl/
mailto:info@knipart.nl
http://www.knipart.nl/
http://danseninweert.nl/cultureellint
http://www.danseninweert.nl/
mailto:info@wokmuziektheater.nl
http://www.wokmuziektheater.nl/
http://facebook.com/Wokmuziektheater
http://www.risse.nl/
http://www.werkpuntkom.nl/
http://www.konnektos.nl/
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Het gemeentemuseum Jacob van Horne is al geruime tijd gesloten vanwege de geplande renovatie. De heropening is nu verschoven van 2019 naar 2020. 
Inkomsten komen er tot die tijd zeker niet binnen. De kosten van dit project (4,1 miljoen) kunnen wél gaan oplopen. De gemeente hád namelijk een afspraak 
met een bouwbedrijf dat ervoor garant stond dat de totale verbouwingskosten niet overschreden zouden worden maar men was vergeten dat de verbouwing 
openbaar aanbesteed moet worden. Dat was althans de toelichting die namens de wethouder in een commissievergadering werd gegeven. Later werd dit 
gewijzigd in ‘vanwege een nader onderzoek met betrekking tot de aanbestedingsregels’. Die aanbesteding gaat dus alsnog gebeuren waarbij het oplopen van 
de kosten niet mag worden uitgesloten. Daar moet de raad dan opnieuw over beslissen.
Ontwerper Maurice Mentjens heeft een prachtig concept gemaakt voor de metamorfose van het museum. 
Er komt een messing achtergevel waarmee de lelijke oude muur kan worden ingepakt. In de achterbouw komen facilitaire zaken als lift, toiletten en kantoren. 
Aan de kant van de Meikoel komt een nieuwe statige ingang en op zolder een grote expositieruimte waarin de oude monumentale elementen terugkeren. 
Het gehele gebouw wordt duurzaam en toekomstbestendig gemaakt. Wethouder Gabriëls: ‘De publieksruimte wordt uitgebreid en er komt een dynamische 
programmering in een moderne presentatie. Zo kunnen Weertenaren hun geschiedenis beleven en kan het museum meer bezoekers gaan trekken.’ 
Nu rijst de vraag: “Gaan we mogelijk de beurs weer trekken of gaan we bezuinigen op bijvoorbeeld de messing achtergevel die door sommigen als ‘foeilelijk’ 
werd omschreven? 

watzoujijdoenmet

Ik vind het te gek voor woorden dat dit monumen-
tale pand zo’n rigoureuze verbouwing moet onder-
gaan. Sowieso, wie heeft toch kunnen bedenken 
dat deze grote verbouwing niet Europees aanbe-
steed hoeft te worden?  Beetje dom, toch! En nu 
kunnen de binnenstadondernemers een nieuw on-
derkomen gaan zoeken voor onze goedheiligman 
St. Nicolaas. We hadden dus nog een paar jaar van 
dit onderkomen gebruik kunnen maken. 
Mijn idee is: Maak hier weer een functioneel pand 
van met burgerdoeleinden. Wat zou het toch mooi 
zijn als er weer getrouwd kon worden in dit histo-
rische pand. En alle burgerzaken zou de gemeente 
hier kunnen afhandelen. Een mooie dependance 
van het stadhuis dus en je houdt de burger in het 
centrum van de stad. Zo krijgt het pand zijn oude 
functie weer gedeeltelijk terug!  
En als te zijner tijd ‘Het Kasteel’ in handen van 
de gemeente komt, maken we daar een mooi mu-
seum van met een restaurant (in particuliere han-
den) met terrassen aan het Stadspark. Dit nieuwe 
museum en het restaurant zijn dan via een brug, 
vanaf de Oelemarkt, bereikbaar voor voetgangers. 
Zo krijg je ook weer traffic op de Oelemarkt zodat 
ze er daar weer vrolijk op kunnen inspelen met 
dag- en avondhoreca.

Weert kan naar mijn mening wel wat allure 
gebruiken. De uitstraling van een stad wordt mede 
bepaald door activiteiten op cultureel gebied.
Een gebouw kan een onderscheidende factor 
worden en zelfs een publiekstrekker zijn! Het Van 
Horne museum, gelegen in het hart van Weert, zou 
deze belangrijke culturele magneetfunctie kunnen 
vervullen. Een krachtig ontwerp hiervoor, dat 
Weert meer zichtbaar maakt voor de liefhebber 
van kunst, is naar mijn mening belangrijk. Zeker in 
combinatie met de naastgelegen galerie de Annex.
Het plan van Maurice Mentjes past in dit beeld. 
Het concept van Mentjes is eigentijds en fris. Een 
gedurfd plan van een ontwerper die momenteel 
furore maakt. Door teveel concessies zouden 
we straks een slap aftreksel krijgen van het 
originele idee van Mentjes. Ik heb de presentatie 
bijgewoond en was zeer onder de indruk van zijn 
kunnen. Dat de achtergevel bij sommige mensen 
weerstand oproept, begrijp ik. Het is inderdaad 
geen traditionele oplossing, waardoor het voor 
veel mensen wennen zal zijn. Is het echter niet 
zo dat kunst emoties behoort op te roepen? Dat 
gebeurt zeker met dit ontwerp. Wat je er ook van 
vindt, het zorgt in ieder geval voor een gesprek. 
Mensen zullen het willen zien!

Als je besluit het gebouw te behouden dan moet 
je renoveren en onderhouden. Maar tussen dit en 
herinrichting zit een paar miljoen. Na aanbesteding 
kan altijd nog bekeken worden of en hoe er bezui-
nigd wordt. En een aanbesteding hoeft toch niet 
per definitie te leiden tot een hogere prijs? Deze 
vertraging is natuurlijk wel pijnlijk voor zo’n promi-
nent gebouw midden in de stad. Belangrijk vind ik 
dat wanneer de huidige plannen doorgevoerd wor-
den, er wel goed nagedacht wordt over de invulling 
van het gebouw en welke functies er mogelijk in de 
toekomst kunnen landen. 
Enkel een museum dat de historie van Weert ten-
toonstelt met hier en daar wat brave tentoonstel-
lingen, is onvoldoende. Lef en ‘out of the box-den-
ken’ is hierbij nodig. Maar ook kundigheid in het 
organiseren van exposities, creëren van synergie, 
marketing en promotie. En willen we hier ook bud-
get voor reserveren? Ik heb mijn twijfels of dit gaat 
gebeuren, ook al wenst Gabriels, net als ik, graag 
een dynamische programmering. Ook ben ik heel 
benieuwd hoe ze de huidige uitgebreide religieuze 
collectie een plaats geven. Deze heeft immers aan-
getoond niet voor grote bezoekers aantallen te zor-
gen maar is door de jaren heen wel met Weert en 
haar historie verbonden.

Eric Mertens (58), ondernemer binnenstad 
(optiek) en kritisch burger

Daniëlle Coppen-Beckers (46), beeldend 
kunstenaar en voorzitter Kunstcentrum Weert

John Cardinaal (44), ondernemer in horeca 
(de SooS) & metaal (Nefratech)
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Beeldende kunst
Heb je het gewoon in je? Of wil je het  
ontdekken? Bij RICK kun je in een aangename  
stimulerende sfeer en op elk niveau jouw 
creativiteit ontwikkelen. RICK biedt een  
brede variëteit aan boeiende cursussen.  
Van schilderen & tekenen en beeldhouwen, 
tot keramiek of edelsmeden. 

Onder begeleiding van inspirerende docen-
ten, veelal beeldend kunstenaars, leer je niet 
alleen alles over de verschillende technieken 
en materialen, maar ook hoe je je eigen 
ideeën kan omzetten in verrassende eind-
producten. En misschien is het proces om 
van niets iets te maken op zich al verrassend 
genoeg.   
 
Kijk voor meer info op:  
www.ricknet.nl/cursusaanbod/beeldend

Bij RICK geven we graag invulling aan jouw 
passie of belangstelling voor beeldende kunst, 
dans, fotografie, muziek, theater/taal en zang. 
Bijvoorbeeld omdat je voor je kind een nieuwe 
hobby zoekt waarin het zich echt happy voelt 
en samen met andere kinderen werkt aan 
creativiteit en andere vaardigheden.
 
Het kan ook zijn dat je als volwassene door 
persoonlijke omstandigheden meer tijd krijgt 
om iets leuks te doen, of om een oude passie 
weer op te pakken. Als een cadeautje voor 
jezelf, voor een stukje ontspanning om je 
hoofd even helemaal leeg te maken of om met 
gelijkgestemden nieuwe sociale contacten te 
leggen. 

Voor jou als jongere kan het vooral iets zijn, 
waarin je jezelf kwijt kunt. Een rustpunt in 
jouw drukke wekelijkse programma, waarin 
je, al dan niet samen met leeftijdgenoten, 
kunt werken aan een breed scala creatieve 
vaardigheden.

Dans 
Dans doet veel meer met je dan je wellicht 
zou denken. Naast ontspanning is het tevens 
de perfecte workout voor jong en oud. Wist 
je dat je ruim 300 calorieën per uur verbrandt 
als je danst? En dat is slechts één van de 
voordelen. Het is bovendien gewoon gezellig 
en ontspannend om met leeftijdgenoten fysiek 
bezig te zijn op muziek. 

En als je jong begint, is het bovendien goed 
voor de ontwikkeling van je motoriek, je 
concentratievermogen en je geheugen.  Van 
ouder-peuterdans tot jazz dans en van pilates 
tot klassiek ballet, Rick biedt voor iedereen 
het meest professionele en gevarieerde dans-
aanbod in de regio. 

Kijk voor info op: 
www.ricknet.nl/cursusaanbod/dans

Fotografie & media 
Ben je ook een liefhebber van film en foto-
grafie? Dan is het cursus aanbod van RICK 
wellicht iets voor jou!  Audiovisuele media 
hebben een belangrijke culturele functie.  
Zij bieden je zowel creatief als expressief 
diverse mogelijkheden. Voor jezelf of om met 
anderen te delen bijvoorbeeld via sociale 
media. Fotografie is boeiend, afwisselend  
en uitdagend. Maar je hebt er wel wat  
kennis en basisvaardigheden voor nodig.

Bij RICK kom je niet alleen meer te weten  
over hoe je camera werkt maar je leert ook 
om anders te kijken. Ook kun je kennis maken 
met beeldbewerking. We hebben een ruim 
aanbod aan cursussen voor zowel beginners 
als voor de meer ervaren fotograaf. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.ricknet.nl/cursusaanbod/fotografie

Muziek 
Je houdt vast van muziek, van welk genre dan 
ook. Naar muziek kun je luisteren, maar je kunt 
het ook actief zelf maken. Daarvoor hoef je geen 
virtuoos te zijn! Bij RICK is al een muziektraject 
voor kinderen vanaf 6 maanden! En als je nog 
geen keuze kunt maken zijn Muziek op schoot, 
Muziektuin, Muziekwinkel en Muziekwerkplaats 
cursussen waar muziek centraal staat zonder 
een specifiek instrument te bespelen.

En ook als je al weet welk instrument je wilt 
leren bespelen is ons onderwijsaanbod groot 
en bovendien aangepast aan jouw niveau 
en wensen. Er wordt zowel individueel als in 
groepsverband lesgegeven in verschillende 
stijlen en op elk niveau. Van keyboard tot trompet 
en van dwarsfluit tot elektrische gitaar. Je kunt 
zowel individueel als in groepsverband lessen 
volgen.

Als je 21 jaar of ouder bent bestaat de mogelijk-
heid les te nemen met een 10-, 15-lessenkaart of 
een jaarkaart. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.ricknet.nl/cursusaanbod/muziek

Kijk voor het volledige aanbod aan cursussen en activiteiten op: www.ricknet.nl

Hallo ik ben RICK, 
aangenaam kennis  
te maken!
Naast cursussen biedt RICK workshops  
en activiteiten aan. En als je nog niet  
weet wat je wil, dan zijn er proeflessen 
en kennismakingsprogramma’s.  
Ontdek wat RICK te bieden heeft en kom 
eens vrijblijvend langs of kijk voor het  
volledige aanbod op www.ricknet.net Wilhelminasingel 12, 6001 GT Weert

http://www.ricknet.nl/cursusaanbod/beeldend
http://www.ricknet.net/
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Rockplein  
Is hedendaagse pop- en rockmuziek jouw 
passie en zou je daar graag zelf iets meer 
mee willen doen, dan is Rockplein van RICK 
echt iets voor jou. Onder begeleiding van onze 
gepassioneerde rockplein docenten (met  
podiumervaring) ga je werken aan nummers 
die jij leuk vindt en die bij je passen. Het 
maakt niet uit of je nu een beginner of een 
semiprofessional bent. Het kunnen lezen van 
noten is ook geen vereiste. 

In onze nieuwe locatie aan de Wilhelmina–
singel zijn hiervoor speciale lokalen ingericht, 
voorzien van voldoende isolatie zodat het 
volume geen punt is. Je kunt je hart ophalen 
met basgitaar, drums, elektrische gitaar, 
toetsinstrumenten of zang.  Maar ook media 
music (computer en muziek, dj-ing) is moge-
lijk.  Verder kun je naast de individuele lessen 
meedoen in één van onze bands, die gecoacht 
worden door professionele muzikanten! 

Meer informatie op: 
www.ricknet.nl/cursusaanbod/rockplein

Theater/Taal 
Ben je op zoek naar een leuke tijdsbesteding 
en lijkt het je interssant om eens in de huid 
van een andere personage te kruipen, dan 
is toneelspelen echt iets voor jou!  Toneel is 
voor jong en oud en kan mensen verbinden, 
zelfverzekerder maken en bovendien helpen 
om negatieve ervaringen te verwerken.  
De toneelcursussen beginnen met impro-
visatie en eindigen in een open les voor de 
jongeren, een presentatie voor beginners  
en voorstellingen voor gevorderden.

Lezen prikkelt de fantasie. Het brengt je in 
gedachten naar bijzondere oorden of laat je 
meedoen in een spannende thriller. In verha-
len is alles mogelijk! RICK houdt van lezen en 
gaat samen met boekenfans op zoek naar de 
beste boeken van boeiende en prijswinnende 
schrijvers van deze tijd. Wil je jouw literaire 
kennis verdiepen en verbreden? Schrijf je dan 
nu in voor de RICK cursus Meesterwerken 
uit de Internationale Literatuur die al tien 
jaar met succes loopt, thans in het prachtige 
gemeenschapscentrum Keenter Hart. 

Meer informatie: 
www.ricknet.nl/cursusaanbod/theater

Kijk voor het volledige aanbod aan cursussen en activiteiten op: www.ricknet.nl

Zang 
Zing jij graag? Onder de douche, op de fiets, 
in een koor of in de auto en zou je best eens 
wat meer willen doen met je zangstem? Dan 
nodigt RICK jou van harte uit om zanglessen 
te komen volgen. Voor beginners en gevor-
derden van alle leeftijden. Je hoeft niet het 
allergrootste zangtalent te zijn, als je maar 
van zingen houdt. 

Zingen is vooral ook erg ontspannend en 
plezierig. Zingen doe je met je hele lijf. Tijdens 
de zangles leer je je eigen stem goed te 
gebruiken. Je maakt kennis met de verschil-
lende zangstijlen en leert zo wat het beste bij 
jou past. Bij RICK organiseren wij regelmatig 
optredens waarbij ook jij op het podium kunt 
schitteren. Als je dat tenminste leuk vindt, 
want jouw plezier staat voorop. 

Meer informatie:
www.ricknet.nl/cursusaanbod/zangplein

http://www.ricknet.nl/cursusaanbod/rockplein
http://www.ricknet.nl/cursusaanbod/theater
http://www.ricknet.nl/
http://www.ricknet.nl/cursusaanbod/zangplein
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watzoujijdoenmeteendagmet

Door Maartje Derckx

zevende keer plaatsvindt. Het contact met be-
zoekers van Weerter evenementen vindt hij leuk 
en waardevol. “Publieksparticipatie is belang-
rijk. Het zorgt voor saamhorigheid en verbinding 
en je krijgt directe feedback,” aldus Sander.

 Sander ontmoet Mark Vialle, oprichter
 van Weert de Gekste en 
 organisator van vele muziekevene-
menten in Weert. Als bevlogen ondernemer 
kent Mark alle ins en outs van het opzetten van 
muziekevenementen. Hij deelt zijn ruime erva-
ringen met Sander en samen bekijken ze waar 
Sander kan inspringen of ondersteunen. Alleen 
al door naar het inspirerende verhaal van Mark 
te luisteren, ontdekt Sander veel over wat er 
speelt in de Weerter popscene.

 Sander keert terug naar zijn kantoor.
 Als popcoördinator wil hij de brug 
 slaan tussen de verschillende muzi-
kale partijen, onder andere om meer gezamen-
lijkheid en eenheid te creëren in de Weerter 
muziekindustrie. Hij overlegt daarom met 
verschillende kroegeigenaren in de Weerter 
binnenstad over hun visie op het vormgeven van 
podia met livemuziek. 

 Sander laat zich graag inspireren 
 door andere landelijke muzikale
 initiatieven. In een zoektocht op in-
ternet stuitte hij op popcollectief “De Muzikan-
tine” in Horst. Een maal per jaar organiseren zij 
een Muzikantine-weekend waarbij muzikanten 
zich kunnen inschrijven om in één weekend een 
band te vormen met andere deelnemende muzi-
kanten, te repeteren en zondag een spetterend 
optreden te geven. Sander belt met de organi-
satoren over hun bevindingen en onderzoekt of 
en hoe eenzelfde initiatief in Weert opgezet kan 
worden. 

 Sander ontvangt Denise, een 
 beginnend Weerter artieste op zoek
 naar een repetitieruimte. Ze zocht 
een band bij elkaar voor haar optreden op Mo-
lenakker Open Podium (M.O.P.) dat in november 
zal plaatsvinden. Sander voorziet in de verhuur 
van mooie repetitieruimtes en deelt zijn exper-
tise op muzikaal gebied. Na het enthousiaste 
verhaal van Denise over haar deelname aan 
het open Podium komt Sander in contact met 
de mensen achter het succesvolle evenement 
dat voortvloeide uit het befaamde Molenakker-
buurtfeest.

 Door naar Geleen, naar Bureau 
 Pinkpop, waar Sander een meeting
 heeft met Kevin, van KunstBende 
Limburg. De alom bekende wedstrijd voor jong 

creatief talent, waar bijvoorbeeld wereld DJ 
Martin Garrix ooit zijn carrière begon. Sander 
is benieuwd naar hun werkwijze om jong talent 
te motiveren zich te laten zien. Samen wordt 
bekeken hoe Weert een prominentere rol kan 
innemen in dit project.

Muziek verbindt! 
Weert is gek op muziek. Er zijn jaarlijks tal van succesvolle muzikale 
evenementen voor en door dolenthousiaste Weertenaren. 
Sander Hoeben (36), zelf muzikant en zakelijk leider van Weerter 
poppodium De Bosuil, deelt dat enthousiasme voor Weert en haar 
muziek. In juli werd hij door Gemeente Weert aangesteld als 
popcoördinator. Wij pikken een dagje mee.

16:30

 We zijn op zijn puike kantoor in
 De Bosuil waar hij zijn eerste mails 
 checkt en beantwoordt. Als popcoör-
dinator heeft Sander een aantal opdrachten. Zo 
brengt hij de gehele regionale popsector in kaart 
en is hij de belangenbehartiger van alle betrok-
kenen in de Weerter muziekscene. Hij gaat met 
hen in gesprek, inventariseert hun wensen en 
behoeften, faciliteert en participeert in alle 
denkbare muzikale en organisatorische proces-
sen en legt de verbinding tussen al deze par-
tijen. “Een te gekke klus,” aldus een goedlachse 
Sander. “Ik bevind me nog in de oriëntatiefase, 
dus mezelf zichtbaar maken en het leggen van 
contacten zijn de eerste stappen.”

 Sander bezoekt een tweetal families
 die hebben gereageerd op zijn 
 Facebook oproep waarin hij op zoek 
gaat naar leuk materiaal voor de aankleding 
van een van de deelnemende pleinen van het 
Cultureel Lint dat in september alweer voor de 

09:00

    Een dag met
 popcoördinator Sander Hoeben
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Zang 
Zing jij graag? Onder de douche, op de fiets, 
in een koor of in de auto en zou je best eens 
wat meer willen doen met je zangstem? Dan 
nodigt RICK jou van harte uit om zanglessen 
te komen volgen. Voor beginners en gevor-
derden van alle leeftijden. Je hoeft niet het 
allergrootste zangtalent te zijn, als je maar 
van zingen houdt. 

Zingen is vooral ook erg ontspannend en 
plezierig. Zingen doe je met je hele lijf. Tijdens 
de zangles leer je je eigen stem goed te 
gebruiken. Je maakt kennis met de verschil-
lende zangstijlen en leert zo wat het beste bij 
jou past. Bij RICK organiseren wij regelmatig 
optredens waarbij ook jij op het podium kunt 
schitteren. Als je dat tenminste leuk vindt, 
want jouw plezier staat voorop. 

Meer informatie:
www.ricknet.nl/cursusaanbod/zangplein
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Hoe bijzonder is het om te wonen in een van ’s Weerts meest opvallende gemeentelijke 
monumenten: het Waaggebouw aan de Langpoort 1! In vroeger tijden waren handelaren 
verplicht hun koopwaar te laten wegen, voordat het op de markt werd gebracht. Op die manier 
werden conflicten voorkomen tussen kopers en handelaren. Het gebouw vervulde daardoor een 
economische sleutelpositie. In de loop van de tijd werd het pand verbouwd tot kantoorruimte 
en bovenwoning. Die functie heeft het nog steeds, hoewel de kantoorruimte (voormalig 
VVV-kantoor) nu te huur staat. In 2004 verbouwde eigenaar René Koppen het pand volledig 
en voorzag het van 21e -eeuwse gemakken, zoals vloerverwarming, airconditioning, moderne 
keuken en sanitair. 
In de zomer klinkt er de gezelligheid van de terrassen door. Tijdens de carnavalsoptocht heb 
je een plek in de loge. Hoe het is tijdens de Weerter kermis, was tijdens dit interview nog 
onbekend voor de huidige bewoner die er pas sinds januari 2018 woont. 

De woonruimte is verrassend. Van buiten oogt het pand klein. Van binnen 
is het groots. Niet groot, maar groot genoeg om aan alle functies van een 
woning te voldoen. Halletje met terrazzovloer, opgang naar boven, verdieping 
één: keuken en woonkamer, verdieping twee: slaapkamer en badkamer. De 
benedenverdieping is niet verhuurd. Tot zolang staan er onder andere twee 
schilderijen, die door hun formaat niet via de trap naar boven kunnen. Dat 
moet toch echt via het raam. 

Door Francis Bruekers

    Wonen op een sleutelpositie!
Het Waaggebouw

“Als je Amsterdam gewend bent, is midden in de stad Weert wonen 
heel rustig,” aldus de huidige bewoner. Op zonnige dagen zijn een 
dekentje en een boek de materialen waarop aan de gevel van het 
pand wordt genoten van de zon. Dit voor deze contreien ongewone 
gedrag, is voor voormalige Amsterdambewoners de normaalste 
zaak van de wereld. Dat dit supergezellig is, zal u niet verbazen. 
Bekenden passeren, groeten of stoppen voor een praatje. 

eenhuisvertelt

Hoewel het pand is voorzien van vloerverwarming, kan het er 
toch heel koud zijn, of juist heel warm. De mooie achttiende-
eeuwse schuiframen met roedeverdeling hebben namelijk enkel 
glas, waardoor het er ’s winters een beetje kan waaien. “Zet 
een kaars voor je raam” is in dit geval niet zo’n goed idee. 
De ramen in de deuren op de bovenste verdieping zijn 
authentiek en voorzien van het wapen van Weert in glas-in-lood. 
Een mooi historisch detail in een evenzo historisch pand. De 
oude balken zijn mooi geïntegreerd in de slaapkamer.



27

    Wonen op een sleutelpositie!
Het Waaggebouw

eenhuisvertelt

Het als waaggebouw ontwikkelde pand diende als vervanging van 
de waag op de Markt en werd in 1920 gebouwd op de grens van de 
oude stad. Het oorspronkelijke ontwerp is neo-renaissancestijl. In 
het metselwerk zijn tegeltableaus opgenomen met het stadwapen 
van Weert en de tekst ‘WAAG’. Meer bouwtechnische informatie is te 
vinden op www.erfgoedhuisweert.nl. 

Bij het schrijven van dit artikel was het Waaggebouw nog helemaal 
gaaf. Op 8 augustus ramde een voertuig de gevel. Het pand is 
helaas flink beschadigd geraakt. 
De schade aan het gemeentelijk monument uit 1920 wordt nog 
geïnventariseerd.

Keuken, woonkamer en slaapkamer zijn ingericht 
met oog voor detail. Een beetje hergebruik, een 
beetje inventiviteit, een beetje woonboulevard en 
veel ruimtelijk inzicht, maakt van het geheel een 
woonbladwaardig geheel. 'Licht, fris en modern met 
een touch of vintage en een slimme indeling', zo zou 
het beschreven kunnen worden. 
Voordat het echter zo ver was, moest er nog 
behoorlijk wat opruim-, poets- en schilderwerk 
verricht worden om het geheel weer enigszins 
bewoonbaar te maken. Een flinke hands-on-
mentaliteit en hulp van familie maakten van het 
pandje een prachtig stulpje voor de tegenwoordige 
bewoner.

Zittend aan de Duitse biertafel, hier als keukentafel gebruikt, is er vanuit het 
keukenraam perfect zicht op de toren van de Martinuskerk. Als een ingelijst 
plaatje, dat met het veranderen van het weer, de jaargetijden en het zonlicht 
een telkens wisselend en bijzonder beeld geeft. 
Hoewel de woning zich bevindt op de eerste en tweede verdieping, is privacy 
niet gegarandeerd. Zwaaien naar de evenzo op hoogte wonende buren is heel 
gemakkelijk. Net zoals naar enkele familieleden, die op loopafstand wonen. De 
sociale controle is groot maar wel gezellig, volgens de bewoner. 

http://www.erfgoedhuisweert.nl/
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Opgroeiondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Vluchtelingenwerk

Vrijwilligerswerkondersteuning

Jongerenwerk

BeekCwartier

Keenter hart

Buurtcentrum Moesel

Beekstraat 54, Weert    0495-697900
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Het gebruik van geneesmiddelen vraagt om vertrouwen.

‘Het middel mag nooit erger zijn dan de kwaal’

Steeds vaker moet er noodgedwongen van merk gewisseld 

worden omdat inkoopbeleid niet meer door de apotheek 

maar door de zorgverzekeraar wordt bepaald. 

Verzekeraars maken hier verschillende afspraken 

over, “preferentiebeleid”, “laagste prijs garantie”, 

“pakjesprijs”.  Het komt er allemaal op neer dat de prijs 

van een geneesmiddel onderhandelbaar wordt gemaakt.

Lange tijd was dat zinvol en er zijn forse besparingen 

gerealiseerd.

De prijsdruk in de markt is nu echter zo groot dat 

fabrikanten alleen grote porties voor een lange periode 

produceren. Gaat er dan ergens in die keten iets mis, dan 

ontstaat er al snel een probleem. 

De fabrikant kan niet leveren en de apotheek en dus de 

klant zit zonder het vertrouwde medicijn. 

Voor elk probleem zoeken wij een oplossing. Vaak tot 

tevredenheid van de klant, maar helaas ook te vaak met 

onbegrip over de afhandeling. 

Dat is niet goed voor het vertrouwen in je medicijn en dus 

niet goed voor onze klant.

Niemand kan tegen kostenbesparing in de zorg zijn, maar 

het is wel tijd voor de vraag “hoe ver moeten we gaan?”  

Afgelopen maand werd wereldwijd een bloeddrukmiddel 

uit de markt gehaald. Ondanks sussende woorden van 

fabrikanten en inspectie besloten alle apothekers om niet 

alleen de voorraad in de ladekast maar ook de medicatie 

bij de klant thuis om te ruilen.

Onze klanten gaven massaal gehoor aan de oproep om een 

alternatief met ons te bespreken. 

Natuurlijk zijn we er dan voor u! Ondanks alles blijven we 

ons inzetten voor vertrouwen in uw geneesmiddel. 

We blijven denken in oplossingen.

Vertrouwen

Apotheek Zuijdgeest
www.apotheekzuijdgeest.nl

drs. Pieter D.J. Zuijdgeest, 
apotheker

http://www.goedbezigweert.nu/
http://www.letsmoveweert.com/
http://www.puntwelzijn.nl/
http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
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inbedrijf

RICK 
Regionaal Instituut Cultuur- 

Kunsteducatie
Wilhelminasingel 12, Weert

0495 533 954
www.ricknet.nl 

Op de eerste dag na de zomervakantie startte RICK, het Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie of-
ficieel op de nieuwe locatie aan de Wilhelminasingel 12 in Weert. De kantoren zijn inmiddels nagenoeg ge-
reed en ingericht, aan de overige ruimten in het fraaie pand werd nog hard gewerkt om bij de start van het 
cursusseizoen op 3 september deze piekfijn in orde te hebben als de leerlingen en cursisten komen. Nu al 
is duidelijk dat de nieuwe huisvesting van RICK indruk zal maken bij de gasten. Belangrijker is nog dat zij 
zich helemaal thuis zullen voelen op de nieuwe stek die van de kelder tot de zolder creativiteit uitstraalt. 

Receptioniste Viviana Kersten kijkt reikhalzend 
uit naar het moment dat ze de eerste bezoekers 
en leerlingen zal ontvangen. Viviana: “Ik werk 
dit jaar tien jaar bij RICK en het is straks voor 
het eerst dat we naar buiten één gezicht kun-
nen tonen op één adres. Ik verheug me erop dat 
iedereen, voor welke les of cursus je ook komt, 
door dezelfde deur naar binnen kan komen. Ik 
heb naast muziek ook veel affiniteit met dans en 
beeldende kunst en die leerlingen kwamen voor-
heen via een andere ingang binnen aan het Col-
legeplein. Misschien moeten we in het begin nog 
wel wat bezoekers wegwijs maken in het pand, 
maar ik ben er van overtuigd dat  iedereen snel 
z’n draai heeft gevonden in het nieuwe gebouw. 
Het nieuwe onderkomen van RICK sluit ook veel 
beter aan bij de huidige tijd. Natuurlijk komen 
er nog steeds leerlingen om muzikale of crea-
tieve vaardigheden te leren, maar plezier staat 
voorop.”

Opnamen maken
Eric Kessels is niet alleen een veelzijdige muziek-
docent bij RICK maar ook nog deskundige op het 
gebied van ICT. Nog voor de ingebruikname van 

het pand zorgde hij ervoor dat alle medewer-
kers op hun nieuwe werkplek probleemloos met 
hun telefoon en computer aan de slag konden. 
Als straks ook nog een glasvezelaansluiting is ge-
realiseerd, kan iedereen bij RICK ‘high speed’ 
vooruit. Eric: “Ik was al vanaf het prille begin 
betrokken bij de verhuizing naar de nieuwe loca-
tie. Ik was al enthousiast, maar nu ik ter plaatse 
zie wat er allemaal gebeurd is, dacht wel ‘yes!’ 
dit is fantastisch.” Als we even met Eric afda-
len in zijn ‘domein’ in het souterrain van het ge-
bouw beginnen z’n ogen te glimmen. “Er zijn hier 
prachtige geïsoleerde ruimten gemaakt waar je 
naar hartenlust met je instrument of hele band 
kunt repeteren en zelfs opnames maken in een 
studio. Er zijn nu al vijf bands geïnteresseerd om 
hier opnamen te komen maken. Ook heel interes-
sant voor jonge mensen die interesse hebben in 
studiotechniek. En als onze leerlingen het leuk 
vinden plaatsen we geslaagde opnamen straks 
gelijk op Spotify of Apple Music. Ik zie nu al om 
me heen alleen maar positieve gezichten van col-
lega’s. Heerlijk om hier te gaan werken”.

Van elkaar zien en horen
Jan van Dongen, hoofd amateurkunst en sociaal 
domein bij RICK is ook erg blij met het nieuwe  
‘creatieve bolwerk’ zoals hij de nieuwe locatie 
noemt. Jan: “Het is in alle opzichten een trans-
parante en stimulerende omgeving waarin alle 
activiteiten van RICK plaatsvinden. Leerlingen 
en cursisten van verschillende disciplines op het 
gebied van kunst en cultuur kunnen elkaar hier 
ontmoeten en van elkaar zien en horen waar ze 
mee bezig zijn. Ook is er volop ruimte voor ie-
dereen die geen lessen volgt bij RICK om toch te 
experimenteren en zo te ontdekken wat ze leuk 
vinden of waar hun talenten liggen. Daarbij heb-
ben we ook nog enkele creatieve ‘buren’ naast 
ons nieuwe pand, waarmee het prettig samen-
werken is. Ik verwacht dan ook dat er in en om 
onze nieuwe huisvesting hele mooie activiteiten 
zullen plaatsvinden.”

Spannende plek
Norbert Leurs, hoofd onderwijs bij RICK, noemt 
de nieuwe werkomgeving van waaruit zijn team 
in vijf gemeenten binnen het reguliere onderwijs 
cultuureducatie projecten verzorgt, een ‘span-
nende’ plek. Norbert: ,,Met het nieuwe pand, 
op zo’n beeldbepalende en zichtbare plek in de 
stad, zijn we meer dan ooit in staat om uit te 
stralen dat we een echt ‘kunstencentrum’ zijn. 
Een plek voor inspiratie en creatie. Dat zullen 
ook partijen waarmee we nu of in de toekomst 
samenwerken zo ervaren. Het pand zal straks ook 
meer mensen aantrekken vanwege de inrichting 
en op sommige plekken ‘urban’ uitstraling die in 
deze tijd zo in trek is. Ik voel me hier in elk geval 
al erg thuis en verwacht dat dit straks ook geldt 
voor vrijwel alle medewerkers en bezoekers.”

RICK is verhuisd, kom je ook kennismaken?

Jan van Dongen ziet veel mogelijkheden in het 
nieuwe culturele bolwerk van Weert

Muziekdocent Eric Kessels 
is helemaal in z’n element 
in het souterrain van het 
nieuwe gebouw.

Norbert Leurs

Conciërges Peter en Huub 
hebben veel zwaar werk 
verzet bij de verhuizing 
van RICK

Receptioniste Viviana Kersten
verheugt zich op de eerste bezoekers

http://www.ricknet.nl/
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KORTINGEN TOT70%Wij bouwen een nieuwe winkel! 

Maak nu nog gebruik van onze unieke
aanbiedingen en opruiming met kortingen tot 70%! 

Alles eenmalig dus OP=OP

Afscheid nemen bij een overlijden kunt u maar één keer doen. 
Daarom is het belangrijk om een afscheid precies zo te regelen dat 
het bij u persoonlijk past. Bij DELA weten we dat als geen ander. 

Of u nu verzekerd bent of niet, wij vinden dat iedereen recht 
heeft op een passend afscheid. Als grootste uitvaartverzorger van 
Nederland zetten wij ons hier al tachtig jaar voor in. We bieden 
talloze mogelijkheden en denken graag met u mee. Want zoveel 
wensen, zoveel uitvaarten. 

Wilt u weten wat de talloze mogelijkheden zijn rondom
een uitvaart, ook wanneer u niet of elders verzekerd bent?  

Bel voor een persoonlijk gesprek  0475 32 64 45. 
Wij helpen u graag.

‘Het afscheid dat DELA regelde was prachtig.   
 En we waren niet eens verzekerd.’

‘Geregeld naar wens’ door Hans van den Einde van DELA



seniorenweetjes

Het was rond drie uur in de nacht toen mijn vrouw 
en ik na enkele doffe klappen en glasgerinkel 
rechtop in bed zaten: Inbraak! Ik sprong uit bed 
en tuurde door het geopende slaapkamerraam 
de duisternis in, richting de achtertuinen van de 
parallel aan onze straat gelegen huizen. Daar leek 
het geluid vandaan te komen. Meteen 112 gebeld. 
Met de adrenaline tot in de gespitste oren kwam er 
van slapen niets meer. Toch nog maar eens een blik 
in het nachtelijke donker geworpen. Een dovende 
lichtbundel in de achtertuin van een van mijn buren 
bezorgde mij bijna een beroerte. ‘Ze zitten hier in 
de straat, drie huizen verder bij J. en T.’ fluisterde 
ik mijn vrouw toe. ‘Bel nog eens en zeg dat ze 
opschieten.’ 
Op een feestje in de voorafgaande week waren 
rondtrekkende Oost-Europese bendes ter sprake 
geweest. Die werkten hele straten in een keer af en 
deinsden voor niets terug. ‘Ga niet naar beneden 
als je iets hoort want ze schieten je zo overhoop’ 
was het advies. In de verte hoorden we het geluid 
van sirenes aanzwellen en ook weer afnemen. 
‘Waar blijven ze nou?’ Het leek een eeuwigheid te 
duren. Wat als wij dadelijk aan de beurt zijn?’
Plotseling ging er een lichtbundel door onze 
slaapkamer. ‘Ze zijn hier!’ Opwinding sloeg nu om 
in angst. Mijn vrouw dook weg onder de dekens. Als 
vertegenwoordiger van het sterkere geslacht had 
ik die optie niet, helaas. Ik besloot manmoedig te 
laten merken dat ik wakker was en voor de duvel 
niet bang. Dat laatste was behoorlijk bezijden de 
waarheid maar dat wisten zij niet. Ik rukte het 
raam open, riep heel hard ‘Wat moet dat daar?’ 
en dook meteen weg, de verwachte kogelregen 
ontwijkend.
Het bleek een agent te zijn die het pad achterom 
had gekozen om poolshoogte te nemen en nu op 
onze tuinmuur stuitte. Snel schoot ik wat kleren 
aan en liet hem via de achterdeur binnen. Collega’s 
hadden vanuit de tuinen van onze achterburen een 
omsingelende beweging gemaakt en de achtertuin 
van J. en T. bereikt. Samen met oom agent ging 
ik op weg naar het betreffende inbraakpand. Op 
straat nog meer politie. Over de garages van de 
geschakelde woningen riep een diender dat de ruit 
van de tuindeur vernield was. Van de inbrekers 
zelf geen spoor. Na enkele keren aanbellen deed 
buurman J. de deur open. Vervuld van trots en ook 
ietwat sensatiebelust nam ik meteen het woord: ‘Er 
is bij jou ingebroken!’ 
Niet echt onder de indruk liet hij ons binnen. Ook 
via de gesneuvelde tuindeur stapte een agent 
de woonkamer in. J. ging gelaten aan de huisbar 
zitten en draaide een sigaretje. Een vreemde 
reactie in deze situatie. Toen kwam zijn vrouw T. 
in nachtkleding de open wenteltrap af: ‘Wat is er 
aan de hand?’
‘Ze zeggen dat er hier is ingebroken’ antwoordde J. 
Ik dacht nog ‘ze zeggen?’, er ís hier ingebroken!
‘Dat heb ik gedaan’ zei T. ‘en dat weet je best. Jij 
liet me niet binnen!’
Oei! Ik kon wel door de grond zakken. Voorzichtig 
schuifelde ik met kleine pasjes richting voordeur. 
Buiten zuchtte ik de schaamte van mij af. De 
grinnikende agenten volgden al snel. Ze klopten 
me joviaal op de schouder. Toch goed dat ik mijn 
burgerplicht had gedaan. ‘Dit kon u natuurlijk niet 
weten.’
Enkele maanden later gingen J. en T. uit elkaar. Het 
is meer dan twintig jaar geleden en ik heb er nooit 
meer met J. noch met zijn toenmalige echtgenote 
met één woord over gesproken. Misschien brengt 
deze column daar verandering in.

Burgerplicht

mensendingen

Ton Adriaens
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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

0495 53 33 22

Biest 32a, 6001 AR Weert | www.vandeursen-uitvaart.nl

Ook al bent u DELA verzekerd, wij respecteren de polisvoor-
waarden. U bent dus vrij om ons als uitvaartonderneming te 
kiezen, zonder het risico op meerkosten.

mailto:informatie@crematoriumweerterland.nl
http://www.crematoriumweerterland.nl/
http://www.vandeursen-uitvaart.nl/


KOM LANGS TIJDENS HET MAKE THE MOVE EVENT!
(1) De € 3.000 korting is inclusief € 1.000 extra Make the Move korting die geldig is bij aanschaf van een nieuwe Nissan QASHQAI uit voorraad. (2) Raadpleeg uw Nissan-
dealer voor beschikbare uitvoeringen met automaat. Alle acties zijn uitsluitend geldig op nieuwe klantorders in de periode van 01/09/2018 tot en met 30/09/2018, niet 
geldig voor fleet en (Private) Lease orders en niet inwisselbaar tegen contanten. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consumenten en kunnen 
desgewenst tegen meerprijs worden geleverd. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

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

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA
KORTING €   2.000
EXTRA MAKE THE MOVE KORTING + € 1.000

TOTALE KORTING € 3.000 (1)

+ GRATIS AUTOMAAT T.W.V. € 2.500 (2)

6 - 24 SEPTEMBER

U RIJDT DE COMPLETE QASHQAI N-CONNECTA VANAF € 28.390

NISSAN QASHQAI N-CONNECTA

6 - 24 SEPTEMBER

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

Rijk uitgerust met o.a.:
• 18" lichtmetalen velgen 
•  Extra getint glas (achterste zijruiten 

en achterruit)
• Intelligent Key met startknop 
• Intelligent Nissan Around View Monitor
• Nissan Safety Shield Pack 
• NissanConnect navigatiesysteem

http://nissan.nl/
http://www.autoniroc.nl/
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