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Mingus Cox:
    ‘Ik wil een 
  voorbeeld zijn’
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PREMIUM SERIES

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

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

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

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

NEW DEFINTION OF 
URBAN LEGEND

Kom 6 en 7 mei 
naar de opstapdag 

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

Openingstijden:
Zaterdag 6 mei: 9.00-17.00u.

Zondag 7 mei: 11.00-16.00u. Opstapdag 

6 en 7 mei

PERFORMANCE SERIES

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

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

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

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

EXPERIENCE WHAT 
PERFORMANCE 
FEELS LIKE.
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e-scooter

betrouwbare 
Bosch techniek

keuze uit 
diverse modellen, 
kleuren en snelheden

actieradius tot 
over de 100km

Eind 12b | Nederweert-Eind | 0495-626996
www.green2go.nl | info@green2go.nl

U rijdt al 

een NIU 

voor €1.899,- 

rijklaar

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. 

www.dehegge.nl

Koenderstraat 2 a, Weert
Tel. 0495-524548 

•   

 

Plannen voor de kerstvakantie?

•

  
Hond met VUURWERKANGST ? 
Bij ons is het gegarandeerd rustig !

•  Reserveer tijdig: Vol=Vol

•  Flexibele dagopvang van 6.00-21.00 uur

•  Professionele vachtverzorging: ook om uw hond 

 door de rui te helpen

•  Informeer eens naar de mogelijkheden

Wij zijn het hele jaar door geopend!

www.dehegge.nl

Koenderstraat 2 a, Weert
Tel. 0495-524548 

•  Een paar dagen weg in het voorjaar 

 of in de zomervakantie?

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

•  Reserveer tijdig: Vol=Vol

•  Flexibele dagopvang van 6.00-21.00 uur

•  Professionele vachtverzorging: ook om uw hond 

 door de rui te helpen

•  Informeer eens naar de mogelijkheden

Wij zijn het hele jaar door geopend!

Pannenkoekenhuis • Restaurant • Partijencentrum 

De Dorpsherberg

Kom ook dit 
jaar weer op beide 

kerstdagen ‘s middags en 
‘s avonds op uw gemak genieten 
van grootse dinerbuffetten en 

brunches vol heerlijke voorgerechten, 
soepen, vele salades, vis-, vlees- en 
wildgerechten. Aansluitend bieden 
wij u een uitgebreid dessertbuffet en 
kinderen kunnen zich volop vermaken 
in de diverse speelruimtes. Kijk op 
www.dedorpsherberg.nl 

voor meer informatie of om 
uw reservering te plaatsen. 

Casseweg  1A ,  Ospe l  
0495 - 64 13 56 kom naar 

de open dag

10-15
uur

meld je aan via
gildeopleidingen.nl

18
november

http://elektrischefietsen.com/
http://elektrischefietsen.com/
http://www.green2go.nl/
http://www.mennenendecock.nl/
http://www.dehegge.nl/
http://www.dedorpsherberg.nl/
http://gildeopleidingen.nl/
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Weert Magazine valt iedere maand bij ruim 31.000 huishoudens in de bus. Daarnaast 
is Weert Magazine ook digitaal te lezen. Op onze website www.weertmagazine.com is 
niet alleen de laatste editie te vinden maar ook alle voorgaande uitgaves. 
Weert Magazine ligt iedere maand op een 25-tal afhaaladressen. Deze vindt u ook op 
de website. 
Heeft u Weert Magazine niet in uw brievenbus gehad? 
Meld dit dan via het ‘niet ontvangen’-formulier op onze website. Er wordt een 
exemplaar nabezorgd en uw klacht wordt doorgegeven aan de verspreider.
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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.

AFHAALADRESSEN
D.I.O. drogisterij Aendekerk
Kerkplein 12, Stramproy
Cigo van Bun
Muntpassage 7, Weert
Saes Groenten en Bloemen
Maaseikerweg 162, Weert
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Brugstraat 21, Nederweert
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06-51 34 56 52, kappert@weertmagazine.com
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voorbehouden. Voor eventuele (feitelijke) onjuistheden kan 
Weert Magazine niet aansprakelijk worden gesteld. 
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"Ik wil laten 
zien dat je je 
dromen moet 

najagen"

Drummen geeft hem kracht en energie. Het geeft 
een fijn gevoel, een gevoel van trots. Soms is het 
ook emotioneel. Als hij optreedt, is hij zichzelf. 
Het plaatje is dan compleet. Wanneer het onder-
werp ‘drummen’ ter sprake komt, verschijnt er 
een grote glimlach op het gezicht van Mingus Cox. 
Muziek maken is zijn ding. Die passie voor drum-
men ontstond al op jonge leeftijd. Mingus weet 
nog dat hij op zijn vierde verjaardag zijn eerste 
drumstel kreeg. Hij was meteen onder de indruk. 
Op eigen houtje leerde hij op het slaginstrument 
spelen. 

Cerebrale parese
Mingus kreeg bij de geboorte te weinig zuurstof. 
Dit beschadigde zijn hersenen. “Ik heb CP, cere-
brale parese”, vertelt hij openlijk. Cerebrale pa-
rese wordt gekenmerkt door motorische stoornis-
sen. “Ik ben verlamd aan een been en een arm. 
Ook spreken gaat langzaam”, legt de 28-jarige 
uit. De handicap laat Mingus zijn passie niet ont-
nemen. Door kleine aanpassingen kan hij toch mu-
ziek maken. De Weertenaar legt uit dat drummers 
normaal gesproken hun rechtervoet gebruiken 
bij het drummen. “Ik drum met links.” Met zijn 
rechterhand, die deels verlamd is, houdt Mingus 
met zijn spalk een van de drumstokjes vast. “Zelf 
leerde ik die hand een beetje te bewegen”, ver-

telt hij vol trots. 
Het zelf leren drummen was volgens Mingus “een 
beetje lastig”. Hij legt uit dat het vooral in het 
begin moeilijk was. Dit kwam doordat zijn spieren 
nog niet aan de bewegingen gewend waren. “Door 
elke dag te trainen, werd ik soepeler”, zegt hij.  
Drummen werd daardoor voor Mingus meer dan al-
leen muziek maken. Hij bouwt ook conditie op. 

Met een beetje hulp van…
Toen Mingus veertien was, liep hij vast op het 
gebied van drummen. Hij wilde snellere num-
mers spelen, maar dit lukte niet goed vanwege 
zijn handicap. Samen met zijn moeder ging hij op 
zoek naar de juiste docent. Die vond hij. Venlose 
drummer Paul van Limbeek helpt Mingus inmid-
dels tien jaar. Tijdens de drumlessen laat hij aan 
Mingus zien hoe hij snelle liedjes anders, langza-
mer, speelt, maar waarbij de snelle sfeer blijft.

Niet alleen voor de lol
Sinds Mingus drumlessen heeft, is zijn mening over 
het drummen veranderd. Het bespelen van dit 
slaginstrument werd meer dan "alleen maar spelen 
voor de lol", zoals Mingus dat noemt. Met drum-
men wil hij mensen met een handicap inspireren, 
laten zien dat je je hart moet volgen om gelukkig 
te zijn. Mingus wilde gezien worden. Met die drijf-

Hij is vrolijk en ambitieus als het gaat om zijn grote passie voor muziek, drummen in het bijzonder. 
Mingus Cox (28) uit Weert leerde met zijn handicap op eigen houtje drummen. Met zijn muziek wil hij 
anderen inspireren. “Gehandicapten hebben ook dromen. Ik wil laten zien dat je die moet najagen.”

talent

Door Laura Mennen

veer in gedachte ging hij nog meer drummen, hij 
sloot zich aan bij een band en zowel solo als met 
The Blues Sparks trad hij verschillende keren op. 

Spelen met Racoon
Dit doet Mingus nog steeds met veel plezier. Het 
hoogtepunt van de drummer is het optreden met 
de Nederlandse rockband Racoon tijdens het 
Knoop Gala in Carré in december 2017. Tijdens 
dit muziekgala, dat jaarlijks georganiseerd wordt 
door de NTR en HandicapNL, treden bekende 
Nederlandse artiesten op met artiesten met een 
verstandelijke beperking. Mingus weet nog goed 
hoe hij te horen kreeg dat hij aan het evenement 
mocht deelnemen. “In oktober 2017 werd ik ver-
rast. Ik kreeg een iPad met een filmpje waarin Paul 
de Leeuw (de presentator tijdens het gala) ver-
telde dat ik mocht meedoen. Ik was heel erg blij!”

Geluk
Mingus geniet ervan om met muziek bezig te zijn. 
Hij kan geen leven bedenken zonder. “Mijn droom 
is gelukkig zijn en de dingen doen die ik nu doe.” 
Daarmee bedoelt de Weertenaar niet alleen drum-
men. Mingus heeft in zijn hoofd veel muzikale 
ideeën die hij fysiek niet kan uiten. Op de compu-
ter kan dit wel. Dit doet hij inmiddels zeven jaar 
bij muziekschool het RICK in Weert. Hier wil hij 
zich in de toekomst meer op focussen. Ook werkt 
de 28-jarige met veel plezier als receptionist bij 
het PSW en schildert hij. “Ik wil mensen inspire-
ren, een voorbeeld zijn. Gehandicapten hebben 
ook dromen. Ik wil laten zien dat je die moet na-
jagen.”

‘Ik wil 
  een 

voorbeeld 
zijn’
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  Mackus Reisburo – Hypotheken & Verzekeringen

 Welkom@Mackus
“Het persoonlijke contact, de toegevoegde waarde van onze kennis en de service die wij u bieden, vindt u 
niet op internet.” Deze quote op de site van Mackus Reisburo – Hypotheken & Verzekeringen in Nederweert 
geeft precies weer wat zij bieden. Geen webshop, geen digitale dienstverlening, maar een professioneel 
gesprek met de klant. Wiel Mackus legde hiervoor in de jaren zeventig de basis, waarop zijn dochters 
Marianne en Daniëlle voortborduurden. 
“Vertrouwen krijg je, kennis kun je leren.” Of-
wel… Wat doe je als je op een opleiding zit waar 
je je eigenlijk niet thuis voelt en je vader zegt: 
“Kom dan maar hier werken.” Marianne volgde 
avondopleidingen in de reisbranche en heeft daar 
nooit spijt van gehad. “Hoewel een baan in de ge-
handicaptenzorg mij ook wel wat geleken had.” 
Wat doe je als je de meao afhebt en je vader biedt 
je een werkervaringsplek aan in zijn eigen zaak? 
Ook Daniëlle kijkt met plezier terug. Zij wilde ei-
genlijk schoonheidsspecialiste worden en mensen 
helpen. Dat laatste is intensief uit de verf geko-
men bij het onderdeel verzekeringen en financie-
ringen. “Ik doe dit werk met hart en ziel, omdat ik 
de mensen wil ontzorgen in hun zoektocht.” 
Wat doe je met het diploma HTS Bouwkunde op 
zak, in een branche waar op dat moment weinig 
te doen is? Dan ga je bij je vrouw en schoonzus in 
de zaak. Ruud: “Al doende leert men. Van verze-
keringen ‘verkopen’ naar mensgericht adviseren. 
Ik wil mijn klanten een advies meegeven waar zij 
daadwerkelijk wat aan hebben.”
En zo werd het verzekeringskantoor een familie-
bedrijf. Hoewel de pater familias al geruime tijd 
met pensioen is, laat hij zich nog iedere dag even-
tjes zien in ‘zijn’ bedrijf. Een zaak die hij in 2002 
in vennootschapsvorm overdroeg aan zijn doch-
ters, die daar in 2011 Daniëlle’s echtgenoot Ruud 
Korten aan toevoegden.  
Zij vinden hun kantoor allesbehalve traditioneel. 
De huidige inrichting en hun slogan: 
‘Welkom@Mackus’ laten dit met overtuiging zien. 

Driemaal is scheepsrecht
Veel bedrijven zijn thuis, op zolder of in de ver-
bouwde garage gestart. Zo ook Mackus Verzeke-
ringen. Midden jaren zeventig besloot Wiel Mackus 
voor zichzelf te beginnen. Als verzekeraar en tus-
senpersoon had hij twee decennia lang ervaring 
opgedaan. In die periode bouwde hij een omvang-
rijke en solide klantenkring op in de regio Weert 

en Roermond. Hij startte als zelfstandige in een 
pand aan de Kerkstraat in Nederweert, maar al 
gauw werd dit pand te klein. Het bedrijf verhuisde 
naar een pand in de Brugstraat, nr. 47. Ook hier 
groeide het verzekeringskantoor uit z’n jasje. Dit 
was de reden dat in het jaar 2000 besloten werd te 
verhuizen naar een groter pand aan de overzijde 
van de straat, Brugstraat 30. Driemaal is scheeps-
recht, zo blijkt, want deze locatie is vandaag de 
dag nog steeds de thuisbasis voor het bedrijf. 

Verbouwing
Passanten in de Brugstraat van Nederweert zal het 
niet zijn ontgaan. Het bedrijfspand heeft een be-
hoorlijke verandering ondergaan. De buitenkant is 

voorzien van moderne gevelbepleistering met een 
historische uitstraling. Het interieur van de kan-
toorruimten is volledig op de schop gegaan. Ma-
rianne: “Na 18 jaar was een verbouwing aan de 
orde.” Het begon met een discussie over nieuwe 
vloerbedekking en eindigde in een totale me-
tamorfose van het kantoor en de spreekkamers, 
onder leiding van interieurontwerpster Tessa 
Pellemans uit Leveroy. Wat voorheen één grote 
ruimte was, met links het reisbureau en rechts de 
afdeling verzekeringen en hypotheken, is tegen-
woordig… nog steeds hetzelfde, alleen gescheiden 
door een moderne glazen wand. In slechts enkele 
weken werd het kantoor gesloopt en herbouwd. 
In de tussentijd gingen de zaken gewoon door, 

familiebedrijf

Directie: Ruud Korten, Danielle Korten-Mackus en Marianne Koolen-Mackus.

Door Francis Bruekers
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 Welkom@Mackus

watzoujijdoenmet

maar dan in de kelder van het pand. Daar waar 
ooit het kantoor en de spreekkamers waren. “Het 
was weer als vanouds, zo lekker samen dicht bij 
elkaar werken.”
In de nieuwe kantooromgeving zijn weinig papa-
rassen te bespeuren op de bureaus. De meeste 
documenten worden online geraadpleegd of ver-
werkt. De reisgidsen zijn er nog wel, maar vak-
kundig geplaatst achter moderne kastenwanden. 
De kantoorruimte is huiselijk modern ingericht en 
straalt rust uit. Zowel op de site als bij binnen-
komst in de zaak, kan de klant direct de juiste 
afdeling kiezen. Marianne: “Het is bovendien rus-
tiger werken, er is minder werkverstoring. Deze 
meer zakelijke aanpak wordt door onze klanten 
zeer gewaardeerd.” 
De met modern meubilair en bijzondere kunstwer-
ken ingerichte spreekkamers bieden de klanten de 
gewenste privacy. Daniëlle: “We staan dicht bij 
onze klanten. We hebben hun vertrouwen en dat 
willen we niet beschamen. Mensen zijn door de 
persoonlijke sfeer geneigd hun verhaal bij ons te 
doen. Dat vinden wij heel prettig, omdat wij daar-
door onze klanten beter kunnen adviseren.”

Samen herinneringen maken
Het spreekt wel haast voor zich dat de zaakvoer-
ders van een bedrijf, dat al meer dan dertig jaar 
bestaat en waar zoveel particulieren en bedrijven 
uit Nederweert, Weert en ver daarbuiten, zich la-
ten voorzien van een goed advies, bekende Ne-
derweertenaren zijn. In die hoedanigheid werd 
Marianne Mackus vorig jaar nog gevraagd deel te 
nemen aan de Nederweerter Maestro-contest. Een 
bijzondere ervaring en een mooie herinnering, 
aldus Marianne. En daarmee is ook meteen aan-
gestipt wat zij haar klanten wil meegeven: mooie 
herinneringen aan een reis. “Het zal wellicht ko-
men doordat we ouder worden, maar ik gun het 
mensen om met elkaar mooie herinneringen te 
maken, om bij thuiskomst of later op terug te kun-
nen kijken.” 

Teamwork
Herinneringen maken is feitelijk wat de zussen ie-
dere dag met elkaar doen. Desondanks zijn ze heel 
stellig: “Het is echt niet zo dat we alles van elkaar 
weten, ondanks dat we elkaar iedere dag zien. 

familiebedrijf

Wat begon als het aanbieden van een verzekering bij een vakantie, werd door Marianne Mackus 
vakkundig omgebogen tot het aanbieden van reizen met verzekering. Zo ontstond naast Mackus 
Verzekeringen ook Reisburo Mackus. Het groeide uit tot een van de meest gerenommeerde 
reisbureaus in de regio en is nog steeds nauw verbonden aan het assurantiebedrijf. Als 
onafhankelijk bemiddelaar, biedt het verzekeringskantoor een op het lijf of de situatie geschreven 
verzekeringspakket, tegen een uitstekende prijs.

 Reis en verzekering, een treffende match

Team Verzekeringen & Hypotheken: Mirjan, Jeroen, Ruud, Ilze, Daniëlle en Annelies.

Brugstraat 30, Nederweert
0495 - 63 20 01 • info@mackus.nl

www.mackus.nl • www.reisburomackus.nl

We werken samen, en toch apart in onze eigen 
kantoorruimten. Bovendien”, benadrukt Daniëlle, 
“zouden we niets zijn zonder onze medewerkers.” 
De zussen en Ruud zijn het erover eens: “Mackus 
Reisburo, Verzekeringen & Hypotheken doen we 
samen met onze acht medewerkers.” De toekomst 
van Mackus VOF staat in de sterren geschreven. 
Over opvolgers wordt nog niet gesproken, aange-
zien beider kinderen nog slechts in de tienerleef-
tijd zijn. 
Ruud: “Onderhouden en behouden van contacten 
en waarderen wat je hebt. Dat is het belangrijk-
ste!”

Op 27 oktober 2018 wordt het nieuwe kantoor 
officieel geopend, in aanwezigheid van vader 

Wiel en de rots in de branding, 
moeder Rina Mackus. 

Team Reizen van links naar rechts: Silvia, Marianne, Femke, Chantal en Anita.
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1e Kerstdag:
Kerstbrunch tussen 12.00 en 15.00 uur.
Uitgebreid koud en warm brunchbuffet 
incl. thee, koffie, water en jus d’orange

Volwassenen                          € 31,50 p.p.
Kinderen van 3 tot 10 jaar    € 17,50 p.p.
Kinderen van 0 t/m 2 jaar      Gratis
Aankomst tot maximaal 13.00 uur

Kerstdiner tussen 18.45 en 19.15 uur. 
Ontvangst met een feestelijk aperitief en aansluitend 
een heerlijk 5 gangen kerstdiner.

Kosten diner  € 62,50 p.p.
Kosten all-in € 82,50 p.p. (Aperitief, 5-gangen diner, 
huiswijnen, ijswater en aangeklede koffie).

Kerst catering
Zorgeloos en culinair genieten van Munten bij u thuis...
Wij kopen voor u in, wij bereiden alles voor...u hoeft
het alleen nog maar warm te maken en op bord te 
leggen. Als u de uitgebreide handleiding volgt kan 
het niet mis gaan.Geen drukke winkels, geen
 kookstress en niet de hele keuken poetsen. Vraag 
naar ons take away kerstmenu!

Eetcafé: Gesloten
Voor de kleine gast maken wij graag in overleg
een passend voorstel.

2e Kerstdag:
Kerstbrunch tussen 12.00 en 15.00 uur.
Uitgebreid koud en warm brunchbuffet 
incl. thee, koffie, water en jus d’orange

Volwassenen                           € 31,50 p.p.
Kinderen van 3 tot 10 jaar € 17,50 p.p.
Kinderen van 0 t/m 2 jaar     Gratis
Aankomst tot maximaal 13.00 uur

Familie dinerbuffet
Ook dit jaar presenteert Hostellerie Munten een 
overweldigend familie dinerbuffet. Laat de gehele 
familie verwennen door onze witte en zwarte brigade 
met een heerlijk voor-, hoofd- en feestelijk- 
nagerechtenbuffet; voor ieder wat wils. 

Het buffet is geopend vanaf 17.00 uur en
aankomst kan tot 19.00 uur.
 
Prijs per persoon € 39,95 p.p.           
Kinderen van 3 tot 10 jaar € 19,95 p.p.
Kinderen van 0 t/m 2 jaar       Gratis
 
Prijs all-in € 59,95 p.p. 
(aperitief, buffet, bier, wijn, fris, ijswater en 
aangeklede koffie)
 

Van donderdag 27 december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019 zijn wij gesloten voor een korte bedrijfsvakantie.
Vanaf woensdag 2 januari 2019 staan wij weer voor u klaar.

Kerst zoals Kerst bedoeld is... bij Munten!

Ringselvenweg 2 6002 SW Weert | 0495 54 52 08
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 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/


De sfeer in de salon is uitnodigend. Stijlvol, sfeer-
vol, rust en ruimte. Ideaal om je te laten verwen-
nen! Heerlijke verse koffie of thee en passend bij 
de jaargetijden verschillende hartige hapjes. Bij 
Kapsalon Margriet is niet alleen het uiterlijk van 
het haar belangrijk. De conditie van het haar en 
de hoofdhuid zijn zeker zo belangrijk. “We werken 
in de salon met professionele haar- en huidpro-
ducten van La Biosthetique en Redken”, legt ei-
genaresse Margriet uit. “Beide merken bestaan uit 
zeer hoogwaardige producten met elk hun bijzon-
dere eigenschappen. Naast het aanmeten van een 
nieuw kapsel geven wij onze klanten ook de mo-
gelijkheid om te genieten van de luxe huidbehan-
delingen in onze schoonheidssalon. Wij bieden ook 
de juiste ontspanning met extra behandelingen in 
de kapsalon. Zoals een warm of koud voetbad of 

handschoenen gedompeld in etherische oliën. Een 
kleine handmassage of een oog- en lipmasker? Op-
timale verwennerij!”
Het grote aanbod aan behandelingen maakt de 
slogan ‘meer dan even naar de kapper gaan’ meer 
dan waar.

Make-over
Op 9 september jl. vierde Margriet haar 40-jarig 
jubileum en werd er een metamorfose verloot. 
De gelukkige winnares was Tessa (24). De meta-
morfose bestond uit een kleur- en stijladvies, 
schoonheidsbehandeling, nieuwe coupe, andere 
haarkleur en een uitgebreide visagiebehandeling. 
Het team van Kapsalon Margriet neemt ons mee 
met de metamorfose.

Allereerst wordt gekeken naar de kleur van de 
ogen en de huid. Tessa is van zichzelf heel naturel. 
Alles wordt aangepast aan haar persoonlijke kleur. 
Tessa is een wintertype en mag dus felle kleuren 
hebben. Uiteraard wordt er gekeken hoe ze als 
persoon is en waar ze zich goed bij zal voelen. 

Coupe
Tessa heeft mooie lange haren. Alles is op een 
lengte geknipt. Haar haren vallen heel plat omdat 
ze vrij dun haar heeft. We hebben ongeveer 5 cm 
van de lengte afgehaald en verschillende lagen in 
het haar geknipt. Daarbij rekening houdend dat ze 
‘body’ blijft houden. Er is een leuke lok geknipt 
waardoor het aan de voorkant speels valt. Hier-
door oogt het haar niet meer slap en futloos. 

Kapsalon Margriet in Stramproy is een kapsalon, schoonheidssalon, 
nagelstudio, permanente make-up studio, wimperstudio en skin candy 
ontharingsstudio. Al 40 jaar zorgen Margriet Roumen en haar profes-
sionele team dat klanten met de grootste zorg worden behandeld.

Kleur
De wens van Tessa was een natuurlijke kleuring. 
Ze had zelf nog nooit haar haren gekleurd en ze 
wilde graag iets waar niet veel onderhoud voor 
nodig is. Ze heeft een iets diepere aanzet gekre-
gen en er is een balayage gezet (van donker naar 
lichte punten). Daarna zijn er bovenop een aantal 
lowlights (donkere lokken) gemaakt om wat meer 
diepte te creëren. Tot slot zijn haar lichte punten 
ingekleurd met een caramelkleur met veel glans. 

Visagie
Ook de kleuren van de make-up zijn aangepast aan 
haar persoonlijke kleuradvies. Bij een wintertype 
past zwart ook heel mooi. De ogen hebben we wat 
meer laten ‘spreken’ door een iets donkerdere 
make-up aan te brengen. Met de contouren is goed 
gekeken naar de gezichtsvorm. Tot slot is de look 
afgewerkt met een felle lipstick.

Kleding                                                                                                                                       
Om het helemaal af te maken draagt ze een fel-
blauwe blouse. Als wintertype mag ze veel meer 
felle kleuren dragen omdat het haar huid frisser 
maakt.

Wat vindt Tessa ervan?
“Ik ben superblij met het resultaat en de manier 
waarop het is gedaan”

Margriet:
“Wij werken niet in minuten. Wij werken aan 
kwaliteit tot het moment dat de klant tevreden 
is. Wij geven professioneel en eerlijk advies. Hier-
bij houden wij rekening met de kleur van haar en 
huid, zodat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. 
Wij streven ernaar om een middenweg te vinden 
tussen de wensen van de klant, de mogelijkheden 
van het haar en het toepassen van de nieuwste 
haartrends.”

Met de kijk op het vak en de visie op kwaliteit, 
de creativiteit en de uitstraling zorgen de sty-
listen van kapsalon Margriet ervoor dat alleen 
het beste goed genoeg is voor hun klanten. De 
stylisten zijn professioneel opgeleid en volgen 
regelmatig cursussen. Zo blijven zij op de hoog-
te van de laatste trends en technieken. Onder-
vind het ook en laat u heerlijk verwennen met 
een prachtig resultaat bij Kapsalon Margriet.

v.l.n.r. Caroline Eykenboom, Natalie Jans
Miriam Smeets, Margriet Roumen en

Lotte Kappert

Make-over
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Julianastraat 61, Stramproy
+31(0)495 - 562454
kapsalonmargriet.nl

inbedrijf

Al 40 jaar klanten verwennen
Een bezoek aan Kapsalon Margriet is meer dan ‘even naar de kapper gaan’

http://kapsalonmargriet.nl/


Laura Mennen 
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J.O.U.W.verhaal

www.npuschouten.nl
schoutentamara@gmail.com

+31 (0) 6 1339 0349

Tamara Schouten (37) uit Weert nam in 2017 de post- en pakketservice 
NPU (National Post Unit) Schouten van haar moeder over. Hiermee zette 
ze het familiebedrijf dat haar oom in 1996 startte, voort. Dit is haar ver-
haal.  

“Het interesse tonen in de klant waar je post aan 
bezorgt, vind ik heel erg belangrijk. Ik merk dat 
het bedrijf dat erg op prijs stelt. Dat geeft mij 
een fijn gevoel. Daarnaast vind ik het belangrijk 
dat de post op tijd bezorgd wordt. En als de klant 
vraagt of ik op een eerder tijdstip een pakket-
je moet bezorgen vanwege vakantietijden? Dan 
zorg ik ervoor dat dat mogelijk is. Die manier van 
klantvriendelijk zijn, de stiptheid en mijn flexibi-
liteit maakt NPU Schouten uniek”, aldus Tamara 
Schouten.  

Familiebedrijf 
Post- en pakketservice NPU Schouten ontstond 
ongeveer 23 jaar geleden. Tamara’s oom begon 
een nieuw bedrijf. Met een lokale postservice in 
Weert zag hij een gat in de markt. “Mijn moeder 
was oppasmoeder. Toen mijn oom aan haar vroeg 
of ze dit samen met hem wilde doen, zag zij daar 
ook wel wat in.” Samen begonnen ze met drie 
klanten. In die tijd had Tamara, die de balletaca-
demie volgde in Amsterdam, nog weinig met de 
postservice. Dit veranderde toen ze een aantal 
keer met haar moeder meeging om post te bezor-
gen. “Ik ging gewoon mee voor de gezelligheid. 
Het contact hebben met de bedrijven waar mijn 
moeder en ik de post aan leverden, vond ik heel 

erg leuk.” Toen Tamara’s vader ernstig ziek werd 
en haar moeder voor hem moest zorgen, nam 
Tamara langzaam het werk van haar over. Sinds 
2017 staat het bedrijf op Tamara’s naam en dat 
is hard werken. Op vakantie gaan met het gezin 
zit er voor haar de laatste twee jaar al niet meer 
in. “De post gaat 365 dagen per jaar door. Ik kan 
niet zomaar tegen mijn klanten zeggen dat ik de 
komende week niet bezorg, omdat ik een weekje 
weg ben. Ik vind het overigens niet erg, ik doe 
mijn werk met erg veel passie en plezier!”  

Werkwijze 
Elke ochtend brengt Tamara post rond in de 
regio Weert en Nederweert. Hiervoor rijdt ze 
een vaste route. “Ik rijd langs verschillende 
bedrijven op bijvoorbeeld Kampershoek en de 
Pannenweg”, vertelt ze. Vanwege strikte bezorg- 
en afhaaltijden is het moeilijk om hiervan af te 
wijken. Maar mocht er een nieuwe klant komen, 
dan staat de postbezorgster er altijd voor open 
om te kijken wat mogelijk is. “In eerste instantie 
vraag ik aan het bedrijf hoe laat hij de post wil 
hebben. Vervolgens kijk ik of ik mijn route daarop 
kan aanpassen. Tot op de dag van vandaag is mij 
dit altijd gelukt. Ik heb nog nooit een klacht van 
een bedrijf gekregen.”  

Toekomst 
Veel mensen die de bedrijfsbus van NPU Schou-
ten wel eens voorbij zien rijden, zien dat erop 
staat dat het bedrijf alleen brieven en pakketten 
wegbrengt. Tamara is nu bezig dit uit te breiden. 
Ze wil graag andere producten wegbrengen, zoals 
gereedschap, bloemen, brood of gebak. “Zeker 
tussen tien uur ‘s ochtends en drie uur ‘s middags 
heb ik tijd om producten te bezorgen. Ik wil mijn 
bedrijf laten groeien. Mijn doel is klanten de op-
timale service te verlenen!”  

Referenties: 
Derckx BV: “Wij laten onze post al meer dan 
twintig jaar brengen en halen door NPU Schou-
ten. Dit tot onze grote tevredenheid. Ook al-
lerlei overige postzaken worden door NPU 
Schouten probleemloos verzorgd. Wij hopen 
dat wij nog vele jaren van hun service gebruik 
mogen maken.”  
Lammers Beton: “NPU Schouten is zorgvuldig, 
snel, flexibel en uiterst klantvriendelijk. Kort-
om, ze levert een topservice!” 
 

‘Mijn doel is klanten 
de optimale service 

te verlenen’ 

http://www.npuschouten.nl/
mailto:schoutentamara@gmail.com
tel:+31 (0) 6 1339 0349


Van Weert naar Lloret
Jolanda (48) is een echte Weertse en was 
werkzaam in een modezaak. Dirk-Jan (53, 
geboren in Geldrop) werkte bij PTT-post en ze 
woonden samen in de wijk Molenakker. Maar na 
die huwelijksreis op Aruba was het idee geboren 
om het roer om te gooien. Waar de meesten 
niet verder komen dan zich te verkneukelen 
bij de dappere ondernemingen van anderen in 
het programma ‘Ik vertrek’, voegden Jolanda 
en Dirk-Jan wél de daad bij het woord. Om te 
ontdekken waar ze naar toe wilden nam Jolanda 
ontslag, Dirk-Jan nam verlof en ze zetten hun 
huis te koop. Jolanda: “Onze ouders waren al op 
leeftijd en die durfden niet te vliegen dus Aruba 
viel af. We gingen vroeger vaak op vakantie 
naar Salou, dus Spanje was het meest logische. 
We kwamen in Lloret terecht omdat een vriend 
voor ons een NIF-nummer (soort sofinummer) 
had geregeld. Dat heb je nodig om hier te mogen 
werken. Na een week of twee zoeken kwamen 
we deze zaak tegen. Na fikse onderhandelingen 
waren we mondeling eigenaar van een eetcafé. 
Zonder enige ervaring”, lacht Jolanda.

Wat de boer niet kent…
‘Broodje van Kootje’ was de oorspronkelijke naam 
van het eetcafé. Maar omdat ze zoveel meer 
verkopen dan alleen een broodje werd de naam 
veranderd in ‘Kootjes Eetcafé’. Op het menu 
staan frikandellen en kroketten, tomatensoep, 
huisgemaakte kipsaté ‘s en spareribs, schnitzels, 
tournedos, beefburgers en spaghetti. De perfecte 
bodem voor een avond (en nacht) stappen! Want 
waar het inwonertal van Lloret normaal rond 
de 40.000 ligt, loopt dat in de zomer op naar 
160.000. Daarmee is Lloret een van de meest 
toeristische badplaatsen aan de Costa Brava. 

Jongeren uit heel Europa trekken massaal naar 
Lloret de Mar en de nabijgelegen vakantieplaatsen 
als Blanes en Calella om vakantie en feest te 
vieren. Omdat het zo’n populaire badplaats 
is voor jongeren uit Nederland en België heeft 
het stadje veel Nederlandse eettenten, cafés 
en disco’s. Een daarvan is ‘Kootjes Eetcafé’. 

Want waarom zou je paella, tapas en tortilla’s 
eten als je ook gewone Hollande kost kunt krijgen? 

“Goh, daar zou ik best kunnen wonen”, zeiden Dirk-Jan en Jolanda Oomen na hun huwelijksreis op 
Aruba. Maar omdat het hondje mee moest en hun ouders niet durfden te vliegen werd het de Costa 
Brava. Lloret de Mar om precies te zijn. Zonder enige horeca-ervaring kochten ze een eetcafé waar 
sinds 2002 jaar in jaar uit duizenden vakantie-vierende jongelui uit Nederland hun honger stillen met 
spareribs, kipsaté ’s en schnitzels. 

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

Van heinde en verre
De eerste vijf jaar huurden ze het pand maar 
toen de mogelijkheid zich voordeed om de zaak 
te kopen, hebben ze dat gedaan. De zaak ligt in 
de wijk Fenals, een gedeelte wat tegen Lloret 
aan is gebouwd. Jolanda: “Veel mensen vinden 
ons via Google en komen zo op onze Facebook- of 
Instagrampagina terecht. Bij de jeugd gaat het 
vaak via mond-tot-mondreclame”. Als je gaat 
kijken op de Facebookpagina dat zie je dat uit 
heel Nederland jongeren hun weg vinden naar 
‘Kootjes Eetcafé’; foto’s van blije (meestal jonge) 
mensen aan tafel, in afwachting van een lekker 
maaltje. ‘Groeten uit Geffen’, ‘Wijchen in the 
house’, ‘Weert op het terras’, ‘Leidsedammers 
zijn er ook weer’, ‘Groningen in the house’ 

Dirk-Jan en Jolanda Oomen in Lloret de Mar:
“De beste planning is geen planning!”
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zijn bijbehorende onderschriften. Dirk regelt 
in de zaak alles, zoals personeel, bestellingen 
en het te woord staan van vertegenwoordigers. 
Jolanda houdt de keuken draaiende en zorgt 
dat daar alles op rolletjes loopt. Jolanda: “We 
werken zeven dagen per week en maken dagen 
van gemiddeld twaalf uur. We merken wel dat 
het elk jaar een beetje zwaarder wordt. Als je 
rond de honderd uur per week werkt, zeker in 
de maanden juli en augustus, dan hakt dat er op 
een gegeven moment ook wel in. Maar we vinden 
het nog steeds leuk”, zegt Jolanda enthousiast, 
“iedereen die hier komt is altijd blij, iedereen 
lacht en heeft goede zin. Behalve als het regent…” 

Personeel gezocht
Jolanda en Dirk-Jan wonen boven de zaak. 
“Ideaal in de zomer”, zegt Jolanda, “vijftien 
treden omhoog en we zijn thuis. Voor ons 
personeel huren we elk jaar een appartement. 
Wel elk jaar een ander omdat de meeste mensen 

het hier het liefst verhuren voor een lange 
periode of alleen in de zomer. In de drukste 
periode kunnen ze namelijk een veel hogere huur 
vragen.” Net als veel collega-horecaondernemers 
in Nederland kampten ook Jolanda en Dirk-Jan 
met een personeelstekort. Al in het begin van 
het seizoen deden ze een oproep voor extra 
mensen in de keuken en in de bediening. Door 
dit tekort waren ze zelfs gedwongen om de 
openingstijden aan te passen. Nood breekt wet. 

Sponsor in Weert
De afstand van Weert naar Lloret is 1.332 km. Goed 
te rijden met auto of bus dus. Maar tegenwoordig 
is vliegen gemakkelijk en goedkoop. Je kan 
vliegen op de internationale luchthaven Barcelona 
El Prat of op het kleinere Girona Airport. Van 
daaruit rijden bussen af en aan naar Lloret (30 
minuten vanaf Girona, 1,5 uur vanaf Barcelona). 
Jolanda: “In april begint voor ons het seizoen. 
Regelmatig hebben we hele groepen die een 
weekend overkomen, zoals verschillende 
voetbalteams van Weert.” Kootjes Eetcafé was 
tien jaar lang sponsor bij Voetbalclub SV Laar. 
Jolanda legt dat uit; “Dirk voetbalde bij SV 
Laar en een vriend van ons had een sportzaak 
in Nederweert. Zo was het idee ontstaan en zo 
kwam het dat teams van SV Laar voetbalden met 
Kootjes Eetcafé Lloret de Mar als shirtsponsor.” 

Evenementen als het GrandPrix Weekend (11 
en 12 mei 2019) in Barcelona en het Costa 
Brava Toernooi (16 t/m 19 mei 2019) zorgen 
ervoor dat het elk jaar drukker wordt in Lloret. 
Het Costa Brava Toernooi is een internationaal 

voetbaltoernooi voor zowel dames- als herenteams 
van alle niveaus. Naast de voetbalwedstrijden 
biedt het evenement activiteiten, citytrips en 
een avondprogramma met Nederlandse dj’s.

Go with the flow
Eind oktober zit het seizoen er voor Jolanda 
en Dirk-Jan op. Dan gaan ze sluiten voor de 
winterperiode. Jolanda: “Dan is het opruimen, 
schoonmaken en inpakken, net of je elk jaar 
weer verhuist. Kerst en Oud en Nieuw vieren we 
meestal in Nederland met familie en vrienden. 
Wat ons erg opviel toen we na het eerste 
seizoen terugkwamen in Nederland is dat de 
mensen zo gepland leven, gestructureerd, zeg 
maar. Hier in Spanje zie je wel wat de dag je 
brengt. ‘Geen planning is de beste planning’, 
zeggen wij altijd. Dus ik denk dat wij na zo’n 
lange periode in Spanje ook niet meer zouden 
kunnen wennen in Nederland. Wat ik wel mis, 
zijn de lekkere gebakjes, vlaai en kibbeling!”

Bankhangen en binge-watching
In januari gaan ze weer terug naar Spanje 
en beginnen ze langzaamaan weer met de 
voorbereiding van het nieuwe seizoen. Maar zover 
is het nog lang niet. Eerst even genieten van hun 
welverdiende rust in de winterperiode. ‘Want 
wat doen jullie dan?’ is een veel gestelde vraag 
aan Jolanda en Dirk-Jan. “Dan gaan we lekker 
de deur uit, flinke stukken wandelen en dan 
ergens op een terrasje zitten. ‘s Avonds zitten we 
graag op de bank en kijken Nederlandse tv want 
daar hebben we zeven maanden geen tijd voor 
gehad”, lacht Jolanda. “Lekker kneuterig, toch?”
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Op woensdag 19 september jl. vond de zeer 
succesvolle derde editie plaats van het 

‘Weert Magazine VROUWevent’.
Een flitsende avond in een uitverkocht 

Munttheater met entertainment, humor, 
zang, diepgang en als hoogtepunt de 
presentatie van 20 powervrouwen.

Na afloop kleurde de foyer rood, de kleur van 
de verbinding. Een gezellige en sfeervolle 
ontmoeting van deelnemers en publiek.
Volgend jaar op 18 september staat een 

nieuwe editie van het VROUWevent gepland. 

kiek'es
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Weert heeft het afgelopen jaar kennis kun-
nen maken met New York Pizza. Klanten 
reageren zeer positief. De prachtige ligging 
van de zaak, de mooie en schone inrich-
ting, maar vooral de superverse producten 
maken de klanten enthousiast. New York 
Pizza heeft ondertussen een grote klanten-
kring opgebouwd. Vanwege hun verjaardag 
(1 jaar) willen ze u graag trakteren (zie on-
derstaande coupons).
Eigenaar Eilko Meijer koos voor zijn ves-
tiging in Weert de mooiste locatie; direct 
naast de stadsbrug aan het horecaplein 
van het Bassin. De grote ramen bieden een 
prachtig uitzicht op en over de brug en het 
kanaal en ze zorgen voor een mooie licht-
inval in de overzichtelijke zaak. Door het 
open karakter zijn alle handelingen in de 
pizzeria goed te volgen. Natuurlijk draagt 
de geur van versgebakken pizza’s bij aan 

een prettig verblijf. Bij NYP Weert geniet 
je op je gemak van je bestelde pizza. Vers 
uit de oven, zo op je bord! 

Alles vers
NYP heeft een uitgebreide menukaart met 
maar liefst 25 verschillende pizza’s. Maar 
NYP is zo flexibel dat je ook je eigen pizza 
kunt samenstellen die – vanzelfsprekend – 
vers wordt bereid. En letterlijk alles is vers. 
Het deeg wordt met de hand gekneed, al-
tijd verse tomaten en alleen de beste ingre-
diënten, zonder kunstmatige toevoegingen 
(dus geen smaak-, geur, of kleurstoffen), 
zijn goed genoeg. De medewerkers gaan 
met iedere bestelde pizza opnieuw aan de 
slag. Om de pizza tot het laatste stukje lek-
ker te houden, wordt op de rand knoflook-
olie aangebracht.
Natuurlijk zijn er ook vegetarische, en sinds 

25CM NY STYLE BIJ AFHALEN

2e PIZZA
ELKE

GRATIS
Zie voorwaarden op nyp.nl/couponvoorwaarden. Geldig t/m 31-12-2018. 

TAKE-AWAY DEAL  -  COUPON 480

SIDE DISHES
BREADS
CHEESY BREAD 2.99
GARLIC BREAD 2.99
PESTO BREAD 2.99

CHICKEN
CRISPY NUGGETS 
BUFFALO WINGS 
met zoetzure-, barbecue- of knoflooksaus 
GEMARINEERDE BUFFALO WINGS  
Teriyaki Honey, BBQ Sauce,  
Buffalo Hot Sauce, Sweet Chili

PESTO WINGS                                              6 st. 4.75
CHICKEN POPS 4.75
Met mayonaise, zoetzuur, bbq, of knoflooksaus

             
  

DRANKEN
FRISDRANK (blikje 0,33L) 1.50
AQUARIUS (0,5L) 1.95
LIPTON ICE TEA SPARKLING/GREEN (0,5L) 1.95
CHAUDFONTAINE (0,5L)  1.95 
   - FUSION CITROEN (0,5L)
COCA COLA (ZERO)/FANTA (1,5L)  2.95

BIER:  
KORNUIT (blikje 0,33L)  1.85  
 6 blikjes voor de prijs van 5  9.25
PERONI (blikje 0,33L) 2.75

WIJN: 
ROOD (FLES 0,75L)  8.95
WIT (FLES 0,75L)  8.95
ROSÉ (FLES 0,75L)  8.95 

 6 st. 4.75

 12 st. 8.90

 20 st. 12.99

 50 st.  30.00 

BIJ VERKOOP VAN BIER EN/OF WIJN KUNNEN  
WIJ OM EEN IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN.

MINIPIZZA + 1 TOPPING NAAR KEUZE. 
(Wisselend assortiment surprises)

FUNNYMEAL  5.95

+ MUFFIN OF ZONNATURA KNIJPFRUIT 1,- EXTRA

BURGER KITCHEN
CLASSIC BURGER  6.99
CHICKEN BURGER  6.99

PASTA’S
CANNELLONI 9.99 
met spinazie en ricottasaus

LASAGNE BOLOGNESE 9.99 
met oregano en cherrytomaatjes  

SALADES
SIDE SALAD               2.99 
MAALTIJDSALADE NATURAL CHICKEN  5.75
MAALTIJDSALADE TUNA 5.75
MAALTIJDSALADE MIXED SALAD 5.75
Alle salades met Balsamico- of Ceasar dressing

POTATO WEDGES              2.50
Met mayonaise, zoetzuur, bbq, of knoflooksaus

TRIPLE TREAT BOX 
6 Wings, 6 Nuggets, Garlic Bread + 2 sausjes 9.99   

DESSERTS
APPLE CRUMBLE     3.49 
CHOCOLADE LAVA CAKE  1.75
CHOCOLADE MUFFIN  1.75
GIANT CHOCOLATE CHIP COOKIE  1.75
TWO-BITE BROWNIESTM  1.99
CINNAMON BREAD  2.95

BEN & JERRY’S MINI CUP 2.95
BEN & JERRY’S TOPPED 7.95
BEN & JERRY’S PINT 6.95
Mini Cup 150ml: Cookie Dough, Chunky Monkey, Chocolate Fudge 
Brownie, Caramel Chew Chew, Strawberry Cheesecake. Topped 
470ml: Topped Salted Caramel Brownie, Topped Strawberry Swirled, 
Chocolate Fudge Brownie. Pints 500ml: Half Baked, Karamel Sutra, 
Caramel Chew Chew, Chunky Monkey, Cookie Dough.

Non-dairy Chunky Monkey (120ml, vegan) 2.95 
Non-dairy Chocolate Fudge Brownie (500ml, vegan) 7.95

PIZZAROLLS   
MOZZARELLA 4.49
HAM & JALAPEÑO 4.49
PEPPERONI 4.49
SPINACH & CHORIZO 4.49

NEWYORKPIZZA.NL
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ONZE PIZZA’S

DAMN 
 TASTY!

 KIES EEN ANDERE 
BODEM OF EEN GROTERE MAAT 

... OF EEN EXTRA 
TOPPING OP DE RAND

  MAAK JE PIZZA AF...
- KNOFLOOKSAUS
- BUFFALO HOT SAUCE
- SRIRACHA SAUS
- SWEET CHILI
- PESTO

-  KNOFLOOKOLIE  
OP DE RAND

-  GESMOLTEN CHEDDAR 
OVER DE RAND 

-  PARMIGIANO 
REGGIANO OVER  
DE RAND+0.50 +1.25

+1.25

standaard 
gratis

ITALIAN STYLE+2.50

NEW YORK STYLE
LUCHTIGE BODEM  
MET KROKANTE RAND

30CM 
NY STYLE

+2.5044%
GROTER

35CM 
NY STYLE

+4.5096%
GROTER

BEST 
DEAL

UPSIZE 
       YOUR PIZZA

vanaf 30CM 
ITALIAN

+2.5044%
GROTER

BIG 
DEAL

AUTHENTIEKE  
KROKANTE DUNNE BODEM +3.50

30CM  
BIOLOGISCHE 
BODEM

44%
GROTER

KIES EEN SMAAK

KUN JE NIET KIEZEN?
 1 PIZZA, 2 SMAKEN

+0.50

DOUBLE 
          TASTY!

STEL ZELF JE 

PIZZA
SAMEN 

0P NEWYORKPIZZA.NL
1  KIES DE BODEM
2 KIES DE MAAT
3 KIES UIT 40 TOPPINGS

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

CHICKEN FLORENTINE 
CRÈME FRAICHE, MOZZARELLA, 
CHICKEN, KNOFLOOKPULP, RODE UI, 
SPINAZIE, PARMIGIANO REGGIANO 
EN OREGANO.

25CM NY STYLE 

TUNA TREAT  
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
POLE AND LINE TONIJN, 
KAPPERTJES EN RODE UI.

CALIFORNIAN VEGGIE 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, PAPRIKA, CHAMPIGNONS 
EN OLIJVEN.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

MARGHERITA
TOMATENSAUS EN MOZZARELLA.

25CM NY STYLE 

HAWAII  
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HAM EN ANANAS. 

25CM NY STYLE 

HAWAII CHICKEN DELUXE
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, CHICKEN, ANANAS EN 
BBQ SAUS SWIRL.

25CM NY STYLE 

EAST SIDE SHOARMATM

TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
SHOARMA (100% kip) EN GRATIS 
CUPJE KNOFLOOKSAUS  
(ook als calzone).

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

HAM & MUSHROOM
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HAM, CHAMPIGNONS EN 
OREGANO.

HETE KIP 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HETE KIP, KROKANTE IJSBERGSLA 
EN EEN SWEET CHILI SWIRL.

BBQ CHICKEN   
BBQ SAUS, MOZZARELLA, GRILLED 
CHICKEN, PAPRIKA, RODE UI 
EN MAIS (ook verkrijg baar met 
tomatensaus).

25CM NY STYLE 

BROOKLYN STYLE   
TOMATENSAUS, PEPPERONI EN 
3 SOORTEN KAZEN: MOZZARELLA, 
CHEDDAR EN GOUDSE. 

DOWNTOWN DÖNER   
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
DÖNERVLEES, KNOFLOOKSAUS,  
SAMBAL (OPTIONEEL)  
EN IJSBERGSLA.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

VEGAN SHOARMA
TOMATENSAUS, VEGAN KAAS, 
RODE UI, VEGETARISCHE SHOARMA, 
VEGAN KNOFLOOKSWIRL.

BIEFSTUK CHIMICHURRI
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, BIEFSTUKREEPJES, 
GEGRILDE TOMAATJES, LENTE-
UITJES, CHIMICHURRI.

DOUBLE PEPPERONI  
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
PEPPERONI EN NOG  
MEER PEPPERONI.

25CM NY STYLE

25CM NY STYLE 

TANDOORI CHICKEN 
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
TANDOORI CHICKEN, RODE UI EN 
JALAPEÑO PEPER.
  

NEW YORKTM  
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, PAPRIKA, HAM, 
CHAMPIGNONS, RUNDERGEHAKT, 
OLIJVEN, ANANAS EN PEPPERONI.
  

4 CHEESE   
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
CHEDDAR, GOUDSE EN 
GORGONZOLA.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

MEXICAN HOT & SPICY 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
PEPPERONI, JALAPEÑO PEPER, 
RODE UI EN PAPRIKA.

RUCOLA GEITENKAAS
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
GEITENKAAS, CHERRYTOMAAT, 
PESTO EN RUCOLA.

25CM NY STYLE 

MOROCCAN CHICKEN (HALAL)
TOMATENSAUS, MOZZARELLA,  
RODE UI, HARISSA KIP, TOMAAT EN  
KOMKOMMER, KORIANDER EN  
EEN SWIRL VAN KNOFLOOKSAUS.

25CM NY STYLE 

BBQ MEATLOVERS  
BBQ SAUS, MOZZARELLA, 
CHORIZO, HAM, PETERSELIE EN  
PEPPERONI (ook verkrijgbaar  
met tomatensaus). 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE

MOST SOLD

BUFFALO CHICKEN 
MOZZARELLA, CHICKEN, RODE UI, 
CHEDDAR, GOUDSE, PETERSELIE, 
BUFFALO HOT SAUCE EN 
GESMOLTEN CHEDDAR OVER DE 
RAND.

MOZZARELLA DI BUFALA
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
BUFFELMOZZARELLA, GEGRILDE 
TOMAATJES, BRESAOLA, PARMIGIANO 
REGGIANO, RUCOLA.

ZWARTE TRUFFEL 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA,
CHAMPIGNONS, TRUFFEL-
TAPENADE, RUCOLA EN  
PARMIGIANO REGGIANO.

25CM NY STYLE 

30CM BIOLOGISCHE BODEM 30CM BIOLOGISCHE BODEM 30CM BIOLOGISCHE BODEM

CHEF’S TIP

VEGGIE TIP

NEW!

PREMIUM PREMIUM PREMIUM

8.99
VANAF

10.99

10.99

10.99

10.49

10.99

10.99

10.99

11.99

11.99

14.4914.49

11.99

14.49

10.497.99 10.498.99

10.99

10.99

10.99 10.99 10.99

11.99

PRIJS GELDIG BIJ BEZORGEN. ONZE PIZZA’S ZIJN ALL NATURAL EN DUS VRIJ VAN KUNSTMATIGE TOEVOEGINGEN.

11.99 11.99

3E TOPPING GRATIS!

Bassin 2, WEERT, 0495-745 298 
7 DAGEN GEOPEND VAN 16:00 - 22:00 UUR.

SIDE DISHES
BREADS
CHEESY BREAD 2.99
GARLIC BREAD 2.99
PESTO BREAD 2.99

CHICKEN
CRISPY NUGGETS 
BUFFALO WINGS 
met zoetzure-, barbecue- of knoflooksaus 
GEMARINEERDE BUFFALO WINGS  
Teriyaki Honey, BBQ Sauce,  
Buffalo Hot Sauce, Sweet Chili

PESTO WINGS                                              6 st. 4.75
CHICKEN POPS 4.75
Met mayonaise, zoetzuur, bbq, of knoflooksaus

             
  

DRANKEN
FRISDRANK (blikje 0,33L) 1.50
AQUARIUS (0,5L) 1.95
LIPTON ICE TEA SPARKLING/GREEN (0,5L) 1.95
CHAUDFONTAINE (0,5L)  1.95 
   - FUSION CITROEN (0,5L)
COCA COLA (ZERO)/FANTA (1,5L)  2.95

BIER:  
KORNUIT (blikje 0,33L)  1.85  
 6 blikjes voor de prijs van 5  9.25
PERONI (blikje 0,33L) 2.75

WIJN: 
ROOD (FLES 0,75L)  8.95
WIT (FLES 0,75L)  8.95
ROSÉ (FLES 0,75L)  8.95 

 6 st. 4.75

 12 st. 8.90

 20 st. 12.99

 50 st.  30.00 

BIJ VERKOOP VAN BIER EN/OF WIJN KUNNEN  
WIJ OM EEN IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN.

MINIPIZZA + 1 TOPPING NAAR KEUZE. 
(Wisselend assortiment surprises)

FUNNYMEAL  5.95

+ MUFFIN OF ZONNATURA KNIJPFRUIT 1,- EXTRA

BURGER KITCHEN
CLASSIC BURGER  6.99
CHICKEN BURGER  6.99

PASTA’S
CANNELLONI 9.99 
met spinazie en ricottasaus

LASAGNE BOLOGNESE 9.99 
met oregano en cherrytomaatjes  

SALADES
SIDE SALAD               2.99 
MAALTIJDSALADE NATURAL CHICKEN  5.75
MAALTIJDSALADE TUNA 5.75
MAALTIJDSALADE MIXED SALAD 5.75
Alle salades met Balsamico- of Ceasar dressing

POTATO WEDGES              2.50
Met mayonaise, zoetzuur, bbq, of knoflooksaus

TRIPLE TREAT BOX 
6 Wings, 6 Nuggets, Garlic Bread + 2 sausjes 9.99   

DESSERTS
APPLE CRUMBLE     3.49 
CHOCOLADE LAVA CAKE  1.75
CHOCOLADE MUFFIN  1.75
GIANT CHOCOLATE CHIP COOKIE  1.75
TWO-BITE BROWNIESTM  1.99
CINNAMON BREAD  2.95

BEN & JERRY’S MINI CUP 2.95
BEN & JERRY’S TOPPED 7.95
BEN & JERRY’S PINT 6.95
Mini Cup 150ml: Cookie Dough, Chunky Monkey, Chocolate Fudge 
Brownie, Caramel Chew Chew, Strawberry Cheesecake. Topped 
470ml: Topped Salted Caramel Brownie, Topped Strawberry Swirled, 
Chocolate Fudge Brownie. Pints 500ml: Half Baked, Karamel Sutra, 
Caramel Chew Chew, Chunky Monkey, Cookie Dough.

Non-dairy Chunky Monkey (120ml, vegan) 2.95 
Non-dairy Chocolate Fudge Brownie (500ml, vegan) 7.95

PIZZAROLLS   
MOZZARELLA 4.49
HAM & JALAPEÑO 4.49
PEPPERONI 4.49
SPINACH & CHORIZO 4.49

NEWYORKPIZZA.NL
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ONZE PIZZA’S

DAMN 
 TASTY!

 KIES EEN ANDERE 
BODEM OF EEN GROTERE MAAT 

... OF EEN EXTRA 
TOPPING OP DE RAND

  MAAK JE PIZZA AF...
- KNOFLOOKSAUS
- BUFFALO HOT SAUCE
- SRIRACHA SAUS
- SWEET CHILI
- PESTO

-  KNOFLOOKOLIE  
OP DE RAND

-  GESMOLTEN CHEDDAR 
OVER DE RAND 

-  PARMIGIANO 
REGGIANO OVER  
DE RAND+0.50 +1.25

+1.25

standaard 
gratis

ITALIAN STYLE+2.50

NEW YORK STYLE
LUCHTIGE BODEM  
MET KROKANTE RAND

30CM 
NY STYLE

+2.5044%
GROTER

35CM 
NY STYLE

+4.5096%
GROTER

BEST 
DEAL

UPSIZE 
       YOUR PIZZA

vanaf 30CM 
ITALIAN

+2.5044%
GROTER

BIG 
DEAL

AUTHENTIEKE  
KROKANTE DUNNE BODEM +3.50

30CM  
BIOLOGISCHE 
BODEM

44%
GROTER

KIES EEN SMAAK

KUN JE NIET KIEZEN?
 1 PIZZA, 2 SMAKEN

+0.50

DOUBLE 
          TASTY!

STEL ZELF JE 

PIZZA
SAMEN 

0P NEWYORKPIZZA.NL
1  KIES DE BODEM
2 KIES DE MAAT
3 KIES UIT 40 TOPPINGS

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

CHICKEN FLORENTINE 
CRÈME FRAICHE, MOZZARELLA, 
CHICKEN, KNOFLOOKPULP, RODE UI, 
SPINAZIE, PARMIGIANO REGGIANO 
EN OREGANO.

25CM NY STYLE 

TUNA TREAT  
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
POLE AND LINE TONIJN, 
KAPPERTJES EN RODE UI.

CALIFORNIAN VEGGIE 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, PAPRIKA, CHAMPIGNONS 
EN OLIJVEN.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

MARGHERITA
TOMATENSAUS EN MOZZARELLA.

25CM NY STYLE 

HAWAII  
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HAM EN ANANAS. 

25CM NY STYLE 

HAWAII CHICKEN DELUXE
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, CHICKEN, ANANAS EN 
BBQ SAUS SWIRL.

25CM NY STYLE 

EAST SIDE SHOARMATM

TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
SHOARMA (100% kip) EN GRATIS 
CUPJE KNOFLOOKSAUS  
(ook als calzone).

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

HAM & MUSHROOM
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HAM, CHAMPIGNONS EN 
OREGANO.

HETE KIP 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HETE KIP, KROKANTE IJSBERGSLA 
EN EEN SWEET CHILI SWIRL.

BBQ CHICKEN   
BBQ SAUS, MOZZARELLA, GRILLED 
CHICKEN, PAPRIKA, RODE UI 
EN MAIS (ook verkrijg baar met 
tomatensaus).

25CM NY STYLE 

BROOKLYN STYLE   
TOMATENSAUS, PEPPERONI EN 
3 SOORTEN KAZEN: MOZZARELLA, 
CHEDDAR EN GOUDSE. 

DOWNTOWN DÖNER   
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
DÖNERVLEES, KNOFLOOKSAUS,  
SAMBAL (OPTIONEEL)  
EN IJSBERGSLA.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

VEGAN SHOARMA
TOMATENSAUS, VEGAN KAAS, 
RODE UI, VEGETARISCHE SHOARMA, 
VEGAN KNOFLOOKSWIRL.

BIEFSTUK CHIMICHURRI
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, BIEFSTUKREEPJES, 
GEGRILDE TOMAATJES, LENTE-
UITJES, CHIMICHURRI.

DOUBLE PEPPERONI  
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
PEPPERONI EN NOG  
MEER PEPPERONI.

25CM NY STYLE

25CM NY STYLE 

TANDOORI CHICKEN 
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
TANDOORI CHICKEN, RODE UI EN 
JALAPEÑO PEPER.
  

NEW YORKTM  
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, PAPRIKA, HAM, 
CHAMPIGNONS, RUNDERGEHAKT, 
OLIJVEN, ANANAS EN PEPPERONI.
  

4 CHEESE   
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
CHEDDAR, GOUDSE EN 
GORGONZOLA.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

MEXICAN HOT & SPICY 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
PEPPERONI, JALAPEÑO PEPER, 
RODE UI EN PAPRIKA.

RUCOLA GEITENKAAS
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
GEITENKAAS, CHERRYTOMAAT, 
PESTO EN RUCOLA.

25CM NY STYLE 

MOROCCAN CHICKEN (HALAL)
TOMATENSAUS, MOZZARELLA,  
RODE UI, HARISSA KIP, TOMAAT EN  
KOMKOMMER, KORIANDER EN  
EEN SWIRL VAN KNOFLOOKSAUS.

25CM NY STYLE 

BBQ MEATLOVERS  
BBQ SAUS, MOZZARELLA, 
CHORIZO, HAM, PETERSELIE EN  
PEPPERONI (ook verkrijgbaar  
met tomatensaus). 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE

MOST SOLD

BUFFALO CHICKEN 
MOZZARELLA, CHICKEN, RODE UI, 
CHEDDAR, GOUDSE, PETERSELIE, 
BUFFALO HOT SAUCE EN 
GESMOLTEN CHEDDAR OVER DE 
RAND.

MOZZARELLA DI BUFALA
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
BUFFELMOZZARELLA, GEGRILDE 
TOMAATJES, BRESAOLA, PARMIGIANO 
REGGIANO, RUCOLA.

ZWARTE TRUFFEL 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA,
CHAMPIGNONS, TRUFFEL-
TAPENADE, RUCOLA EN  
PARMIGIANO REGGIANO.

25CM NY STYLE 

30CM BIOLOGISCHE BODEM 30CM BIOLOGISCHE BODEM 30CM BIOLOGISCHE BODEM

CHEF’S TIP

VEGGIE TIP

NEW!

PREMIUM PREMIUM PREMIUM

8.99
VANAF

10.99

10.99

10.99

10.49

10.99

10.99

10.99

11.99

11.99

14.4914.49

11.99

14.49

10.497.99 10.498.99

10.99

10.99

10.99 10.99 10.99

11.99

PRIJS GELDIG BIJ BEZORGEN. ONZE PIZZA’S ZIJN ALL NATURAL EN DUS VRIJ VAN KUNSTMATIGE TOEVOEGINGEN.

11.99 11.99

3E TOPPING GRATIS!

Bassin 2, WEERT, 0495-745 298 
7 DAGEN GEOPEND VAN 16:00 - 22:00 UUR.

New York Pizza 1 jaar in Weert

PIZZA'S 
AFHALEN    

AL 
VANAF €5

http://nyp.nl/couponvoorwaarden.
http://newyorkpizza.nl/
http://newyorkpizza.nl/
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Wel zo makkelijk! Door het gebruik van in-
ductietassen is een warm gerecht gegaran-
deerd. Voor Weert en Nederweert geldt dat 
je bestelling binnen een half uur bezorgd 
wordt. Snel, lekker, vers en warm, dát is 
NYP!

Een klacht? Vertel het!
Omdat iedereen andere wensen heeft en 
andere eisen stelt, kan er wel eens iets mis-
gaan. Het team van NYP weet daar altijd 
raad mee. We zoeken samen naar een op-
lossing en in een voorkomend geval krijg je 
een nieuwe bestelling. Zo doen we dat bij 
NYP. Eigenaar Eilko heeft meer succesvolle 
filialen in het land. Hij weet als geen an-
der dat een tevreden klant terugkomt. Zo 
werkt het team in Weert alweer een jaar 
en is dat van plan nog veel jaren te doen. 
Hartelijk welkom!

kort zelfs veganistische, pizza’s. 
Maar er is meer dan pizza’s. Wat dacht je 
van heerlijke pasta’s, cannelloni met spi-
nazie en ricottasaus of lasagne bolognese, 
salades, hamburgers, kipburgers of - wings 
en - nuggets. Een overheerlijk ijsje van Ben 
& Jerry, maakt een bezoekje aan NYP áf!

Kwaliteit proef je
Een goede pizza heeft een goede bodem. 
Bij New York Pizza wordt uitsluitend ge-
werkt met deeg van eigen handfabrikaat. 
Zo’n perfecte dunne Italiaanse bodem is de 
ideale basis voor een overheerlijke pizza. 
De pizzabakkers worden in de eigen zaak 
opgeleid waar za alle fijne kneepjes van het 
vak leren.                                                                  
Natuurlijk kun je bij NYP aan het Bassin alle 
gerechten afhalen. Bestellen (telefonisch 
of via internet) en (thuis) laten bezorgen! 

SIDE DISHES

DRANKEN
FRISDRANK (blikje 0,33L) 1.50
AQUARIUS (0,5L) 1.95
LIPTON ICE TEA SPARKLING/GREEN (0,5L) 1.95
CHAUDFONTAINE (0,5L)  1.95 
   - FUSION CITROEN (0,5L)
COCA COLA (ZERO)/FANTA (1,5L)  2.95

BIER:  
KORNUIT (blikje 0,33L)  1.85  
 6 blikjes voor de prijs van 5  9.25
PERONI (blikje 0,33L) 2.75

WIJN: 
ROOD (FLES 0,75L)  8.95
WIT (FLES 0,75L)  8.95
ROSÉ (FLES 0,75L)  8.95 

BIJ VERKOOP VAN BIER EN/OF WIJN KUNNEN  
WIJ OM EEN IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN.

BREADS
CHEESY BREAD 2.99
GARLIC BREAD 2.99
PESTO BREAD 2.99

CHICKEN
CRISPY NUGGETS 
BUFFALO WINGS 
met zoetzure-, barbecue- of knoflooksaus 
GEMARINEERDE BUFFALO WINGS  
Teriyaki Honey, BBQ Sauce,  
Buffalo Hot Sauce, Sweet Chili

NEW! MEXICAN WINGS 6 st. 4.75
PESTO WINGS 6 st. 4.75
SRIRACHA WINGS 6 st. 4.75
CHICKEN POPS 4.75
Met mayonaise, zoetzuur, bbq, of knoflooksaus              

 6 st. 4.75

 12 st. 8.90

 20 st. 12.99

 50 st.  30.00 

MINIPIZZA + 1 TOPPING NAAR KEUZE. (Wisselend assortiment surprises)

FUNNYMEAL  5.95

+ MUFFIN OF ZONNATURA KNIJPFRUIT 1,- EXTRA

BURGER KITCHEN
CLASSIC BURGER  6.99
CHICKEN BURGER  6.99

PASTA’S
CANNELLONI 9.99 
met spinazie en ricottasaus

LASAGNE BOLOGNESE 9.99 
met oregano en cherrytomaatjes  

SALADES
SIDE SALAD               2.99 
MAALTIJDSALADE NATURAL CHICKEN  5.75
MAALTIJDSALADE TUNA 5.75
MAALTIJDSALADE MIXED SALAD 5.75
Alle salades met Balsamico- of Ceasar dressing

POTATO WEDGES              2.50
Met mayonaise, zoetzuur, bbq, of knoflooksaus

TRIPLE TREAT BOX 
6 Wings, 6 Nuggets, Garlic Bread + 2 sausjes 9.99   

DESSERTS
NEW! CHOCOLADE MOUSSE     2.95 
APPLE CRUMBLE     3.49 
CHOCOLADE LAVA CAKE  1.99
CHOCOLADE MUFFIN  1.75
GIANT CHOCOLATE CHIP COOKIE  1.99
TWO-BITE BROWNIESTM  1.99
CINNAMON BREAD  2.95

BEN & JERRY’S MINI CUP 2.95
BEN & JERRY’S TOPPED 7.95
BEN & JERRY’S PINT 6.95
Mini Cup 150ml: Cookie Dough, Chunky Monkey, Chocolate Fudge Brownie,  
Caramel Chew Chew, Strawberry Cheesecake. Topped 470ml: Topped Salted  
Caramel Brownie, Topped Strawberry Swirled, Chocolate Fudge Brownie. 
Pints 500ml: Half Baked, Karamel Sutra, Caramel Chew Chew, Chunky Monkey, Cookie Dough.

Non-dairy Chunky Monkey (120ml, vegan) 2.95 
Non-dairy Chocolate Fudge Brownie (500ml, vegan) 7.95

PIZZAROLLS   
MOZZARELLA 4.49
HAM & JALAPEÑO 4.49
PEPPERONI 4.49
SPINACH & CHORIZO 4.49

BIJ BEZORGEN

3 = 2
Zie voorwaarden op nyp.nl/couponvoorwaarden. Geldig t/m 31-12-2018. 

TRIPLE DEAL  -  COUPON 472

SIDE DISHES
BREADS
CHEESY BREAD 2.99
GARLIC BREAD 2.99
PESTO BREAD 2.99

CHICKEN
CRISPY NUGGETS 
BUFFALO WINGS 
met zoetzure-, barbecue- of knoflooksaus 
GEMARINEERDE BUFFALO WINGS  
Teriyaki Honey, BBQ Sauce,  
Buffalo Hot Sauce, Sweet Chili

PESTO WINGS                                              6 st. 4.75
CHICKEN POPS 4.75
Met mayonaise, zoetzuur, bbq, of knoflooksaus

             
  

DRANKEN
FRISDRANK (blikje 0,33L) 1.50
AQUARIUS (0,5L) 1.95
LIPTON ICE TEA SPARKLING/GREEN (0,5L) 1.95
CHAUDFONTAINE (0,5L)  1.95 
   - FUSION CITROEN (0,5L)
COCA COLA (ZERO)/FANTA (1,5L)  2.95

BIER:  
KORNUIT (blikje 0,33L)  1.85  
 6 blikjes voor de prijs van 5  9.25
PERONI (blikje 0,33L) 2.75

WIJN: 
ROOD (FLES 0,75L)  8.95
WIT (FLES 0,75L)  8.95
ROSÉ (FLES 0,75L)  8.95 

 6 st. 4.75

 12 st. 8.90

 20 st. 12.99

 50 st.  30.00 

BIJ VERKOOP VAN BIER EN/OF WIJN KUNNEN  
WIJ OM EEN IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN.

MINIPIZZA + 1 TOPPING NAAR KEUZE. 
(Wisselend assortiment surprises)

FUNNYMEAL  5.95

+ MUFFIN OF ZONNATURA KNIJPFRUIT 1,- EXTRA

BURGER KITCHEN
CLASSIC BURGER  6.99
CHICKEN BURGER  6.99

PASTA’S
CANNELLONI 9.99 
met spinazie en ricottasaus

LASAGNE BOLOGNESE 9.99 
met oregano en cherrytomaatjes  

SALADES
SIDE SALAD               2.99 
MAALTIJDSALADE NATURAL CHICKEN  5.75
MAALTIJDSALADE TUNA 5.75
MAALTIJDSALADE MIXED SALAD 5.75
Alle salades met Balsamico- of Ceasar dressing

POTATO WEDGES              2.50
Met mayonaise, zoetzuur, bbq, of knoflooksaus

TRIPLE TREAT BOX 
6 Wings, 6 Nuggets, Garlic Bread + 2 sausjes 9.99   

DESSERTS
APPLE CRUMBLE     3.49 
CHOCOLADE LAVA CAKE  1.75
CHOCOLADE MUFFIN  1.75
GIANT CHOCOLATE CHIP COOKIE  1.75
TWO-BITE BROWNIESTM  1.99
CINNAMON BREAD  2.95

BEN & JERRY’S MINI CUP 2.95
BEN & JERRY’S TOPPED 7.95
BEN & JERRY’S PINT 6.95
Mini Cup 150ml: Cookie Dough, Chunky Monkey, Chocolate Fudge 
Brownie, Caramel Chew Chew, Strawberry Cheesecake. Topped 
470ml: Topped Salted Caramel Brownie, Topped Strawberry Swirled, 
Chocolate Fudge Brownie. Pints 500ml: Half Baked, Karamel Sutra, 
Caramel Chew Chew, Chunky Monkey, Cookie Dough.

Non-dairy Chunky Monkey (120ml, vegan) 2.95 
Non-dairy Chocolate Fudge Brownie (500ml, vegan) 7.95

PIZZAROLLS   
MOZZARELLA 4.49
HAM & JALAPEÑO 4.49
PEPPERONI 4.49
SPINACH & CHORIZO 4.49

NEWYORKPIZZA.NL
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ONZE PIZZA’S

DAMN 
 TASTY!

 KIES EEN ANDERE 
BODEM OF EEN GROTERE MAAT 

... OF EEN EXTRA 
TOPPING OP DE RAND

  MAAK JE PIZZA AF...
- KNOFLOOKSAUS
- BUFFALO HOT SAUCE
- SRIRACHA SAUS
- SWEET CHILI
- PESTO

-  KNOFLOOKOLIE  
OP DE RAND

-  GESMOLTEN CHEDDAR 
OVER DE RAND 

-  PARMIGIANO 
REGGIANO OVER  
DE RAND+0.50 +1.25

+1.25

standaard 
gratis

ITALIAN STYLE+2.50

NEW YORK STYLE
LUCHTIGE BODEM  
MET KROKANTE RAND

30CM 
NY STYLE

+2.5044%
GROTER

35CM 
NY STYLE

+4.5096%
GROTER

BEST 
DEAL

UPSIZE 
       YOUR PIZZA

vanaf 30CM 
ITALIAN

+2.5044%
GROTER

BIG 
DEAL

AUTHENTIEKE  
KROKANTE DUNNE BODEM +3.50

30CM  
BIOLOGISCHE 
BODEM

44%
GROTER

KIES EEN SMAAK

KUN JE NIET KIEZEN?
 1 PIZZA, 2 SMAKEN

+0.50

DOUBLE 
          TASTY!

STEL ZELF JE 

PIZZA
SAMEN 

0P NEWYORKPIZZA.NL
1  KIES DE BODEM
2 KIES DE MAAT
3 KIES UIT 40 TOPPINGS

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

CHICKEN FLORENTINE 
CRÈME FRAICHE, MOZZARELLA, 
CHICKEN, KNOFLOOKPULP, RODE UI, 
SPINAZIE, PARMIGIANO REGGIANO 
EN OREGANO.

25CM NY STYLE 

TUNA TREAT  
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
POLE AND LINE TONIJN, 
KAPPERTJES EN RODE UI.

CALIFORNIAN VEGGIE 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, PAPRIKA, CHAMPIGNONS 
EN OLIJVEN.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

MARGHERITA
TOMATENSAUS EN MOZZARELLA.

25CM NY STYLE 

HAWAII  
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HAM EN ANANAS. 

25CM NY STYLE 

HAWAII CHICKEN DELUXE
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, CHICKEN, ANANAS EN 
BBQ SAUS SWIRL.

25CM NY STYLE 

EAST SIDE SHOARMATM

TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
SHOARMA (100% kip) EN GRATIS 
CUPJE KNOFLOOKSAUS  
(ook als calzone).

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

HAM & MUSHROOM
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HAM, CHAMPIGNONS EN 
OREGANO.

HETE KIP 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HETE KIP, KROKANTE IJSBERGSLA 
EN EEN SWEET CHILI SWIRL.

BBQ CHICKEN   
BBQ SAUS, MOZZARELLA, GRILLED 
CHICKEN, PAPRIKA, RODE UI 
EN MAIS (ook verkrijg baar met 
tomatensaus).

25CM NY STYLE 

BROOKLYN STYLE   
TOMATENSAUS, PEPPERONI EN 
3 SOORTEN KAZEN: MOZZARELLA, 
CHEDDAR EN GOUDSE. 

DOWNTOWN DÖNER   
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
DÖNERVLEES, KNOFLOOKSAUS,  
SAMBAL (OPTIONEEL)  
EN IJSBERGSLA.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

VEGAN SHOARMA
TOMATENSAUS, VEGAN KAAS, 
RODE UI, VEGETARISCHE SHOARMA, 
VEGAN KNOFLOOKSWIRL.

BIEFSTUK CHIMICHURRI
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, BIEFSTUKREEPJES, 
GEGRILDE TOMAATJES, LENTE-
UITJES, CHIMICHURRI.

DOUBLE PEPPERONI  
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
PEPPERONI EN NOG  
MEER PEPPERONI.

25CM NY STYLE

25CM NY STYLE 

TANDOORI CHICKEN 
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
TANDOORI CHICKEN, RODE UI EN 
JALAPEÑO PEPER.
  

NEW YORKTM  
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, PAPRIKA, HAM, 
CHAMPIGNONS, RUNDERGEHAKT, 
OLIJVEN, ANANAS EN PEPPERONI.
  

4 CHEESE   
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
CHEDDAR, GOUDSE EN 
GORGONZOLA.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

MEXICAN HOT & SPICY 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
PEPPERONI, JALAPEÑO PEPER, 
RODE UI EN PAPRIKA.

RUCOLA GEITENKAAS
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
GEITENKAAS, CHERRYTOMAAT, 
PESTO EN RUCOLA.

25CM NY STYLE 

MOROCCAN CHICKEN (HALAL)
TOMATENSAUS, MOZZARELLA,  
RODE UI, HARISSA KIP, TOMAAT EN  
KOMKOMMER, KORIANDER EN  
EEN SWIRL VAN KNOFLOOKSAUS.

25CM NY STYLE 

BBQ MEATLOVERS  
BBQ SAUS, MOZZARELLA, 
CHORIZO, HAM, PETERSELIE EN  
PEPPERONI (ook verkrijgbaar  
met tomatensaus). 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE

MOST SOLD

BUFFALO CHICKEN 
MOZZARELLA, CHICKEN, RODE UI, 
CHEDDAR, GOUDSE, PETERSELIE, 
BUFFALO HOT SAUCE EN 
GESMOLTEN CHEDDAR OVER DE 
RAND.

MOZZARELLA DI BUFALA
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
BUFFELMOZZARELLA, GEGRILDE 
TOMAATJES, BRESAOLA, PARMIGIANO 
REGGIANO, RUCOLA.

ZWARTE TRUFFEL 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA,
CHAMPIGNONS, TRUFFEL-
TAPENADE, RUCOLA EN  
PARMIGIANO REGGIANO.

25CM NY STYLE 

30CM BIOLOGISCHE BODEM 30CM BIOLOGISCHE BODEM 30CM BIOLOGISCHE BODEM

CHEF’S TIP

VEGGIE TIP

NEW!

PREMIUM PREMIUM PREMIUM

8.99
VANAF

10.99

10.99

10.99

10.49

10.99

10.99

10.99

11.99

11.99

14.4914.49

11.99

14.49

10.497.99 10.498.99

10.99

10.99

10.99 10.99 10.99

11.99

PRIJS GELDIG BIJ BEZORGEN. ONZE PIZZA’S ZIJN ALL NATURAL EN DUS VRIJ VAN KUNSTMATIGE TOEVOEGINGEN.

11.99 11.99

3E TOPPING GRATIS!

Bassin 2, WEERT, 0495-745 298 
7 DAGEN GEOPEND VAN 16:00 - 22:00 UUR.

SIDE DISHES
BREADS
CHEESY BREAD 2.99
GARLIC BREAD 2.99
PESTO BREAD 2.99

CHICKEN
CRISPY NUGGETS 
BUFFALO WINGS 
met zoetzure-, barbecue- of knoflooksaus 
GEMARINEERDE BUFFALO WINGS  
Teriyaki Honey, BBQ Sauce,  
Buffalo Hot Sauce, Sweet Chili

PESTO WINGS                                              6 st. 4.75
CHICKEN POPS 4.75
Met mayonaise, zoetzuur, bbq, of knoflooksaus

             
  

DRANKEN
FRISDRANK (blikje 0,33L) 1.50
AQUARIUS (0,5L) 1.95
LIPTON ICE TEA SPARKLING/GREEN (0,5L) 1.95
CHAUDFONTAINE (0,5L)  1.95 
   - FUSION CITROEN (0,5L)
COCA COLA (ZERO)/FANTA (1,5L)  2.95

BIER:  
KORNUIT (blikje 0,33L)  1.85  
 6 blikjes voor de prijs van 5  9.25
PERONI (blikje 0,33L) 2.75

WIJN: 
ROOD (FLES 0,75L)  8.95
WIT (FLES 0,75L)  8.95
ROSÉ (FLES 0,75L)  8.95 

 6 st. 4.75

 12 st. 8.90

 20 st. 12.99

 50 st.  30.00 

BIJ VERKOOP VAN BIER EN/OF WIJN KUNNEN  
WIJ OM EEN IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN.

MINIPIZZA + 1 TOPPING NAAR KEUZE. 
(Wisselend assortiment surprises)

FUNNYMEAL  5.95

+ MUFFIN OF ZONNATURA KNIJPFRUIT 1,- EXTRA

BURGER KITCHEN
CLASSIC BURGER  6.99
CHICKEN BURGER  6.99

PASTA’S
CANNELLONI 9.99 
met spinazie en ricottasaus

LASAGNE BOLOGNESE 9.99 
met oregano en cherrytomaatjes  

SALADES
SIDE SALAD               2.99 
MAALTIJDSALADE NATURAL CHICKEN  5.75
MAALTIJDSALADE TUNA 5.75
MAALTIJDSALADE MIXED SALAD 5.75
Alle salades met Balsamico- of Ceasar dressing

POTATO WEDGES              2.50
Met mayonaise, zoetzuur, bbq, of knoflooksaus

TRIPLE TREAT BOX 
6 Wings, 6 Nuggets, Garlic Bread + 2 sausjes 9.99   

DESSERTS
APPLE CRUMBLE     3.49 
CHOCOLADE LAVA CAKE  1.75
CHOCOLADE MUFFIN  1.75
GIANT CHOCOLATE CHIP COOKIE  1.75
TWO-BITE BROWNIESTM  1.99
CINNAMON BREAD  2.95

BEN & JERRY’S MINI CUP 2.95
BEN & JERRY’S TOPPED 7.95
BEN & JERRY’S PINT 6.95
Mini Cup 150ml: Cookie Dough, Chunky Monkey, Chocolate Fudge 
Brownie, Caramel Chew Chew, Strawberry Cheesecake. Topped 
470ml: Topped Salted Caramel Brownie, Topped Strawberry Swirled, 
Chocolate Fudge Brownie. Pints 500ml: Half Baked, Karamel Sutra, 
Caramel Chew Chew, Chunky Monkey, Cookie Dough.

Non-dairy Chunky Monkey (120ml, vegan) 2.95 
Non-dairy Chocolate Fudge Brownie (500ml, vegan) 7.95

PIZZAROLLS   
MOZZARELLA 4.49
HAM & JALAPEÑO 4.49
PEPPERONI 4.49
SPINACH & CHORIZO 4.49

NEWYORKPIZZA.NL
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ONZE PIZZA’S

DAMN 
 TASTY!

 KIES EEN ANDERE 
BODEM OF EEN GROTERE MAAT 

... OF EEN EXTRA 
TOPPING OP DE RAND

  MAAK JE PIZZA AF...
- KNOFLOOKSAUS
- BUFFALO HOT SAUCE
- SRIRACHA SAUS
- SWEET CHILI
- PESTO

-  KNOFLOOKOLIE  
OP DE RAND

-  GESMOLTEN CHEDDAR 
OVER DE RAND 

-  PARMIGIANO 
REGGIANO OVER  
DE RAND+0.50 +1.25

+1.25

standaard 
gratis

ITALIAN STYLE+2.50

NEW YORK STYLE
LUCHTIGE BODEM  
MET KROKANTE RAND

30CM 
NY STYLE

+2.5044%
GROTER

35CM 
NY STYLE

+4.5096%
GROTER

BEST 
DEAL

UPSIZE 
       YOUR PIZZA

vanaf 30CM 
ITALIAN

+2.5044%
GROTER

BIG 
DEAL

AUTHENTIEKE  
KROKANTE DUNNE BODEM +3.50

30CM  
BIOLOGISCHE 
BODEM

44%
GROTER

KIES EEN SMAAK

KUN JE NIET KIEZEN?
 1 PIZZA, 2 SMAKEN

+0.50

DOUBLE 
          TASTY!

STEL ZELF JE 

PIZZA
SAMEN 

0P NEWYORKPIZZA.NL
1  KIES DE BODEM
2 KIES DE MAAT
3 KIES UIT 40 TOPPINGS

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

CHICKEN FLORENTINE 
CRÈME FRAICHE, MOZZARELLA, 
CHICKEN, KNOFLOOKPULP, RODE UI, 
SPINAZIE, PARMIGIANO REGGIANO 
EN OREGANO.

25CM NY STYLE 

TUNA TREAT  
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
POLE AND LINE TONIJN, 
KAPPERTJES EN RODE UI.

CALIFORNIAN VEGGIE 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, PAPRIKA, CHAMPIGNONS 
EN OLIJVEN.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

MARGHERITA
TOMATENSAUS EN MOZZARELLA.

25CM NY STYLE 

HAWAII  
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HAM EN ANANAS. 

25CM NY STYLE 

HAWAII CHICKEN DELUXE
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, CHICKEN, ANANAS EN 
BBQ SAUS SWIRL.

25CM NY STYLE 

EAST SIDE SHOARMATM

TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
SHOARMA (100% kip) EN GRATIS 
CUPJE KNOFLOOKSAUS  
(ook als calzone).

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

HAM & MUSHROOM
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HAM, CHAMPIGNONS EN 
OREGANO.

HETE KIP 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HETE KIP, KROKANTE IJSBERGSLA 
EN EEN SWEET CHILI SWIRL.

BBQ CHICKEN   
BBQ SAUS, MOZZARELLA, GRILLED 
CHICKEN, PAPRIKA, RODE UI 
EN MAIS (ook verkrijg baar met 
tomatensaus).

25CM NY STYLE 

BROOKLYN STYLE   
TOMATENSAUS, PEPPERONI EN 
3 SOORTEN KAZEN: MOZZARELLA, 
CHEDDAR EN GOUDSE. 

DOWNTOWN DÖNER   
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
DÖNERVLEES, KNOFLOOKSAUS,  
SAMBAL (OPTIONEEL)  
EN IJSBERGSLA.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

VEGAN SHOARMA
TOMATENSAUS, VEGAN KAAS, 
RODE UI, VEGETARISCHE SHOARMA, 
VEGAN KNOFLOOKSWIRL.

BIEFSTUK CHIMICHURRI
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, BIEFSTUKREEPJES, 
GEGRILDE TOMAATJES, LENTE-
UITJES, CHIMICHURRI.

DOUBLE PEPPERONI  
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
PEPPERONI EN NOG  
MEER PEPPERONI.

25CM NY STYLE

25CM NY STYLE 

TANDOORI CHICKEN 
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
TANDOORI CHICKEN, RODE UI EN 
JALAPEÑO PEPER.
  

NEW YORKTM  
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, PAPRIKA, HAM, 
CHAMPIGNONS, RUNDERGEHAKT, 
OLIJVEN, ANANAS EN PEPPERONI.
  

4 CHEESE   
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
CHEDDAR, GOUDSE EN 
GORGONZOLA.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

MEXICAN HOT & SPICY 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
PEPPERONI, JALAPEÑO PEPER, 
RODE UI EN PAPRIKA.

RUCOLA GEITENKAAS
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
GEITENKAAS, CHERRYTOMAAT, 
PESTO EN RUCOLA.

25CM NY STYLE 

MOROCCAN CHICKEN (HALAL)
TOMATENSAUS, MOZZARELLA,  
RODE UI, HARISSA KIP, TOMAAT EN  
KOMKOMMER, KORIANDER EN  
EEN SWIRL VAN KNOFLOOKSAUS.

25CM NY STYLE 

BBQ MEATLOVERS  
BBQ SAUS, MOZZARELLA, 
CHORIZO, HAM, PETERSELIE EN  
PEPPERONI (ook verkrijgbaar  
met tomatensaus). 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE

MOST SOLD

BUFFALO CHICKEN 
MOZZARELLA, CHICKEN, RODE UI, 
CHEDDAR, GOUDSE, PETERSELIE, 
BUFFALO HOT SAUCE EN 
GESMOLTEN CHEDDAR OVER DE 
RAND.

MOZZARELLA DI BUFALA
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
BUFFELMOZZARELLA, GEGRILDE 
TOMAATJES, BRESAOLA, PARMIGIANO 
REGGIANO, RUCOLA.

ZWARTE TRUFFEL 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA,
CHAMPIGNONS, TRUFFEL-
TAPENADE, RUCOLA EN  
PARMIGIANO REGGIANO.

25CM NY STYLE 

30CM BIOLOGISCHE BODEM 30CM BIOLOGISCHE BODEM 30CM BIOLOGISCHE BODEM

CHEF’S TIP

VEGGIE TIP

NEW!

PREMIUM PREMIUM PREMIUM

8.99
VANAF

10.99

10.99

10.99

10.49

10.99

10.99

10.99

11.99

11.99

14.4914.49

11.99

14.49

10.497.99 10.498.99

10.99

10.99

10.99 10.99 10.99

11.99

PRIJS GELDIG BIJ BEZORGEN. ONZE PIZZA’S ZIJN ALL NATURAL EN DUS VRIJ VAN KUNSTMATIGE TOEVOEGINGEN.

11.99 11.99

3E TOPPING GRATIS!

Bassin 2, WEERT, 0495-745 298 
7 DAGEN GEOPEND VAN 16:00 - 22:00 UUR.

SIDE DISHES
BREADS
CHEESY BREAD 2.99
GARLIC BREAD 2.99
PESTO BREAD 2.99

CHICKEN
CRISPY NUGGETS 
BUFFALO WINGS 
met zoetzure-, barbecue- of knoflooksaus 
GEMARINEERDE BUFFALO WINGS  
Teriyaki Honey, BBQ Sauce,  
Buffalo Hot Sauce, Sweet Chili

PESTO WINGS                                              6 st. 4.75
CHICKEN POPS 4.75
Met mayonaise, zoetzuur, bbq, of knoflooksaus

             
  

DRANKEN
FRISDRANK (blikje 0,33L) 1.50
AQUARIUS (0,5L) 1.95
LIPTON ICE TEA SPARKLING/GREEN (0,5L) 1.95
CHAUDFONTAINE (0,5L)  1.95 
   - FUSION CITROEN (0,5L)
COCA COLA (ZERO)/FANTA (1,5L)  2.95

BIER:  
KORNUIT (blikje 0,33L)  1.85  
 6 blikjes voor de prijs van 5  9.25
PERONI (blikje 0,33L) 2.75

WIJN: 
ROOD (FLES 0,75L)  8.95
WIT (FLES 0,75L)  8.95
ROSÉ (FLES 0,75L)  8.95 

 6 st. 4.75

 12 st. 8.90

 20 st. 12.99

 50 st.  30.00 

BIJ VERKOOP VAN BIER EN/OF WIJN KUNNEN  
WIJ OM EEN IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN.

MINIPIZZA + 1 TOPPING NAAR KEUZE. 
(Wisselend assortiment surprises)

FUNNYMEAL  5.95

+ MUFFIN OF ZONNATURA KNIJPFRUIT 1,- EXTRA

BURGER KITCHEN
CLASSIC BURGER  6.99
CHICKEN BURGER  6.99

PASTA’S
CANNELLONI 9.99 
met spinazie en ricottasaus

LASAGNE BOLOGNESE 9.99 
met oregano en cherrytomaatjes  

SALADES
SIDE SALAD               2.99 
MAALTIJDSALADE NATURAL CHICKEN  5.75
MAALTIJDSALADE TUNA 5.75
MAALTIJDSALADE MIXED SALAD 5.75
Alle salades met Balsamico- of Ceasar dressing

POTATO WEDGES              2.50
Met mayonaise, zoetzuur, bbq, of knoflooksaus

TRIPLE TREAT BOX 
6 Wings, 6 Nuggets, Garlic Bread + 2 sausjes 9.99   

DESSERTS
APPLE CRUMBLE     3.49 
CHOCOLADE LAVA CAKE  1.75
CHOCOLADE MUFFIN  1.75
GIANT CHOCOLATE CHIP COOKIE  1.75
TWO-BITE BROWNIESTM  1.99
CINNAMON BREAD  2.95

BEN & JERRY’S MINI CUP 2.95
BEN & JERRY’S TOPPED 7.95
BEN & JERRY’S PINT 6.95
Mini Cup 150ml: Cookie Dough, Chunky Monkey, Chocolate Fudge 
Brownie, Caramel Chew Chew, Strawberry Cheesecake. Topped 
470ml: Topped Salted Caramel Brownie, Topped Strawberry Swirled, 
Chocolate Fudge Brownie. Pints 500ml: Half Baked, Karamel Sutra, 
Caramel Chew Chew, Chunky Monkey, Cookie Dough.

Non-dairy Chunky Monkey (120ml, vegan) 2.95 
Non-dairy Chocolate Fudge Brownie (500ml, vegan) 7.95

PIZZAROLLS   
MOZZARELLA 4.49
HAM & JALAPEÑO 4.49
PEPPERONI 4.49
SPINACH & CHORIZO 4.49

NEWYORKPIZZA.NL
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ONZE PIZZA’S

DAMN 
 TASTY!

 KIES EEN ANDERE 
BODEM OF EEN GROTERE MAAT 

... OF EEN EXTRA 
TOPPING OP DE RAND

  MAAK JE PIZZA AF...
- KNOFLOOKSAUS
- BUFFALO HOT SAUCE
- SRIRACHA SAUS
- SWEET CHILI
- PESTO

-  KNOFLOOKOLIE  
OP DE RAND

-  GESMOLTEN CHEDDAR 
OVER DE RAND 

-  PARMIGIANO 
REGGIANO OVER  
DE RAND+0.50 +1.25

+1.25

standaard 
gratis

ITALIAN STYLE+2.50

NEW YORK STYLE
LUCHTIGE BODEM  
MET KROKANTE RAND

30CM 
NY STYLE

+2.5044%
GROTER

35CM 
NY STYLE

+4.5096%
GROTER

BEST 
DEAL

UPSIZE 
       YOUR PIZZA

vanaf 30CM 
ITALIAN

+2.5044%
GROTER

BIG 
DEAL

AUTHENTIEKE  
KROKANTE DUNNE BODEM +3.50

30CM  
BIOLOGISCHE 
BODEM

44%
GROTER

KIES EEN SMAAK

KUN JE NIET KIEZEN?
 1 PIZZA, 2 SMAKEN

+0.50

DOUBLE 
          TASTY!

STEL ZELF JE 

PIZZA
SAMEN 

0P NEWYORKPIZZA.NL
1  KIES DE BODEM
2 KIES DE MAAT
3 KIES UIT 40 TOPPINGS

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

CHICKEN FLORENTINE 
CRÈME FRAICHE, MOZZARELLA, 
CHICKEN, KNOFLOOKPULP, RODE UI, 
SPINAZIE, PARMIGIANO REGGIANO 
EN OREGANO.

25CM NY STYLE 

TUNA TREAT  
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
POLE AND LINE TONIJN, 
KAPPERTJES EN RODE UI.

CALIFORNIAN VEGGIE 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, PAPRIKA, CHAMPIGNONS 
EN OLIJVEN.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

MARGHERITA
TOMATENSAUS EN MOZZARELLA.

25CM NY STYLE 

HAWAII  
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HAM EN ANANAS. 

25CM NY STYLE 

HAWAII CHICKEN DELUXE
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, CHICKEN, ANANAS EN 
BBQ SAUS SWIRL.

25CM NY STYLE 

EAST SIDE SHOARMATM

TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
SHOARMA (100% kip) EN GRATIS 
CUPJE KNOFLOOKSAUS  
(ook als calzone).

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

HAM & MUSHROOM
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HAM, CHAMPIGNONS EN 
OREGANO.

HETE KIP 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
HETE KIP, KROKANTE IJSBERGSLA 
EN EEN SWEET CHILI SWIRL.

BBQ CHICKEN   
BBQ SAUS, MOZZARELLA, GRILLED 
CHICKEN, PAPRIKA, RODE UI 
EN MAIS (ook verkrijg baar met 
tomatensaus).

25CM NY STYLE 

BROOKLYN STYLE   
TOMATENSAUS, PEPPERONI EN 
3 SOORTEN KAZEN: MOZZARELLA, 
CHEDDAR EN GOUDSE. 

DOWNTOWN DÖNER   
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
DÖNERVLEES, KNOFLOOKSAUS,  
SAMBAL (OPTIONEEL)  
EN IJSBERGSLA.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

VEGAN SHOARMA
TOMATENSAUS, VEGAN KAAS, 
RODE UI, VEGETARISCHE SHOARMA, 
VEGAN KNOFLOOKSWIRL.

BIEFSTUK CHIMICHURRI
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, BIEFSTUKREEPJES, 
GEGRILDE TOMAATJES, LENTE-
UITJES, CHIMICHURRI.

DOUBLE PEPPERONI  
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
PEPPERONI EN NOG  
MEER PEPPERONI.

25CM NY STYLE

25CM NY STYLE 

TANDOORI CHICKEN 
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
TANDOORI CHICKEN, RODE UI EN 
JALAPEÑO PEPER.
  

NEW YORKTM  
 TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
RODE UI, PAPRIKA, HAM, 
CHAMPIGNONS, RUNDERGEHAKT, 
OLIJVEN, ANANAS EN PEPPERONI.
  

4 CHEESE   
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
CHEDDAR, GOUDSE EN 
GORGONZOLA.

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

MEXICAN HOT & SPICY 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
PEPPERONI, JALAPEÑO PEPER, 
RODE UI EN PAPRIKA.

RUCOLA GEITENKAAS
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
GEITENKAAS, CHERRYTOMAAT, 
PESTO EN RUCOLA.

25CM NY STYLE 

MOROCCAN CHICKEN (HALAL)
TOMATENSAUS, MOZZARELLA,  
RODE UI, HARISSA KIP, TOMAAT EN  
KOMKOMMER, KORIANDER EN  
EEN SWIRL VAN KNOFLOOKSAUS.

25CM NY STYLE 

BBQ MEATLOVERS  
BBQ SAUS, MOZZARELLA, 
CHORIZO, HAM, PETERSELIE EN  
PEPPERONI (ook verkrijgbaar  
met tomatensaus). 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE 

25CM NY STYLE

MOST SOLD

BUFFALO CHICKEN 
MOZZARELLA, CHICKEN, RODE UI, 
CHEDDAR, GOUDSE, PETERSELIE, 
BUFFALO HOT SAUCE EN 
GESMOLTEN CHEDDAR OVER DE 
RAND.

MOZZARELLA DI BUFALA
TOMATENSAUS, MOZZARELLA, 
BUFFELMOZZARELLA, GEGRILDE 
TOMAATJES, BRESAOLA, PARMIGIANO 
REGGIANO, RUCOLA.

ZWARTE TRUFFEL 
TOMATENSAUS, MOZZARELLA,
CHAMPIGNONS, TRUFFEL-
TAPENADE, RUCOLA EN  
PARMIGIANO REGGIANO.

25CM NY STYLE 

30CM BIOLOGISCHE BODEM 30CM BIOLOGISCHE BODEM 30CM BIOLOGISCHE BODEM

CHEF’S TIP

VEGGIE TIP

NEW!

PREMIUM PREMIUM PREMIUM

8.99
VANAF

10.99

10.99

10.99

10.49

10.99

10.99

10.99

11.99

11.99

14.4914.49

11.99

14.49

10.497.99 10.498.99

10.99

10.99

10.99 10.99 10.99

11.99

PRIJS GELDIG BIJ BEZORGEN. ONZE PIZZA’S ZIJN ALL NATURAL EN DUS VRIJ VAN KUNSTMATIGE TOEVOEGINGEN.

11.99 11.99

3E TOPPING GRATIS!

Bassin 2, WEERT, 0495-745 298 
7 DAGEN GEOPEND VAN 16:00 - 22:00 UUR.

New York Pizza 1 jaar in Weert

http://nyp.nl/couponvoorwaarden.
http://newyorkpizza.nl/
http://newyorkpizza.nl/
http://newyorkpizza.nl/


Een prothesedrager schaamt er zich vaak voor. Maar waarom? 
Er zijn ontzettend veel redenen waarom iemand een prothese 
draagt maar schamen is in ieder geval nergens voor nodig! 
Wist u dat meer dan 3 miljoen Nederlanders een prothese dra-
gen? Zonder dat u het weet draagt uw buurvrouw, de dame ach-
ter de kassa, de meneer bij de bank, een goede vriend of vrien-
din misschien wel een prothese. Dus het is helemaal niet raar dat 
u een prothese heeft en al zeker niet iets om je voor te schamen! 

Schaamte houdt mensen vaak ook tegen om een afspraak te 
maken. Want: bijna niemand weet dat ik een prothese heb! 
De schaamte zorgt er ook voor dat je vaak al te lang een prothese 
draagt zonder dat deze gecontroleerd wordt. De kaak slinkt en 
de mond verandert en het gevolg is dat de prothese vaak alleen 
maar blijft zitten als hij geplakt wordt. En dan ineens ontstaat 
er een scheur of een breuk en dat gebeurt altijd als het niet uit-
komt! Daarom is eenmaal per jaar de prothese en de mond laten 
controleren ontzettend belangrijk. 

Bij ons komen patiënten die al ruim 20 jaar dezelfde prothese 
dragen, die moeten ze al vanaf het begin plakken met kleef-
pasta en er heeft ook 20 jaar niemand meer de mondgezond-
heid gecontroleerd. We zorgen allemaal goed voor onszelf door 
gezond te eten, regelmatig te bewegen maar verwaarlozen de 
mondgezondheid. Wist u dat kleefpasta ontzettend slecht is? Er 
zitten zware metalen in die niet worden uitgescheiden door het 
lichaam. Daar waarschuwt de fabrikant op de reclame niet voor! 
De oplossing voor een loszittend gebit is vaak een rebasing; een 
nieuw laagje kunststof, dit wordt voor een volledige boven- of 
onderprothese voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering!

Als de schaamte voorbij is, vinden wij het fijn als patiënten 
zich thuis voelen. Als je je ergens thuis voelt, ben je rustig en 
ontspannen. Dan kun je eerlijk zijn over wat je voelt en denkt. 
En dat is wat we willen! Onze wachtkamer is niet steriel maar 
juist warm en gezellig. Een kop koffie staat altijd klaar als u moet 
wachten op een reparatie of als u te vroeg bent voor de afspraak. 
Gezelligheid en professionaliteit gaan bij ons hand in hand, we 
zijn altijd eerlijk en willen ook dat u 
zegt wat u denkt.

De deur staat bij ons altijd 
open. U hoeft zich nergens 
voor te schamen en een 
probleem is er om 
opgelost te worden!

Mocht u vragen 
hebben of advies 
willen? Neem 
contact met ons 
op! Als u vermeldt 
dat u naar aanleiding 
van deze column belt, 
is uw afspraak gratis.

Waarom schaamte voor 
    een kunstgebit?

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

SLENDER YOU FIT
VOOR BEWEGEN, EEN BETER FIGUUR EN EEN STRALEND UITERLIJK
BEWEGINGSBANKEN • VOEDING  • FIGUURCORRECTIE • VACUTRAINEN • ONTHAREN

Kerkstraat 70, Weert - Tel: 0495 - 543919 - www.slenderyoufit.nl

“Door de Slender You 
Bewegingsbanken heb 

ik geen last meer van de 
whiplash die ik 10 jaar 
geleden opliep en ben 

ik soepeler en 
vitaler geworden.”

Miriam Tiemes 
al tien jaar Slender You Fit klant.

Lees het hele verhaal op onze site 
onder de button: 

Actie van de 

maand: 

5 x sporten 

voor € 25

Bel nu voor een 

gratis proefles!

http://www.eengoedgebit.nl/
http://www.slenderyoufit.nl/
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In februari 2018 bepaalde het Gerechtshof in Den Haag dat alle rookruimtes in de horeca moeten verdwijnen. De rookruimtes zijn volgens de rechter 
in strijd met de regels die zijn afgesproken met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over het tegengaan van tabaksgebruik. De staat is tegen die 
uitspraak in cassatie gegaan om tijd te winnen voor een overgangsregeling.  Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid liet weten dat wat hem 
betreft dit verbod pas over twee jaar in zou moeten gaan. Maar ook dat vinden de horecaondernemers nog te snel. Zij dreigen met een schadeclaim van 
tientallen miljoenen euro's als het kabinet de plannen doorzet. Ruim een derde van de rookruimtes is minder dan vijf jaar oud. Die investeringen moeten 
worden gecompenseerd indien de overgangstermijn niet wordt verlengd.
Op 4 september heeft KHN (Koninklijke Horeca Nederland) opnieuw aangeven wat er moet gebeuren als rookruimtes worden verboden:
• De voorgestelde termijn van 2 jaar moet langer. Een termijn van minimaal 6-10 jaar is noodzakelijk.
• Het verbod op rookruimtes moet ook gelden op alle andere voor publiek toegankelijk plekken (dus o.a. alle overheidsgebouwen en kantoren).
• Er moeten afspraken komen hoe om wordt gegaan met geluidsoverlast als rokers naar buiten moeten om te roken en de impact op 
   de openbare orde en veiligheid.
Hoe wordt er in Weert en Nederweert over dit verbod gedacht en wat zijn de gevolgen voor de horeca?

watzoujijdoenmet

“Vijf jaar geleden hebben wij het oude café De 
Brouwer omgetoverd tot een trendy etablissement 
in de veronderstelling dat de rookruimte blijvend 
zou zijn. In het ontwerp hebben we daar dan ook 
rekening mee gehouden. Iedereen is bij ons wel-
kom, ook de rokers. Door gebruik te maken van 
glazen wanden loopt de bar door in de rokersruim-
te en voelt de roker zich niet weggeduwd in een 
hokje maar hoort hij of zij echt bij de bezoekers 
van de zaak. Vaak staat deze ruimte trouwens als 
eerste vol! 
Als het aan de overheid ligt hebben we nu nog 
maar twee jaar plezier van deze faciliteit. We 
hebben hierop al geanticipeerd door aan de voor-
kant van onze zaak een overkapping met heaters 
te plaatsen zodat de roker zich nog steeds welkom 
voelt. 
De mogelijke overlast buiten door rokende bezoe-
kers is een zorg voor later. De overheid wil het 
zo, dan mag zij ook met een oplossing komen. Wij 
hebben hier niet om gevraagd! 

Mensen, en dus ook de rokers, zullen elkaar voor 
de gezelligheid toch altijd weer blijven opzoeken. 
Dus wat de overheid voor de volgende keer weer 
bedenkt, het maakt ons niet echt veel uit. Een 
beetje ‘niês’ word ik er wel van :)
Proost!”

“Een rookvrije wereld is een heel mooi streven, 
daar ben ik uiteraard een groot voorstander van. 
Dagelijks zien wij zoveel ellendige gevolgen van 
roken: elk jaar komen er in Nederland zeker 
12.000 nieuwe longkankerpatiënten bij, om nog 
maar te zwijgen van alle andere ziektes als COPD, 
hart- en vaatziekten en andere vormen van kanker 
die rook-gerelateerd zijn. Ik twijfel alleen of dit 
de manier is om die rookvrije wereld te bereiken. 
Je maakt de drempel misschien iets hoger, maar 
mijn ervaring is dat mensen pas stoppen als ze het 
zelf echt willen.

De kans is groot dat ze na deze maatregelen 
een andere plek opzoeken om te roken, 
hoogstwaarschijnlijk op straat. En dat terwijl 
horecaondernemers flink hebben geïnvesteerd 
in rookruimtes die ook de overlast voor de niet-
rokers beperkt houden. Haal je deze ruimtes weg, 
verspreid je de overlast alleen maar. Laten we 
het roken dus zeker ontmoedigen, maar denk wel 
goed na over de manier waarop. 

Als je gezond bent sta je hier niet bij stil, maar 
gezonde longen moet je koesteren. Als je gezond 
bent, heb je vele wensen, als je ziek bent maar 
één. Helaas komen veel rokers daar te laat achter.“

“Bij de inrichting van rookruimtes ging het om de 
bescherming van de niet-rokende medewerker/
gast. Zowel horeca, bedrijfsleven als overheids-
instellingen hebben hierop adequaat gereageerd. 
Nu het Gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat 
alle rookruimtes in de horeca moeten verdwijnen 
is het zondermeer terecht dat de horeca eist dat 
investeringen worden gecompenseerd en dat er een 
langere overgangstermijn komt.
In de restaurantsector speelt het rookprobleem wat 
minder dan in de ‘natte horeca’ maar hier dringt 
zich wel de vraag op: ‘Wanneer moeten ook de ter-
rassen rookvrij zijn?’ Een kwestie van tijd en ook dit 
zal van bovenaf opgelegd worden. 
Als rookruimtes in de horeca moeten verdwijnen, 
moet dit zeker ook gelden voor andere voor publiek 
toegankelijke plekken. Gelijke monniken, gelijke 
kappen. Een grote uitdaging voor bijvoorbeeld de 
hele kansspelenindustrie met Holland Casino voor-
op. Het afschaffen van rookruimtes zal zondermeer 
leiden tot geluidsoverlast van buiten rokende men-
sen en een wekelijkse klachtenregen bij de lokale 
overheden. En wie gaat dit allemaal controleren? Is 
de overheid bereid om te investeren in de controle-
plicht die deze maatregel onherroepelijk met zich 
meebrengt? Willen we dat Nederland steeds meer 
een ‘pamperstaat’ wordt? Wanneer wordt alcohol 
in de ban gedaan?”

Raymond Houben (44), 
eigenaar Café De Brouwer Weert 

en raadslid voor Weert Lokaal

Linda van Eijsden, 
longarts St Jans Gasthuis Weert 

Herman Poell (59), 
eigenaar Restaurant Bi-j Siem Nederweert

Rookruimtes in de horeca

watzoujij
    doenmet

Door Ton Adriaens      

Waarom schaamte voor 
    een kunstgebit?

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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U leest dit artikel in een blad met de naam Weert Magazine. Een blad dat al tien jaar bestaat en jaar in jaar 
uit maandelijks wordt uitgebracht. Een blad dat verbindt, dat de mens laat zien achter een situatie, een 
bedrijf, een vereniging. Dat is waar het bij Weert Magazine om draait: om de mens!  Weert Magazine is een 
product van Kappert Media. Maar Kappert Media doet meer. Veel meer. Dit bedrijf verzorgt ook bedrijfs- of 
organisatiecommunicatie voor organisaties en bedrijven. 
Via (digitale) nieuwsbrieven, brochures, themakranten of een boek en via social mediacampagnes. Kappert 
Media heeft alle kennis in huis en is daardoor een betrouwbare mediapartner! 
Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Bel of mail ons. 

Desiré: “Weert Magazine is een blad dat ver-
bindt. Zowel op papier als digitaal. Wij zijn ervan 
overtuigd dat printmedia terrein wint, maar dat 
dit zeker hand in hand gaat met social media. 
Weert Magazine gaat over bedrijven, over or-
ganisaties, over passies en over bevlogenheid. 
Het gaat over mensen, beroepsmatig of vrijwil-
lig. Mensen met overtuigingen over zakendoen, 
over het leven van alle  dag of over specifieke 
thema’s. Mensen met een mening die zij kenbaar 
willen maken. Voor dat alles is ruimte in Weert 
Magazine.”
Joke: “Omdat ik overtuigd ben van de kracht van 
zichtbaarheid én de populariteit van het maga-
zine, ga ik met ondernemers in gesprek over hoe 
hij zij hun verhaal het beste vorm kunnen geven. 
We investeren letterlijk in een klant. Daarin zijn 
wij onderscheidend en dat wordt gewaardeerd. 
Na een analyse van de doelgroep en de commu-
nicatiedoelstelling trekken we samen conclusies 
over het beste communicatiemiddel. Dat kan een 
advertorial of een advertentie zijn, maar ook een 
social mediacampagne. Of een andere creatieve 
manier waarop we het product of de dienst onder 

de aandacht kunnen brengen. Vertel je verhaal in 
de rubriek ‘Jouw Verhaal’ of ‘Familiebedrijven’; 
schrijf een column gebaseerd op gebeurtenissen 
in jouw bedrijf; duik in de ervaring van een klant 
die jouw product of dienst inzette.”
Desiré: “We zijn we een mediabedrijf dat volop 
in ontwikkeling is én dat meedenkt met de klant. 
Een onlangs gehouden klantenpanel, bestaande 
uit zakelijke relaties beschreef ons als betrouw-
baar, inspirerend, verrassend, bevlogen, positief, 
oprecht, toegankelijk, netwerker. Dat waarderen 
wij. 
Er zijn diverse manieren om gebruik te maken van 
ons grote netwerk. Het Rick Weert, de gemeente 
Weert en een Weerter scholencombinatie kozen 
al voor ons om hun verhaal te vertellen. Met deze 
organisaties maakten we enkele themanummers. 
Ook twee grote Weerter spelers in de zorg- en 
culturele sector zien ons als betrouwbare media-
partner en kozen ervoor om producten van Weert 
Magazine in te zetten als communicatiemiddel.“
Joke: “Het gaat om de mix van communicatie-
middelen. Een advertorial of advertentie is een 
optie. Maar soms is het beter om te starten met 

Door Francis Bruekers

Weert Magazine, een betrouwbare mediapartner 

 media-
keuze

communi-
catie- 

strategie
behoefte
bepaling social

media

 online

print

UITGEVERIJ MEDIA
ADVISERING

Weert 
Magazine

school
brochures

bedrijfs
magazines

specials

jubileum
boeken

Desiré Kappert (57)                                      
Woont in Weert     
Vader van Bart, Laura en Lotte   
Directeur/eigenaar    
28 jaar eigenaar Weert TV   
10 jaar eigenaar Weert Magazine

Als je na 10 jaar nog zo populair 

bent met je blad, dan doe je iets 

goed. En dat gaan we binnenkort 

óók online doen.

Wacht af.
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een facebookcampagne. Ook dat kunnen we 
voor een bedrijf verzorgen. Afhankelijk van de 
kenmerken van de doelgroep kan een brochure 
of een thema-magazine passend zijn. Pas nog 
hebben wij voor een bedrijf een jubileumboek 
samengesteld en uitgegeven onder de titel: ‘De 
mens achter het bedrijf’. Ook dat is een product 
van Kappert Media.”
Desiré: “Als mediabedrijf organiseren we ‘bele-
vingen’ en beleven we zelf. Een beleving onder 
de vlag van ons blad is het populaire VROUW-
event in het Munttheater in Weert, dat dit jaar 
voor de derde maal plaatsvond. 

En Weert Magazine stond samen met GLM Con-
sultancy en MultiSign2 aan de wieg van het 
Groeicafé; een maandelijkse laagdrempelige 
ochtendbijeenkomst voor ondernemers, waar 
het inhoudelijke en onderlinge gesprek centraal 
staat. Beiden zijn het bijeenkomsten waar de 
mens centraal staat en door beleving de verbin-
ding wordt gemaakt.

Kortom. Door te communiceren maak een on-
dernemer, een bedrijf of een organisatie zich 
zichtbaar(der)! Dat kan via uitingen in Weert 
Magazine of online via social mediacampagnes 
en onderscheidende brochures. 
Wíj zorgen ervoor dat u zich onderscheidt! 

Elk artikel en ieder product is daarom maat-
werk en wordt door ons tot op de laatste punt 
en komma verzorgd. 
Zowel in print als digitaal!  

Weert Magazine, een betrouwbare mediapartner 

Joke van der Mast (51)                                      
Woont in Horn     
Moeder van Bas    
Media-adviseur    
3 jaar werkzaam voor Weert Magazine 

Het kantoor van Weert Magazine verhuist 
per 15 december 2018 naar het bruisende 
bedrijvencomplex Cwartier in hartje Weert. 
Midden in de samenleving. Daar waar 
Weert Magazine hoort. 

Een eigen Special of 

bedrijfsmagazine uitbrengen? 

Informeer bij Weert Magazine naar de 

mogelijkheden.

Helaas zijn er ook bezorgklachten 

Daarom starten we vanaf 1 november 

met een extra bezorgservice. 

Word abonnee en ontvang Weert Magazine 

elke maand gegarandeerd als eerste

in uw brievenbus. www.weertmagazine.com/abonnement

http://www.weertmagazine.com/abonnement
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                      Mooie erkenning voor succesvolle en inspirerende ondernemingen

Dit jaar wordt voor de derde keer de Weerterlandprijs uitgereikt. De winnaars van de voorgaande edities 
(2014 en 2016) zijn nog steeds enthousiast over de erkenning en het podium dat zij hierdoor kregen. 
Op 7 november a.s.  is het Munttheater weer het sfeervolle en feestelijke decor van de eindmanifestatie. 
De presentatie is in de charmante handen van drs. Kelly Weekers, psycholoog-deskundige en Miss Nederland 
2011. Topondernemer Marco Aarnink neemt het publiek mee in zijn succesvolle ondernemingsverhaal. Hij 
is de founder van Drukwerkdeal.nl dat hij op zijn 28e voor een megabedrag verkocht aan een international.   
Naast de Weerterlandprijs wordt ook de Rabo Verbindingsprijs uitgereikt.

Blik achter de schermen
Weert Magazine wilde natuurlijk graag een blik 
achter de schermen werpen en een praatje 
maken met de mensen achter de bedrijven die 
straks mogelijk de winnaar zijn van de mooie 
prijs. Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Maar het 
is gelukt om een kopje koffie te drinken met Jan-
Paul Herpertz (52) en Jim Oud (39) van Promic. 
Vanuit het prachtige nieuwe kantoor van Promic 
aan de Platinastraat op bedrijventerrein Pannen-
weg I hebben we uitzicht op het nieuwe kantoor 
van Herpertz Kraanverhuur en Transport aan de 
Magnesiumstraat. 
Jan-Paul Herpertz nam in 1985 het bedrijf over 
van zijn ouders die sinds 1961 in Heythuysen een 

takel- bergings- en taxibedrijf hadden. “Door de 
groei van ons bedrijf en de forse toename van 
het aantal kranen en voertuigen, waren we in 
Heythuysen echt wel flink uit onze jas gegroeid. 
In 2017 zijn we naar deze locatie in Nederweert, 
dicht bij de A2, verhuisd. Dat gebeurde op 25 
mei, Hemelvaartsdag”, Jan-Paul glundert als hij 
aan de dag terugdenkt. “Het hele materiaal was 
glimmend opgepoetst en in een lang konvooi van 
60 kranen en vrachtauto's, reden we, toeterend 
van Heythuysen naar Nederweert.”
Over de toekomst zegt Jan-Paul Herpertz: “Zelfs 
in de economisch mindere tijden zijn wij blijven 
investeren en vernieuwen van onze kranenvloot.

Trouwe medewerkers
Eigenaar Herpertz ziet de nominatie voor de prijs 
vooral ook als erkenning voor de medewerkers. 
“Zij vormen de ziel van het bedrijf. De kwaliteit 
van onze mensen bepaalt voor een groot deel 
de tevredenheid van onze opdrachtgevers. Het 
is een wisselwerking, wij investeren ook fors in 
opleiding van de mensen. Ook dat vergroot de be-
trokkenheid bij het bedrijf. Dienstverbanden van 
25 jaar zijn bij ons geen uitzondering. Een aantal 
machinisten is al vanaf hun 14e-15e jaar in dienst 
en hebben er nu bijna 40 jaar opzitten” Bij Her-
pertz werken zo’n 90 mensen, vooral afkomstig 
uit de regio. 

Toekomst en kwaliteit borgen
Jim Oud vormt samen met eigenaar Rick van de 
Wildenberg de directie van Promic, groothandel 
in (mobiele) displaysystemen. Jim: “Je moet 
daarbij denken aan roll-ups, banners, beurswan-
den, balies, vlaggen, kortom alle soorten pre-
sentatiematerialen. Meestal voor beurzen, ex-
posities en events. Het moet allemaal compact 
en eenvoudig te vervoeren zijn. Liefst licht van 
gewicht en uiteindelijk simpel op te zetten.”
Promic levert producten aan maar liefst veertig 
landen in Europa, Afrika en Noord-Amerika. Er 
werken ondertussen bijna zestig mensen bij het 
bedrijf, deels afkomstig uit de regio maar er wer-
ken ook een aantal mensen met een buitenlandse 
achtergrond. Dit is van belang voor de buiten-
landse contacten.

Sinds Rick en Jim samen de directie over het be-
drijf voeren is het vooral Rick die zich bezighoudt 
met het verkennen van de markt. Hij bezoekt in-
ternationale beurzen en oriënteert zich op het 
in de markt zetten van nieuwe producten en het 
ontwikkelen van nieuwe ideeën. Op die manier 
moet de toekomst van het bedrijf en de kwaliteit 
geborgd worden.’ 

Promic dat zijn ‘wij’
Jim is vooral verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken. Kwaliteit is meer dan sterke en 
hoogwaardige producten. Kwaliteit betekent ook 
goede en prettige service. Een stipte planning en 
het verzenden en leveren op tijd en op de juiste 
plaats. Jim: “Promic zijn ‘wij’. Dat geldt voor 
al onze medewerkers. Samen maken wij het be-
drijf.” Inspirerende en soms diepzinnige teksten 

Mathilde Dominikowski

 Een kijkje achter de schermen bij de genomineerden 
               voor de Weerterlandprijs 2018
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(‘laat je ego buiten de deur’) op de binnenmuren 
van het bedrijfspand, toveren een glimlach op 
het gezicht van bezoekers of geven stof tot na-
denken. Dat geldt ook voor de scharrelende kip-
pen tegenover de hoofdingang. Jim lacht: “Dat 
zijn onze Promic-kippen. Wie zin heeft in een 
gekookt of een gebakken eitje tijdens een pauze, 
raapt het hier kakelvers.”    
De derde genomineerde voor de Weerterlandprijs 
2018 is Van Hoorn Carbide uit Weert. Het bedrijf 
bestaat sinds 1990 en ontwikkelt, vervaardigt en 
verkoopt internationaal premium hardmetalen 

producten. Van Hoorn Carbide speelt mee in de 
wereldtop. Zeker als het gaat om de kwaliteit van 
hun producten en hun ondersteunende diensten. 
Helaas kon niemand van het bedrijf aanwezig zijn 
bij ons gesprek. Wij noteerden een quote: “Het 
is het maken van onorthodoxe of gedurfde keuzes 
op het juiste moment die het echte ondernemer-
schap onderstrepen. Het succes vindt zijn oor-
sprong in een ongewoon hoge mate van passie, 
visie, toewijding en doorzettingsvermogen.”  

Erkenning voor alle medewerkers
Voor alle drie de kanshebbers van de prijs staat 
als een paal boven water dat de nominatie (en de 
erkenning) in de eerste plaats alle medewerkers 
geldt. Wat er ook gebeurt op 7 november a.s., 
wie de prijs uiteindelijk in de wacht sleept, de 
hoofdprijs is voor de mensen die dag in dag uit 
stáán voor hun bedrijf. 

Alvast CHAPEAU! Voor iedereen.

 Een kijkje achter de schermen bij de genomineerden 
               voor de Weerterlandprijs 2018

De genomineerden zijn: 

Herpertz Kraanverhuur en 
Transport – Nederweert
Magnesiumstraat 28
6031 RV Nederweert
transport@herpertz.nl

Van Hoorn Carbide – Weert
Copernicusstraat 2
6003 DE  Weert
www.hoorn-carbide.com

Promic Display Systems - Nederweert
Platinastraat 34
6031 TW  Nederweert
www.promic.com

Ondertussen zijn de drie genomineerden 
voor de Weerterlandprijs bekend. 
De bedrijven zijn door collega-bedrijven 
aangemeld. Deelnemers moeten voldoen 
aan de volgende criteria:
* gevestigd in Weert of Nederweert
* onderscheidend zijn in hun branche
* een duidelijke toekomstvisie hebben.

Uit de aangemelde kandidaten heeft de 
selectiecommissie in september drie be-
drijven voorgedragen. Onlangs heeft de 
onafhankelijke jury de finalisten bezocht. 
De jury bestaat uit een drietal ‘deskundi-
gen op afstand’. Zij wijzen de uiteindelijke 
winnaar van de Weerterlandprijs aan.

Uitreiking Weerterlandprijs 2018 
woensdag 7 november a.s. – Munttheater.
Toegangsprijs € 48,40 (incl. btw) – drankjes en hapjes inbegrepen.
www.munttheater.nl/agenda/weerterlandpijs

Jim Oud, Rick van de Wildenberg en Jan-Paul Herpertz

mailto:transport@herpertz.nl
http://www.hoorn-carbide.com/
http://www.promic.com/
http://www.munttheater.nl/agenda/weerterlandpijs


In Eindhoven heeft onlangs een nieuwe 
kliniek haar deuren geopend. EVA kliniek 
is een expertisecentrum waar vrouwen 
terecht kunnen voor de behandeling van 
vaginale aandoeningen. Gynaecoloog Ivo 
van Dooren: “Vaginale klachten zijn nog 
steeds taboe.”

Vaginale klachten komen heel veel voor. Zo kampt 

ongeveer 1 op de 4 vrouwen met ongewild urineverlies 

en heeft 1 op de 3 vrouwen last van vaginale 

droogheid, pijn bij het vrijen of terugkerende infecties. 

Vaak blijven vrouwen met die klachten lopen. 

Onnodig, stelt gynaecoloog Ivo van Dooren. Hij werkt 

al jaren in het St. Jans Gasthuis in Weert en is sinds 

april 2018 verbonden aan EVA kliniek in Eindhoven.

Schaamte
“Vrouwen schamen zich vaak voor problemen in het 

vaginale gebied en dus wordt er niet makkelijk over 

gepraat,” aldus Van Dooren. “Dat zorgt er helaas vaak 

voor dat er geen hulp wordt gezocht. In het verleden 

konden we ook niet altijd goede behandelingen 

bieden. Voor ongewild urineverlies wordt vaak 

bekkenbodemtraining geadviseerd. Dat kan enige 

verbetering geven, maar lost de problemen op de 

lange termijn meestal niet naar tevredenheid niet op. 

Maar inmiddels is er voor vaginale problemen juist 

wél een mooie behandeling voorhanden.”

Hypermoderne laser
Van Dooren doelt op de FemiLift, een hypermoderne 

laser die uitermate geschikt is voor de behandeling 

van vaginale klachten. “Met de FemiLift kunnen we 

voor het eerst de oorzaak van vaginale problemen 

aanpakken. De laser herstelt en verstevigt de 

vaginawand en het steunweefsel rondom de 

urineleider. Daardoor verminderen klachten als 

ongewild urineverlies en vaginale droogheid. 

Behandeling met deze laser verloopt snel, nagenoeg 

pijnloos en volledig veilig. En wat het belangrijkste is: 

we zien zeer effectief resultaat. Deze methode wordt 

in het ziekenhuis tot nu toe niet aangeboden, maar bij 

EVA kliniek wel.”

Lichen sclerosus
Binnen EVA kliniek is er een unieke samenwerking 

tussen gynaecoloog en plastisch chirurg. Daardoor 

kunnen vrijwel alle problemen rondom het vaginale 

gebied behandeld worden. “Daarbij kun je denken 

aan cosmetische correcties, maar ook aan lichen 

sclerosus. Deze chronische aandoening tast de huid 

rondom de vagina aan. Vaak heeft dat grote impact op 

het seksleven en dat zorgt voor veel verdriet. Dat we 

daar nu iets aan kunnen doen, zónder hormonen, dat 

is zo dankbaar.”

Laserbehandeling helpt bij ongewild urineverlies en vaginale droogheid

Nieuwe kliniek voor vaginale 
aandoeningen

Dr. Holtroplaan 3  –  5652 XR  Eindhoven  –  T 088 – 778 52 04  –  www.evakliniek.nl

Word vriend van Weert Magazine en het blad valt elke maand* 
gegarandeerd en als eerste in uw brievenbus!
Net als veel andere bladen worden wij frequent geconfronteerd met bezorgklachten. Weert Magazine start 
daarom per 1 november een nieuwe service. Als abonnee krijgt u elke uitgave per (regio)post thuisbezorgd.
Binnen Weert en Nederweert: voor € 25,- per jaar.  Daar buiten € 50,- per jaar.

Aanmelden kan via de site: weertmagazine.com/abonnement   *m.u.v. juli
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2018 Van Horne Jaar

Ook in het laatste kwartaal van het Van Horne Jaar zijn er nog tal van boeiende activiteiten. 
Gevarieerd, interessant en voor iedereen toegankelijk. Alle evenementen hebben te maken met 
het feit dat 450 jaar geleden Philips van Montmorency, Graaf van Horne, in Brussel werd onthoofd. 
Philips had zijn residentie in Weert en was vriend van Willem van Oranje. 2018 is het Van Horne 
Jaar. Vanaf 2019 gaat onze stad de titel ‘Weert Van Horne Stad’ voeren.

 Weert, Van Horne Stad,
          ook na 2018!

Ook de komende maanden staan nog bol van activiteiten. Weert Magazine houdt u op de hoogte.

Philips van Horne 
MTB TOERTOCHT

Omdat het 450 jaar geleden is dat Philips van 
Horne onthoofd werd wordt de 5e editie van 
de Land van Horne MTB Toertocht eenmalig 
omgedoopt tot Philips van Horne MTB Toer-
tocht. De tocht wordt georganiseerd samen 
met de Philips van Horne Scholengemeenschap 
die in 2018 haar 50-jarig jubileum viert. In dit 
kader is er een MTB variant gemaakt van Het 
Graaf Van Horne wandelpad. De route is 100 
km en heeft iets meer verharde wegen maar 
blijft zeer uitdagend. Aan het jubileum is ook 
een goed doel verbonden. Door deelname 
kunt  u het jubileum onderwijsproject van de 
Philips van Horne in Malawi steunen door 
€ 1,00 extra inschrijfgeld te betalen dat voor 
100% wordt doorgezet naar dit goede doel. 

Er zijn vijf mooie routes uitgezet door de 
grote diversiteit van natuurgebieden die 
Weert rijk is. De route voert over zandwegen 
en paden met singletracks. Een route die zeer 
uitdagend is voor ervaren mountainbikers. Op 
de zware delen van de route is een alterna-
tieve lichtere route uitgezet. Hierdoor is de 
Philips van Horne MTB Toertocht ook geschikt 
voor startende of minder ervaren mountain-
bikers.
www.twcweert.nl 
www.philipsvanhorne50.nl

zondag 11 november

Afstanden: 
30, 40, 55 en 65 kilometer.

Van Hornepad 100 km

Inschrijven tussen: 
8.00 - 9.00 uur / 65 en 100 km

   8.30 - 10.30 uur / 30, 40 en 55 km

Start en Finish: 
Partycentrum De Sluis,

    Industriekade 58 Weert.

Gratis: 
diverse versnaperingen 

op de rustplaats.

Kosten: 
€ 5,00 + € 1,00 (voor scholenproject Malawi)

 per persoon.

Op 13 en 14 oktober stond Weert bol van de activi-
teiten op het gebied van erfgoed. Het begin van de 
Grote Opstand of Tachtigjarige Oorlog, nu 450 jaar ge-
leden kreeg ruim aandacht. Philips van Horne, heer van 
Weert, speelde daar een belangrijke rol in. De Natio-
nale Archeologiedagen en een Open Monumentendag 
Special, beide in het kader van de Maand van de Ge-
schiedenis, speelden hierop in. Dit trok ruim 5.000 be-
zoekers, jong en oud, van ver en dichtbij, naar Weert.

In en rond de Paterskerk kon de jeugd kennis maken 
met de puzzels die archeologie oplevert. Uit scherven 
een kruik vormen en uit een klompje klei een muntje 
vrijmaken leverde een heus diploma op. In het Stads-
park onthulde gedeputeerde Teunissen met wethou-
der Gabriëls het eerste archeologische speerpunt voor 
Weert. Via een app op een mobiele telefoon is daar 
een mooi filmpje te zien over de geschiedenis van het 
kasteel en zijn bewoners.
De tijd van de graven van Horne kwam tot leven in 
het ridderkamp bij de Paterskerk. De smid verklapte 

zijn geheim, er werden op middeleeuwse wijze wafels 
gebakken en kinderen konden harnassen passen. Het 
boogschieten en de demonstratie riddervechten wer-
den druk bezocht. Het was interessant en leerzaam 
voor alle leeftijden.
De Stadsgidsen leidden vele bezoekers langs de mo-
numenten die met de graven van Horne verbonden 
zijn. De St. Martinuskerk en –toren, de Oude Munt, het 
Franciscus Huis, het pesthuisje en de Paterskerk waren 
open, met diverse rondleidingen en exposities. 

Uitsmijter was de presentatie van de meest recente 
onderzoeken rondom de Tiendschuur en Aldenborgh. 
De vondst van vier skeletten van jongemannen is nu 
gedateerd rond 1580. Dit valt precies samen met be-
kende gevechten in Weert tijdens de Tachtigjarige Oor-
log. Grondradaronderzoek werpt meer licht op de ont-
wikkeling van de Aldenborgh, nu klooster op de Biest. 
Wat rest is het mysterie over de laatste rustplaats van 
Philips van Horne, want zijn graf is nog steeds niet ge-
vonden. Zo blijft de geschiedenis boeien.

Historisch weekend Weert Van Hornestad

zondag 11 november

 
WEERT 

MTB TOERTOCHT
PHILIPS VAN HORNE

Gastlezingen oud-leerlingen Philips 
van Horne Scholengemeenschap

Theater de Huiskamer - vanaf 19.30 u.
vrijdag 2 november

Adriana Esmeijer
vrijdag 16 november

Yanick Douven en Lars Mennen
vrijdag 30 november

Bart Verspagen
vrijdag 14 december

Frans Weekers
 voor meer evenementen zie 
www.philipsvanhorne50.nl

7-delige serie
Docu-serie NTR - 80 jaar oorlog

NPO 2

zondag 18 november
PREMIÈRE “VAN HORNE”

Het concert begint om 15.00 uur 
en kaarten à € 5,00 zijn 

te bestellen via: 
www.weertharmonie.nl

tot 31 december 
Expositie Graaf in Opstand

Bibliocenter - Weert 
www.bibliocenter.nl/weert

tot 20 januari 2019 
Tentoonstelling over 

de Tachtigjarige oorlog
Rijksmuseum Amsterdam

www.rijksmuseum.nl

http://www.twcweert.nl/
http://www.philipsvanhorne50.nl/
http://www.philipsvanhorne50.nl/
http://www.weertharmonie.nl/
http://www.bibliocenter.nl/weert
http://www.rijksmuseum.nl/


 Frans Sahertian
         “Mijn ouders 
 verloren hun idealen. 
  Ik leef mijn leven als 
         een tevreden mens.”

Door Ton Adriaens

mooimens

Dit jaar viert de Philips van Horne Scholenge-
meenschap haar 50-jarig jubileum. De langste 
staat van dienst is daarbij waarschijnlijk voor 
Frans Sahertian (65). Al drieënveertig jaar is 
hij als receptionist verbonden aan deze mid-
delbare school. Een innemend persoon met een 
gemoedelijk karakter. Tienduizenden leerlingen 
heeft hij zien komen en gaan. En allemaal ken-
den ze Frans als de man die hun (spijbel-)gedrag 
nauwlettend in de gaten hield en registreerde. 
Op 23 november a.s. gaat hij met pensioen. Tijd 
om terug te blikken en vooruit te kijken maar 
vooral ook om zijn roots, zijn drijfveren, zijn 
lief en zijn leed te bespreken.

Waren de festiviteiten bij het vijftigjarig 
bestaan van de school voor jou een feest van 
herkenning of een afscheidsfeestje?
Het was voor mij een feest van herkenning maar 
ook van erkenning. Heel veel oud-leerlingen 
zochten even contact met mij. Dat is toch een 
stukje waardering. Dat vond ik erg leuk.

De leukste anekdote van 43 jaar werken op 
de Philips?
Er kwam een keer een leerling bij me met een 
absentiebriefje. Zijn vader zat in het schoolbe-
stuur, maar dat terzijde. Omdat ik twijfelde aan 
het handschrift op het briefje vroeg ik hem wie 
het briefje geschreven had. ‘Mijn moeder’ ant-
woordde de blozende leerling. Toen ik naar het 
telefoonnummer van moeder informeerde, vroeg 
hij het briefje meteen terug: ‘Laat maar zitten 
meneer.’ Volgens mij heeft diezelfde jongen hier 
later nog enkele jaren als docent gewerkt. Dus 
dat voorval kwam nog herhaaldelijk ter sprake.

Kinderen blijven kinderen maar toch heb 
jij ongetwijfeld de schoolgaande jeugd zien 
veranderen. Wat is daarbij het meest opval-
lende verschil?
Ze zijn tegenwoordig veel mondiger. Ze hebben 
altijd wel een weerwoord. Daar is meestal niks 
mis mee. Die wisselwerking vind ik wel leuk. Het 
levert eigenlijk nooit problemen op. Dat heeft 
te maken met de manier waarop je zelf commu-
niceert en ook met het in de loop van de jaren 
opgebouwde natuurlijke overwicht. Ik behandel 
de leerlingen met respect en krijg dat dan ook 
terug.

Jij bent in 1952 geboren in het Ambonezen-
kamp in Tungelroy. In houten barakken, midden 
in de bossen, waren hier 53 gezinnen van KNIL- 
militairen ondergebracht. Zij hadden gediend 
in het Koninklijk Nederlands-Indische Leger en 
dachten na een half jaar terug te kunnen ke-
ren naar hun vaderland, de Zuid Molukse Re-
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publiek. Dat liep echter anders. Als een van de 
laatsten werd jullie gezin in 1969 hardhandig, 
en onder politiebegeleiding, naar een huis in de 
Oogststraat op Leuken gebracht. Wat deed dit 
met de 16-jarige Frans?
Ik zat in die tijd op de Keent-mulo en ging na 
school bij een neefje huiswerk maken. Daar 
kreeg ik een telefoontje van mijn moeder dat ik 
niet meer naar het kamp terug kon maar dat ik 
naar Leuken moest. Op dat moment een schok-
kend bericht. Maar vooral voor mijn ouders was 
het verschrikkelijk. Zij hadden nog steeds de 
hoop eens terug te keren naar Ambon. Die hoop 
zagen zij nu in rook opgaan. Mijn geluk is geweest 
dat het Weertse voor mij niet nieuw meer was. 
Al vrij jong ging ik met vrienden van school in 
Weert op stap. Veel meer dan andere jongens in 
het kamp. Mijn ouders lieten ons – ik heb nog een 
oudere broer en een zus- daar tamelijk vrij in. 
Die gedwongen verhuizing heb ik over me heen 
laten komen, me realiserend dat er gewoonweg 
geen andere keuze was. Ik had mijn hele leven 
nog voor me terwijl mijn ouders hun ideaal ver-
loren hadden. Ik besefte al vrij snel dat ik mijn 
eigen weg moest gaan, mijn eigen keuzes moest 
maken.

Een groep donkere mensen in de bossen van 
Tungelroy. Daar werd hier in het Midden Lim-
burgse natuurlijk raar van opgekeken. Heb jij 
destijds of later last gehad van discriminatie? 
Nee, met discriminatie ben ik nooit geconfron-
teerd. Het was wel zo dat Nederlandse mensen 
die in de Tungeler Wallen gingen picknicken of 
zo, schrokken als ze plotseling in de buurt van 
het kamp bleken te zijn. Ook later ben ik nooit 
echt gediscrimineerd. Ik ben natuurlijk anders 
dan de doorsnee Nederlander, ik heb een andere 
huidskleur, dan word je wel eens anders ‘beke-
ken’. Maar ik ben gemakkelijk in de omgang, 
laat iedereen in zijn waarde en draag uit dat we 
allemaal eenzelfde hart hebben. Misschien dat 
andere jongens van het kamp zich wel eerder ge-
discrimineerd voelden en daarom pas later hun 
vertier in Weert zochten. 

Toen jij zestien was en moest verhuizen van 
Tungelroy naar Leuken, waren het roerige 
tijden in Nederland. Eind jaren zestig ging 
er een democratiseringsgolf over Nederland: 
Het ludiek provoceren van de gevestigde orde 
door Provo, de Maagdenhuisbezetting door 
studenten die inspraak eisten in het universi-

teitsbestuur, de feministische beweging Dolle 
Mina die ‘baas in eigen buik’ propageerde. 
Nederland werd een land van vrije seks, drugs 
en rock ‘n roll. Was dit voor je ouders of voor 
jou een cultuurschok? 
Voor mij helemaal niet. Ik was goed ingeburgerd. 
Het was ook de tijd van muzikale vernieuwing. 
De Rolling Stones en de Beatles luidden een 
nieuw tijdperk in. Ik vond dat prachtig en ging 
daar helemaal in mee. Aan mijn ouders gingen 
die maatschappelijke ontwikkelingen voorbij. 
Zoals ik al zei, wij werden betrekkelijk vrij op-
gevoed. Natuurlijk speelden generatieverschillen 
een rol maar de normen en waarden binnen ons 
gezin botsten nooit echt met de Nederlandse cul-
tuur.

Je vader was een fanatieke verzetsstrijder 
die de idealen van de RMS (Republik Maluku 
Selatan) hoog in het vaandel had. Hoe heb jij 
de teleurstelling en het verdriet van je ouders 
ervaren toen duidelijk werd dat zij nooit meer 
terug zouden gaan naar de Molukken?
Dat proces voltrok zich langzaam. Mijn ouders 
hebben er zich uiteindelijk bij neergelegd. Na-
tuurlijk deed dat pijn maar mijn vader was niet 

Frans met zijn vrouw Marije en dochter Sanne op de plek waar het Ambonezenkamp stond.
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zo’n open persoon. Hij wilde dat niet laten mer-
ken en sprak nauwelijks over zijn tijd in het le-
ger. En wij van onze kant vroegen daar ook niet 
naar. Dat was vooral vanuit de gedachte geen 
oude wonden open te willen halen. We zouden 
hem daarmee alleen maar pijn bezorgen en dat 
wilden wij niet. Je voelde dat er diep leed zat 
maar er werd niet over gesproken.  Dat wezen-
lijke gesprek tussen vader en zoon heeft nooit 
plaatsgevonden.

In 1974 is mijn vader overleden. Wij vonden toen 
een soort dagboek waarin hij zijn oorlogsjaren 
en zijn ervaringen in meerdere Jappenkampen 
had beschreven. Toen realiseerde ik mij pas echt 
dat dit een verschrikkelijke periode in zijn leven 
moet zijn geweest. Hij beschreef hoe hij van het 
ene naar het andere kamp werd overgebracht 
en onder de meest vreselijke omstandigheden 
probeerde te overleven. Het zou hem zeker pijn 
hebben gedaan als ik daarover had willen praten. 
Ik had er dus toch goed aan gedaan om dat ge-
sprek nooit aan te gaan. Die gebeurtenissen heeft 
hij meegenomen in zijn graf. Waarschijnlijk óók 
om óns te beschermen en niet op te zadelen met 
gruwelijke verhalen.   

In de jaren zeventig pleegden Molukkers ver-
scheidene aanslagen in Nederland. Zo werd 
in 1970 de Indonesische Ambassade in Was-
senaar bezet, kaapte een groep Molukkers in 
1975 een trein bij Wijster en werd in datzelf-
de jaar het consulaat in Amsterdam bezet. In 
1977 vond de gewelddadige treinkaping bij De 
Punt plaats en de gelijktijdige gijzeling van 
een lagere school in Bovensmilde. Hoe stond 
de Molukse gemeenschap in Weert, en jij in 
het bijzonder, tegenover deze acties?
Mijn vader was toen al overleden en met mijn 
moeder hebben we er nauwelijks over gespro-
ken. Natuurlijk leefde de Molukse gemeenschap 
enorm mee. De actievoerders werden als helden 
gezien. Zij gaven uiteindelijk hun leven voor de 
Molukse zaak. Ik respecteerde de moed van deze 
jongens om te strijden voor de idealen van hun 
ouders. Persoonlijk zou het niet mijn keuze zijn 
geweest maar ik had er wel begrip voor. Zij deden 
het volgens mij vooral uit liefde voor hun ouders 
die zich door de Nederlandse overheid bedrogen 
en in de steek gelaten voelden. Ik stond in prin-

cipe achter de acties maar het is te zeer uit de 
hand gelopen. 
We zitten nu in 2018 en het is nog niet over. Op-
nieuw wordt er onderzoek gedaan naar de rol van 
de regering bij de bestorming van de trein en het 
overlijden van zeven kapers. Eerlijkheid staat 
bij mij hoog in het vaandel. Het stoort mij nog 
steeds dat de Nederlandse overheid haar fouten 
niet toegeeft. Zeg nou gewoon eerlijk dat de op-
dracht is gegeven om zoveel mogelijk kapers te 
doden. Draai er niet omheen.

Heb jij een streep gezet door het RMS-ideaal?
Nee, dat heb ik nog steeds maar ik woon al mijn 
hele leven hier in Nederland en voel me hier pri-
ma. Sinds 1976 ben ik samen met Marije, onze 
dochter Sanne wordt binnenkort dertig. De rest 
van mijn leven wil ik ook hier doorbrengen. Toch 
klopt mijn hart voor Ambon. Als er ooit nog een 
Vrije Molukse Republiek komt, wat heel onwaar-
schijnlijk is, zal ik er toch opnieuw over moeten 
nadenken. 

Wat zijn markante keerpunten in jouw leven?
De geboorte van mijn dochter zie ik als het be-
langrijkste hoogtepunt in mijn leven. Daarnaast 
hebben het overlijden van mijn vader in 1974 en 
van mijn moeder in 2000 mij enorm diep geraakt. 
Keerpunten die mijn leven een andere wending 
hebben gegeven kan ik niet noemen. In 2007 
kreeg ik tijdens een hartoperatie vijf omleidin-
gen maar mijn leven vóór en na deze operatie 
is hetzelfde gebleven. Ik sta wat dat betreft vrij 
nuchter in het leven. Ik heb ook nog een schild-
klieraandoening, mijn galblaas is verwijderd, heb 
een hersenbloeding gehad en heb last van hart-
ritmestoornissen. Maar ik laat me door dat soort 
zaken niet uit mijn evenwicht brengen.

Je staat bekend als een vrolijke, optimisti-
sche man. Is er ook iets wat jou zorgen baart 
of waar jij je aan ergert?
Me ergens aan ergeren doe ik niet zo snel 
maar waar ik me zorgen om maak zijn de 
terreuraanslagen van de laatste tijd. Waar gaat 
dit naar toe? Waar eindigt dit? Met die jihadisten 
die ze hier in Weert hebben opgepakt, komt het 
toch erg dichtbij. Er wordt dan wel gezegd dat 
ze geen aanslag op de Weerter Kermis op het 
oog hadden maar je merkte toch een mindere 

publieke belangstelling. Ik vond het echt minder 
druk op de kermis dit jaar. Blijkbaar boezemt 
het toch een bepaalde angst in bij mensen. Ik 
wil me niet door angst laten leiden en zal grote 
evenementen zeker niet gaan mijden. Samen 
met Marije heb ik honderden concerten bezocht. 
De Rolling Stones hebben we tien keer live zien 
optreden, naar Bospop gaan we ieder jaar. En dat 
zullen we zeker blijven doen.

Wat zijn de typische karaktertrekken van 
Frans Sahertian?
Ik ben streng en rechtvaardig en vind eerlijkheid 
heel belangrijk. Conflicten probeer ik verbaal op 
te lossen en ik heb een hekel aan agressiviteit. 
Mijn karakter is mede gevormd door de omstan-
digheden waarin ik ben opgegroeid. Ik wilde in 
ieder geval niet het leven leiden dat mijn vader 
noodgedwongen heeft geleden. Ik wil plezier in 
het leven hebben. Ik heb altijd geprobeerd me 
aan te passen aan de omstandigheden en situa-
ties waarin ik terecht kwam. Ik accepteer en res-
pecteer andere mensen en wordt op mijn beurt 
dan ook geaccepteerd. 

Wat gaat Frans Sahertian doen na 
23 november 2018? 
Ik heb nog geen idee hoe ik mijn leven na de 
Philips ga invullen. Hobby’s heb ik niet. Ik laat 
het op me afkomen. Ik ben iemand die leeft van 
dag tot dag en maak me geen zorgen over de dag 
van morgen. Het leven komt zoals het komt en ik 
zie wel wat er dan gebeurt. Ik heb geen hoogdra-
vende idealen en ik ben tevreden met mijn leven.
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Frits Scheres
Directeur / Verkoper

Kom sfeerproeven bij Sanitair & Tegelcentrum Weert
In onze showroom van maar liefst 1500 m² vindt u alles voor uw woning ten behoeve 
van de badkamer, toilet of woonkamervloeren.  
Onlangs heeft onze showroom van binnen en van buiten weer een verfrissende  
metamorfose ondergaan. Van buiten is het pand vernieuwd, van binnen zijn er diverse 
nieuwe sanitair opstellingen. Ook de complete presentatie van de vloertegels is
vernieuwd zodat wij de vloertegels ook op groot formaat panelen kunnen presenteren.  vernieuwd zodat wij de vloertegels ook op groot formaat panelen kunnen presenteren.  

“Wij importeren de tegels rechtstreeks uit Italië & Spanje, daardoor zijn wij altijd de 
goedkoopste in de regio”

Uw adres voor Badkamers &Tegels

www.tegelcentrumweert.nl 
Edisonlaan 24, ind. Kampershoek Weert

“ Goed en deskundig geholpen met 
een ruime keus in de showroom 
en een verkoper die meedenkt!”
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B R A S S E R I E   Z A A L   D E   I J Z E R E N M A N
IJZERENMANWEG 4  |  WEERT  |  WWW.DEIJZERENMANWEERT.NL

Feesten Lunchen Business

OPENING
4 NOVEMBER | 13:00 - 17:00 uur | m.m.v. dj Thijs

Marga 
van Lierop
gastvrouw
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Wij gaan verhuizen en breiden ons team uit
Per 15 december a.s. verhuist ons kantoor naar Cwartier, 

Beekstraat 54 in Weert.
In onze groei ben ik op zoek naar een zakelijke partner die 

Weert Magazine en Kappert Media kan versterken. 
Inmiddels bestaat Weert Magazine, het populairste regionale medium, 
10 jaar. Tijd om het magazine én onze andere producten verder uit te 

bouwen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor een partner. 

Ondernemend, inventief, gedreven en commercieel ? 
Bel me voor een afspraak. Desiré Kappert 06 -51 34 56 52

Bijgaande foto - 
geplaatst in de editie 
september - 
is gemaakt door
Stef van den Eijnden 
van Stef’S Fotografie

http://www.tegelcentrumweert.nl/
http://rt.nl/
http://www.deijzerenmanweert.nl/
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Hoogveldstraat 16, Weert
0495-53 49 19

www.buco-wooncentrum.nl

Nadat onze buitenkant drie jaar geleden een facelift kreeg, leefde al een 
tijdje het idee voor een verbouwing van de ingang en de begane grond.
Niet zomaar een verbouwing, maar een verbouwing in de geest van 
deze tijd. Daarbij was ‘flexibiliteit’ het uitgangspunt. Iedere ruimte 
moest geschikt zijn om gemakkelijk om te bouwen naar een andere stijl 
of bestemming. Universeel zou je kunnen zeggen. Geen traditionele 
kamertjes maar meer open en toch weer afgeschermd per programma.
 

We hebben Nick Rijper Styles benaderd. Nick is 
een bekende ontwerper in de detailhandel. Hij 
ontwerpt o.a. woonwinkels voor Eijerkamp Wo-
nen, van Til Alkmaar en voor andere grote namen.
Het resultaat voor BUCO mag er dan ook zijn!  

De begane grond is helemaal kaal gestript tot op 
het blanke staal. Alle vloeren, plafonds en wan-
den zijn gesloopt. De plafonds zijn vervangen 
door zogenaamde baffels en verlaagde plafond-
elementen. Er zijn diverse raamwerken van staal 
verwerkt voor een exclusieve moderne uitstra-
ling. De vloeren zijn in de basis in een betonlook 
aangebracht. 
Ook de collectie is voor een groot deel vernieuwd 
en verjongd. Mensen die denken dat BUCO een 
overwegend klassieke collectie heeft, komen 

‘bedrogen’ uit!  In de loop van de jaren heb-
ben wij een nieuwe en moderne collectie opge-
bouwd.  Veel van onze woonprogramma’s worden 
in Nederland geproduceerd. Door korte lijnen 
met onze fabrikanten kunnen wij vaak inspelen 
op persoonlijke wensen van onze klanten. Denk 
daarbij aan kleur, vormgeving enz. Het gebruik 
van duurzame en edele houtsoorten staat hierbij 
centraal.

Zo hebben wij ook de ‘Italiaanse alleskunner’ 
Novamobili in huis. Novamobili maakt modulair 
opgebouwde woonprogramma’s in lak of houtde-
cor. Voor iedere situatie is er wel een oplossing 
te vinden bij deze leverancier. Ook onze klassie-
ke afdeling is volledig vernieuwd met mooie pro-
gramma’s in kersen en eiken. Gemaakt door een 

van de weinige fabrikanten in Nederland die dit 
meubel nog kunnen maken. Puur vakmanschap! 
Ook vanuit onze samenwerking met Novastyl heb-
ben we weer mooie items kunnen inkopen.

Een collectie voor een zo breed mogelijk 
publiek qua stijl en budget
Zo is er ook een collectie van het merk ‘Zuiver’. 
Modern, laagdrempelig en voor een jong publiek. 
Je hoeft de tv maar aan te zetten en je wordt 
geïnspireerd door veel woonprogramma’s met di-
verse stijlen, tips en adviezen. ‘Zuiver’ sluit hier 
naadloos op aan met haar verlichting, karpetten, 
kussens en accessoires.   
In het verlengde hiervan wilden wij op het gebied 
van styling en advies nog meer betekenen voor 
onze klanten. De bekende en ervaren styliste 
Monique Mols gaat onze plannen nog meer vorm 
geven en ons adviesteam versterken. 

BUCO wil de komende jaren de dingen waar ze 
goed in is nog beter doen!

BUCO is op zondag 28 oktober a.s. 
geopend van 13-17 uur. 

U bent van harte welkom om onze nieuwe 
winkel te beleven!

 

Het nieuwe BUCO… 
klaar voor de 

toekomst!

Hoogveldstraat 16 - Weert
T. 0495 - 53 48 19
www.buco-wooncentrum.nl

MEER DAN ALLEEN
MOOI WONEN 2e 

PAASDAG
OPEN 
13.00 - 17.00 UUR

Hoekbank Horta in stof, in vele opstellingen mogelijk 2995.-

Onze nieuwe collectie 
bestaat uit veel meubelen 
met 1001 mogelijkheden 
in kleuren, uitvoeringen 
en maten. Zo creëert u uw 
eigen, unieke meubel op 
maat. Als u daar ons totaal-
advies bij optelt ervaart u 
dat onze collectie méér is 
dan alleen mooi wonen.

http://www.buco-wooncentrum.nl/
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Vakman aan huis
De naam Level2 zegt het al: bij iedere opdracht wordt een hoger 
niveau (level) nagestreefd. “Omdat wij een klein bedrijf zijn, 
met korte lijnen, voelen wij ons persoonlijk betrokken bij 
iedere opdracht”, benadrukt Bart die zich telkens met volle 
overgave inzet voor het perfecte resultaat. De vakman, 
die beschikt over alle knowhow, komt zelf aan huis om 
advies te geven, ideeën te bespreken en de offerte 
door te nemen. 

Voor de backoffice kan hij terugvallen op 
Nicole, die zorgt dat alles vlekkeloos 
geregeld is. Als erkend 5-sterrenspecialist 
staat Level2 traprenovatie voor goed 
advies, vakmanschap, kwaliteit, goede 
service en garantie. Van de ruim 
honderd ontvangen referenties 
scoren ze gemiddeld een 9,8. 
“Wij zijn pas tevreden 
wanneer de opdrachtgever 
dat ook is”, aldus Nicole. 
Het stel is bescheiden 
(maar niet té), 
professioneel en 
oprecht. En altijd 
bereid om net 
die stap 
verder te 
gaan.

buitengewoon

buiten NiveauGewoon

Kapellestraat 4, 6005 SZ Weert
06 - 55 38 84 06

info@level2traprenovatie.nl
level2traprenovatie.nl

Een klant vertelt... 
Bart is een echte vakman die zeer goed werk le-
vert en doet wat hij zegt. Tijdens het adviesge-
sprek is hij open, helder en duidelijk; totaal niet 
opdringerig. Dat geeft een goed gevoel. Groot 
voordeel is dat je rechtstreeks met de vakman 
spreekt en niet met een salesman. Een service-
gerichte vakman die uitdagingen niet uit de 
weg gaat en volledig achter zijn product staat. 
Hij hanteert een ruime planning, zodat bij een 
eventuele uitloop de trap toch netjes opgeleverd 
wordt. We zijn blij dat we voor Level2 hebben 
gekozen en blij met de productkeuze. Bart, blijf 
vooral op deze manier doorgaan met je bedrijf, 
dan werpt dit uiteindelijk nog meer vruchten af. 
Blijf vooral jezelf!
Peter Verheggen uit Weert

Bart straalt openheid en eerlijkheid uit. Dat 
weerspiegelt in zijn advies en schept direct ver-
trouwen. Hij beschikt over vakkennis en legt 
alle stappen uit aan de klant. De wens van de 
klant staat voor hem boven alles. Hij verkoopt 
een product van goede kwaliteit. Wij zijn erg blij 
met het eindresultaat en de ontvangen service.
Linda Scheijmans uit Weert

Om van de trap een echte blikvanger te 

maken of gewoon uit veiligheidsoverwegin-

gen, bestaat tegenwoordig de mogelijkheid 

om de treden af te werken met energie-

zuinige led verlichting. Deze kan met een 

kliksysteem in het onderlatje geïnstalleerd 

worden en met een dimmer of tijdschake-

laar aan- of uitgeschakeld worden.

Bij Level2 traprenovatie kan een ledje een-

voudig vervangen worden zonder dat de 

trede verwijderd hoeft te worden.

Verlichting 

Trend
De betonlook 

blijft on-
verminderd 

populair. Deze 
trend geeft het 

interieur meteen 
een robuuste en 

krachtige uitstraling. Door 
toevoeging van de juiste 
materialen is deze look 

met alle woonstijlen 
te combineren; van klassiek, 

landelijk tot modern en industrieel. 
Beton is strak en tijdloos. Een 
traprenovatie in betonlook is 

dus helemaal van deze tijd. Ook 
op de trap geeft de betongrijze 

kleur meteen een extra dimensie. 
Behalve dit prachtige resultaat 

is het materiaal (PVC of HPL)
 slijtvast, onderhoudsvrij, eenvoudig afwasbaar 

en heeft het een hoge antislipwaarde.

Over ons
Bart en Nicole Zentjens zijn zes jaar 
getrouwd en half augustus de trotse ouders 
geworden van Dean. De uit Nederweert 
afkomstige dame is van huis uit grafisch 
vormgever en fotograaf. Bart groeit op 
in Boshoven en komt na een opleiding 
interieurbouw via een transportbaan 
terecht in de traprenovatie. “Ik heb 
ruim tien jaar ervaring opgedaan bij een 
belangrijke speler in deze branche en 
vind het een geweldig vak.” Een aantal 
jaren geleden richt het ondernemende 
stel Level2 traprenovatie op en maakt 
meteen een vliegende start.

mailto:info@level2traprenovatie.nl
http://level2traprenovatie.nl/


Willemien: “Het komt vaak voor dat mensen die 
pas in Nederland zijn hun hele huisraad komen 
kopen. Ik hoor de meest uiteenlopende verhalen 
over hun verleden en de dankbaarheid van de 
mensen is groot. Soms is er een taalbarrière, 
maar met handen en voeten komen we samen 
een heel eind. Ze noemen me wel weleens gek-
scherend ‘Moeder’!”

 Willemien ruimt een stel boeken in.
 Er liggen kinderboeken en educatieve
 boeken. Willemien herinnert zich een 
man die een boek over het onderwerp kinder-
mishandeling bij haar kocht en daarbij een 
schrijnend verhaal deelde over hoe hij vroeger 
als kind mishandeld werd door zijn
vader. Willemien vouwt bedenkelijk wat kinder-
kleertjes op. “Ook familie van een vrouw in een 
‘Blijf-van-mijn-Lijf’ huis komt soms kinderkle-
ding kopen, omdat de vrouw in kwestie huis en 
haard achter moest laten om veiligheidsrede-
nen.”

 In een nieuwe lading spullen vindt
 Willemien twee brillen. Willemien: 
 “Worden veel verkocht, die brillen. 
Een van mijn trouwste klanten, die helaas is 
overleden, kwam dagelijks in de winkel en kocht 
altijd wel iets. Een keer liet ze haar eigen bril 
achter op de toonbank. Tijdens het opruimen 
legde ik nietsvermoedend de bril in de brillen-
mand. De volgende dag kwam dezelfde vrouw 
vertellen dat ze haar bril was verloren en graag 
een nieuwe wilde kopen. Ze zocht een mooie uit 
en bij thuiskomst bleek dat ze haar eigen bril 
voor een euro had teruggekocht!”

 Willemien keert terug in haar huis
 met een opvallend snuisterijloos, 
 moderne inrichting. Daar voelen ze 
zich het prettigst bij. Aan de wand prijkt de 
decoratie waar ze het meest trots op zijn:foto’s 
van hun twee knappe kleinkinderen.

 Willemien maakt een ronde door de
 winkel met de poetsdoek. Ze stoft af 
 en ruimt hier en daar op. Klaar voor 
de dag die komen gaat.

 Nog voordat ze de sleutel omdraait,
 wordt zij al begroet door enthousiaste 
 klanten aan de deur. Of er nog wat 
‘nieuws’ is. De mensen duiken de gangpaden in, 
op zoek naar van alles en nog wat. Willemien 
verkoopt er onder andere kleding voor jong en 
oud, speelgoed, meubels, zowat alles voor in je 
huishouden en decoratie. “Ik ontvang klanten uit 
alle hoeken van het land en uit alle lagen van 
de samenleving”, vertelt Willemien. “Ieder jaar 
komt er zelfs een mevrouw uit het buitenland 
mij bezoeken. Ze komt met haar privéjet en ze 
vindt het heerlijk om rond te neuzen tussen de 
spulletjes!”

 De man van Willemien, Tjeu, komt de
 straat ingereden met een grote 
 aanhanger vol met tweedehands 
spullen. De spullen worden zorgvuldig gesor-
teerd en geselecteerd. Met regelmaat wordt hen 
gevraagd of ze een huisraad willen overkopen, 
bijvoorbeeld na overlijden of na een scheiding. 
Willemien en Tjeu spreken met de familie een 
prijs af en zorgen dat de boel wordt leeggehaald 
en opgeruimd. “Jaren geleden kochten wij net 
zo’n huisraad, na het overlijden van een ouder 
echtpaar,” vertelt Willemien. “In één van de 
dozen met papierwerk vonden we een envelop 
met heel veel geld! We hebben de kinderen van 
het stel gebeld en ze het geld onmiddellijk terug 
gegeven. Ze waren ons erg dankbaar, we werden 
zelfs verrast met vindersloon.”

 Willemien is voortdurend bezig in
 haar winkeltje. Er is ook hulp van
 twee vrijwilligsters. Als ze niet aan 
het op- of inruimen is, maakt ze een praatje 
met een van haar klanten. Ze is duidelijk een 
bekend en vertrouwd persoon voor hen. 

watzoujijdoenmeteendagmet

Door Maartje Derckx

Als jonge thuiszorgmedewerkster zag Willemien Lenders Op ’t Root (70) 
weleens mensen die het bepaald niet breed hadden. De keuze voor het 
openen van een winkeltje met goedkope spulletjes maakte zij daarom met 
haar hart. Al ruim vierentwintig jaar zijn de mensen maar wat blij met 
Kringloop Willemien aan de Kerkstraat. Verhalen genoeg dus. Willemien 
neemt ons mee op reis tussen de snuisterijen.

12:30

16:30

13:00

EEN DAG MET....
Willemien Lenders-Op ’t Root
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15:00

WOONSPECIAL

17:30

31

Niveau



32

eenbedrijfverteltWOONSPECIAL

Keukenbladen in beton- of houtlook, van Dekton, composiet, 
keramisch of natuursteen. Het keukenmeubel uitgevoerd in massief 
hout of gespoten MDF. Voor een persoonlijke touch kan eventueel 
gekozen worden voor een aluminium achterwand in een kleur naar 
wens. Bij de advisering over keukenapparatuur wordt rekening 
gehouden met manieren om gezond en energiezuinig te koken: de 
stoomoven vervangt zoetjes aan de magnetron, de gaskookplaat 
maakt plaats voor de inductie kookplaat.   

Keukens worden hetzij volledig zelf geproduceerd, hetzij ingekocht bij vaste 
leveranciers. Ze worden echter altijd afgestemd op de wensen van de klant 
en de mogelijkheden ter plaatse. “Alles is mogelijk, ik heb nog nooit ‘nee’ 
gezegd tegen een klant”, aldus eigenaar Marco Vandewal. “Als de klant de 
uitstraling, de kleur, het materiaal en de apparatuur heeft gekozen, zorgen wij 
voor de perfecte realisatie van hun wensen, inclusief duurzaam binnenwerk en 
passend keukenbeslag (lades, scharnieren en grepen). Jarenlang kookplezier 
gegarandeerd.”

Van advies tot volledige installatie van uw keuken. Bij nieuw-
bouw of renovatie wordt alles via Keukenstudio Op Maat 
verzorgd: het aanleggen van leidingen voor water en stroom, 
stucwerk, plaatsing en installatie van de keuken en de elektri-
sche apparatuur. 
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Door Francis Bruekers

De showroom ademt een ontspannen en huiselijke sfeer. De overzichtelijke 
inrichting leidt de bezoeker langs de diverse opties en geeft een goed beeld van 
de verschillende typen sfeervolle keukens en het gevarieerde materiaalgebruik. 
Van hoogglans wit, tot landelijk massief hout en alles daar tussen in. In de 
gebruikskeuken kan apparatuur worden gedemonstreerd, even verderop kunnen 
keuzes rustig overdacht worden in de gezellige loungehoek. Een keukenzaak van 
deze tijd, met een actueel, sfeervol en kwalitatief hoogwaardig aanbod.  

www.keukenstudioopmaat.nl

eenbedrijfvertelt WOONSPECIAL

Keukenstudio Op Maat aan de Roermondseweg is waar-
schijnlijk de jongste keukenzaak in Weert en omstreken. 
In oktober jl. bestonden zij één jaar. Een turbulent jaar 
waarin de zaak zonder veel marketinginspanningen onge-
kend succesvol werd. Rheny Martens (36) links op de foto, 
Ralph Steijvers (32) en Marco Vandewal (37) staan pal 
achter hun bedrijf. Jarenlange ervaring in de productie, 
samenstelling en verkoop van keukens zijn daarvoor de 
deskundige basis. Met kennis van hedendaagse woonstij-
len en actuele technieken adviseren zij op maat. 

Keukenstudio Op Maat beperkt zich niet tot het produceren 
en verkopen van keukens. Ook voor inloopkasten, 
badkamermeubels, tafels en meer kunt u er aankloppen. Core 
business is echter het meubel in het hart van het huis: de 
keuken.

Trends komen en gaan. Zo ook trends binnen het keukenwezen. 
Barretjes met hoge stoelen zijn terug van weggeweest. Het be-
kende kookeiland blijft nog wel een tijdje, volgens Marco. Het 
keukenmeubel wordt in kleurstelling, vormgeving en afwerking 
steeds meer afgestemd op de rest van het interieur. Een rustige 
uitstraling en tijdloosheid zijn belangrijke elementen bij de 
advisering.  

http://www.keukenstudioopmaat.nl/


ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079

  Bekijk onze 
 P TMD collectie!

UIT VOORRAAD  

alle boxsprings vanaf € 995.- 

ACTIE! ACTIE! ACTIE!

GRATIS interieuradvies 

op maat - t.w.v. € 150,-
schrijf je nu snel in!

www.meubelnieuwestijl.nl

nieuwe website online!

http://www.meubelnieuwestijl.nl/
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WEBWINKEL
www.bath-living.com

WINKEL
Kerkstraat 78
Nederweert

WOONSPECIALwatzoujijdoenmet

Welkom in onze winkel!

Wij zijn Bath&Living, een speciaalzaak voor de in-
richting van uw badkamer, toilet, slaapkamer en 
living. In onze winkel willen we u inspireren! Er 
kan uitgebreid gekeken en gecombineerd worden. 

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

Vivi Salmans & Joeri Gielen  

Kerkstraat 78, Nederweert
0495 625 991  

info@bath-living.com
www.bath-living.com

bedrijfinbeeld

http://www.bath-living.com/
mailto:info@bath-living.com
http://www.bath-living.com/


De volledig versierde muur!
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Spouwmuurisolatie: “Comfortabel in je huis én in je portemonnee!”

Hans van Wilgenburg • 06-12 99 54 47 • www.hansvanwilgenburg.nl

Daarom (na-)isoleren:
Besparing op gasverbruik

Thermisch Comfort
Geluiddempend

Brandveilig en vochtwerend
Waardestijging woning

AANBIEDING: 
Laat deze winter je woning 

isoleren en ontvang 6% korting! 

Actie geldig t/m februari 2019

Een nieuw of aangepast interieur voor 
particulier of bedrijf realiseren start met 
een goed plan. Bellesfeer verzorgt dit van 
ontwerp tot uitvoering; leefbaar, praktisch, 
functioneel maar vooral sfeervol. Kleine 
of grote ruimtes, in basis maakt dit geen 
verschil. Het gaat om de bestemming. 

Wij gaan graag creatief 
aan de slag voor u!

Sint Willibrordusstraat 6, Stramproy
+31(0)6 52382140  •  info@bellesfeer.nl  •  www.bellesfeer.nl

Bellesfeer
Interieurontwerp

Van inspiratie tot genieten: 
ontdek het comfort van baderie 

Baderie Snijders  Moesdijk 22, Weert - 0495 532 169  baderie.nl

Uw nieuwe badkamer moet er fantastisch uitzien 
én elke dag weer heerlijk comfortabel zijn in 
gebruik. Daarom besteden we bij Baderie precies 
evenveel aandacht aan de uitstraling als aan de 
functionaliteit. Slim kan heel mooi zijn en mooi 
heel doordacht. Dat voelt u direct wanneer u een 
badkamer van Baderie binnenstapt.

Kom langs 
voor advies en 

inspiratie!

Van inspiratie tot genieten: 
ontdek het comfort van baderie 

Baderie Snijders  Moesdijk 22, Weert - 0495 532 169  baderie.nl

Uw nieuwe badkamer moet er fantastisch uitzien 
én elke dag weer heerlijk comfortabel zijn in 
gebruik. Daarom besteden we bij Baderie precies 
evenveel aandacht aan de uitstraling als aan de 
functionaliteit. Slim kan heel mooi zijn en mooi 
heel doordacht. Dat voelt u direct wanneer u een 
badkamer van Baderie binnenstapt.

Kom langs 
voor advies en 

inspiratie!

Van inspiratie tot genieten: 
ontdek het comfort van baderie 

Baderie Snijders  Moesdijk 22, Weert - 0495 532 169  baderie.nl

Uw nieuwe badkamer moet er fantastisch uitzien 
én elke dag weer heerlijk comfortabel zijn in 
gebruik. Daarom besteden we bij Baderie precies 
evenveel aandacht aan de uitstraling als aan de 
functionaliteit. Slim kan heel mooi zijn en mooi 
heel doordacht. Dat voelt u direct wanneer u een 
badkamer van Baderie binnenstapt.

Kom langs 
voor advies en 

inspiratie!

Planten maken je interieur helemaal af. Maar 
heb je niet zo’n groene vingers? Kies dan 
voor planten die wel lang mooi blijven, ook 
als je ze per ongeluk vergeet water te geven. 
Zoals de Sansevieria, vetplanten, cactussen 
of de Tillandsia. Plantjes uit de Tillandsia-
familie zijn alles behalve veeleisend als 
het om verzorging gaat. Sterker nog, deze 
luchtplantjes kan je overal neerleggen of 
ophangen waar je maar wilt. Luchtplantjes 
hebben geen pot met potgrond nodig. Het 
enige wat je hoeft te doen 
is ze af en toe een keer 
besproeien met water uit een 
plantenspuit. Erg leuk: als 
je de luchtplantjes goed 
verzorgt groeit er zelfs een 
babyplantje uit die je ook 
weer ergens kunt neerleggen 
of ophangen.

Kamerplanten voor mensen 
met minder groene vingers

Heb je nog een lege, saaie muur over en kan je woning wel wat frisse 
energie gebruiken? Kies dan eens voor een echte gallery wall; een mooie 
verzameling van kunstwerken, ansichtkaarten, foto’s en nog veel meer. 
Waar je in het verleden misschien één schilderij op een muur kwijt wilde, 
mag je de wand vandaag de dag helemaal vol hangen! Wanneer je ervoor 
zorgt dat de kunstwerken in de lijsten bij elkaar passen, bijvoorbeeld 
qua kleur of compositie, ziet dit er beeldschoon uit. En naast lijsten kun 
je nog veel meer kwijt op die muur. Van hangplanten tot neonlichten: 
uitpakken mag! Zeker wanneer je de kleur van de bijbehorende muur 
basic houdt, kan het allemaal. 

Doe eens iets anders met het interieur, verplaats eens een paar meubels en 
zoek een nieuwe favoriete indeling. De indeling veranderen is een moeilijke 
klus. De meeste woonkamers zijn altijd op dezelfde manier ingedeeld: een 
zithoek, een eethoek, een kast ertussenin en that's it! Maar je kunt juist zoveel 
meer met een woonkamer. Wat dacht je van een lounge-hoek? Een werkplek? 
Een woonkeuken-idee? Een grote tafel met banken? Er zijn heel veel leuke 
ideeën voor de woonkamer, dus we zeggen doen: verander de indeling van het 
interieur eens! Ben je zelf niet zo creatief? Schakel dan de hulp in van een 
interieurontwerper of -stylist. 

Gooi de boel eens om!

woonweetjes

Van inspiratie tot genieten: 
ontdek het comfort van baderie 

Baderie Snijders  Moesdijk 22, Weert - 0495 532 169  baderie.nl

Uw nieuwe badkamer moet er fantastisch uitzien 
én elke dag weer heerlijk comfortabel zijn in 
gebruik. Daarom besteden we bij Baderie precies 
evenveel aandacht aan de uitstraling als aan de 
functionaliteit. Slim kan heel mooi zijn en mooi 
heel doordacht. Dat voelt u direct wanneer u een 
badkamer van Baderie binnenstapt.

Kom langs 
voor advies en 

inspiratie!

 www.snijders-installatie.nl   |   info@snijders-installatie.nl 

http://www.hansvanwilgenburg.nl/
tel:+31(0)6 52382140
mailto:info@bellesfeer.nl
http://www.bellesfeer.nl/
http://baderie.nl/
http://baderie.nl/
http://baderie.nl/
http://baderie.nl/
http://www.snijders-installatie.nl/
mailto:info@snijders-installatie.nl
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De volledig versierde muur!
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                     Mainwork blij met fraai resultaat

Mooi open, licht en transparant. Een nieuw gebouw aan de Schoutlaan in Weert. Het bedrijfslogo moet 
nog gemonteerd worden. Binnen is volop bedrijvigheid maar de sfeer straalt rust uit. Hond Cooper kijkt 
onderzoekend naar de bezoekers deze morgen en gaat dan rustig in zijn mand liggen. We zijn te gast bij 
Mainwork. Een voor een schuiven de gesprekspartners aan aan tafel. Gastvrouw Natasja Matthes haalt 
koffie en water voor John Custers van Moswand.eu, Roy Kirkels van Pro-Light en Nuri Sogukcesme van 
Expert (Afbouw) Group. Wat brengt deze vier mensen aan tafel?

Vertrouwen en bekendheid
Natasja Matthes is directeur van Mainwork. Zij 
was de opdrachtgever van de drie heren die ieder 
hun eigen specifieke inbreng hebben gehad bij de 
bouw en inrichting van het nieuwe bedrijfspand.
Zij kent Nuri al heel veel jaren. Ook zijn werkwij-
ze en zijn professionaliteit hebben haar altijd erg 
aangesproken. “Het was dan ook niet moeilijk om 
hem te vragen deze ‘klus’ te doen”, zegt Natasja.
“En ik ben er een fervent voorstander van om met 
lokale bedrijven te werken. Vertrouwen, bekend-
heid maar ook de gunfactor, het speelt allemaal 
een rol. Dat gaat voor mij boven de prijs.” Nuri 
lacht: “Misschien krijg je elders misschien wel 

een betere prijs, maar als er iets is en je moet 
bijvoorbeeld uit Amsterdam komen afreizen, dan 
ben je toch beter af met iemand die er binnen 
tien minuten kan zijn. We hebben voor Mainwork 
de hele afbouw gedaan van het pand, de wanden, 
het glas, de deuren, de vloeren, noem maar op. 
Ik denk dat we er zo’n vijf maanden mee bezig 
zijn geweest.”

Expert Group
Expert (Afbouw) Group heeft als slogan: ‘Uw 
bouw, ónze zorg’. Zij staan voor integrale dienst-
verlening bij (ver)bouwen, aanbouwen, res-
tauratie, renovatie en onderhoud. ‘Turn key’-

ontzorging. Altijd één aanspreekpunt en 24/7 
bereikbaar. Er werken ongeveer 40 ‘eigen’ men-
sen bij Expert Group. Daarnaast wordt veel ge-
bruik gemaakt van inhuur van zzp-ers. 

Rust en comfort
Als je het kantoor van Mainwork binnenkomt, valt 
je oog onmiddellijk op de enorme moswand waar 
het logo van Mainwork in is verwerkt. John Custers 
zit te popelen om te vertellen wat nu precies de 
gedachte, of zo je wilt, de ‘meerwaarde’ is van 
zo’n moswand. John: ‘Mos brengt je interieur tot 
leven. Dat kun je zien maar vooral ook beleven. 
Het schept rust en comfort, verhoogt de sfeer en 

Mathilde Dominikowski

 Lokale samenwer king loont

WOONSPECIAL

Natasja Matthes (47), Mainwork
getrouwd met Udo

Roy Kirkels (43), Pro-Light
getrouwd
twee zonen
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gesprekindrievoud

                     Mainwork blij met fraai resultaat

komt zeker ten goede aan de akoestiek. Groen 
‘doet iets met je’. Dat kennen we al van planten 
natuurlijk, maar het voordeel van mos is dat het 
geen onderhoud vraagt. Het hoeft niet verzorgd 
te worden, het blijft zoals het is. En ja, het kan 
in principe in iedere kleur geleverd worden. Maar 
ik heb Natasja toch afgeraden om de wand niet in 
Mainwork-blauw te doen.” 
John en Natasja kennen elkaar ook al jaren. 
“Vooral van de squashbaan”, lacht Natasja. 
“Maar ik ben natuurlijk vooral onder de indruk 
van zijn product. Daarmee zeg ik niets verkeerds 
over zijn sportieve prestaties.”
Natasja geeft aan dat ze in dit nieuwe be-
drijfspand vooral ook is uitgegaan van esthetisch 
hoogstaande elementen. De moswand is daar ze-
ker een voorbeeld van.  

Moswand.eu
Moswand.eu is gespecialiseerd in projectbeplan-
ting, interieurbeplanting en bijzondere plantcom-
binaties. Sinds 2010 zijn speciale groencreaties 
de corebusiness: moswanden, mosschilderijen, 

 Lokale samenwer king loont

Moswand.eu
Drukkerijstraat 1, 6001 SL  Weert
www.moswand.eu

John Custers (53), Moswand.eu
getrouwd
twee dochters

Nuri Sogukcesme, Expert Group
getrouwd

vier kinderen

John Custers

http://www.moswand.eu/
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mosplafonds en mobiele moswanden. Het be-
drijf heeft een eigen showroom en productie-
ruimte. Iedere gewenste moscreatie wordt op 
maat gemaakt met de best mogelijke duurzame 
grondstoffen. Er werken zeven mensen. Er wordt 
vooral geleverd in Nederland en België. Duitsland 
begint langzaam maar zeker de moswanden te 
ontdekken. 

Esthetiek, uitdaging en pro-light
In de prachtige spreekkamer/vergaderruimte valt 
de verlichting op die rust en comfort uitstraalt en 
past bij de industriële uitstraling van het gebouw. 
Pro-Light ontwikkelt lichtplannen, adviseert en 
levert hoogwaardige (led) verlichting. De instal-
latie en inbedrijfstelling gebeurt door een instal-
latiebedrijf. Hoe ziet zo’n lichtplan eruit. Roy: 
“Gebruik en functie van een ruimte dienen als 
basis voor een plan. Moet het licht alleen func-
tioneel zijn of misschien ook decoratief. Je gaat 
dan kijken naar de invloed van de ramen op de 
binnenruimte. Zijn er bomen die schaduwen wer-
pen of licht ontnemen. Zo zijn er talloze zaken 
waarmee je rekening moet houden. Ook met het 
esthetische geheel.” Natasja knikt instemmend.

Roy vervolgt: “In het geval hier gaat het natuur-
lijk ook om werkplekken. Dan krijg je ook te ma-
ken met verlichtingsnormen en -eisen. Zo moet 
een werkplek bijvoorbeeld verlicht worden met 
500 lux. Ja, er komt heel wat bij kijken bij zo’n 
lichtplan. Je moet berekeningen maken en tech-
nische ondersteuning kunnen geven tijdens een 
project. Onze kracht ligt er vooral in om wen-
sen van de opdrachtgever af te stemmen op de 
mogelijkheden en daar dan tenslotte een mooi 
plan uit te ontvouwen. Met led verlichting is een 
nieuw tijdperk aangebroken” Komen er wel eens 
vreemde wensen op tafel? Roy lacht: “Die zou ik 
dan willen omschrijven als ‘uitdagende vraag!’
Bij Pro-Light werken zes mensen. Pro-Light werkt 
voor klanten altijd samen met en namens instal-
latiepartijen, zodat professionele installatie en 
service gewaarbord zijn. Recent heeft Pro-Light 
de Rabobank en de Tiendschuur mogen verlich-
ten.  

Lokale bedrijven
Ook hier de vraag hoe Natasja en Roy elkaar ken-
nen dan wel waarom zij juist heeft gekozen voor 
Pro-Light. Natasja kende het bedrijf, het is voor-
dien van haar broer geweest. Maar ook nu is ze 
duidelijk en stellig: “Ik ben erg voor de lokale 
en/of regionale samenwerking. Je spreekt als het 
ware (zeker in Limburg) dezelfde taal. Maar de 
lijnen zijn ook korter. Het zit ‘m vaak in kleine 
dingen maar die o zo belangrijk zijn.” 
Nuri vult aan: “Misschien doe je wel beter je 
best. Maar ook in mijn branche is het zo veel 
eenvoudiger om lokaal zaken te doen. Contacten 
verlopen gemakkelijker. Ons kent ons en het is 
nog altijd zo dat een goede buur beter is dan een 
verre vriend.” Roy en John zijn het roerend met 
hem eens.

Het prachtige nieuwe bedrijfspand van Mainwork 
is een fraai staaltje van lokale samenwerking. 
Natasja Matthes als opdrachtgever is daar 
vooral de drijvende kracht in geweest. Ze 
kan het anderen alleen maar aanbevelen. De 
gesprekspartners op hun beurt, John Custers, 
Roy Kirkels en Nuri Sogukcesme onderstrepen en 
loven de prettig verlopen samenwerking met de 
opdrachtgeefsters. Wellicht doet goed voorbeeld 
volgen.

gesprekindrievoudWOONSPECIAL

Pro-Light, Projectverlichting - Lichtadvies - Groothandel
Gouverneurlaan 3, 6002 EC  Weert
www.pro-light.nl

Expert Group, Afbouw, Architectuur & Design, Internationaal Vastgoed
Schoutlaan 25a, 6002 EA  Weert
www.expert-group.com

Roy Kirkels

Nuri Sogukcesme

http://www.pro-light.nl/
http://www.expert-group.com/


Het is aan de drive van de eigenaren Natasja en 
Udo Matthes-Frenken niet te merken dat ze net 
een jaar achter de rug hebben waarin ze dit in-
drukwekkende pand hebben gebouwd. Daarnaast 
moest de zaak wel gewoon draaien zowel in Weert 
als in Eindhoven. Uitzendorganisaties hebben het 
in deze tijd erg druk. “Ja, dat kun je wel zeggen”, 
licht directeur Natasja (47) toe. “Ik was tijdens 
de bouw iedere ochtend om half zeven hier. We 
maakten vaak dagen van 14 uur. Maar ik kijk met 
veel voldoening en trots terug. Dat is ook de basis 
van ons bedrijf. Daarnaast is het super dat Udo 
(49) sinds januari ook in het bedrijf is komen wer-
ken. Hij is als accountmanager verantwoordelijk 
voor de relaties en de groei van kandidaten en op-
drachtgevers. Zodoende hebben we deze ‘bouw’ 
samen kunnen begeleiden en ondertussen onze 
bedrijven voldoende aandacht kunnen geven.”

Flexibel en persoonlijk
Mainwork bestaat pas vier jaar. In september 2014 
startte Natasja met haar broer Martien de uitzen-
dorganisatie. Ze had toen al ruim 18 jaar ervaring 
in arbeidsbemiddeling en besloot na die jaren om 
zelfstandig te worden. “Het voordeel van zelfstan-
dig zijn, is dat je niet vast zit aan een franchiseor-
ganisatie of een keten. Daardoor ben je flexibeler 
en kun je veel sneller inspelen op vragen of be-
hoeftes. Je kunt dus echt ondernemen. Daarnaast 
heb ik in al die jaren gemerkt dat persoonlijke 
aandacht in dit vak erg belangrijk is. Dat geldt zo-

wel voor kandidaten die voor ons werken als voor 
de bedrijven die onze opdrachtgever zijn”, leg-
gen Udo en Natasja uit. Inmiddels is broer Martien 
geen mede-eigenaar meer en draagt Natasja nu 
zelfstandig het directeurschap.

Specialisaties
Mainwork is een specialist in het samenbrengen 
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dat ge-
beurt met name in de vakgebieden transport, in-
dustrie, logistiek, office en techniek. Mainwork is 
als dienstverlener erg breed. Naast het uitzenden 
van kandidaten, detacheren ze personeel, verzor-
gen ze de payrolling maar doen ze ook zeer actief 
aan werving en selectie. Udo: “Iedere kandidaat 
heeft intern een vast aanspreekpunt. Dat komt de 
relatie ten goede. Op korte termijn, maar zeker 
op de lange termijn”. Natasja vult aan: “80-85% 
van onze uitzendkrachten krijgt een vaste arbeids-
overeenkomst.”

Sportief
Het ondernemersechtpaar is zelf erg sportief. 
Hardlopen, wandelen en tennis. Waar mogelijk 
doen ze dat samen. Daarnaast zijn ze overtuigd 
van delen en goed doen. Natasja: “Wij hebben 
zelf geen kinderen, maar we hebben wel een groot 
hart voor de jeugd. Daarom ondersteunen we op 
diverse niveaus jeugdteams, zowel in voetbal, 
hockey als tennis. Sponsoring op vele manieren 
om kinderen, ook waar het thuis financieel iets 

In het prachtige pand dat op de vorige pagina’s uitgebreid aan bod komt, is Mainwork al bijna twee 
maanden gevestigd. Een enorme verandering ten opzichte van hun vorige kantoor aan het Bassin. Ruimte, 
licht, sfeer en rust zijn elementen die bewust zijn geïntegreerd in dit bijzondere kantoor. Maar…wat doet 
Mainwork precies en voor wie werken ze? We maakten opnieuw kennis.

Desiré Kappert

minder gaat, in staat te stellen om te sporten”, 
vertelt Natasja. In het nieuwe kantoor is een eigen 
sportruimte ingericht waar ze zelf, maar zeker ook 
het personeel, kunnen sporten. “Je ziet dat men-
sen vóór of ná het werk lekker samen sporten. Dat 
is goed voor de gezondheid maar zeker ook voor 
de onderlinge verhoudingen. We noemen het ook 
wel ‘toekomstgericht werken’. Daaronder vallen 
ook ‘zit-sta bureaus’ en werken met headsets in 
plaats van telefoons en ruimtes waar je je even 
kunt terugtrekken voor noodzakelijke rust. Alle-
maal secundaire arbeidsvoorwaarden die ervoor 
zorgen dat mensen optimaal kunnen functione-
ren.”

Verhuur
Het nieuwe pand van Mainwork aan de Schout-
laan, bestaat uit twee verdiepingen. Enerzijds be-
doeld voor toekomstige uitbreiding maar voorlopig 
wordt de eerste etage ingericht voor een ‘smart-
office- concept’. Natasja legt uit: “Vijf kantoren, 
variërend van 30 - 80m2 met een gezamenlijke 
vergaderruimte, keuken, parkeerplaats, een eigen 
ingang met intercom en meer gezamenlijke faci-
liteiten.  Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan de afwerking en per november worden 
de kantoren verhuurd. Deze huurders hoeven niet 
uit een bepaalde branche te komen. In principe 
kan iedere dienstverlener zich hier vestigen. En 
… Centrum-Noord is gemakkelijk en snel bereik-
baar.“

Toekomst
Nu de huisvesting bijna is afgerond, kan de organi-
satie verder groeien.
Heeft het gedreven stel nog meer plannen? 
Natasja: “Ik wil nog wel groeien in aantal vestigin-
gen. Maar daarbij wel lokaal blijven werken. Het 
persoonlijke aspect moet onze kracht blijven.”
Udo: “Privé willen we weer gaan reizen. Daar hou-
den we allebei ontzettend veel van. We zijn ver-
knocht aan Azië. Door de hectiek is het er te lang 
niet van gekomen. Maar een verre reis ligt in het 
verschiet. Even bijkomen én energie op doen voor 
de volgende fase Mainwork.”

Schoutlaan 30, Weert
0495 - 58 33 58  

www.mainwork.nl

inbedrijf

      Natasja en Udo Matthes 
           van Mainwork: 

‘Onze kracht zit in de persoonlijke 
   aandacht, voor klanten en bedrijven’
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Roy Kirkels

Nuri Sogukcesme

http://www.mainwork.nl/
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Het statige herenhuis aan de Emmasingel is een parel in de Weerter binnenstad. 
Het pand werd in 1913 gebouwd door de heer Meewis-Engels, eigenaar van 
slachterij Limco. Nog geen 15 jaar later werd het huis verkocht aan de gemeente, 
die er in 1928 het politiebureau vestigde. Hiervoor werden in de kelder vier 
gevangeniscellen gerealiseerd. In 1964 verhuisde de Hermandad naar het nieuwe 
bureau aan de Hogesteenweg waarna de Sociale Dienst van de gemeente het 
pand aan de Singel betrok tot 1973.  Toen werd het huis via openbare verkoop 
aangeboden. Jos Knapen, de toenmalige eigenaar van Boga Makelaardij, kocht het 
pand. Er volgde een enorme verbouwing die jaren in beslag nam. Tegenwoordig 
wonen Jos en Irene Knapen nog steeds in de woning. Op de begane grond is het 
kantoor van Witte & Verheul Makelaars gevestigd. In de jaren ’90 werd het pand 
een gemeentelijk monument.

Het woonhuis is een duidelijk voorbeeld van eclectische neorenaissancestijl. 
De architect Rouleau wilde een plastische architectuur doorvoeren met 
balkons, een torentje, sierblokken en natuurstenen zuilen. Het pand is volledig 
onderkelderd en heeft drie bouwlagen. Door de mansardekap (stijl oplopende 
daken) is op de zolder een extra verdieping gerealiseerd. Opvallend zijn ook de 
ramen met tralies (zgn. kelderlicht of koekoek) naar de kelderruimte. Verder is 
het huis bewust niet symmetrisch gebouwd. 

Door Desiré Kappert Wonen in het oude politiebureau

Hoewel de woning uit 1913 stamt, is het voor die tijd sober en zeker niet uitbundig. 
Dat geldt doorgaans voor de meeste huizen in onze stad. Opvallend bij binnenkomst 
is de stijlvolle hal en aangrenzende trappenhal. In de hal is de entreedeur met veel 
ramen zichtbaar. Ramen (twaalfruiters) die door de gehele woning terugkomen. Ook 
aan de buitenzijde en boven de balkondeuren zijn deze ramen met geslepen glas te 
zien. De indrukwekkende trappenhal is de blikvanger van deze woning. De trap loopt 
drie etages hoog en past in de neorenaissancestijl. Het trappenhuis is ‘uitkragend’, 
wat inhoudt dat deze aan de buitenzijde is uitgebouwd. Langs de trap naar de eerste 
etage is een lambrisering aangebracht die door het invallende licht van de glas-in-
loodramen een warme sfeer krijgt.

eenhuisverteltWOONSPECIAL
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In de hal is de originele terrazzovloer nog zichtbaar. 
Ook hier geen overdreven luxe maar een stijlvolle 
granitovloer met in de hoeken enige kleurdetails om 
het geheel een vrolijk element te geven. De vloer is 
na de overname al enkele malen opgeknapt en heeft 
daardoor z’n kracht en uitstraling behouden. 

In de jaren dat het huis werd gebouwd, was er geen 
stromend water. Bewoners haalden het water uit een 
waterput die zich in de kelder was bevond. Afhankelijk 
van het peil was dit grondwater gemakkelijk bereikbaar. 
Tegenwoordig is de put afgedekt met glas, maar het 
waterpeil in de binnenstad is nog steeds zichtbaar.

Wonen in het oude politiebureau
Emmasingel 55, Weert

Ruim 35 jaar was het politiebureau in dit pand gevestigd. In 
die tijd waren voertuigen vrij zeldzaam en beschikte de politie 
Weert over een auto: de ‘boevenwagen’. In de tuin is de plek 
waar de garage voor dit voertuig stond nog goed zichtbaar. De 
garage is rond 1964 door de gemeente afgebroken. 

eenhuisvertelt WOONSPECIAL

Wat is een politiebureau zonder cellen? Daarom zijn er in 1928 in de 
kelder vier gevangeniscellen gebouwd. Compleet met dikke houten 
deuren die aan de binnenkant voorzien waren van stalen platen. Op de 
deuren een stevige deurvergrendelaar en natuurlijk een kijkgat om de 
arrestant in de gaten te houden. Nog steeds zijn de teksten zichtbaar 
die de gevangenen in de deurstijlen hebben gekrast. 
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Kom inspiratie opdoen voor je nieuwe droomkeuken
Tinnemans Keukens is het enige onafhan-

kelijke Limburgse familiebedrijf in de keu-

kenbranche en staat daarmee garant voor 

een persoonlijke benadering en volmaakte 

aftersales. De klant is keizer en wordt al-

tijd warm ontvangen. Dat vinden eigenaar 

Fred Claessen en zijn dochter Patricia (in-

middels ook directielid) beiden zeer be-

langrijk. “Mensen moeten in alle rust de 

ruimte krijgen om inspiratie op te doen, 

een gevoel te krijgen bij een keuken en 

kunnen rekenen op professioneel advies.”

Met een hecht team van 25 ervaren 

medewerkers heeft het familiebedrijf 

dat uitstekend voor elkaar. “We heb-

ben oprecht een passie voor keukens”, 

vertelt Patricia. “Met meer dan 35 jaar 

ervaring weten we precies wat er al-

lemaal komt kijken bij de aanschaf van 

een nieuwe keuken.”

In de onlangs vernieuwde showroom 

(ruim 2.500m2) kun je een zeventigtal 

kwaliteitskeukens ontdekken met ein-

Ontvang een ontwerpplan op maat
MIELE INSPIRATION TOUR
Het Miele Experience Center in Vianen is 

de inspiratiebron op het gebied van nieuwe 

keukentrends en Mieleapparatuur. Hier kun je 

kennismaken met de meest recente innovaties 

en het assortiment beleven, ervaren en 

uitproberen. 

Met de Miele Inspiration Tour presenteren de 

interieurarchitecten en topstylisten van deze 

marktleider hun expertise op locatie. Dit doen 

ze ook tijdens de open dag bij Tinnemans 

Keukens. Aan de hand van styleguides en 

woonstijlen brengen zij jouw woonwensen in 

Een aanbouw met aluminium wanden, een rond dak en 

geen enkele leiding. Kan daar een keuken in? “Jazeker, 

Tinnemans Keukens heeft voor iedere uitdaging een ge-

schikte oplossing bedacht”, aldus Julien. “We hebben een 

afzuigsysteem dat naar beneden afzuigt. De installatie 

van een kokend waterkraan maakt een warmwaterleiding 

overbodig en voor de inductiekookplaat is geen gaslei-

ding nodig. Onze keuken is volledig op maat gemaakt en 

de monteurs hebben, met oog voor detail, ter plekke alles 

netjes afgewerkt. Zij hebben echt hart voor hun vak.”

Het stel is ontzettend tevreden met het resultaat. Patricia: 

“We hebben een prachtige keuken van acht bij vijf meter, 

helemaal in onze stijl. De ruimte sluit perfect aan op onze 

woonkamer. Zo komt de kleur hout van onze eettafel te-

rug in de kastenwand van de keuken.”

Julien en Patricia vinden het prettig dat Tinnemans Keu-

kens zo goed heeft meegedacht en een plan heeft gepre-

senteerd dat ruim binnen het budget was. “Helemaal 

top!”

 Julien en Patricia de Jong  
              uit Weert

Niet gedacht, 
toch gekregen

Door Nicole Smolenaers

Klant vertelt...
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Kom inspiratie opdoen voor je nieuwe droomkeuken
deloze mogelijkheden, in verschillen-

de stijlen, materialen en prijsklassen. 

Voor elk budget - van 5.000 tot 50.000 

euro - is een keuken te vinden, varië-

rend van modern, design en industri-

eel tot landelijk en klassiek. Natuurlijk 

zijn de nieuwste trends in woonstijlen, 

keukenapparatuur en verlichting even-

eens vertegenwoordigd. Kom naar de 

koopzondag en laat je inspireren door 

het enthousiasme en de creativiteit 

van Tinnemans Keukens.

In de recent verbouwde Next125 showroom van Tinne-

mans Keukens staan alle luxe designkeukens opgesteld 

uit de nieuwste collectie van Next125. Nergens anders in 

Nederland is deze complete collectie te zien in het volle-

dige kleurenspectrum, van kristalwit tot onyxzwart.

De bijzondere ontwerpen vinden hun oorsprong in een 

uniek lijnenspel. Stijlvol in detail, subliem in afwerking 

en altijd herkenbaar in stijl. Design moet fascineren; zo-

wel wat betreft vormgeving als techniek. De nieuwe keu-

ken is tijdloos en open, maar bovenal functioneel, dat is 

uitgangspunt van Next125. De veelvoudig winnaar van 

International Design Awards gaat voor de next level in 

meesterlijk keukendesign en combineert dit met de ken-

merkende Duitse zorgvuldigheid.

Ontvang een ontwerpplan op maat
MIELE INSPIRATION TOUR

kaart in een interieur dat bij je past. Ze geven je 

concreet advies, handige tips en leuke ideeën 

voor kleur, materiaal en indeling.

Neem een plattegrond en foto’s mee 

en ontvang van deze professionals een 

inspirerend ontwerpplan op maat, compleet 

met 3D-schets en moodboard. Laat je 

meenemen in de woon- en foodbeleving van 

de veelzijdige keukenwereld.

Meld je aan voor een gratis interieuradvies via 

de link: 

https://inspirationtour.nl/event/

inspiration-tour-tinnemans-keukens

Design moet fascineren

Bijzondere 
ontwerpen, 
uniek lijnenspel

Torenweg 11, Ittervoort
T. 0475-566050

www.tinnemanskeukens.nl

Koopzondag
4 november 

van 12.00 tot 17.00 uur 

https://inspirationtour.nl/event/
http://www.tinnemanskeukens.nl/


46

inbedrijfWOONSPECIAL

“Zowel thuis als op de zaak 
      zijn we een team!”

Ze komen allebei uit een ondernemersgezin en zijn samen de trotse eigenaren van Wijen relaxen – wonen – 
slapen aan de Heerweg in Nederweert. Gepassioneerd als ze zijn, nemen ze hun werk dan ook wel eens mee 
naar huis. Totdat een van de dochters zegt: “Nu even een ander onderwerp”. Dan wordt er lekker gekookt, 
getuinierd, gesport of gerelaxt in een heerlijke fauteuil onder het genot van een glaasje wijn.

Durf eens iets anders
Bij het binnenlopen van de showroom wordt je blik 
direct van de ene naar de andere mooie zithoek 
getrokken. Prachtige opstellingen met warme 
kleuren, heerlijke banken, verweerde houten ta-
fels en sfeervolle accessoires zorgen voor de ene 
verrassing na de andere. Wijen Meubelen is een 
begrip in onze regio. Opgericht door Sjra en Lies 
Wijen hebben Leon (46) en Monique (42) het be-
drijf gemaakt tot wat het nu is: een eigentijdse 
speciaalzaak voor relaxen, wonen en slapen waar-
in het persoonlijk contact met de klant voorop 
staat. “Samen met de klant gaan we inventarise-
ren wat de wensen zijn, welke stijl het meeste 
aanspreekt, hoe de woonruimtes gebruikt worden. 
We vragen ook hoe de gezinssamenstelling is. Dat 
samen bepaalt namelijk de inrichting van je huis. 
Dan is het aan ons om daar een compleet en mooi 
plaatje neer te zetten, maar wel met een verras-

singseffect erbij”, legt Monique uit. “Door een ei-
genwijze kleur of een apart schilderij willen we 
lef tonen en net iets anders doen dan wat de klant 
zelf zou bedenken!”

Bewuste keuzes
Als 15-jarige hielp Leon al mee bedden in elkaar 
te schroeven en zo rolde hij na zijn opleiding bijna 
als vanzelf in de zaak van zijn ouders. Moniques 
moeder had een atelier op Laar en de opleiding 
‘mode en kleding’ was daarom een voor de hand 
liggende keuze. Haar stage liep ze bij het gor-
dijnenatelier van het toenmalige Wijen waar ze 
na het afronden van haar school aan de slag kon. 
Al gauw genoeg sloeg de vonk over en sindsdien 
zijn Leon en Monique partners; zowel zakelijk als 
privé. Leon: “De vanzelfsprekendheid waarmee je 
een bepaalde opleiding of werk ging doen, dat is 
echt van die tijd. Dat is tegenwoordig wel anders. 
Mensen maken steeds bewuster keuzes. Ook wat 
betreft hun interieur. Waar word je echt blij van? 
Dat vind ik heel mooi. Doordat we ons daarvan be-
wust zijn kunnen we onze klanten ook veel beter 
helpen.” De grootte van het bedrijf, de collectie, 
de werkwijze; alles zoals het nu is, is tot stand ge-
komen door bewuste keuzes die Monique en Leon 
samen gemaakt hebben. 

Kloppend maken
Leon houdt zich bezig met marketing, admini-
stratie, assortiment en hij ondersteunt het team. 
“Een team waar we bijzonder trots op zijn”, be-
nadrukt Leon, “Samen gaan we elke dag weer voor 
het beste resultaat!” Monique staat met haar col-
lega’s Lisanne en Marc in de showroom en advi-
seert klanten van A tot Z. De twee buitendienst-
medewerkers Wil en Wim bezorgen en monteren 
de meubels en maken het team compleet. “Het 
komt steeds vaker voor dat we na het leveren van 
de meubels naar de klant toe gaan met een bus vol 
accessoires als karpetten, schilderijen, kussens en 
lampen. We gaan dan de ruimte ‘afstylen’ zoals 
dat heet: aankleden en gezellig maken. Ter plekke 
zie je wat het beste past. Dat zijn de leuke dingen 
om te doen, daar wordt een klant blij van en wij 
ook!”, zegt Monique enthousiast.  

Nu even geen werk
Leon en Monique wonen op loopafstand van het 
bedrijf samen met hun twee dochters Chimène 
(16) en Esmée (14). En natuurlijk gaat het thuis 
nog wel eens over het werk. “Maar dan zeggen 
we; nu is het even klaar. Ook daarin hebben we 
de balans gevonden”, zegt Leon. Hun ontspan-
ning vinden ze in het tuinieren en zorgen voor drie 
Shetland pony’s. En sinds kort zijn ze gestart met 
een wijncursus bij Alex Storms. Dat past goed bij 
Leons andere hobby; koken. “Maar dan wel eigen 
combinaties maken, kijken wat er voorhanden is, 
ontdekken welke smaken bij elkaar passen en er 
je persoonlijke twist aan geven. Eigenlijk net als 
bij het inrichten van een interieur”, lacht Leon. 
Om na dat lekker eten weer de balans te vinden 
gaat Monique hardlopen. Ze traint momenteel 
voor de halve marathon van Ell in november. “Dat 
is de uitdaging, ik moet wel een doel hebben om 
naar toe te werken”, vertelt Monique. Ontdekken, 
samen, passie, hard werken, doel, uitdaging en 
balans; zowel thuis als op de zaak is team Wijen 
klaar voor elke wedstrijd!

Samen met Tessa Pellemans van Tessaas 
Advies uit Leveroy heeft Wijen onlangs 
het complete nieuwe interieur van Mackus 
Financiële Dienstverlening en Reisbureau 
aan de Brugstraat verzorgd; van stoelen en 
banken tot verlichting en wanddecoraties. 
“Het hele plaatje”, zegt Monique trots.

Monique van den Brandt

Heerweg 8 · Nederweert
T 0495 - 461313 

info@wijen.nl · www.wijen.nl

 

HOGE KORTINGEN OP RELAXFAUTEUILS 

KOM NAAR ONZE WINKEL EN BEKIJK 

ONZE SHOWROOMMODELLEN  

PROFITEER NU!! 

           

           COLLECTIEWISSEL!  

TOT 
50% 

KORTING 

Wijen Relaxen Wonen Slapen ·  Heerweg 8 · 6031 PN · Nederweert 
T 0495 - 461313  ·  info@wijen.nl  ·  www.wijen.nl 

ALTIJD 
+100 op  
voorraad 

Leon en Monique Wijen:

http://www.wijen.nl/
mailto:info@wijen.nl


seniorenweetjes

In het gangetje naast haar ouderlijk huis in de 
Kerkstraat had ik hartstochtelijk afscheid van 
M. genomen. We hadden de Weerter kermis én de 
nodige kroegen bezocht. Bier drinken en ‘vrijen’ 
maakt hongerig. Op de terugweg kocht ik bij de 
viskraam net voorbij de tunnel een gebakken 
kabeljauw. Genietend van de vis en de vlinders 
in mijn buik liep ik door de Stationsstraat. Oog 
voor iets anders dan de bruingekorste lekkerbek 
op met vet doorweekt papier had ik niet. 
Totdat ik op de hoek bij Brands Quelle (nu ‘t 
Swaentje) opkeek en aan de overzijde mensen 
zag wegrennen. Wat zou er aan de hand zijn? Ik 
zette nog enkele stappen om de Paulusstraat in te 
kunnen kijken. Vijf of zes ME-ers met wapenstok 
stormden naast elkaar op me af. Ik moest maken 
dat ik weg kwam! Mijn reactievermogen bleek 
niet snel genoeg. Ik had me amper omgedraaid of 
ik voelde de eerste klappen op mijn rug. Daarna 
ging bij mij het licht uit. Een deel van de film heb 
ik dus van horen zeggen. In het St. Jans Gasthuis 
liep mijn eigen camera weer. 

Wat was er gebeurd? Tijdens de kermisrellen in 
het jaar daarvoor was het oorlog geweest in de 
binnenstad van Weert: Een belegering van het 
politiebureau, surveillancewagen ondersteboven 
gekieperd en in brand gestoken, agenten zwaar 
mishandeld. Gummiknuppels en traangasgranaten 
bleken niet opgewassen tegen een menigte 
Weerter knuppels en geweldsfanaten. Dat ging 
een tweede keer niet gebeuren met de sterke arm 
van het gezag! Nu had een peloton ME-ers na een 
opstootje flink huisgehouden bij Barbarella, een 
café iets verderop aan de Langpoort. Bezoekers 
stoven alle kanten op. Ik was op het verkeerde 
moment op de verkeerde plek. Met gekneusde 
ribben, een blauw achterwerk en een barst in 
de schedel belandde ik in het ziekenhuis. Een 
van de agenten had blijkbaar flink op mij staan 
doorrossen toen ik al op de grond lag. Enkele 
bezoekers van Du Commerce aan de overkant 
brachten mij naar het ziekenhuis.

In die drie weken na Weert kermis 1970 beleefde 
ik mijn eerste ziekenhuiservaringen. Er zouden 
er nog vele volgen. En er gebeurde altijd wel 
iets gênants. Zo kwam er op de ochtend na mijn 
opname een verpleegster mijn kamertje binnen 
- men had mij ’s nachts zolang in een kleine 
kantoorruimte gestald, later ging ik naar een 
achtpersoonskamer - die mij een thermometer 
in mijn hand stopte en weer vertrok. Ik had geen 
idee wat nu de bedoeling was. Wel herinnerde 
ik mij een filmfragment waarin Jerry Lewis, 
gekke bekken trekkend, in bed lag met een ijszak 
op zijn hoofd en een thermometer tussen zijn 
tanden. Ik peuterde de thermometer daarom 
uit het plasticfolie omhulsel en stak hem in 
mijn mond. Toen de verpleegster terugkwam 
glimlachte ze vriendelijk, nam de thermometer 
uit mijn mond en gebood mij op een zij te gaan 
liggen. Toen ik het ding tussen mijn billen voelde 
verdwijnen realiseerde ik mij dat wat in mijn 
mond had gezeten met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid ook de kont van een ander had 
bezocht.

Verkeerde plaats, 
verkeerde moment

mensendingen

Ton Adriaens

“Zowel thuis als op de zaak 
      zijn we een team!”

Kavel 11 Kavel 13 Kavel 14 Kavel 15Kavel 12

Kavel 17 Kavel 18 Kavel 19Kavel 16 Kavel 23Kavel 20 Kavel 21 Kavel 22 Kavel 23Kavel 20 Kavel 21 Kavel 22 Kavel 23Kavel 20 Kavel 21 Kavel 22

Nog één vrijstaande woning Jasmijn!
Inclusief keuken, apparatuur en sanitair
Compleet, comfortabel en energiezuinig

INFORMATIE EN VERKOOP:
RICHARD SCHROETEN
(0495) 45 74 84

WWW.VROUWENVELDE.NL

fase 3

 OPLEVERING 
 VOORJAAR 

 2018 

 GEZELLIGE ERKER EN 
 grote WOONKEUKEN!

Hubo DUIJTS
Kerkstraat 16
6031 CH Nederweert
Telefoon (0495) 626309

www.huboduijts.nl

Op maat
gemaakte
schuifkasten en 
inloopkasten

De hele maand
november
bij aankoop van een
schuif- of inloopkast

GRATIS
montage

http://www.vrouwenvelde.nl/
http://www.huboduijts.nl/


(1) De maximale korting van € 1.600 is geldig op een Nissan MICRA N-Way uit voorraad. (2) De actieprijs is op basis van de consumentenprijs van de meest recente prijslijst incl. 
btw, BPM, eventuele toepasbare kortingen en kosten rijklaar maken. Alle acties zijn uitsluitend geldig op nieuwe klantorders in de periode van 01/10/2018 tot en met 30/11/2018, 
niet geldig voor � eet en (Private) Lease orders en niet inwisselbaar tegen contanten. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn tegen meerprijs leverbaar. Alle wijzigingen 
voorbehouden aan Nissan Nederland.

MICRA  99 - 108 G/KM   4,4 - 4,8 L/100 KM (NEDC) NISSAN.NL

Uw droomtransfer is dichterbij dan ooit. Want tijdens onze Nissan BPM-verlenging stapt u over op een nieuwe, uiterste luxe high-
spec Nissan MICRA N-Way met korting tot wel € 1.600(1). De tactiek? Geen BPM-verhoging, hoge korting, gratis extra’s en onze 
Nissan sterspeler is direct uit voorraad leverbaar! Kom nu naar onze showroom en scoor uw deal!

NISSAN BPM-VERLENGING

NISSAN MICRA
tot € 1.600 BPM-voorraadkorting (1)

nu vanaf € 18.690 (2)

MICRA N-Way uitgerust met o.a.:
•  Intelligent Emergency Braking • 16” Lichtmetalen velgen
•  Tra�  c Sign Recognition •  Intelligent Key •  Privacy glass
•  Lane Departure Warning •  Automatische airconditioning
• NissanConnect - Multimedia navigatiesysteem

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

CHECK VRIJBLIJVEND UW INRUILPRIJS OP
WWW.GOEDKOPENISSAN-AUTONIROC.NL

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