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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. 

Brugstraat 21 
Nederweert 

Tel. 0495-631237
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 Maasstraat 12 Weert 

Xambeau Been- en Ondermode voor comfortabele en kwalitatieve producten: 
panty’s, sokken, lingerie, ondermode, nachtmode & trendy bodyfashion.

 Mooi voor de vrouw én de man.

Maasstraat 12  |  Weert  |  0495 543 573  |  info@xambeau.nl
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Wie komen hier te zitten?



voor een nieuwe stoel. Gegarandeerd direct een 
mooie eyecatcher!
Wil je méér inspiratie of een personal shopper? 
Maak een afspraak met mij. Ik ga de uitdaging 
graag aan!"

Kijk ook eens op You Tube: "Meubel Nieuwe Stijl"

Sfeer en beleving
In de meubelbranche draait het om sfeer en 
beleving. Tijdens de internationale beursdagen 
viel ik van de ene verbazing in de andere. 
Smaakvolle concepten waarbij verlichting en 
accessoires geweldig afgestemd worden op de 
nieuwste kleuren- en behangtrends.

inbedrijf

Interieurstyliste Britt van de Berg:
"Mag jouw interieur wat meer opvallen? Je vraagt 
je af hoe je dat kunt bereiken.
Ik bezocht veel interieurbeurzen het afgelopen 
jaar. Als styliste viel me op dat geometrie een 
belangrijk onderdeel is van de nieuwe trend. 
Je creëert dit door te spelen met vormen en 
patronen. En vooral je creativiteit de vrije loop 
laten. Schilder cirkels, vierkanten of driehoeken 
op de muur of omlijn je wanddecoratie.

Met een leuk vloerkleed met geometrische 
vormen, geef je je interieur een boost. Zonder dat 
je direct hoeft te investeren in een nieuwe vloer.
Wil je wel investeren in een nieuwe vloer? Dan is 
dit misschien een idee: leg tegels of hout op je 
vloer in geometrische vormen!

Ook de stoffen voor meubels kun je vinden in 
allerlei patronen. Durf eens een opvallende print 

Je creativiteit 
de vrije 

loop laten

Roermondseweg 109, Weert 
0495-54 00 79  

www.meubelnieuwestijl.nl 
www.beauhome.nl

Wij willen de bezoekers aan onze winkel blijvend 
verrassen. We gaan een flink gedeelte van onze 
winkel een nieuw gezicht geven. Samen met onze 
styliste richten we studio’s in diverse stijlen in.
Toonaangevende behangtrends vormen het decor 
voor onze nieuwe collecties eetkamerstoelen, 
hoekbanken en design relaxfauteuils.
               Ralph Nouwen

Boxspring
De slaapkamer is hot! Opvallend is dat de boxspring 
trendy blijft. De kleuren groen en cognac scoren 
hoog. Met ons Pullman-concept boeken we veel 
succes.
En omdat de boxspring zo’n succes is … hebben we 
in maart een verrassing! Een gloednieuw concept 
in een scherpe prijsklasse én scherpe levertijden. 
Wat dacht u van een boxspring al vanaf € 1.495,-! 
    Roy Kwaspen  

Iedere zondag geopend van 13.00 -17.00 u.
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Als een van de laatste gemeenten plaatst Nederweert nu ook dialectborden. Weerstand bieden aan dit, vanuit het zuiden, oprukkende fenomeen lijkt 
onmogelijk. Wil je er in Limburg bijhoren dan moet je hieraan meedoen. Althans dat is de stellige overtuiging van heemkundeverenigingen en Veldeke-
kringen. Alle naamborden worden vervangen door dubbel zo grote borden met behalve de officiële benaming toevoegingen als Ni-jwieërt, Doospel, Leivere, 
Ospeldiêk en D’Intj. Wat is de functie van een plaatsnaambord? Het voor de reiziger aanduiden van een gemeente- of dorpsgrens met een naam die 
overeenkomt met wegenkaart of navigatiesysteem. Het kombord heeft tevens de functie van verkeersbord. In de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid 
van 50 kilometer per uur. Dat de inwoner van dorp of stad met trots ‘zijn’ dialectbenaming gebruikt, prima! Maar van nut is de dialecttoevoeging voor hem of 
haar niet. De reiziger of toerist van buiten de regio kan er echter behoorlijk door in verwarring raken en op zijn smartphone wanhopig op zoek gaan naar het 
plaatsje Doospel. In het gunstigste geval zal hij zich met een meewarige glimlach focussen op zijn reisdoel. Ja, hij is tenslotte in het folkloristische zuiden 
met zijn aandoenlijk chauvinisme, zijn tradities, fanfares, schuttersfeesten en onweerstaanbaar charmante maar onverstaanbare inwoners. 
Zijn de vragen naar het nut, naar de toegevoegde waarde maar ook naar de kosten gerechtvaardigd? Zeker als je ziet dat er functionele straatnaamborden 
onleesbaar zijn geworden en hard aan vervanging toe zijn. 

watzoujijdoenmet

Noem het maar een stukje chauvinisme. Trots op 
Limburg en het daarbij behorende dialect.

Als ouders van twee kinderen hebben mijn man en 
ik er geen overleg over gehad; het was voor ons 
altijd al duidelijk dat we ze in onze eigen taal zou-
den gaan opvoeden. Zo zijn we zelf groot gebracht 
en we hebben dit niet als een tekortkoming, maar 
als een verrijking ervaren.

Dit stukje van onze cultuur moet, op welke manier 
dan ook, worden doorgegeven en toen het voorstel 
voorbij kwam om een aandeel te kopen en daar-
mee donateur te worden van nieuwe komborden 
van Nederweert en haar kerkdorpen heb ik ook 
hierover geen seconde getwijfeld. Een mooi initi-
atief wat door een groot aantal mensen gesteund 
werd en daardoor ook gerealiseerd gaat worden.
En dat deze toevoeging op de borden voor verwar-
ring zou gaan zorgen bij onze niet dialect spre-
kende gasten geloof ik niet. Het staat immers nog 
steeds in het groot met de officiële benaming ver-
noemd op het bord en die toevoeging in het dia-
lect zal mij toch steeds weer een warm gevoel van 
thuiskomen geven.

Ik heb het idee dat de “dialect-lovers” onder ons 
graag zouden willen dat het Limburgs als taal 
wordt erkend net als het Fries. Alom ziet men po-
gingen om het dialect te promoten en nu vooral 
op plaatsnaamborden. Schiet men nu niet te ver 
door? Het is algemeen bekend en geaccepteerd 
dat het dialect bij kinderen een positieve uitwer-
king heeft op het taalgevoel en de ontwikkeling 
van taal. Daarbij geeft een dialect een bepaalde 
verbondenheid weer en veel mensen spreken (ver-
schillend) dialect. Dialect is echter ook iets wat 
in ontwikkeling is. Door de jaren heen ziet men 
woorden verdwijnen en verschijnen. 
Tegenwoordig ziet men steeds meer geschreven 
dialect terwijl er nog steeds geen eenduidigheid 
is wat betreft hoe iets geschreven wordt. Dialec-
ten verschillen namelijk van dorp tot dorp. Is het 
niet veel beter als men dialect zich spontaan laat 
ontwikkelen in plaats van krampachtig proberen 
in stand te houden (op te hemelen?) van iets wat 
bij een kleine groep leeft? Dialect is van het volk. 
En niet alleen in dit geval het Limburgse volk. Dia-
lect stopt niet aan de grens met Brabant, België of 
Duitsland. Als we naar al die dialecten gaan kijken 
dan worden het wel erg veel en grote plaatsnaam-
borden.

Als inwoner en kandidaat-raadslid ondersteun ik dit 
initiatief van harte. Het is namelijk geïnitieerd van-
uit de gemeenschap en gefinancierd door middel 
van crowdfunding. Als JAN omarmen we dergelijke 
initiatieven vanuit de samenleving. Bovendien is 
het Limburgs in 1997 door de Nederlandse overheid 
erkend als streektaal. Dat is toch mooi?!
Persoonlijk vind ik het wel belangrijk dat de naam 
van de kern naast het dialect ook in het Nederlands 
- de officiële benaming - beschikbaar blijft, omdat 
anno 2018 niet iedereen meer dialect spreekt, ver-
staat en kan lezen. Onze gemeente is inmiddels een 
prachtig forensendorp geworden met een mooie 
mix van inwoners waarbij het dialect toch iets meer 
naar de achtergrond wordt gedrongen. 
Echter een groot gedeelte van de van oorsprong 
Nederweerter families -waartoe ikzelf ook behoor 
als kleindochter van kapper Polly uit de Kerkstraat- 
spreekt het dialect nog wel. Ik vind dat we ons erf-
goed moeten koesteren, het is tenslotte een stukje 
van onze identiteit! We kennen in onze gemeente 
namelijk ook al straatnamen in het dialect, zoals 
Broasheuf en Broenenhoup. Vanuit dit oogpunt heb-
ben we als JAN dan ook een gedeelte van het ver-
kiezingsprogramma, de hoogtepunten, in het dia-
lect uitgebracht. 

Monique Knapen-Hendrix (52), Pedagogisch 
medewerker bij Hoera Kindercentra

Ludo Vrancken (63 jaar), groepsleerkracht 
speciaal onderwijs en inwoner Nederweert

Pascalle de Rooij (48), kandidaat 
raadslid JAN Nederweert

Ni-jwieërt, Doospel, Leivere, Ospeldiêk en D’Intj
watzoujijdoenmet

Door Ton Adriaens      
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Door Laura Mennen

actueel

Wezenloos keek ze voor zich uit. Zwarte 
druipstrepen mascara liepen over haar wangen. 
Traanzout markeerde hun weg richting onderkaak. 
Zijn bezwete hoofd was vuurrood. Op zijn 
voorhoofd tekenden blauwe aderen een grillig pad. 
Zijn halsslagader leek ieder moment uit elkaar te 
springen. Hij brieste, ging tekeer, maar bij haar 
kwam het alleen nog maar binnen als rommelend 
onweer dat in de verte wegtrok. Doodse stilten 
onderbraken zijn dreigende woorden. Een dier, 
klaar om zijn prooi te doden, één moment voor 
de sprong. Maar zij kon beeld en geluid niet 
samenbrengen tot een coherent geheel. Zij hoorde 
zijn stem alsof die opsteeg uit troebel water. Ze 
zag scherpe details tegen dansende muren, wit 
speeksel in linker mondhoek, neushaar, golvende 
beelden in alle schakeringen grauw, zijn grijze, 
licht krullende haar om een glimmende schedel, 
heftig bewegende lippen, soms zonder dan mét 
geluid, oorverdovend geluid.

Hij had plotseling de deur opengesmeten en was 
naar binnen gestoven, binnengedrongen in haar 
domein. Op dat moment had zij zich gerealiseerd 
dat een grens werd overschreden en er geen weg 
terug meer was. Dit was voor haar het einde. 
Ze voelde zich klein en nietig, breekbaar. Zijn 
kracht accentueerde haar zwakte. Het laatste 
beetje zelfrespect zou haar ontnomen worden. Ze 
onderging het lijdzaam, leeg was ze, opgebrand. 
In één klap was ook het laatste restje weerstand 
verdwenen. Was ze maar dood, hier, nu, op dit 
moment, in een keer. Ze zakte ineen en een ‘film 
noir’ trok aan haar voorbij.

Het was begonnen met rare blikken, opmerkingen, 
kleine pesterijtjes. Haar complimenteus bedoelde 
opmerking ‘strak plan’ werd voortdurend herhaald 
maar dan met een toevoeging als ‘strak truitje’ 
of ‘strak broekje’ waarna er overdreven uitbundig 
werd gelachen. Ze vond briefjes in haar handtas: 
‘Speel je de ondeugende juffrouw?’ ‘Hot, hotter, 
you’re the hottest!’ Ze werd steeds onzekerder, 
over haar houding, over haar kleding, haar 
manier van praten, hoe ze haar haar zou doen. 
Zou ze iets vragen, voorstellen of eisen? Het werd 
steeds erger. ‘Waarom zou je niet iets hoerigs 
aantrekken?’ Opgeblazen condooms ‘versierden’ 
onlangs nog haar fiets. Soms werd ze volledig 
genegeerd of aangekeken alsof ze een stuk vuil 
was, een vertegenwoordigster van de laagste 
kaste, paradoxaal genoeg ‘onaanraakbaren’ 
genoemd. En dat terwijl ze zo haar best deed. 
Ze sliep steeds slechter. Iedere ochtend schoof 
dezelfde donkere wolk bij haar naar binnen, nog 
voordat zij haar ogen opende.

Kon zij zichzelf iets verwijten? Had zij bewust het 
risico genomen dat het geven van één vinger, haar 
beide handen zou kunnen kosten? Gelegenheid 
maakt de dief. Had zij de gelegenheid geboden 
haar beetje bij beetje van haar zelfvertrouwen, 
haar trots, haar eer te bestelen? 
Een donderklap weerkaatste. Weer voelde zij de 
pijn vanuit haar onderbuik omhoog schokken totdat 
haar keel werd dichtgeknepen. Hard sloeg hij met 
gebalde vuist achterwaarts tegen een metalen 
archiefkast. Synchroon met het geluid ging er een 
siddering door de ruimte. Even stond weer alles 
stil, de silhouetten, schilderijen, raamkozijnen. 
De oude landkaart van Europa tekende zich scherp 
af. Ze kon zelfs ‘Boedapest’ haarscherp lezen. 
Alleen zijn onderlip, die trilde. Zijn adamsappel 
kondigde de volgende scheldkanonnade aan. Weer 
rolde een golf van dreigementen uit zijn mond, 
vloekend en vervloekend. “Waag het niet één 
weerwoord tot mij te richten! Je ouders, hoe en 
waar dan ook, ik weet ze te vinden!” Met gestrekte 
arm hield hij zijn mobiel met haar foto voor zich 
uit en bestreek zwijgend honderdtachtig graden. 
“Dit is een executie, een morele moord!”
Hij had haar gewaarschuwd. “In 4b zit het 
schuim der aarde, samengeklonterd tot één grote 
slijmerige kwal, geniepig en respectloos. Laat 
je niet misleiden door die olijke glimlach, die 
hartelijke begroeting, een onschuldige blik. Het 
is gespeeld, een obsceen vooropgezet plan. Ze 
dagen je speels uit zoals een kitten een bolletje 
wol wordt toegeworpen. Het is een provocatie aan 
een touwtje: Ga je erop in, word je uitgelachen als 
je misgrijpt. Van mikpunt word je schietschijf en 
als het moment daar is krijg je dolken in je rug!”

Natuurlijk had ze zijn advies als seniordocent 
en persoonlijk mentor niet klakkeloos naast zich 
neer moeten leggen, maar in zijn woorden had 
de verbitterdheid weerklonken van een man die 
de aansluiting met de jeugd van tegenwoordig 
had gemist. Zijn dubbele Windsor dasknoop, zijn 
spencer, zijn randloze bril, zijn kloosterkruin, het 
waren artefacten van een ander tijdperk.
“Driekwart jaar níets tolereren! Hard maar 
rechtvaardig zijn. Ga nooit in op persoonlijke 
vragen als ‘Ben je moe van het weekend? Hoe 
heet je vriend? Je krijgt het onherroepelijk terug 
op het moment dat je iemand aanspreekt op zijn 
of haar gedrag: ‘Zo juffrouw, moeilijk momentje 
met Jasper gehad in het weekend?’ Houd ze kort 
en schroom niet om de brutaalste cynisch neer 
te sabelen. De vrees hetzelfde lot te ondergaan 
zal de anderen de mond snoeren. Pas aan het 
eind van het schooljaar mag je iets toegeeflijker 
worden. En denk vooral niet dat ze aan je lippen 
hangen. Het is likkenbaarden, het voorstadium van 
verslinden! Niet dat het altijd heel bewust gebeurt 
maar plotseling is hij daar, de kettingreactie, en 
storten ze zich met z’n allen op je.”

Nooit eerder had zij zulke bombastische retoriek 
gehoord in de beschrijving van een klas middelbare 
scholieren. Was hij maar iets milder geweest in 
zijn bewoordingen, dan had ze hem misschien 
geloofd of in ieder geval iets van zijn raadgevingen 
ter harte genomen. Nu stond hij brullend als een 
leeuw voor de groep hyena’s. 

Uit de ontzielde ogen van de welp sprak enkel 
reddeloosheid. 

Geen weg terug

Op 14 januari 2018 vond de prijsuitreiking plaats van schrijfwedstrijd Raadselige Roos 2017 van het 
literair café Venray. Enkele citaten uit het juryrapport:"Met het verhaal Geen weg terug heeft 
Ton Adriaens uit Weert een mooi gedetailleerd verhaal geschreven met een goede plot en een 
verrassend einde." / "Goede spanningsopbouw:'waar gaat het naar toe?'" / "Opmerkelijke taalvondsten 
zoals 'het schuim der aarde, samengeklonterd tot een grote slijmerige kwal' en 'Het likkenbaarden, 
het voorstadium van verslinden' werden enthousiast aangehaald. Met Geen weg terug is Ton Adriaens 
met overtuiging de winnaar van de Raadselige Roos 2017 voor proza."

Wij zijn er trots op dat onze redacteur Ton Adriaens de 1e prijs in de wacht sleepte in de categorie 
Proza. Hieronder zijn bekroonde werk.

De trotse winnaars van de Raadselige Roos 2017 met rechts Ton Adriaens.
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Unieke opruimingskans!

Gemeenteraadsverkiezingen, woensdag 21 maart 2018
De kandidaten van de PvdA Weert:

Uit ons verkiezingsprogramma:
Kinderen verdienen beter!  Naar de sportclub, 
mee op schoolreis en trakteren op je 
verjaardag. Allemaal! Daar werken we aan.

weertpvda@gmail.com

2. Leon Heuvelmans

1. Ad van Mierlo

5. Wim Janssen

4. Chantal Saes

7. Rob Renet

6. Malika Zaâboul3. Fanida Kadra

Gemeenteraadsverkiezingen, woensdag 21 maart 2018
De kandidaten van de PvdA Weert:

Uit ons verkiezingsprogramma:
- Voldoende beschikbare sociale huurwoningen
- Betaalbare voorraad voor alle doelgroepen in sociale huur
- Voldoende woningen voor toetreders op de arbeidsmarkt: 
  jongeren, mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig 
  gaan wonen en ouderen. weertpvda@gmail.com

2. Leon Heuvelmans 5. Wim Janssen

4. Chantal Saes

7. Rob Renet

6. Malika Zaâboul3. Fanida Kadra
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Door Mathilde Dominikowski

Kandidaat raadslid VVD Weert

gemeenteraadsverkiezingen

Hij groeide op in een gezin met vijf kinderen, vier 
jongens en een meisje. Als werkstudent deed hij 
in 1993 een job in het hotel van zijn oom in de 
mondaine badplaats. Op zekere dag streek er een 
gezelschap van zo’n 120 hosts, van een bekend 
Duits reisbureau, neer in het hotel. Mounir: 
“Tunesië, en met name Monastir, was erg in trek 
bij de Duitse toeristen. Omdat ik Duits sprak, heb 
ik toen diverse groepen hosts kennis laten maken 
met de geneugten van de prachtige omgeving en 
de cultuur. Onder de hostessen bevond zich ook 
Roos Rietjens uit Altweerterheide.” God Amor 
bevond zich ook in het gezelschap en richtte 
zijn pijlen op Mounir en Roos. Het stel trouwde 

in 1994. Ze hadden beiden een baan en vestigden 
zich in Monastir.
Toen Roos zwanger was van dochter Yasmin, raakte 
ze haar baan kwijt. Mounir: “Dat klinkt nu raar, 
maar dat was zo in die tijd.” Dat betekende dat 
Roos hele dagen thuis zat om te zorgen voor hun 
kind en Mounir wel 14 of 15 uur van huis was. “Dat 
aantal uren werken was heel normaal, zeker in de 
gastvrijheidssector”, vult Mounir aan. 
Het plan om een huis te bouwen in Monastir liep 
niet zoals gewenst en na talloze gesprekken, 
besluiten Mounir en Roos naar Nederland te 
verkassen.

Verdwalen
Mounir komt bij zijn schoonouders Wim en Corrie 
Rietjens in een warm bad. Tot nog toe hadden 

Roos en hij steeds Duits met elkaar gesproken. Nu 
moest er Nederlands gesproken worden. Mounir 
lacht: “Nou ja, eigenlijk leerde ik eerst dialect. 
Dat was in Altweerterheide de voertaal. Om te 
kunnen werken moest Mounir eerst staatsexamen 
NT2 doen (Nederlands als tweede taal). Maar wie 
denkt dat hij met zijn armen over elkaar ging 
zitten, schat hem verkeerd in. “Ik pakte alles aan. 
Mijn schoonouders zijn eigenaar van De Deyel in 
Altweerterheide. Daar hoort een stuk grond bij 
van 4 hectare. “Binnen de kortste keren deed ik 
allerlei klussen. Samen met schoonvader Wim in 
de auto leerde ik de omgeving kennen. In het begin 
ben ik ooit nog wel eens de weg kwijt geweest 
bij het boodschappen doen. Dan belde ik vanuit 
een telefooncel naar Wim en vroeg of hij mij kon 
komen halen. Maar ik kon hem niet vertellen waar 
ik was”, Mounir moet er nu nog om lachen. 
In 1999 wordt zoon Aziz geboren en het gezin 
Marzouk verhuist naar Stramproy.    

Actief
Mounir denkt terug aan de tijd dat hij net in 
Nederland was. “Nederland is een prachtig land 
met fijne mensen. In tegenstelling tot wat er 
tegenwoordig voor nieuwkomers wordt gedaan, 
moest ik vooral veel zelf uitzoeken.” Met hard 
werken probeerde hij er hier iets van te maken. 
Hij werd zelfstandig ondernemer.
Door een zware ziekte in 2013 moest hij zijn eigen 
bedrijf opgeven en sinds 2014 werkt hij met veel 
plezier bij hotel Jagershorst in Leende. “En zo 
ben ik weer terecht in de gastvrijheidssector. Daar 
waar mijn werkzame leven ooit begon en waardoor 
ik mijn vrouw heb leren kennen”, mijmert Mounir. 
Naast zijn werk is hij bestuurlijk actief bij diverse 
maatschappelijke instellingen. Samen met Roos en 
een aantal andere mensen begeleidt en coacht hij 
jongeren die, zoals hij zelf zegt, ‘een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken’.

Politiek
“Kansen krijgen, nemen en creëren”, dat definieert 
voor Mounir de Nederlandse samenleving. 
“Nederland biedt gelijke kansen voor iedereen 
die er werk van wil maken. Vallen en opstaan en 
daarvan leren en vervolgens doorzetten, dat hoort 
erbij.” En nu is hij kandidaat-gemeenteraadslid. 
Hij wil graag iets terugdoen voor de samenleving. 
“Als volksvertegenwoordiger ben je de brug tussen 
inwoners van je stad en het gemeentebestuur.” 
Mounir hoopt eerst en vooral dat veel mensen 
gaan stemmen en gebruik maken van hun 
democratische recht, ongeacht de keuze die ze 
maken. “Weertenaren moeten hun mening laten 
horen en als ik de kans krijg om die mening voor 
hen te vertolken, graag. Die uitdaging ga ik aan. Ik 
ben er klaar voor!”

Mounir Marzouk

VVD Weert – lijst 3 – nummer 7 

Hij werd 45 jaar geleden geboren in Monastir (Tunesië). Monastir ligt aan de Golf van Hammamet waar de 
temperatuur nu zo’n graad of 19 is. Terwijl de temperatuur hier tegen het vriespunt is, gaan we aan de 
koffie met gebak in zijn huis in Stramproy. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. is hij de 
zevende kandidaat op de lijst van de VVD-Weert.

Aan de koffie met Mounir Marzouk

Sinds 1997 in Nederland. 
Hoe kon het verkeren?
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Kandidatenlijst Weerter VVD

Liberale Visie, 
Lokaal Maatwerk

4. Marie-Thérèse van den Bergh (55), 
    Rond de Kazerne

7. Mounir Marzouk (45), Stramproy 9. Tom Schouten (29), Boshoven

11. Lennart Stultiens (37), Laarveld

1. Frans van Eersel (54), Heiligenbuurt 2. Wendy van Eijk (45), Vrakker-West

5. Joost Wiezer (52), Boshoven

8. Lars Lambers (30), Hushoven

10. Carla van de Wetering (62),
      Groenewoud

3. Thomas van Gemert (25), Groenewoud 

6. Fer Kurvers (59), Stramproy

Verkiezingsprogramma Weerter VVD:

weert.vvd.nl
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binnenkomt, overal zie je de vruchten van zijn 
werk. Van vogelkastjes en regenboogvlaggen tot 
tekeningen en spreuken, grote stapels magazines 
en papieren bedekken iedere vierkante centimeter 
en overal zijn aantekeningen te vinden van 
plannen, ideeën en wensen voor Weert. Die chaos 
laat de bevlogenheid van Geert zien. “Ik ben een 
gevoelsmens, richt me het liefst op het welzijn van 
mensen, het sociale aspect van mijn werk is voor 
mij het allerbelangrijkste.” Ondertussen voegt 
Martijn van den Heuvel zich bij ons en verlaten we 
het gemeentehuis. 

“Er is veel om trots op te zijn in Weert. Neem 
bijvoorbeeld het rijke aanbod aan culturele 
plannen. De broedplaatsen die ontstaan in 
Cwartier, de Verbinderij en dit gezellige plein waar 
het bruist van de activiteiten uiteenlopend van 
straattheater tot muziekevenementen als DIEP.” 
Dit zegt Geert terwijl we over het Rafaëlpad langs 
Theater de Huiskamer wandelen. “Vaste planten, 
fruitbomen en een watertappunt. En straks als 
RICK verhuisd is een geweldig cultuurpleintje in 
Weert. Echt een pareltje waar ik trots op ben!” 
  
Als wethouder van onder andere cultuur en 
duurzaamheid kan hij enthousiast worden van 
acties die mensen in beweging brengen. “Kijk 
naar zo’n fruitbomenactie wat een enorm succes 
was. Nu geven we zelfs cursussen om mensen te 
leren omgaan met hun bomen en bessenstuiken 
die in bloei staan!” Toch zijn er nog genoeg zaken 
die hij graag zou willen aanpakken. Als voormalig 
leraar heeft hij voor een volgende periode zijn 
pijlen gericht op het onderwijs in Weert. “Vaak 
gaat een onderwijsportefeuille voornamelijk 
over huisvesting, kortgezegd over bouwstenen. 
Dat gedeelte moet natuurlijk op orde zijn. Maar 
er is meer. Onderwijs gaat ook over wat er in 
dat gebouw gebeurt. Ook daar kan de gemeente 
scholen ondersteunen. Bijvoorbeeld door aandacht 
te besteden aan de werkdruk van docenten, door 
pilots op te starten, gericht op werkdrukverlaging.” 
In het verkiezingsprogramma van Weert Lokaal is 
dit dan ook een belangrijk punt. 

Gezin 
Martijn van den Heuvel is sinds twee jaar 
wethouder. Martijn startte als raadslid voor Weert 
Lokaal en volgde Harrie Litjens op als wethouder, 
onder meer voor de portefeuille financiën. 
Meteen een pittige portefeuille. Maar dat is wel 
besteed aan deze voormalige accountant en vader 
van twee dochters. “In mijn portefeuille is een 
strakke planning en overzicht een vereiste,” lacht 
Martijn. ”Uiteraard ook voor het combineren van 
een drukke functie met het vaderschap moet ik 
ver vooruitplannen.” Zo komt het wel eens voor 
dat Martijn openingen en evenementen bijwoont 

Door Suzanne Winters

gemeenteraadsverkiezingen

Twee jonge bestuurders die beiden graag door 
willen als wethouder, want er zijn nog genoeg 
plannen en ideeën voor Weert. Toch is het ook 
belangrijk even stil te staan bij wat er allemaal 
bereikt is in de afgelopen periode. Het gaat goed 
met Weert. Er wordt volop gebouwd, er staan veel 
nieuwe projecten op stapel, het inwonersaantal is 
gegroeid en ook het toerisme trekt aan. Daarnaast 
heeft de raad het zogenaamde ‘aanvalsplan 
armoede’ omarmd om mensen die het even 
iets minder hebben te ondersteunen. Er staat 
een behoorlijk aantal culturele plannen in de 
startblokken waaronder de renovatie van het 
Jacob van Horne stadsmuseum en Weert werkt 
hard aan het predicaat klimaatbestendige stad. 
Allemaal zaken die in de portefeuilles van Martijn 
en Geert vallen, al geven ze beiden aan dat dit 
mede dankzij de goede samenwerking in het 
college tot stand is gekomen.    

Idealen 
De wandeling start bij het gemeentehuis van Weert 
waar Geert Gabriëls op ons wacht. Geert maakt 
acht jaar deel uit van het gemeentebestuur, de 
eerste vier jaar als raadslid en na de verkiezingen 
van 2014 als wethouder. Hij is geen typische 
wethouder, dat zie je meteen als je zijn kamer 

De een straalt rust uit, de ander bruist van energie. Martijn van den Heuvel (36) en Geert Gabriëls (38) 
zijn een mooi voorbeeld van tegenpolen die elkaar perfect aanvullen. Beide heren zijn wethouder in 
Weert namens Weert Lokaal die hun functie uitoefenen met een flinke dosis enthousiasme. Hun drijfveer: 
“We werken voor, door en met onze inwoners aan een Weert waar het goed wonen, werken en recreëren 
is!” We maken samen met hen een wandeling door Weert.  

Geert & Martijn
Jonge wethouders trots op hun stad en hun partij

met een van zijn dochters. Martijn is er trots op 
dat niemand buiten de boot valt in Weert. Dat er 
niet alleen in stenen geïnvesteerd wordt en dat 
er oog is voor mensen die het minder hebben. 
“Door een goede samenwerking in het college is 
het aantal uitkeringsgerechtigden gedaald naar 
minder dan duizend. Dat is pure winst voor alle 
betrokkenen. Om een gezond financieel beleid 
te kunnen voeren zijn aanpassingsvermogen, 
een kritische blik, creativiteit en lef nodig om 
zaken anders te organiseren. De wereld om ons 
heen verandert. Daar moeten we proactief op 
anticiperen. Op deze manier houden we Weert 
ook in de toekomst financieel gezond en kunnen 
we de belastingen voor onze inwoners zo laag 
mogelijk houden.”

De aandacht van Martijn gaat de komende tijd 
uit naar de leefbaarheid in wijken en dorpen. 
Bijvoorbeeld in de vorm van extra onderhoud 
aan groen en stoepen. Martijn: “Door intensiever 
samen te werken kunnen we beter inspelen op 
veiligheidsaspecten en verbeterpunten die van 
groot belang zijn voor een goede leefbaarheid. 
Wellicht door de herintroductie van wijkteams 
maar ook door te experimenteren met eigen 
budgetten voor wijk- en dorpsraden zodat deze 
sneller en effectiever kleine ergernissen kunnen 

Martijn van den Heuvel

Geert Gabriëls
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Geert & Martijn
Jonge wethouders trots op hun stad en hun partij

Bovenste rij: Pierre Emans, William van Rens, Peter Küsters, Niek Gruijthuijsen, Els Henderikx, Lies Ras – Van der Putten, 
Robyn Dörenberg, Jac Hendrikx, Henk Heesakkers.

Middelste rij: René Verheggen, Karin van Geldorp, Marienel Engelen, Carla Jacobs – Verstappen, Mark Jankoski, 
Aya Idahmanen, Sylvia Sonnemans-Wulms, Gwen Collignon, Jurella Kleinmoedig, Fatih Yücel, Jamie Briels.

Onderste rij: Iron Verhees - Vaessen, Martijn Smolenaers, Jo Verspeek, Martijn van den Heuvel, Suzanne Winters, Geert 
Gabriëls, Henk van de Loo, Gina Marchena. 

Ontbrekend op foto: Tanja Caris, Jack Peeters, Angelo Martinus, Raymond Houben, Frans Kneepkens en Yannick Cuyten. 

behoorlijk aantal nieuwe kandidaten. “Wij zijn 
echt supertrots op onze mooie club mensen die 
allemaal gedreven zijn om zich in te zetten voor 
Weert,” zeggen Geert en Martijn eensgezind. 
De wandeling eindigt bij ‘t Lokaaltje, het cam-
pagnehuis van Weert Lokaal dat dit jaar gevestigd 
is in de Beekstraat. Hier is iedereen welkom voor 
een babbel en een lekker kopje koffie. In een tijd 
waarin we volop met elkaar appen en mailen is 
het zeker ook prettig om gewoon even binnen te 
kunnen lopen om met elkaar van gedachten te 
wisselen.

aanpakken. Maar ook door samen te werken aan 
speelvoorzieningen voor jong en oud, of aan het 
voorkomen van wateroverlast.”   

Weert Lokaal 
Op 21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen.En natuurlijk doet Weert Lokaal weer mee.
Vier jaar geleden zette de partij een ver-
jongingsslag in, hetgeen resulteerde in onder 
andere twee jonge wethouders. Weert Lokaal 
trekt de verjongingslijn in 2018 door. Naast 
een aantal vertrouwde gezichten is er ook een 



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

www.vandeursen-uitvaart.nl

0495 53 33 22

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

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.

Jasper Heesakkers Hendrik StalsTessa Geelen

Stem 21 maart CDA www.cdaweert.nl



Niet getwijfeld over België
Het is ‘slechts’ 112 kilometer rijden vanaf Weert. 
Toch waan je je meteen in een heel andere we-
reld. De Belgische Ardennen hebben een mooi 
afwisselend landschap met kleine oude dorp-
jes, prachtige bossen, kabbelende riviertjes, 
rotsformaties en weidse uitzichten. De camping 
van Eddie en Elverien ligt in het plaatsje Jalhay, 
vlak bij het ‘Lac de la Gileppe’ en de stuw de la 
Gileppe. De naam van de camping is dus ook heel 
logisch; Camping de la Gileppe. Bijna veertig jaar 
geleden was het slechts een terrein met 15 cara-
vans en hadden Eddie en Elverien geen wasgele-
genheid en geen verwarming in huis. Ze douchten 
op hun eigen camping. Eddie: “In de beginjaren 
was het echt erg, er was gewoon niks. Maar dan 
weet je het wel te waarderen als er weer iets bij 
komt. Het opbouwen was niet gemakkelijk maar 
we kijken ook terug op mooie tijden.” Vandaag 
de dag beschikt Camping de la Gileppe over jaar-
plaatsen, seizoensplaatsen, een trekkersveld met 
vuurplaats, een groepshuis (voor 76 personen), 
een bivakterrein voor groepen en een gezellig Bel-
gisch café-restaurant met uitgebreide bierkaart. 
Elverien zorgt ervoor dat in de keuken alles op 
rolletjes loopt en beurtelings maken ze het eten 
voor hun gasten klaar. Gastheer en kastelein Eddie 
spreekt na 37 jaar vloeiend Duits en Frans. Maar 
thuis wordt gewoon ‘Wieërts’ gesproken. 

Van frituur naar camping
Eddie en Elverien zijn allebei geboren en getogen 
in Weert. Ed is de zoon van Jan van Jeun en Mia 
Weekers-Stals. Zijn opa was Jeun Weekers van Van 
Gend & Loos, volgens Eddie een begrip in Weert. 
Elverien’s ouders zijn Jack en May Saelmans-
Geene. Eddie denkt met warme gevoelens terug 
aan zijn jeugd: “Het fijnste wat me nog goed bij-
staat is ‘s zondags naar opa Jeun en oma Gritje op 
de Kerkstraat. Daar was het altijd feest. Maar ik 
moest ook vaak voor straf in de auto gaan zitten 
als ik weer een neefje had geslagen of verveeld.” 
Vanaf zijn 12e jaar hielp Eddie in de frituur van 
zijn ouders en volgde hij de koksopleiding. Als kind 
had hij last van astma en op advies van de arts 
was zee- of berglucht goed voor hem. Het werden 
de ‘bergen’ van de Ardennen. Hij was hier vaak 
met zijn moeder op bezoek en op 22-jarige leef-
tijd kocht Eddie camping de la Gileppe. Elverien 
(toen nog zijn vriendin) werkte als kapster bij 
kapsalon Mon Rêve en reisde elk weekend op en 
neer. In september 1981 trouwden ze en woonden 
Eddie en Elverien definitief in België. Drie jaar la-
ter werd dochter Sharon geboren. Dat zorgde er-
voor dat de heimwee van Elverien minder werd. 
Op drukke tijden kregen ze veel steun van Ed’s 
ouders, vooral van moeder Mia. Dochter Sharon 
ging ook geregeld in Weert op vakantie. Eddie: 
“Onze dochter kon lekker op de fiets door Weert 

De laatste aflevering van ‘Ik vertrek’ trok 2,1 miljoen kijkers. Het populaire tv-programma toont verhalen 
van dappere Nederlanders die hun geluk elders in de wereld gaan beproeven. Voor de meeste tv-kijkers 
blijft het bij dromen over zo’n avontuur; vanaf de bank met een zak chips onder handbereik. Niet voor 
Weertenaar Eddie Weekers en zijn vrouw Elverien Saelmans. 37 jaar geleden kochten ze een camping in 
de Belgische Ardennen en begonnen toen aan hun eigen avontuur. “Met ups en downs”, zoals Eddie zelf 
zegt.

Eddie Weekers in Jalhay, België: 
Ik blijf altijd ‘die Ollander’

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

Van links naar rechts: Ed, Elverien Sharon en vooraan Mara
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Aanmelden van leerlingen op alle basisscholen in Weert
wegvanhier

crossen, wat in de Ardennen niet goed mogelijk 
is. Ze ging er op kindervakantiewerk en later is ze 
nog leidster geweest. Dus ze weet ontzettend veel 
van onze geboorteplaats. En dat geeft ze zoveel 
mogelijk door aan haar dochter Mara.”

Activiteiten in de natuur
Naast de vele overnachtingsmogelijkheden biedt 
de camping een groot scala aan buitenactivitei-
ten. Zoals een touwparcours, een kloventocht, de 
Gileppe Tocht, ATB-parcoursen, paard- en pony-
tochten en Problem Solving Tasks. Bij deze laat-
ste activiteit krijg je als groep een ogenschijnlijk 
niet op te lossen probleem voorgeschoteld. Samen 
moet je dan aan de slag om tot de oplossing te 
komen. Veel bedrijven en scholen maker er ge-
bruik van om het groepsgevoel te vergroten. Voor 
wie meer van klimmen houdt, is het touwparcours 
een echte uitdaging. Eddie: “Opgeleide klim- en 
klauterspecialisten hebben een parcours ontwik-
keld bij het nabijgelegen stuwmeer. Na instructies 
klim je dan via touwen over en op de rotsen van 
het stuwmeer. Het bijzondere uitzicht maakt deze 
activiteit tot een spannende belevenis met veel 
afwisseling. Adrenalineverhoging gegarandeerd!” 

Wie vaste bodem onder zijn voeten wil blijven 
voelen, kan misschien beter de kloventocht gaan 
wandelen. De tocht van 2,5 km gaat door en langs 
een beek waarbij allerlei natuurlijke hindernissen 
overwonnen moeten worden. 

Rond deze periode is de temperatuur van het 
water nog aan de lage kant. Eddie en zijn mensen 
kiezen dan voor een alternatief. Je blijft toch te 
maken hebben met de natuur en die is grillig. Voor 
het leiden van de activiteiten en het begeleiden 
van groepen van bedrijven en scholen volgde Eddie 
een opleiding aan de John Moores University in 
Liverpool en trainde hij in Dumfries and Galloway, 
een ruig natuurgebied in Schotland. Eddie: “In de 
buitensport kan ik me helemaal laten gaan. Dan 
valt ook alle stress van me af.” Voor de echter 
thrill-seekers heeft Eddie nog een ‘Kloventocht 
Extreem’ in de aanbieding. Eddie: “Dat kan 
alleen als het genoeg geregend heeft. Dit is een 
tocht waarbij het tegemoetkomende water onze 
grootste tegenstander is. Nat zal je zeker worden. 
Veiligheid staat voor ons altijd voorop. Het komt 
wel eens voor dat als we het te gevaarlijk vinden 
dat we dan de tocht annuleren of afbreken.”

Gewoon belasting betalen
Hoe mooi en fijn het ook is in de prachtige 
Ardennen, er zijn een paar zaken waarvoor Eddie 
en Elverien graag naar Weert rijden. Natuurlijk 
om familie en vrienden te bezoeken. Maar ook om 
een aantal specifieke producten in te slaan die in 
België niet te krijgen zijn, zoals drop, kruiden en 
macaroni. Verder zijn er niet zoveel verschillen 
met Nederland, vindt Eddie; “Dat het leven 
hier duurder is dan in Nederland hebben we wel 
ondervonden, de huizenprijzen liggen misschien 
iets lager en de belastingpraatjes moet je niet 
geloven. Overal betaal je gewoon belasting, ook 
in België.”  En ook al woont Eddie al bijna veertig 
jaar in Jalhay, de 8.000 inwoners van het Waalse 
dorpje kennen een sterke dorpsmentaliteit en 
daar kom je niet zomaar tussen. “Na 37 jaar hier 
lief en leed gedeeld te hebben ben ik voor hen nog 
steeds ‘die Hollander’”, zegt Eddie lachend.

Kleine halve eeuw horeca
Twintig jaar lang woonden Eddie en Elverien boven 
de zaak. Dat betekende ook dag en nacht klaar 
staan en in touw zijn voor de camping. Sinds 17 
jaar wonen ze ‘privé, heerlijk landelijk’ zoals 
Eddie het noemt: “Als je bij je werk woont, kun 
je nooit zeggen: ik ga even naar huis, lekker niets 
doen. En dat kan nu wel gelukkig.” Eddie is er 
trots op dat hij al 47 jaar (10 jaar in de frituur 
en 37 jaar op de camping) en Elverien ook al 37 
jaar in de horeca werken. Eddie: “Het werken in 
de horeca is leuk omdat je met veel verschillende 
mensen met allerlei nationaliteiten te maken 
krijgt. Toeristen hebben altijd goede zin, want ze 
zijn op vakantie, ze hebben altijd iets te vertellen. 

We doen ons best om het iedereen naar de zin te 
maken. Dat lukt natuurlijk niet altijd maar meestal 
wel. Daar doe je het voor. Dat geeft een goed 
gevoel. Het nadeel van de horeca is dat je geen 
tijd hebt om zelf een vriendenkring op te bouwen. 
Als er een feestje is, moeten wij werken”, legt 
Eddie uit. Na jaren alle feestdagen en weekends 
gewerkt te hebben gunnen Ed en Elverien zichzelf 
de laatste jaren ook wat vrije tijd. In hun vakantie 
houdt iemand anders een oogje in het zeil op de 
camping. De laatste tien jaar wordt er met kerst 
en nieuwjaar niet gewerkt maar staan die dagen 
helemaal in het teken van familie. Eddie: “Heel 
even een bakje koffie doen bij familie of vrienden 
of een terrasje pikken zit er door de afstand helaas 
niet in, dat missen we wel. Of spontaan op bezoek 
gaan bij de moeders in Weert die het allebei nog 
heel goed doen.  Het zijn zelfs twee vriendinnen 
waar we veel steun en begrip van krijgen. Als het 
even moeilijk zit zijn ze er altijd”, zegt Eddie, 
“heerlijk toch?”
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De keuze voor een basisschool is een belangrijke gebeurtenis in het leven van ieder kind. De school moet voor 
kinderen en ouders veilig en vertrouwd zijn en goed voelen. De scholen van de Weerter onderwijsstichtingen 
PO: Eduquaat, Mozon en Meerderweert, zijn altijd dichtbij. Met een zeer compleet aanbod van onderwijs, 
opvang en vrijetijdsvoorzieningen. Altijd verantwoord, op maat en afgestemd op ieders wensen. 

Altijd een fijne school in de buurt
Op onze scholen werken vele betrokken en capabele leerkrachten met overgave om het kind te begeleiden 
in wat het kind nodig heeft in zijn/haar ontwikkeling. U als ouder maakt daarbij de keuze die het best bij 
u en uw kind past. Ouders en kinderen zijn van harte welkom tijdens de open dagen of informatiedagen. 
Op verschillende locaties kunt u ook kennismaken met de kinderopvang. In verband met de planning voor 
het nieuwe schooljaar is het voor de schoolorganisatie belangrijk om te weten welke kinderen er een 
volgend schooljaar komen. Daarom vragen we u om uw kind dat in het schooljaar 2018-2019 vier jaar wordt 
in de maand maart aan te melden.

Basisschool Aan de Bron
Maaslandlaan 1
Tel. 452088, administratie@aandebron.nl
Directeur: Esther Nabben-van Aggel 
Inloopochtenden 'school in bedrijf': 
maandag 12 en dinsdag 13 maart tussen 9.00 en 
12.00 uur (i.s.m. Kinderopvang Humanitas)  bent 
u van harte welkom om onze school te komen 
bekijken. U kunt ook altijd een afspraak maken 
voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding. 

Basisschool De Kameleon
Marienhagelaan 2
Tel. 533086, j.coolen@bs-kameleon.nl
Directeur: Jos Coolen 
Open dag: zondag 15 april van 11.00-14.00 uur.
Aanmelden van nieuwe leerlingen: tijdens de 
open dag of na (telefonische) afspraak.

Odaschool
Anjelierstraat 9
Tel. 452877, info@odaschoolweert.nl
Directeur: Frank Simons 
Open dag: zondag 11 maart van 11.00-13.00 
uur (i.s.m. de Uitkijktoren en Humanitas onder 
de naam “3hoven”). Aanmelden van nieuwe 
leerlingen: op de locatie Anjelierstraat 9 tijdens 
de open dag of na (tel¬efonische) afspraak. 
U kunt altijd een afspraak maken voor een 
gesprek en een rondleiding.

IKC Leuken
Middelstestraat 77
Tel. 534143, b.caris@ikc-leuken.nl
Directeur: Bart Caris 
Kennismaken met de school kan na afspraak. 
Aanmelden nieuwe leerlingen via de website 
www.ikc-leuken.nl, of na (telefonische) afspraak.
Open dag: zondag 11 maart 10:00 u. – 12:00 u. 

IKC Laar 
Aldenheerd 10, Weert
Tel. 533058, a.hermans@ikclaar.nl
Directeur: Ans Hermans 
Open dag: zondag 11 maart van 11.00-13.00 uur. 
Inloopochtenden: 5, 7 en 9 maart van 8.30- 9.15 
uur, aanmelden: a.hermans@ikclaar.nl 
Aanmelden van nieuwe leerlingen kan tijdens de 
open dag, de inloopochtenden of na afspraak.

Basisschool Joannes
St Barbaraplein 2a, Tungelroy
Tel. 561657, j.coolen@bs-joannes.nl   
Directeur: Jos Coolen
Inloopochtend ‘school in bedrijf’: woensdag 
14 maart van 9.00-12.00 uur. U bent van harte 
welkom een kijkje te komen nemen in alle 
groepen. Aanmelden nieuwe leerlingen: tijdens 
de inloopochtend of na (telefonische) afspraak.

Basisschool St. Laurentius
Bertiliastraat 1, Swartbroek
Tel. 551494, j.coolen@bs-stlaurentius.nl 
Directeur: Jos Coolen
Inloopochtend ‘school in bedrijf’: woensdag 
7 maart van 9.00-12.00 uur. U bent van harte 
welkom een kijkje te komen nemen in alle 
groepen. Aanmelden nieuwe leerlingen: tijdens 
de inloopochtend of na (telefonische) afspraak.

Basisschool De Firtel
Parklaan 24, Stramproy
Tel. 561750 
Interim directeur: Martien van Litsenburg
Contactpersoon: 
Helma Peeters (h.peeters@bs-defirtel.nl) 
Inloopochtend op dinsdag 27 maart van 09.00 
tot 12.00 uur (i.s.m. de Duizendpoot).
U kunt altijd een afspraak maken voor een 
gesprek en bezichtiging van de school.

Montessorischool Weert 
Wiekendreef 101
Tel. 543381, info@msweert.nl
Locatieleider: Danielle Teunissen
Inloopochtend: woensdag 21 maart van
 9.00-12.00 uur, woensdag 11 april van 9.00-12.00 
uur en woensdag 30 mei van 09.00 tot 12.00 uur 
bent u van harte welkom een kijkje te komen 
nemen in onze groepen. Open dag: zaterdag 10 
maart van 11.00-13.00 uur. Aanmelden nieuwe 
leerlingen: tijdens de open dag of op afspraak 
met een persoonlijk gesprek en rondleiding.

OBS de Uitkijktoren
Meidoornstraat 2
Tel. 0495-535444, info@obsdeuitkijktoren.nl
Directeur: André Von Berg 
Teamleider: Frank van den Born
De open dag (i.s.m. de Odaschool en 
Kinderopvang Humanitas onder de 
naam ‘3hoven’): 
zondag 11 maart 2018 van 11.00 tot 13.00 uur. 
U kunt altijd een afspraak maken voor een 
gesprek en een rondleiding.

OBS De Graswinkel
Graswinkellaan 7-9
Tel. 0495-540951, info@obsgraswinkel.nl 
Directeur: Vivian Berden
Open dag: zondag 11 maart van 
10.00 – 12.00 uur. Infoavond:  Dinsdag 13 maart: 
20.00 - 21.15 uur. U kunt altijd een afspraak 
maken voor een gesprek en een rondleiding. 
Voor recente informatie zie de website 
www.obsgraswinkel.nl 
of www.scholenopdekaart.nl

OBS Molenakker
Molenakker 1/Oude Laarderweg 15
Molenakker 2/Molenakkerdreef 103
Tel. 0495-539067, info@obsmolenakker.nl
Directeur: Hadewych Peters
Molenakker heeft een “Open Inloopavond” 
(pand Oude Laarderweg 15) op woensdag 
21 maart 2018 van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
U kunt altijd een afspraak maken voor een 
gesprek en een rondleiding.

Openbare Jenaplanschool 
De Duizendpoot 
Parklaan 24, Stramproy
Tel. 0495-563305, 
j.teensma@ojbsdeduizendpoot.nl
Directeur: Jan Teensma
Inloopochtend op dinsdag 27 maart van
09.00 tot 12.00 uur (i.s.m. de Firtel). 
U kunt altijd een afspraak maken voor een 
gesprek en bezichtiging van de school.

Basisschool Het Dal
St. Jozefslaan 102
Tel. 0495-534518, y.vaes@bs-hetdal.nl
Directeur: Yvonne Vaes
Open huis: vrijdag 16 maart tussen 09.00 uur 
en 17.00 uur zijn ouders en kinderen van harte 
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en 
informatie te vragen. De school is dan in bedrijf. 
Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te 
maken op andere dagen.

Basisschool St. Jozef
Herenvennenweg 2
Tel. 0495-535174, directie@bs-st-jozef.nl
Directeur: Jos Ramakers
Open huis: woensdag 28 maart van 13.15 uur tot 
15.00 uur. Buiten deze dag/tijd kunt u altijd een 
rondleiding en een gesprek aanvragen. Ook als de 
school in bedrijf is. 

Brede school Moesel
Stadhouderslaan 21
Tel. 0495-536622,
j.ramakers@bredeschoolmoesel.nl
Directeur: Jos Ramakers
Open dag: zondag 11 maart 2018 van 10.00 tot 
12.00 uur. U kunt altijd een afspraak maken voor 
een gesprek en een rondleiding.

Aanmelden van leerlingen op alle basisscholen in Weert

WEERT

MOZON

Schikken de data niet? 
Bel gerust met de school 

van uw keuze om
 een andere afspraak

te maken. 15
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een Onafhankelijke Politieke Beweging 

WIE BETAALT DE 
LETSELSCHADE-ADVOCAAT 
NA EEN ONGELUK?

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

Na een ongeluk breekt een onzekere tijd aan voor het 
slachtoffer. De lichamelijke, geestelijke en financiële 
gevolgen van het ongeluk moeten duidelijk in kaart worden 
gebracht. Het inschakelen van een letselschade-advocaat is 
daarbij van essentieel belang, maar wie betaalt die advocaat 
nu eigenlijk?

De wet 
Op grond van de wet vallen de kosten van de advocaat onder 
de schade die de veroorzaker van het ongeval moet betalen.  
In de meeste gevallen is de veroorzaker verzekerd voor het 
berokkenen van schade en zal dus de verzekeraar de kosten 
van de door het slachtoffer ingeschakelde advocaat moeten 
vergoeden. 

Gratis juridische bijstand
Bij verkeersongevallen, arbeidsongevallen en mishandelingen 
lukt het ons relatief snel om de aansprakelijkheid rond te 
krijgen. Dit betekent dat de schade die het slachtoffer heeft 
geleden en in de toekomst nog zal lijden, vergoed moet 
worden. Ook de advocaatkosten worden dan betaald door 
de aansprakelijke partij. Zelfs indien het ons onverhoopt 
toch niet lukt de aansprakelijkheid rond te krijgen, brengen 
wij geen kosten in rekening bij onze cliënten. Om die 
reden kunnen wij dus zeggen dat onze hulp gratis is voor 
slachtoffers van letselschade.

Wat te doen met mijn 
rechtsbijstandverzekering?
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, raden 
wij u aan zich juist direct tot ons te wenden na een ongeval. 
Onze juridische hulp is eveneens gratis en wij hebben als 
gespecialiseerde advocaten meer expertise in huis om voor u 
het beste resultaat te bereiken. Neem vooral ook vrijblijvend 
contact met ons op als u niet tevreden bent over de huidige 
aanpak van uw rechtsbijstandverzekering.  
 

   Faro Sobczak, 
    advocaat



seniorenweetjes

Een steenmarter had al mijn kippen 
doodgebeten. Ren en kippenhok lagen er al 
maanden troosteloos bij. “Wanneer ga je weer 
nieuwe kippen halen?” vroeg mijn dochter, “dat 
is ook leuk voor de kids.” Het laatste waar ik 
zin in had was een nieuwe afrastering plaatsen 
met alle technische tegenwerking die mij dan 
altijd treft. Ik lepelde meerdere argumenten 
op die deze klus onmogelijk maakten. Dat ik 
nieuwe palen en gaas moest hebben, dat ik 
een grondboor nodig had en dat die palen met 
geel zand en water de grond in moesten, en 
dan nog een dag moesten aandrogen.  Al mijn 
tegenwerpingen werden onderuit gehaald: 
“Ik haal de materialen wel”, “Opa heeft een 
grondboor”, “Met snelbeton is het zo gepiept”.

Tot zes uur ’s avonds heb ik liggen klooien 
met palen, tie-rips, draad, snelbeton én, niet 
te vergeten, een waterpas. Die palen moeten 
wél loodrecht en allemaal op dezelfde hoogte 
staan en ik ben nou eenmaal niet zo handig 
zoals u weet. Mijn vrouw was intussen samen 
met de kleinkinderen op weg naar Kessel-Eik. 
Ze hadden uren achter de laptop gezeten op 
zoek naar ‘héle mooie’ kippen. Het werden 
twee Wyandottes en een Araucana. Kessel- Eik! 
Dat is op en neer vierenzestig kilometer! Tegen 
zevenen kwamen ze terug … met drie kuikentjes! 
“Dat zijn geen kippen! Die lopen zó door de 
mazen van het draadwerk!” Had ik maar géén 
gelijk gekregen. Toen de drie scharminkels in de 
ren werden gezet dribbelden ze meteen dóór het 
draad, onder de heg door, naar de buren!
Tot half negen was ik bezig het kuikengebroed 
te vangen en aan de binnenkant van de ren 
een halve meter fijnmazig kuikengaas aan te 
brengen. Ik heb de Schepper meerdere malen 
niet al te zachtzinnig aangeroepen; mijn buren 
spreken mij er nog geregeld op aan! 

Met een mengsel van ergernis en liefde én 
gekookt ei met beschuit bracht ik ze groot. 
Eieren kreeg ik er echter niet voor terug. Na vijf 
maanden begon een kip ‘kukeleku’ te roepen. 
Dat was niet de bedoeling! En weer een maand 
later een tweede. Om de verstandhouding met 
de buren niet verder te schaden sloot ik iedere 
avond het kippenluikje. Als ik het ‘s morgens 
opende waren de haantjes al uren uit de veren. 
Hun gedempte gekraai drong door tot in onze 
slaapkamer. Iedere morgen was ik getuige van 
het volgende brute ochtendritueel: twee hanen 
staan trappelend van ongeduld onder aan het 
loopplankje. Als de hen naar buiten komt gieren 
de hormonen door de kippenbillen van de twee 
boosaardige dekhanen. Ze laten mevrouw Hen 
alle hoeken van de ren zien. 

Geen wonder dat ook zij geen ei produceerde. 
Ik zou ook van de leg zijn geraakt.

“Kip, ik heb je!”

mensendingen

Ton Adriaens

Kerkplein 31- Stramproy

Alle topmerken onder één dak

1000m dames- en herenmode

Eerlijk advies, beste service

Gratis parkeren voor de deur

Spaarsysteem zonder pasjes

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Dichterbij dan u denkt

EXTRA 
OPEN ZONDAG 
11 en 25 maart, 13.00 - 17.00 u.

“Vóór vernieuwing maar 
mét behoud van het goede!”

Carla Jacobs-Verstappen               
lijst 1  Nr. 13

Facebook:  Carla Jacobs-Verstappen  –  www.weertlokaal.nl

Kies voor betrokkenheid, 
ervaring én mensenwerk!

De mensen 
maken  de stad!
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SENIORENSPECIAL

schrok ik wel van, maar zij verzekerden mij dat 
het niet verstandig was om voor de hoofdprijs te 
gaan. De vraagprijs die ik in gedachten had, was 
niet reëel. Dat is gebleken. Hun inschatting was 
een goede. Het huis was binnen enkele weken 
verkocht.”

“Hebt u goed geslapen?”
Een verkooptraject kan een behoorlijk emotioneel 
proces zijn. Vooral wanneer de verkoper het 
huis verkoopt waarin hij is getrouwd, zijn gezin 
is gesticht en waarin hij met zijn partner oud 
is geworden. Twijfel over de juiste keuze kan 
toeslaan, terwijl er anderzijds behoefte is aan 
een meer comfortabele woonomgeving. Bas en 
Frank zijn zich van deze ontwikkelingen bewust 
en proberen de verkopers zo goed mogelijk te 
begeleiden. 

Frank: “Goed contact met de klant is van het 
allergrootste belang. Dat kan volgens ons alleen 
maar als je ruim de tijd neemt voor de klant en 
hem bijstaat in alle stappen van het proces.” 
Maar Bas en Frank willen ook juist dat doen, 
wat de klant niet verwacht. Hebt u het ooit 
meegemaakt dat een makelaar ’s ochtends tegen 
u zei: “En…heeft u goed geslapen vannacht?” Deze 
ogenschijnlijk vakvreemde vraag is van cruciaal 
belang. Bezwaren, twijfels en vragen kunnen 
de nachtrust immers behoorlijk verstoren. Door 
persoonlijke aandacht voor de klant, kan die 
onrust weggenomen worden. 

Bas: “Voor onze klanten zijn we bijna dag en nacht 
bereikbaar. Als er vragen zijn dan laten we die 
niet liggen tot de volgende morgen. We handelen 
de vraag meteen af. Dat stelt gerust en geeft 
vertrouwen.” 

Wat zoekt u?
Bas en Frank bemiddelen bij verkoop, aankoop, 
huur en verhuur voor de particuliere en de 
zakelijke markt. Het aanbod strekt zich uit van 
starters- tot seniorenwoning, van vrijstaand tot 
geschakeld pand, van appartement tot boerderij, 
van bedrijfsloods tot een volledig bedrijfspand 
inclusief kantoren. Kortom, zij vinden en zoeken 
een geschikt pand voor iedere doelgroep en voor 
ieders budget. 

Met heldere, sfeervolle, soms bloemrijke 
pandbeschrijvingen en een bewust gebruik van 
digitale communicatiekanalen weet dit kantoor op 
een actuele manier hun aanbod onder de aandacht 
te brengen. U vindt Witte en Verheul Makelaars 
op Funda(business), Jaap, Huislijn en Woonplein 
Limburg, Twitter, Facebook en natuurlijk op hun 
eigen vertrouwde website www.witte-verheul.nl.

Cum laude
Menigeen zou willen dat‘ie zo’n goed rapport 
scoorde als Witte & Verheul Makelaars. De 
beoordelingen op Funda liegen er niet om. Op 

inbedrijf

Ontspannen, eerlijk zakendoen
Het uit 1913 daterende kantoorpand aan de 
Emmasingel in Weert is sfeervol en modern 
ingericht. Dit gecombineerd met een hartelijk 
ontvangst inclusief een heerlijk kopje koffie, 
maakt dat je je meteen op je gemak voelt. Bas en 
Frank nemen de tijd voor de klant en leggen geen 
druk op het proces. Zij hanteren een ontspannen 
werkwijze, waarbij de onderhandelingen zich 
in alle openheid voltrekken. Soms zelfs met 
alle partijen aan tafel. Het sluiten van een 
overeenkomst is voor de heren niet ‘zomaar een 
dealtje’. Zij zijn wars van verkooptrucjes en 
hebben bezwaar tegen het tegen elkaar uitspelen 
van bieders. 

De hoofdprijs?
Een reële prijsstelling is in alle gevallen 
het uitgangspunt, afgestemd op de actuele 
marktsituatie. Een klant omschrijft het als volgt: 
“Ik had het huis al enkele maanden in de verkoop 
staan. Toen Witte & Verheul de verkoop van mijn 
huis overnam, werd meteen voorgesteld om het 
voor een lagere prijs in de markt te zetten. Daar 

Aan het woord Witte & Verheul Makelaars. Feitelijk gaat het om Lambers & Verheul, maar die naamkeuze 
hebben de vennoten Frank Lambers (48) en Bas Verheul (43) niet gemaakt toen zij het bedrijf van hun 
voorgangers overnamen. Zij handhaven de in het Weerterland bekende bedrijfsnaam Witte & Verheul 
voor hun makelaarskantoor. 

Jubileum
Makelaarskantoor Witte & Verheul 
werd in 1969 opgericht door Jos 
Witte en Goof Verheul. Zoon Bas 
Verheul kwam twintig jaar geleden 
in het bedrijf, na zijn studie 
bouwkunde.
 
Frank Lambers verliet begin 
jaren negentig het transport- en 
vastgoedbedrijf Lambers in Weert en 
maakte de overstap naar een studie 
makelaardij. Voordat hij in 2011 bij 
Witte & Verheul begon, werkte hij 
dertien jaren voor diverse andere 
makelaarskantoren. 

In 2013 namen Bas en Frank 
samen het directeursstokje over 
van hun voorgangers. Op 1 maart 
2018 vieren zij hun vijfjarig 
samenwerkingsverband als
Witte & Verheul Makelaars.

Bas Verheul

Frank Lambers
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de onderdelen bereikbaarheid/communicatie, 
deskundigheid, lokale marktkennis, service/
begeleiding, onderhandeling/resultaat en prijs/
kwaliteit scoren zij gemiddeld een flinke 9! 

De beoordelaars plaatsten lovende reacties. Een 
uitspraak als “…heeft zichzelf terugverdiend” 
is een regelrecht compliment aan het adres van 
Frank en Bas. “Op alle vragen een antwoord”, is 
een evenzo mooi compliment. Of wat vindt u van 
deze reactie: “Wij kennen hen als eerlijk, open en 
recht door zee. Dat zouden meer makelaars mogen 
zijn.” De volgende beoordeling willen we u zeker 
niet onthouden: “…heeft ons enorm geholpen en 
beschermd tegen de valkuilen bij de aankoop en 
de financiering.” 

Ook hun humor wordt zeer gewaardeerd: “…heeft 
hart voor zijn klanten, veel kennis, ervaring, 
humor én een no-nonsens-houding!” 
                

Reacties van klanten

Mevr. S. (78 jr.):
“Bas Verheul gaat er helemaal voor. We hadden 
echt een klik. Hij is eerlijk en duidelijk en maakt 
je niks wijs. Hij heeft mij heel goed begeleid 
bij de verkoop van mijn huis. Het werd te groot 
nadat mijn man was overleden. In de eerste 
drie maanden dat hij het in de verkoop had, 
was er al meteen een aantal bezichtigingen. 
Daarna was het heel snel verkocht. Vervolgens 
heeft hij mij geweldig geholpen bij het vinden 
van een nieuwe woning. Hij ging overal met 
mij mee, bekeek de woning en attendeerde 
mij op de voor- en nadelen. En alles binnen de 
afgesproken prijs, dat hoort allemaal bij de 
service. De overstap naar deze woning in het 
centrum had ik veel eerder moeten doen. Ik kan 
nu alles te voet bereiken en ik heb meer sociale 
contacten.”

Mevr. M.:
“Makelaar Frank Lambers heeft een juiste 
inschatting gemaakt van de waarde van ons 
huis, waardoor we het snel en nagenoeg voor 
de vraagprijs verkocht hadden. Goede service 
en begeleiding (ook naar onze kopers toe). We 
zijn echt dik tevreden!”

Francis Bruekers

Emmasingel 55, 6001 BB Weert
www.witte-verheul.nl
info@witte-verheul.nl

0495-535939

Bas Verheul
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Jan van Riet: Kunstenaar ten dienste van de medemens!

Door Ton Adriaens

Dat Jan (70) positief zou reageren op mijn verzoek voor een interview had ik niet verwacht. Ik ken hem als een bescheiden man die 
liever uit de schijnwerpers blijft, de stille kracht op de achtergrond. Als ik hem hiermee confronteer, reageert hij rustig maar beslist: 
”Bescheidenheid is de wens om twee keer geprezen te willen worden.”
Is het dan toch niet de introverte, gesloten creatieveling waarbij het heel moeilijk wordt door te dringen tot de kern van zijn 
‘zielenroerselen’? Ik besluit mijn geplande interviewstructuur los te laten en hem meteen te vragen naar het thema waar híj het accent 
op zou willen leggen. Gepassioneerd brandt Jan los over het meest zinvolle in zijn leven: het schilderen met mensen met dementie. Van 
daaruit volgen openhartige koppelingen naar persoonlijke levenservaringen en levenslessen. Jan van Riet is een wijs man!

“Tekenen en schilderen is altijd het belangrijkste 
in mijn leven geweest. Maar wat nu mijn leven 
beheerst en mij enorm veel voldoening geeft, is 
het werken met de bewoners van zorginstellingen 
die aan dementie lijden. Zeven jaar geleden be-
gon ik bij Zuyderborgh met een schildersgroepje. 
Dat was best spannend, ik wist niets over demen-
tie en had totaal geen idee of ik het wel kon. 
De eerste bijeenkomsten zat ik met het zweet in 
m’n handen. Ik dacht: “Wat doe ik hier? Ik kom er 
niet doorheen.” Na enige tijd vond ik de sleutel. 
Door steeds weer te ervaren hoe deze mensen 
reageren - en dat is in ieder stadium en bij ieder 
persoon anders - kom je erachter. Je gaat zien 
wanneer ze er plezier aan beleven, enthousiast 
aan de slag gaan, wetende dat het gezellig wordt 
en dat er geen fouten gemaakt kunnen worden, 
hooguit vergissingen. Het is iedere keer weer een 
uitdaging om tot de deelnemers door te dringen, 
ze te raken. 
Het gaat er niet om de mensen ‘bezig te houden’, 
nee wij willen méér. We willen ze ook geestelijk 
zodanig activeren dat het schilderen meer wordt 
dan mechanisch wat verf op het doek smeren. 
Ook het onderlinge contact binnen de groep pro-
beren wij te stimuleren. ‘Wij’ dat is een enthou-
siaste groep vrijwilligers. Zo werk ik bij Zuyder-

borgh samen met Lies Renette en Tejo Cardinaal 
die er beiden erg goed in zijn de bewoners met 
dementie op sociaal gebied te activeren. In het 
wozoco Hushoven vorm ik een team met Monique 
van den Brandt. Ook zij weet de juiste ingang te 
vinden in de gesloten wereld van de demente-
rende. Bovendien kan zij op basis van summiere 
informatie een basisschetsje maken waarmee ie-
mand dan aan de slag kan.
Van het een kwam het ander en nu draai ik ook 
schildersgroepen bij Ververshof en Nedermaze-
hof. Met dit vrijwilligerswerk ben ik ruim twin-
tig uur per week bezig. Ik beschouw het als mijn 
levenswerk. Het geeft mij veel voldoening en 
waardering. In de filosofie van de levenskunst is 
iedereen op zoek naar geluk. Dit werk geeft mij 
een geluksgevoel. In feite doe ik het dus ook voor 
mezelf. In die zin heeft vrijwilligerswerk ook iets 
egoïstisch.”

De confrontatie met het leed van mensen in 
hun laatste levensfase, wat doet dat met je?
“Je moet natuurlijk wel stevig in je schoenen 
staan en emotioneel in balans zijn. Zeker als je 
geconfronteerd wordt met iemand die je nog ge-
kend hebt voordat de dementie toesloeg. Dan is 
het schrikken en kan het voorkomen dat het me 

nog enkele dagen bezighoudt. De meeste men-
sen waarmee ik zeven jaar geleden ben begon-
nen zijn inmiddels gestorven. Je moet dus voort-
durend afscheid nemen van mensen waar je een 
band mee hebt opgebouwd, mensen die je gaat 
missen vanwege hun opgewektheid, hun nukken, 
hun humor. Een troostende gedachte is dat het 
goed is dat ze uit hun lijden verlost zijn want in 
de laatste fase hebben ze geen menswaardig be-
staan meer. Zelf wil ik absoluut niet in de situatie 
terecht komen dat ik met incontinentiemateriaal 
in een rolstoel wezenloos voor me uit zit te sta-
ren. Ik weet dat deze mensen in dit stadium er 
zelf geen notie meer van hebben maar voor de 
familie is het bijzonder triest.”

Trek je daaruit ook een persoonlijke conse-
quentie in de zin van een euthanasieverklaring?
“Ja. Het is er nog niet van gekomen maar dat ga 
ik zeker doen! Maar laat ik het nou niet te som-
ber maken, er wordt ook veel gelachen tijdens 
het schilderen. Naast mensen die volledig op-
gesloten zitten in hun eigen lichaam zijn er ook 
deelnemers die nog goed kunnen communiceren 
en die genieten van de - soms schuine -  moppen 
van Tejo Cardinaal. Of je vangt toevallig het vol-
gende gesprek op:
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Jeugd en culturele vorming 
bij de Franciscanen

Jan van Riet: Kunstenaar ten dienste van de medemens!

“Goh, wat was het gisteren toch gezellig hè?”
“Ja! … Maar nu moet je me toch even helpen, 
wat was er gisteren ook alweer?”
“Eh …gut ik weet het zelf ook niet meer!” waar-
na ze beiden in schateren uitbarsten.
Bij de mensen die niet meer kunnen communi-
ceren, kun je uit hun mimiek afleiden hoe hun 
stemming is. Of als kleuren te donker worden, 
dan reflecteert dit vaak hun gemoedstoestand. 
Wij stimuleren dan het gebruik van lichte kleu-
ren. Ook zijn er deelnemers die heel veel praten 
terwijl je geen idee hebt waar het over gaat. 
Daar keuvel je dan wat mee aan. Ieder mens is 
anders, dat maakt het heel boeiend.”

Levensvragen 
“Bij mijn vrouw Marian is onlangs borstkanker 
geconstateerd en dan komt de afhankelijkheid 
van de medische wetenschap en de eindigheid 
van het leven heel dichtbij. Daar hebben we het 
samen vrij intensief over. Tot hoever wil je gaan? 
Het gaat gelukkig nu nog over ‘weer gezond 
worden’ en niet over ‘verlengen’. Welke keuzes 
maak je in het traject van behandelmethoden? 
Wat zijn de consequenties van die keuzes? Je 
maakt de afweging tussen de zwaarte van bestra-
ling, chemo, immuuntherapie of hormoonbehan-

deling en het percentage meerwaarde in de kans 
op volledig herstel. Die kans ligt voor Marian nu 
op zesenzeventig procent. Dat betekent dat er al-
tijd vierentwintig procent kans blijft dat het fout 
afloopt. Dat zet je aan het denken. Ons streven 
was altijd om gezond te blijven, niet om oud te 
worden. Dat krijgt nu een aparte lading. We heb-
ben samen, en in goed overleg met onze kinderen, 
besloten niet tot het uiterste te gaan.”

“Ik ben geboren op een boerderijtje in het bui-
tengebied van Heythuysen. Toen ik negen was, 
verhuisde ons gezin naar Weert. Dat was pure 
noodzaak, het boerenbedrijfje bracht te weinig 
op. In Weert waren de vooruitzichten gunstiger. 
Als kind was ik altijd al aan het tekenen. Ik te-
kende op de schutbladen van boeken die ik hier 
en daar kreeg. Tekenpapier had ik niet, dat was 
te duur. In Weert ging ik naar de Fatimaschool 
van meester Strijbos. Ik kon redelijk goed leren 
en door een pater van de Minderbroeders op de 
Biest, die regelmatig bij ons thuis kwam, werd ik 
op het spoor gezet om missionaris te worden. Dat 
idee ontwikkelde zich. Je wordt aangespoord, 
ouders zijn enthousiast, het wordt steeds eervol-

ler en je wilt aan verwachtingen voldoen. Van 
‘roeping’ was totaal geen sprake. En zo ging ik na 
de lagere school naar de voorbereidingsklas van 
het gymnasium op het seminarie van de Francis-
canen in Katwijk aan Zee. 
Slechts enkele keren per jaar mocht ik naar 
Weert. Als ik dan weer terugkwam in Katwijk 
kon ik dagen niet eten en huilde ik veel. Na de 
woensdagse strandwandeling was het gevoel van 
heimwee steevast verdwenen. Ik heb er maar 
een jaar gezeten omdat ik het niveau toch niet 
aan bleek te kunnen maar het was voor mij een 
heel bijzonder jaar. Ik kwam er in contact met 
cultuur, er werd gezongen, muziek gemaakt en 
toneel gespeeld. Naast Bijbelstudie kreeg ik er 
heel goed les in de Nederlandse taal en in het La-
tijn. Belangrijk voor mij was ook de tekenleraar 
die mij enorm stimuleerde om mijn creatieve ta-
lenten te ontwikkelen. Wat mij daarnaast bijge-
bleven is; de blijmoedigheid van de Franciscanen 
ondanks de soberheid waarin zij leefden.
Terug in Weert ging ik naar de Eduardus Ulo aan 
de Emmasingel. Dat vond ik verschrikkelijk. Cul-
tureel-creatief was daar helemaal niets. Pas in 
mijn laatste jaar kwam daar de jonge docent Ne-
derlands Koos van de Wouw en dat was een ver-
ademing. Hij vertelde over literatuur en kunst, 
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Opleiding en carrière in 
de grafische wereld 

SENIORENSPECIAL mooimens

over de Vijftigers, de Cobragroep, Karel Appel en 
dat wakkerde bij mij het vlammetje weer aan.”

“Na de ulo moest er brood op de plank komen 
en als je kon tekenen dan ging je in Weert naar 
Smeets Drukkerijen, daar kon je lithograaf wor-
den. Ik werd aangenomen maar de opleiding tot 
lithograaf zat vol en ik moest tijdelijk de pro-
ductie in. Daar bleek dat ik kleurenblind was! Ik 
kon de opleiding op mijn buik schrijven. Mijn ver-
dere loopbaan in de grafische wereld lag volledig 
op het bedrijfseconomische vlak. Ik was order-
voorbereider, calculator, behaalde de diploma’s 
Kostprijsberekening, Staf en Kader en Assistent 
Econoom van het ISW, maakte offertes, was 
bloedfanatiek in de OR en sloot na drieënveertig 
jaar mijn carrière af bij drukkerij Claessens in 
Sittard. In mijn vrije tijd bleef ik echter altijd 
tekenen en schilderen.”

Carnaval
“Ik ben helemaal geen carnavalist en ben in dat 
wereldje terecht gekomen omdat het mij de mo-
gelijkheid bood om te schilderen. Ik was een ein-
zelgänger in de groep, of het nu bij de Lapzwânze 
was of bij de decorbouwers, ik deed mijn ding, 
dat waar ik goed in was. In die kwaliteit kende 
ik geen bescheidenheid al liep ik er niet mee te 
koop.

Ook andere carnavalsverenigingen wisten mij 
te vinden om optochtcreaties uit te tekenen en 
te schilderen en de Rogstaekers vroegen mij om 
naast de decors voor de bonte avonden onder-
scheidingen te ontwerpen, prinsenwagens te 
schilderen en als jurylid in de grote optocht te 
fungeren. Dat heb ik jarenlang met veel plezier 
gedaan maar op een gegeven moment was ik 
helemaal uitgekeken op dat decoratieve aspect 
van het schilderen. Ik wilde meer. In 1994 had 
ik bij het toenmalige Kunstcollege de vierjarige 
Certificaatscursus Tekenen/Schilderen afgerond, 
een gedegen opleiding waar ik veel geleerd heb. 
Docent Theo Vleeshouwers schonk veel aandacht 

aan echte vaktechnische zaken als compositie, 
lijn- en luchtperspectief, kleurcontrasten en 
beeldelementen. Daardoor durf ik nu ook te zeg-
gen dat ik als amateur op een vrij hoog niveau 
sta. Ik bezoek vaak musea en begin me dan toch 
af en toe af te vragen of de minachting van som-
mige kunstenaars voor hun kijkers tot het huidige 
tijdsbeeld behoort of voortkomt uit pure onkunde.

Ik schilder nu alleen wat ik zelf wil, op mijn ma-
nier en vrij van de verwachting van anderen. 
Vroeger was ik bezig met de vraag ‘Vinden ande-
ren het wel mooi?’ Geleidelijk heb ik mijn eigen 
Jan van Riet-stijl ontwikkeld. Ik begin met een 
vaag idee, zet kleurvlakken op het doek, bouw 
het laag voor laag op en langzaam ontstaat er een 
expressief werk.”

Ommekeer
“Heel belangrijk hierbij was mijn samenwerking 
met Jan Tullemans. In 2004 maakten wij samen 
de decors voor de musical Herfst. Jan Tullemans 
was een man van de keiharde maar eerlijke me-
ning. Daar heb ik veel aan gehad. Hij confron-
teerde mij heel direct met het feit dat ik het 
doodmoe was om decoraties en decors te schil-
deren en dat ik meer in mijn mars had. Hij sprak 
ook het vertrouwen in mijn kwaliteiten uit en liet 
mij onder zijn naam schilderen. “Det zuut toch 
neemus”, zei hij dan. Dat was voor mij het juiste 
zetje om van de decoratieve schilderkunst over 
te stappen naar de creatieve. Daar had ik altijd 
een bepaalde gêne bij gevoeld, dat was iets voor 
de artistiekelingen die de kunstacademie hadden 
gevolgd. Die schroom heb ik uiteindelijk van me 
af kunnen gooien en ik ben gaan exposeren in de 
Theuniskapel, Galerie de Biest, de foyer van het 
Munttheater en onlangs nog in Molen de Koren-
bloem in Ospel. Ik heb wandschilderingen ge-
maakt in het Sint Jans Gasthuis en in Mariënburgh 
in Budel en het carnavalsmonument op rotonde 
‘Bloemen’ ontworpen.”

Betekent dat dat je een groot deel van je leven 
met een gevoel van minderwaardigheid hebt 
rondgelopen?
“Inderdaad, ik voelde me vaak tekortgedaan in 
de vergelijking met de ‘echte’ kunstenaars van 
de kunstacademie. Daarbij heb ik te lang dingen 
gedaan waar ik niet gelukkig van werd, alleen 
maar om anderen te plezieren. Ik kon heel moei-
lijk ‘nee’ zeggen. De confronterende mening van 
Jan Tullemans zette mij enorm aan het denken en 
bracht mij zodanig in psychische problemen dat 
ik de hulp van een psycholoog nodig had om hier 
weer uit te komen. Toch ben ik Jan Tullemans 
hier enorm dankbaar voor. Het was een omme-
keer in mijn leven.”

Jan aan het werk met een van zijn schildersklasjes.
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Graag stel ik mij even voor: mijn naam is Joep van 
Engelen. Komend jaar schrijf ik een aantal columns in 
Weert Magazine. Ze gaan over verschillende onderwerpen 
die te maken hebben met het kunstgebit, want ik ben 
tandprotheticus. Juist, tandprotheticus, een titel die niet 
vaak in de mond wordt genomen. Ik leg het graag uit.
Tandprotheticus wordt vaak verward met tandtechnicus, 
klinisch prothese technicus of tandarts. 

Hoe zit het dan?
Een tandprotheticus is speciaal opgeleid voor het maken 
en aanmeten van kunstgebitten. Heeft eerst de opleiding 
tandtechniek gedaan en daarna vier jaar de opleiding 
Tandprothetiek. Eerst leert hij de prothese letterlijk maken 
en daarna het aanmeten. Tandprotheticus is een beschermd 
beroep onder de wet BIG*. 

Een tandarts heeft de opleiding Tandheelkunde gedaan. 
Hij werkt met ‘alles in de mond’: kronen, bruggen, reinigen, 
controleren, gaatjes vullen, wortelkanaalbehandelingen, 
kunstgebitten enz. Maar hij is geen specialist in 
kunstgebitten. Tandarts is ook een beschermd beroep 
en BIG* geregistreerd.

Een tandtechnicus heeft de opleiding Tandtechniek gedaan. 
Heeft daar geleerd kronen, bruggen en kunstgebitten 
te maken. Dit ‘maken’ is niet het aanmeten, maar het 
maken in het tandtechnisch laboratorium. Dit mag 
alleen in opdracht van een tandprotheticus of tandarts. 
Tandtechnicus is géén beschermde titel. Hij mag géén gebit 
aanmeten. 

Een klinisch prothese technicus heeft de opleiding 
Tandtechniek gedaan en een cursus KPT (Klinisch Prothese 
Technicus) van 15 dagen. Niet te vergelijken met een 
opleiding Tandprothetiek. Klinisch prothese technicus is 
géén beschermde titel. Hij mag niet zelfstanding, zonder 
supervisie en controle van een tandprotheticus of tandarts 
een gebit aanmeten.

* BIG staat voor ‘Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg’. De Wet beschermt patiënten tegen 
onzorgvuldig en ondeskundig handelen door 
zorgverleners.

Een tandprotheticus is dé specialist 
voor het kunstgebit. Het voordeel in 
vergelijking met de tandarts is dat 
hij het kunstgebit mag aanmeten 
én zelf kan maken. Als een gebit 
gerepareerd moet worden, kan 
hij het herstellen. U kunt zonder 
verwijzing van tandarts of 
huisarts bij de tandprotheticus 
terecht. De tandprotheticus 
declareert rechtstreeks 
bij de zorgverzekeraar 
waar uw gebit altijd voor 
minimaal 75% wordt 
vergoed.

Kortom, ga altijd naar 
een vakman! 
Twijfelt u? Zoek een 
specialist op 
www.kunstgebit.nl
of vraag het 
na. Sommige 
tandtechnici of 
klinisch prothese 
technici doen zich voor 
als tandprotheticus. Dat 
zorgt helaas voor veel 
problemen. Ook hier geldt: 
voorkomen is beter 
dan genezen! 

Een kunstgebit? 
Ga naar de 
Tandprotheticus!

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

www.eengoedgebit.nl 

Om gezond ouder te kunnen worden, is het van belang om 

met hoofd en lijf in beweging te blijven en spanningen en 

blokkades te voorkomen. Spanning in het weefsel heeft 

immers gevolgen voor je vitaliteit. De osteopaat kan je 

terzijde staan bij deze ontwikkeling. 

Wij behandelen eventuele weefselspanning met 

onze handen en hebben aandacht voor jouw leef- en 

voedingspatroon. ‘Aging’ noemen de Engelsen dit proces 

van gezond en actief ouder worden (voeding, beweging, 

sporten, slaapgewoonten, stressvermindering).

Als je ouder wordt, kun je wel eens het gevoel hebben dat 

je stijf en minder flexibel wordt. Het is echt niet nodig om 

zomaar toe te geven aan dit gevoel. In beweging blijven 

met hoofd en lijf zorgt voor een lichaam dat vitaal ouder 

wordt. De osteopaat helpt door blokkades weg te nemen 

en bewegingsverlies zoveel mogelijk te herstellen. Door 

met zachte handgrepen de beweeglijkheid in, bijvoorbeeld 

de nek, te verbeteren kunnen duizeligheidsklachten, en 

het daarmee gepaard gaande onzekere gevoel, tijdens het 

lopen verdwijnen. 

Natuurlijk telt je leeftijd mee, maar osteopaten helpen 

erbij om dit proces op een rustige en gezonde manier te 

laten verlopen. 

Je kunt hiervoor in een van onze 

osteopathievestigingen in de regio terecht. 

Osteopathie wordt vergoed vanuit de meeste aanvullende 

verzekeringen en valt niet onder het eigen risico. Wij zijn 

vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat je geen verwijsbrief 

van een arts nodig hebt voor het maken van een afspraak. 

 

   Gezond 
     ouder 
        worden

Osteopathie en Kinderosteopathie 
van Eldijk

Weert-Nederweert-Heythuysen
Voor weetjes en tips: kijk op onze facebookpagina of op twitter.

 Informatiefilmpjes op onze website: www.vaneldijk.com.

 tandprotheticus
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Door Maartje Derckx

belangrijk om te weten wat er speelt onder 
de mensen. Tom en zijn collega’s bieden een 
luisterend oor voor het verhaal dat de soms 
alleenstaande bezoeker graag kwijt wil. Tom 
ziet dat er eenzaamheid heerst onder een groep 
senioren. Het is van belang dit tijdig op te 
pikken. Signaleren en verbinden zijn een groot 
deel van hun werk. Als eenzaamheid wordt 
gesignaleerd, wordt bekeken waar de mensen 
behoefte aan hebben, bijvoorbeeld door te 
verwijzen naar Stichting Dagopvang Weert. Dit 
is een organisatie die mensen aan een fijne 
daginvulling helpt door hen structuur te bieden 
en in contact te brengen met andere mensen.

 Na het eten van zijn lunch houdt 
 Tom zich bezig met het maken en 
 verspreiden van uitnodigingen in 
de vorm van posters en flyers voor het scala 
aan activiteiten dat in BeekCwartier wordt 
georganiseerd. Een aantal organisaties huurt een 
ruimte in BeekCwartier voor het aanbieden van 
die activiteiten. Zo is er een biljartvereniging, 
wordt er wekelijks koersbal gespeeld, is er een 
bridgeclub, een leesclub, een handwerkclubje, 
een zangkoor, kan men yoga beoefenen en wordt 
er een line-dance cursus gegeven. Er worden 
creatieve workshops aangeboden en twee keer 
per maand is er een kienmiddag. Tom verzorgt 
de inschrijvingen en houdt een overzicht bij van 
de goed en minder goed lopende activiteiten. 
Op dit moment worden het bridgen, kienen en 
line-dancing het beste bezocht.

 Tom maakt de gemeenschappelijke
 ruimte klaar voor de kienmiddag 
 die tweemaandelijks op zondag 
wordt georganiseerd. De balletjes worden erbij 
gepakt, de tafels klaargezet. De loterijprijsjes 
worden uitgestald en de kaarten klaargelegd. 
Het is niet ongewoon dat er al mensen bij de 
deur staan te wachten om hun ‘gelukstafel’ te 
kunnen bemachtigen.
 
 De bezoekers zijn van alle leeftijden.
 Zowel alleenstaande senioren 
 als grootouders met hun kleinkinderen 
en 25-jarigen bezoeken de felbegeerde 
kienmiddag. Als de mensen op hun plaats zitten, 
wordt door sommigen van hen een reeks aan 
geluksbrengertjes uitgestald op tafel. Tom ziet 
Boeddhabeeldjes en gelukspoppetjes staan. Ook 
is hij vaak bezig met het uitzoeken van kaarten 
waarop bepaalde nummers op een bepaalde plek 
staan. Die worden aangevraagd door bijgelovige 
bezoekers die het spel zeer serieus nemen. Er 
heerst een gezellig sfeertje voorafgaand aan het 
spel. Er wordt gekletst en wat gedronken, maar 
zodra het eerste nummertje wordt omgeroepen 
is het muisstil in de zaal. Tegen het einde van 
de ronde is de spanning om te snijden en hoor 
je her en der gezucht of kreten van wanhoop of 
ongenoegen. 
Aan het einde van de kienmiddag gaan 

bezoekers met geldprijsjes of cadeaupakketjes 
huiswaarts. Tom heeft een voldaan gevoel als hij 
aan het einde van de middag de ruimte opruimt 
en het licht uitdoet. Het is fijn om te ervaren 
dat mensen hun zondag gezellig hebben kunnen 
besteden.

Tom is nog op zoek naar vrijwilligers die 
graag mee willen helpen met het organiseren 
van (nieuwe) activiteiten. 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan 
t.vanden.berg@puntwelzijn.nl

In Cwartier, in het oude Stadhuis van Weert, is sinds 1 januari 2017 
BeekCwartier gevestigd. BeekCwartier is een ontmoetingscentrum 
waar iedereen, jong en oud, terecht kan voor een kop koffie en een 
praatje, of voor leuke activiteiten. BeekCwartier wordt gerund door 
44 enthousiaste vrijwilligers. 

09:00

Een dag met… Tom van den Berg van BeekCwartier

12:30

Tom van den Berg (62) is een van die 
vrijwilligers. Sinds negen jaar is hij binnen 
BeekCwartier (en voorheen de Roos) 
verantwoordelijk voor secretariële taken, 
conciërgetaken en het begeleiden van 
activiteiten. Daarnaast doet hij ondersteunende 
taken voor Joke Milczarek, de beheerder van 
BeekCwartier, die alle vrijwilligers aanstuurt. 
Het is het variërende takenpakket in combinatie 
met het contact met veel verschillende mensen 
waarom Tom zo van zijn werk houdt.

 Tom checkt zijn mail. Er zijn dagelijks  
 allerhande verzoeken die Tom’s
 allround kennis behoeven. Het 
klaarmaken of reserveren van ruimtes. Het 
opzetten van de agenda’s van aankomende 
vergaderingen of het doen van kleine 
onderhoudstaken.

 Tom werkt de kas bij. In het 
 ontmoetingscentrum kunnen 
 bezoekers genieten van koude en 
warme dranken of een lekker soepje. De kas 
moet gecontroleerd worden en Tom zorgt voor 
voldoende wisselgeld. 

 Socializen is een belangrijk aspect  
 binnen BeekCwartier. Tom maakt
 een praatje met zowel de bezoekers 
als de dienstdoende vrijwilligers. Het is

10:00

11:30

11:00 13:00
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Een dag met… Tom van den Berg van BeekCwartier

Magnesiumstraat 21-A6 :: 6031 RV, Nederweert
Telefoon: 0495-625462 :: Storingen: 06-46096511
www.broens-installatiebedrijf.nl
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Wíj maken uw huis SENIORPROOF!
- badvervangend douchesysteem
- binnen één dag geplaatst
- makkelijk en veilig instappen
- zonder extra tegelwerk
- hygiënisch

De nieuwe VOORJAARS-collectie staat in de winkel!

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

Ook het adres voor 

al uw 

schoenreparaties

KOOPZONDAG 18 MAART 13.00 -17.00 uur

OUTLET HEYTHUYSEN (Eduard v. Wegbergplein 19)
“laatste weken” tot 75% korting!

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

• snelle service

•	voor al uw kantoor-
 artikelen en meubels 

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

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

Omdat een dierbare herinnering 
gezien mag worden

wenskaarten, gedenksieraden, urnen, boeken

mementoaanjou.nl  Hoogstraat 9, 6001 ET Weert

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

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

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

Wij pakken elke klus met plezier en passie aan!

Wij realiseren uw gehele 
woningverbouwing 

en renovatie, 
van sloopwerkzaamheden 

tot afwerking.

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

*Natuurstenen, *Stukadoor, * Schilder.

info@expertafbouw.nl

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

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

Altjid Welkom In Onze 
Showroom 250 m2
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maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 16.00 uur, zaterdag en na16.00 uur: alleen op afspraak.

Altijd welkom in onze showroom van 250 m2

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

reparaties in eigen werkplaats.

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

KOOPZONDAG 18 DECEMBER 13.00 -17.00 uur

De enige contactlenzen speciaalzaak voor Weert en omstreken

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

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

Wij houden ons uitsluitend 
bezig met contactlenzen.

Alle soorten contactlenzen 
kunnen wij aanpassen en 
leveren.

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

Alle dagen een contactlens-
specialist aanwezig.

Perfecte kwaliteit en service 
zijn voor ons vanzelfsprekend.

Niet duurder dan winkelketens. 

Het cliché dat senioren niet meer kunnen daten of 
een eenzaam leven leiden, is nu echt voorbij. Of 
je nu gescheiden bent, weduwe bent of gewoon een 
leuke nieuwe vriendschap of relatie zoekt, er is 
geen taboe meer om jezelf eens in te schrijven op 
een datingsite. Gebruikers geven aan dat ze mensen 
kunnen ontmoeten die ze anders nooit zouden zijn 
tegen gekomen. Tegenwoordig zijn er datingsites 
te vinden die zich speciaal op 50 plus-dating 
richten. Op deze datingsites zijn meer ‘ouderen’ 
te vinden dan op de algemene datingsites. 
Daarnaast is er rekening gehouden met de doelgroep 
op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, zijn 
er speciale functionaliteiten aanwezig zoals het 
vergroten van leestekens en buttons en zijn de 
datingsites over het algemeen veel eenvoudiger 
opgezet. Ook werken deze datingsites vaak erg goed 
op een iPad of andere tablet waar de gemiddelde 
50-plusser gemakkelijk mee overweg kan.

NIEMAND WIL 
ALLEEN ZIJN

Waar vier jaar geleden iets meer 
dan 40 procent van de Nederlanders 
boven de 75 jaar thuis toegang had 
tot internet, is dat dit jaar opgelopen 
tot 60 procent.
De ouderen komen niet alleen online 
op een computer, ze doen het ook 
steeds vaker via een smartphone of 
tablet. In 2012 had tien procent van 
de 75-plussers zo’n apparaat in huis, 
anno 2018 is dat 25 procent.
Onder 65 tot 75-jarigen is het aantal 
bezitters van smartphones en tablets 
zelfs ruim verdubbeld. Van deze 
oudere Nederlanders heeft inmiddels 
65 procent een telefoon met internet 
en 60 procent maakt gebruik van een 
tablet.
Maar wat doen de ouderen allemaal op het wereldwijde web? Negen op 
de tien 75-plussers gebruiken het internet om e-mails te versturen. Rond 
de 70 procent zoekt informatie over diensten en internetbankieren. Ook 
winkelen is populair onder ouderen: 60 procent winkelt via internet. Ook 
is het skypen ontdekt om op die manier te communiceren met kinderen 
en kleinkinderen over de hele wereld.

INTERNET IS POPULAIR

Er zijn legio argumenten om vakantie te vieren. Even 
weg van alle dagelijkse beslommeringen. Heerlijke 
lanterfanten. Nieuwe plekken ontdekken. Lekker eten en 
meer bewegen. Of je nu kiest voor een actieve vakantie of 
luieren op het strand. Vakantie vieren maakt je gewoonweg 
gelukkiger. Niet alleen in de zomer, maar ook in de 
winter. Vakantie betekent nieuwe plaatsen ontdekken en 
ervaringen opdoen. Die mooie herinneringen; daar blijf je 
nog heel lang van genieten. Tijdens je vakantie breng je 
vaak veel tijd door in de buitenlucht en in het zonlicht. 
Dat betekent een vitamine D-boost. De vitamine bestrijdt 
je vermoeidheid en verhoogt je weerstand. Op vakantie 
beweeg je ongemerkt vaak meer dan thuis. Want je doet 
een dagje sightseeing, bezoekt een lokale markt, zwemt 
regelmatig en wandelt meer. Ongemerkt leg je zo heel wat 
meer kilometers af. Niet alleen voel je je daardoor fitter, 
maar ook je humeur krijgt een oppepper. 

WAAROM OP VAKANTIE GAAN 
ZO GOED VOOR JE IS?

seniorenweetjes



eenhuisvertelt

Door Francis Bruekers “Op de fundering van dit 
                     huis kun je een kerk bouwen” Theo en Mia Pleunis in Nederweert hebben altijd met hart en ziel in dienst gestaan van 

hun winkel. In 2017 vierden zij en hun dochter nog het 130 jarig bestaan en de vierde 
generatie Pleunis in de modezaak. De bovenwoning is minstens zo belangrijk. Deze werd 
meerdere malen verbouwd. De laatste verbouwing is zo aangepakt dat de echtelieden 
er tot in lengte van dagen kunnen blijven wonen. Vooral Theo heeft maandenlang over 
het ultieme verbouwingsplan nagedacht dat vervolgens zo veel mogelijk eigenhandig is 
uitgevoerd. Het resultaat mag er zijn. Een sfeervolle bovenwoning, met finesse ingericht 
en accuraat bijgehouden door Mia. De woning is levensloopbestendig en heeft een goed 
geoutilleerde moderne keuken en een gebruiksvriendelijke badkamer. Bovendien is er 
ruimte voor een traplift. Mia: “Het is hier heerlijk wonen. We zitten midden in Nederweert 
en we hebben toch alle vrijheid om te doen en laten wat we willen.” 

Harmonie
De karakteristieke schouw en de zorgvuldig uitgekozen decorstukken 
in de woonkamer combineren prima met een aantal bronzen beeldjes. 
Deze werden aan Theo uitgereikt bij zijn jubilea als (bestuurs)lid van 
Harmonie St. Joseph Nederweert en van de LBM (Limburgse Bond van 
Muziekgezelschappen). Het uniformenbeheer van de harmonie is in 
goede handen bij Theo en Mia. Als vanzelfsprekend hangen bij hen op 
zolder de verenigingsjassen, -broeken en -rokken en komen leden er 
hun uniformen passen en ruilen. 

Met gevoel voor historie
Vader Pie Pleunis tekende eigenhandig de indeling van zijn huis. Hij vroeg 
architect Koppen in Baexem een passende gevel voor het huis te ontwerpen. 
Het huis werd in 1931 gebouwd met een degelijke fundering als basis. Een 
even zo sterke hoofdbouw doorstond alle latere interne verbouwingen, 
waarbij de indeling van de bovenwoning met het gezin meegroeide. Met 
gevoel voor historie wisten Theo en Mia het aanzicht van de woning telkens 
te handhaven. Slechts de uitstraling van de benedenverdieping veranderde 
door de komst van een glazen etalagepui over de breedte van het pand. 
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eenhuisvertelt

“Op de fundering van dit 
                     huis kun je een kerk bouwen” 

Zoenen op de hoek bij Pleunis
Vroeger was de Brugstraat de uitgaanstraat van Nederweert. Jeugd van 
heinde en verre kwam naar de diverse cafés, zoals Café-Zaal Madeira 
tegenover het pand van de familie Pleunis. Als u behoorde tot de frequente 
Madeirabezoeker, dan kunt u zich vast nog wel de glazen pui van Modezaak 
Pleunis herinneren. Menigeen heeft tegen of tegenover de pui gestaan 
op zondagavond met vrienden, de vriend of de vriendin. Zoenen zijn er 
gegeven, tranen gelaten. Menige stapper werd er na sluitingstijd opgehaald 
door pa of ma. 

Viool
Toen Theo nog op het pensionaat St. Louis in Weert zat, kwam een 
zigeuner in de winkel bij zijn vader. Deze zocht een regenjas en had 
niets om het kledingstuk mee te betalen. Hij bood zijn viool aan in 
ruil. Vader Pleunis ging hiermee akkoord en gaf de viool aan Theo. 
Op het pensionaat leerde iedereen piano spelen. Dat was voor Theo 
genoeg reden om juist viool te willen leren bespelen. Een docent via 
het Brabants Orkest bracht hem de techniek bij. De viool hangt nu als 
mooie herinnering aan de muur.  

Ingang – uitgang
Voorheen kon je de bovenwoning bereiken via de winkel. Tijdens een 
van de verbouwingen maakte Theo echter een trap naar beneden, 
uitkomend aan de rechtergevel van het pand. Toen hij bij de gemeente 
vroeg om op die plek een ingang te kunnen maken, stemde men daar 
niet mee in. Een ingang aan die zijde van het pand was volgens het 
bestemmingsplan onmogelijk. Echter, een nooduitgang maken, dat kon 
wel. Laat dat nou verdories veel op een ingang en een voordeur lijken.
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Goed om te weten!
 � Wij hebben geen wachttijden
 � Uw behandeling wordt volledig vergoed (excl. eigen risico)
 � Cliënten waarderen onze dienstverlening met een 8.9

Heeft u dagelijks rugpijn 
en al veel geprobeerd?

 � Wij zijn Specialistische GGZ
 � Wij werken interdisciplinair 
 � Wij combineren (bewegings-) psychologie en fysiotherapie
 � U krijgt een behandeling op maat en onze aandacht is persoonlijk 
 � Wij werken intensief met u en streven naar een blijvende verandering

Is uw functioneren beperkt door uw langdurige pijnklachten? U bent al overal geweest en vaak 
kon men niets meer voor u doen. Sterker nog, u hoorde dat u moet leren leven met de pijn.

Het Rughuis biedt uitkomst!

Bel voor een informatiegesprek: 

088 000 16 00
of kijk op www.hetrughuis.nl

Roos Thompson:

  hetrughuis.nl/roos

“Mijn leven was op het laatst 
echt heel beroerd...”

Rianne Teeuw:

  hetrughuis.nl/rianne

“Hoeveel invloed stress heeft,
daar heb ik nooit bij stilgestaan.”

Zuidhoven 11 
6042 PB Roermond

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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Maak nu 

een 
proefrit

De lente komt eraan! 
Bekijk de Qwic E-Bike collectie 2018 

moderndesign

nieuwekleuren

stilletechnieken
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‘Als ik niet zou bridgen zou er veel wegvallen.’ Fon Beerens (66) uit Weert raakte 47 jaar geleden 
gefascineerd door het kaartspel. Langzaam werd bridgen een soort van verslaving waar hij niet vanaf 
wil komen. Een paar jaar geleden gebruikte hij de kennis uit zijn vak, informatica, om een nieuwe app, 
BridgeBoost, te ontwikkelen die een modern tintje geeft aan het spel.

‘Elk spelletje bridgen is een uitdaging. Je moet 
logisch nadenken en keuzes die je maakt berede-
neren. Bij rikken, bijvoorbeeld, zit je wat meer 
te gokken. Dat is niet zo bij bridgen. Als ik een 
spel goed speel en win, geeft het een bevredi-
gend gevoel. Het geeft bijvoorbeeld een kick 
om met bridgen een zogenaamde dwangpositie 
te creëren. Dit betekent dat een van de tegen-
spelers een kaart moet weggooien en er daarvoor 
zorgt dat ik een extra slag maak. Zoiets geeft een 
lekker gevoel. 

Nieuwsgierigheid
Ik weet nog goed toen ik bijna 47 jaar geleden 
begon met bridgen. In die tijd studeerde ik aan 
de hogeschool die nu de TU (Technische Univer-
siteit) in Eindhoven heet. In de trein trof ik een 
paar mensen die bridgeden in Weert. Ze vertel-
den over hoe het spel in elkaar stak. Voor mij 
wekte het nieuwe en andere kaartspel nieuws-
gierigheid op. Samen met een vriend, die ook 
van kaarten houdt, zijn we op een avond naar de 
bridgeclub in Weert gegaan. We mochten meteen 
meedoen. Spelenderwijs leerden we het spel en 
raakten hij en ik erdoor gefascineerd.

Bridge is een denksport
Bridge is een spel waarbij met name de kansen 
zoveel mogelijk geëlimineerd zijn. Het kansele-
ment is er zoveel mogelijk uitgehaald. Daardoor 
is bridgen een denksport en staat daarmee op 

hetzelfde niveau als schaken en dammen. Bij an-
dere kaartspellen, zoals pokeren, hoogjassen of 
rikken is de geluksfactor groter. Bij bridgen moet 
je behalve kaarten onthouden ook logisch rede-
neren en een plan maken. Dat vind ik interessant 
en dat maakt elk spel anders. Bovendien hoef je 
bij bridge niet heel goed te spelen om te win-
nen. Je moet zo min mogelijk fouten maken en 
je houden aan de afspraken met je partner. Door 
de fouten van de tegenstanders krijg jij goede 
resultaten. Als je concentratie wegvalt, ben je 
verloren.

Bridgeclub
Sinds die ene bridgeavond ben ik lid van de 
bridgeclub. Die vriend waar ik in 1969 voor het 
eerst mee naar de club ging, is tot op de dag 
van vandaag nog steeds mijn speelpartner. Ik 
weet nog dat iedereen het eerste halfjaar graag 
tegen ons speelde; dan konden ze winnen. Ge-
lukkig sloeg dat snel om en begin jaren negentig 
speelden we voor het eerst regionaal. Het niveau 
waar we nu op spelen is te vergelijken met de 
hoofdklasse bij voetbal.

BridgeBoost
Als je bridge speelt, heb je een paar hulpmid-
delen nodig, zoals biedkaartjes in een bakje, de 
biedbox. Tijdens het spel mag iedereen om de 
beurt een kaartje uit zijn bakje pakken. Na af-
loop van het spel reken je de score uit. Op een 
club heb je een soort computerkastje waarin je 
de resultaten typt. Drie jaar geleden kwam ik op 
het idee een app te ontwikkelen die de biedbox 
en het computertje vervangt. Ik beschreef gede-
tailleerd hoe mijn app moest werken, een pro-
grammeur heeft die vervolgens voor mij ontwik-
keld. BridgeBoost kun je zowel thuis als op een 
club spelen.

Ontwikkeling
BridgeBoost is erg makkelijk in gebruik, dat moet 
ook; de meeste bridgers zijn van de generatie die 
niet heel vertrouwd is met computers en tablets. 
Inmiddels spelen we bij onze bridgeclub al een 
paar jaar met tablets. Sinds een tijdje gebrui-
ken ook andere bridgeclubs mijn app. Waarom 
ik hier een paar jaar mee gewacht heb? Ik wilde 
het eerst uitgekristalliseerd hebben, de app vrij 
van fouten maken. Bovendien wilde ik dat alle 
mogelijke vormen van het bridgespel in de app 
verwerkt zitten. Sinds een half jaar speelt een 
bridgeclub in Antwerpen bridge met behulp van 
mijn app en nu gebruikt ook een andere club in 
Weert BridgeBoost. De reacties zijn erg positief, 
men vindt het leuk en er worden minder fouten 
gemaakt tegen de spelregels. 

Blijven uitbreiden
De positiviteit van de spelers motiveert mij 
BridgeBoost verder uit te breiden. Sinds eind 
januari is het mogelijk met BridgeBoost thuis een 
volledige bridgewedstrijd te spelen. Het enige 
wat je nodig hebt is een stok kaarten en een 
tablet met daarop BridgeBoost. Mijn hoofddoel 
is dat zoveel mogelijk bridgers de app thuis gaan 

gebruiken op hun wekelijkse kaartavondje met 
vier, vijf, zes, zeven of acht personen. Daarnaast 
is het een leuke bijkomstigheid als ik uit de 
kosten kan komen. In eerste instantie is de app 
gratis, maar als je hem vaker gebruikt moet je er 
een klein bedrag voor betalen. 

Een verslaving
Bridgen speelt een grote rol in mijn leven, ik ben 
er elke dag mee bezig. Als ik niet zou bridgen, 
zou er veel wegvallen. Twee avonden in de week 
speel ik bij een club en op vrijdagmiddag in de 
kroeg. Daarnaast geef ik twee keer per jaar een 
cursus bridgen, ben ik bezig met BridgeBoost en 
volg ik een cursus tot wedstrijdleider. Bridgen is 
een beetje een verslaving geworden, een waar ik 
niet vanaf wil komen. Zolang het verstand werkt, 
blijf ik bridgen.’

talent

Door Laura Mennen

‘Zolang het verstand werkt, blijf ik bridgen’
SENIORENSPECIAL
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Een mooi afscheid voor iedereen 
Het DELA Uitvaartcentrum ligt in de 
wijk Boshoven en is gevestigd in het 
voormalige Groene Kruisgebouw 
aan de Sint Odastraat in Weert. De 
naam doet misschien anders ver-
moeden maar het Uitvaartcentrum 
kan gebruikt worden door iedereen, 
ongeacht bij welke verzekerings-
maatschappij iemand is aangeslo-
ten. Ook als u niet verzekerd bent 

Riny Haex is medewerkster Uitvaartcentrum 

bij DELA. Riny begeleidt de rouwbezoeken 

in het Uitvaartcentrum en is het 

aanspreekpunt voor de familie. 

Wanneer de overledene wordt 

opgebaard, regelt ze de 

verzorging en het opbaren. Riny: 

“Vaak zijn familieleden in eerste 

instantie ietwat huiverig om 

te helpen bij de laatste 

verzorging. En ze hoeven 

natuurlijk niet mee te 

helpen maar als ze zien 

hoe wij te werk gaan en 

ze toch graag helpen 

met het kleden van pap 

of mam, dan kan dat. 

Er komen dan verhalen 

los, soms wordt er 

gelachen. Het is heel 

bijzonder om dit te 

mogen delen.”

24 uur per dag afscheid nemen  
Het DELA Uitvaartcentrum be-
schikt over een sfeervolle centrale 
ruimte en twee rouwkamers. De 
kamers zijn ingericht in een hui-
selijke sfeer, met een hoekbank en 
stoelen in warme kleuren. In het 
midden staat een scherm waarach-
ter de overledene ligt opgebaard. 
Op die manier word je niet direct 
geconfronteerd met de overleden 
persoon. Vaak vinden mensen dat 
prettiger. De familie, en eventueel 
ook andere genodigden, kunnen 
op afgesproken tijden afscheid ne-
men. 

Als enige in Weert biedt het DELA 
Uitvaartcentrum een ‘24-uurs-
kamer’. In deze kamer verblijft de 
overledene tot aan de dag van de 

Even voorstellen  DELA ook voor niet-verzekerden

Hans van den Einde is uitvaartverzorger bij 

Coöperatie DELA. Als iemand is overleden, gaat 

hij naar de familie of de nabestaanden toe en 

regelt met hen de uitvaart van 

A tot Z; van (kerk)dienst tot 

koffietafel en van rouwbrieven 

tot bloemen. Hij is - tot en met 

de dag van de uitvaart -  de 

vaste contactpersoon voor de 

familie. Hans: “Vaak 

denken mensen dat 

iets niet mogelijk is. 

Maar we gaan heel 

ver in het vervullen 

van wensen. Je 

kan de uitvaart 

zo persoonlijk 

maken als je wil. 

We staan mensen 

bij in emotionele 

omstandigheden 

en willen ze daarbij 

optimaal ondersteunen.”
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Een mooi afscheid voor iedereen 
en u wilt een uitvaart regelen, kunt 
u terecht bij Coöperatie DELA. Ook 
andere uitvaartondernemers kun-
nen gebruik maken van de facili-
teiten, zoals de rouwkamers, de 
24-uurskamer en de verzorgings- of 
de ontvangstruimte bij huiskamer-
diensten. Het DELA Uitvaartcen-
trum biedt alles voor een persoon-
lijk en passend afscheid. Daar hoort 

ook het verzorgen en opbaren van 
de overledene bij. Riny Haex: “Voor 
een goede rouwverwerking is een 
goed afscheid belangrijk. Voor mij 
is het een voorrecht om in de moei-
lijke dagen na het overlijden samen 
met de familie persoonlijke en dier-
bare herinneringen te creëren. Sa-
men de laatste zorg verlenen is en 
blijft heel bijzonder.”

‘Wilde mam begraven worden? Of toch 
gecremeerd? Wilde ze wel of geen kerkdienst? 
En wat was haar lievelingslied?’ Allemaal 
vragen die op je afkomen na het overlijden 
van een dierbare. Als er een periode van ziek 
zijn aan voorafgaat, is er vaak wel tijd om het 
een en ander te bespreken. Hans: “Als mensen 
terminaal zijn, kunnen ze mij vragen om te 
helpen bij het vastleggen van wensen voor het 
afscheid. Dat gesprek kan overal plaatsvinden, 
bijvoorbeeld thuis, in het verzorgingshuis of 
in het Uitvaartcentrum. Van tevoren alles goed 
regelen en vastleggen geeft heel veel rust. Voor 
de persoon zelf, maar ook voor nabestaanden. 
Na een overlijden heb je dan echt tijd voor 
verdriet en voor elkaar en je hoeft je niet bezig 
te houden met allerlei rationele en zakelijke 
beslissingen.” 
Maar dit geldt natuurlijk niet alleen voor 
mensen die terminaal ziek zijn. Steeds 
meer mensen vinden het belangrijk dat hun 
afscheid aansluit op hun manier van leven 
en willen zij een eigen invulling geven aan 
hun uitvaart. Laatste wensen kenbaar maken 
kan via het ‘Uitvaartwensenboekje’ dat in het 
uitvaartcentrum verkrijgbaar is. Het kan ook 
digitaal via dela.nl/wensenboekje. Zo weten 
nabestaanden precies welke wensen er zijn voor 
de uitvaart. Ook huisbezoek is mogelijk. 

24 uur per dag afscheid nemen  
uitvaart. De nabestaanden mogen 
deze ruimte aankleden met bloe-
men of persoonlijke spullen. De 
familie krijgt een sleutel van het 
pand zodat ze 24 uur per dag kun-
nen binnenlopen. Een mooi alter-
natief voor mensen die hun dier-
bare overledene niet thuis willen 
opbaren. Op deze manier kunnen 
ze tot aan de uitvaart, samen met 
familie, dag en nacht bij elkaar zijn.
De rouwkamers (en de centrale 
ruimte) worden steeds vaker ge-
bruikt voor een afscheidsdienst in 
kleine kring; bijvoorbeeld met een 
voorganger of ritueel begeleider 
en zelfgekozen (live)muziek en/of 
een koffietafel. Riny: “DELA maakt 
het passend en voor iedereen bij-
zonder.”

‘Zó wil ik het 
later graag’  

Coöperatie DELA
St. Odastraat 24, 6002 BD Weert

040 260 14 50
 

DELA ook voor niet-verzekerden



Leon Wijen · Heerweg 8 · 6031 PN  Nederweert  
T 0495 - 46 13 13 · info@wijen.nl · www.wijen.nl

Leon Wijen heeft een nieuwe slaaplijn: 
Comforte, bedden voor comfortabel en 
praktisch liggen in uw eigen thuisomgeving 
waarbij ook thuisverpleging een belangrijke rol 
kan spelen. Maar ook mogelijkheden om naast 
uw partner in hetzelfde bed te blijven slapen 
worden gepresenteerd. 

Uw nachtrust is onze zorg; maatwerk staat bij 
ons daarom hoog in het vaandel. Want alleen 
slaapcomfort dat goed op u is afgestemd, 
garandeert een goede nachtrust. Onze 
adviseurs kunnen zo het perfecte bed voor u 
samenstellen dat van alle gemakken is voorzien.

De zorgbedden zijn leverbaar in verschillende 
kleuren en uitvoeringen (hoofdborden en 
stoffen) om ze een persoonlijk tintje te geven. 
Daarnaast is het mogelijk om de twee lighelften 
uit te voeren met verschillende opties.

Bent u niet in de gelegenheid om ons in de 
winkel te bezoeken, dan kunt u ons dat laten 
weten. Wij komen graag bij u langs of halen u 
thuis op voor een advies bij ons in de winkel.

Wat de toekomst ook brengt,  
een Comforte bed past bij u.

De voordelen van Comforte:
·  Mogelijkheid langer (zelfstandig)  

thuis wonen.
·  Volop ondersteuning en instelmogelijk-

heden voor een optimaal slaapcomfort.
·  Leverancier met veel kennis van de zorg.
· Uitgebreid getest en gecertificeerd. 
·  Leverbaar in verschillende uitvoeringen 

en kleuren.

Twice relaxfauteuil 
Misschien wel het beste systeem  
ter wereld èn zeer compleet,  
3 motorig.

In leder of stof v.a. € 2.295,-
Incl. Sta-op functie v.a. € 2.749,-

*  Geschuurd rvs rond (85) 
of rvs zwart rond (88)

NU GRATIS
LUXE VOET* 

t.w.v. € 210,-

KOM
RELAXED

PROEFZITTEN
IN ONZE

SHOWROOM
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Toen hem op de middelbare school geadviseerd 
werd kok te worden, sloeg hij dat advies resoluut 
in de wind. Hij wilde boer worden. Die droom 
kwam niet uit. Hij belandde wel in de stallen, 
maar dan als veeverzorger. Later vervoerde hij 
kuikens ‘oppe vrachtwagen’. In de vrije tijd train-
de hij het 1e damesteam van Merefeldia handbal. 
In sportkantine ‘Ut Piepke’ kwam hij in gesprek 
met Herman Poell, eigenaar van Events Unlimited 
(voor bedrijfsfeesten en catering) en exploitant 
van de kantine. Herman zocht iemand voor achter 
de bar. En zo verruilde Fer het vrachtwagenstuur 
voor de tapkraan. Deze baan bracht hem vanaf 
1998 zoetjesaan in de catering, waar hij zich als 
een vis in het kookwater voelde. 

Al doende leert men
Een veeverzorger wordt niet zomaar kok. Fer: 
“Mijn moeder kan fantastisch koken. Zij maakte 
van niets iets. Hoe ze het deed? Geen idee, maar 
het smaakte heerlijk.” Van haar leerde hij veel, 
maar het échte koksvak leerde hij van Chris 
Michiels, voormalig meester-kok bij Restaurant 
Muzerik in Leende. Een typisch geval van leren 
door het doen, wat al twintig jaar resulteert in 
een vaste plek achter het fornuis. Eind 2009 
startte hij, samen met Margriet en Herman Poell, 
de warmemaaltijdservice onder de bedrijfsnaam 
F&P Catering VOF. Vanaf 1 september 2017 staat 
hij volledig op eigen benen onder de naam Fer 
Roost Warme Maaltijd Service. 

Balletje gehakt voor iedereen
De meeste klanten zijn senioren. Maar ook gezin-
nen, alleenstaanden en zieken kunnen rekenen 
op een lekker soepje, een balletje gehakt en een 
chocolademousse. Alles zelf en dagvers bereid 
door Fer. “Iedereen kan bij mij een maaltijd be-
stellen. Even een belletje of een mail en het is ge-
regeld. Bestellen kan 24 uren van te voren. Mocht 
het toch niet uitkomen, dan kan de maaltijd tot 

48 uren vóór bezorging worden afgemeld. Geen 
abonnementen, geen gedoe. Gewoon korte lijnen, 
concrete afspraken.” 
Klanten kunnen bij Fer dagelijks kiezen uit twee 
opties per gang, ook tijdens de feestdagen. De 
maaltijden worden bezorgd tussen half twaalf en 
een uur, ’s avonds tussen half vijf en zes. Vaste 
klanten ontvangen bij hun maaltijd de bestellijst 
voor de komende week. Anderen worden verwe-
zen naar de website, of krijgen de bestellijst in 
de e-mail. 

Hij levert op talloze adressen in de gemeenten 
Weert en Nederweert. Onder zijn klanten rekent 
hij behalve een groot aantal particulieren ook 
PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) en cliënten van 
Thuiszorg en het Transfercentrum van het zieken-
huis in Weert. Zelfs zijn moeder laat de kookpot 
tegenwoordig voor wat het is en eet een smakelijk 
hapje mee. 

Eerlijke maaltijden
Fer kent zijn ‘concurrenten’. Noem Hello Fresh 
of Tafeltje Dekje. “Allemaal prima alternatieven, 
met mooie producten en maaltijden, maar bij mij 
hoef je geen abonnement te nemen voor een dag-
vers bereide maaltijd. Bij mij is het lapje vlees in 
de braadpan gebakken, vindt de klant echte jus, 
zelfgemaakte garnituur en toetjes, geserveerd op 
een porseleinen bord. De maaltijden worden gra-
tis warm bezorgd door een van de vijf vrijwilligers 
of door mij, gedurende zeven dagen per week. 
De klant kan kiezen: op werkdagen bezorgen we 
’s middags of ’s avonds, in het weekend alleen ’s 
middags.” 

Tussen de bedrijven door
Wie ervaring heeft in deze branche weet dat het 
hard werken is. Met een service die dag in dag uit 
versbereide maaltijden belooft, is er weinig tijd 

voor hobby’s. Bovendien vraagt Fers thuissituatie 
de nodige aandacht, met drie kinderen waarvan 
een zoon met een beperking. Echtgenote Susan 
heeft thuis een goedlopend kinderdagverblijf, van 
zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ‘s avonds. 
Letterlijk tussen de bedrijven door wordt het ge-
zinsleven gepland en georganiseerd. “Dat vraagt 
kracht en veel inzet, maar we hebben bewust voor 
dit leven gekozen!” Een dag in de week wordt Fer 
ondersteund door Ivo Veltrop, die dan de koksmuts 
op zet. 

Samen
Fers doel? “Ik zou het leuk vinden om mijn klanten 
in een woonzorgcentrum aan één tafel te brengen, 
zodat zij samen van een lekkere maaltijd kunnen 
genieten, in plaats van ieder op zijn eigen kamer. 
Eten is toch vooral iets om gezellig met anderen 
te doen.” 

“Wat eten we vandaag?” Die vraag hoeft u zich niet meer te stellen als u het aan Fer Roost uit Nederweert 
overlaat. Hij kookt smakelijke warme maaltijden. Zoutarm, gevarieerd en gezond. De maaltijdservice van 
Fer (53) bezorgt bij iedereen: alleenstaanden, gezinnen en senioren. Ook als u tijdelijk uit de running 
bent en niet zelf kunt koken, is een belletje naar Fer genoeg om te kunnen genieten van bijvoorbeeld een 
gebakken runderlap en een heerlijke stamppot. 

Francis Bruekers

Fer Roost Warme maaltijd Service
www.ferroost.nl

Fer Roost Warme Maaltijd Service

Eerlijk, zelfbereid dagvers eten

J.O.U.W.verhaal

33



Opstappen in Weert (en vele andere plaatsen in Limburg)
Moderne touringcars met veel beenruimte

Diners van bovenmatige kwaliteit

Karinthië - Oostenrijk
10 dagen - halfpension - vanaf 635,-
Vertrek: 15 juni, 1 & 22 juli, 2 & 13 & 24 augustus 2018
Comfort Class Busreis met toilet en airco, gasthof in centrum met 
lift, ontbijtbu� et, 4-gangendiners met keuze in hoofdgerecht,  ex-
cursies, dia-avond, extra’s (zie website of bel 045-8 200 900 voor 
meer informatie)

635.-
halfpension

Inbegrepen:
• 4-sterrencruise in luxe MS Verdi
• 2x stadsgids in Boedapest, stadsgidsen in Wenen en Passau
• touringcar mee aan boord, excursies inclusief!

Grote Donaucruise in prachtig schip, inclusief 
excursies naar: Dürnstein, Wenen, Boedapest, 
Melk, Passau.

Vertrekdata en prijzen:
9  oktober. 2018 € 935,-
Prijzen op basis 2-persoonshut hoofddek Cat. B1. Voor meer huttypes en 
informatie over deze reis zie onze website.
Ook vertrek in mei; nog slechts enkele hutten beschikbaar!

Grote Donaucruise
8 dagen volpension+

Inbegrepen:
• 4-sterrencruise in luxe MS Carmen
• stadsgidsen in Hoorn en gids Friensland rondrit
• touringcar mee aan boord, excursies inclusief!(behalve dag 2+3)

Excursies naar o.a.: Hoorn, Enkhuizen, Texel, 
Lemmer, Sneek, Lelystad, Urk, Zaanse Schans, 
Amsterdam.

Vertrekdata en prijzen:
25 juni 2018 € 749,-
Prijzen op basis 2-persoonshut hoofddek Cat. B1. Voor meer huttypes en 
informatie over deze reis zie onze website.

IJsselmeer- Texelcruise
7 dagen volpension+

Inbegrepen:
• 4-sterrencruise in luxe MS Rigoletto
• touringcar mee aan boord, excursies inclusief!

Geniet van de allermooiste moezelplaatsjes. 
Excursies naar o.a.: Cochem, Koblenz, Trier, 
Bernkastel-Kuess, Zell.

Vertrekdata en prijzen:
4 oktober 2018 € 495,-
8 oktober 2018 € 495,-
Prijzen op basis 2-persoonshut hoofddek Cat. C. Voor meer huttypes en 
informatie over deze reis zie onze website.

Grote Moezelcruise
5 dagen volpension+

Schwarzwald met Mainau
8 dagen - halfpension - vanaf 465,-
Vertrek: 9 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september  2018
Comfort Class Busreis met toilet en airco, hotel met lift, ontbijtbuf-
fet, 3-gangendiners met keuze in hoofdgerecht,  1x schwarzwal-
derkirsch met ko�  e, begeleide wandeling Oberwolfach excursies, 
extra’s (zie website of bel 045-8 200 900 voor meer informatie)

Altenmarkt met Salzburg
10 dagen - halfpension - vanaf 695,-
Vertrek: 17 juni, 22 juli, 12 augustus, 2 september 2018
Comfort Class Busreis met toilet en airco, 4-sterren hotel in het 
centrum, ontbijtbu� et, 4-gangendiners met keuzemenu,  excur-
sies, 1x ko�  e met Strudel, Nederlands talige gids in Salzburg, ex-
tra’s (zie website of bel 045-8 200 900 voor meer informatie)

Een greep uit het aanbod meerdaagse excursiereizen:

Bij álle cruises inbegrepen:
Hele dag ko�  e en thee | een glas bier, wijn of fris bij zowel lunch als diner | zéér uitgebreid ontbijtbu� et | lunch met saladebu� et en 2 keuze hoofdgerecht 
diner met voorgerecht, soep, salade, keuzemenu en dessert | ko�  e met koek of gebak in namiddag | kleine snack in de avond | livemuziek | 24 uur per dag 
bemande receptie | Captains Dinner | begeleiding door chau� eur/reisleider | vertrek vanaf opstapplaatsen naar haven met Comfort Class touringcar

Dagtocht Keukenhof
Vertrek: 7, 21 april, 3 mei, 11 mei 2018
Inclusief: entree voor Keukenhof
Prijs: 47,-

Koninklijke Serres Brussel
Vertrek: 19 april, 25 april, 10 mei 2018
Inclusief: entree voor de Koninklijke serres 
van Laken, stadsplattegrond Brussel
Prijs: 32,-

De kip en het ei
Vertrek: 26 april, 7 juni 2018
Inclusief: ko�  e/thee en gebak, entree/proe-
verij bij de Aalshof, rondvaart met lunch, diner
Prijs: 84,-

Exclusief: calamiteitenfonds en administratiekosten (€ 12,50 per boeking) m.u.v. dagtochten. Prijzen p.p. op basis van 2-persoonskamer. Drukfouten voorbehouden

tel.: 045 - 8200900 | Kerkrade - Weert | www.vanderbiesen.nl

Bestel de gratis zomerbrochure op 

www.vanderbiesen.nl 
(Ook verkrijgbaar bij uw ANVR reisagent)

Opstappen in héél Limburg          Goede maaltijden en hotels (3- of 4-sterren)           106 jaar ervaring            ANVR en SGR garantie

Exclusief: calamiteitenfonds en administratiekosten (€ 12,50 per boeking) m.u.v. dagtochten. Prijzen p.p. op basis van 2-persoonskamer. Drukfouten voorbehouden

Bestel de gratis zomerbrochure op 

www.vanderbiesen.nl 
(Ook verkrijgbaar bij uw ANVR reisagent)

Opstappen in héél Limburg          Goede maaltijden en hotels (3- of 4-sterren)           106 jaar ervaring            ANVR en SGR garantie

g a r a n t i e SINDS 1911

Oudste Limburgse 
touroperator

Inclusief excursies! Inclusief excursies! Inclusief excursies!

Bloesemtocht Betuwe
Vertrek: 19 april 2018
Inclusief: lunch, rondleiding en demonstra-
tie, rondrit o.l.v. gids, diner
Prijs: 69,-

Volendam en Marken
Vertrek: 24 april, 29 juni 2018
Inclusief: ko�  e/thee en gebak, overtocht 
per Marken-Express naar Volendam, diner
Prijs: 59,-

Vulkaneifel en Ahrdal
Vertrek: 3 mei, 21 juni 2018
Inclusief: ko�  e/thee en gebak, rondrit in 
treintje, diner
Prijs: 68,-

Highlights van Zeeland
Vertrek: 2 mei, 21 juni 2018
Inclusief: ko�  e/thee en gebak, rondrit door 
Zeeland, diner
Prijs: 59,-

Soldaat van Oranje
Vertrek: 21 april, 12 mei 2018
Inclusief: 1e rangs genummerde zitplaatsen 
musical SvO, enkele uurtjes vrij in Leiden
Prijs: 119,-

Sauerland en Biggesee
Vertrek: 8 mei, 6 september 2018
Inclusief: ko�  e/thee en gebak, lunch, rond-
vaart, treintje Biggolino, diner
Prijs: 79,-

Gezellige dagjes uit per luxe touringcar:

vanaf

465.-
halfpension

vanaf

695.-
halfpension

vanaf
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Thom Cremers (69) betreurde de achteruitgang 
van het traditionele wijkfeest in Molenakker. De 
gemeentelijke subsidie werd stopgezet met als 
gevolg dat in 2015 de laatste editie plaatsvond. 
De sociale samenhang die gepaard ging met dit 
feest dreigde daarmee ten onder te gaan. Tijd 
voor actie, zo bedacht de gepensioneerde Cre-
mers. Resultaat is een collectief dat diverse keren 
per week samenkomt op de jeu de boules-baan in 
Molenakker. “De prioriteit ligt natuurlijk bij het 
jeu de boulen, maar de gezelligheid is ook erg be-
langrijk.’’ Dat is volgens Cremers de charme van 
het collectief; een vrijblijvend clubje dat weke-
lijks samenkomt om een balletje te gooien en on-
dertussen geniet van een kopje koffie en een leuk 
gesprek.

Fanatiek
Alhoewel de gemiddelde leeftijd rond de zeven-
tig ligt, betekent dit niet dat er geen sprake is 
van fanatieke competitie: “Iedere maandag komt 
er bijvoorbeeld een oudere dame die haar volle-
dige dagplanning in het teken van het jeu de bou-
len stelt. Allemaal voor haar wekelijkse spelmo-

ment.’’ Alles om te winnen dus? “Sommigen zijn 
zeer fanatiek, er wordt wel eens gefoeteld’’, lacht 
Cremers. “Maar’’, onderschrijft hij, “gezelligheid 
staat voorop, je merkt aan de mensen dat ze het 
heerlijk vinden om onder het genot van koffie met 
een koekje het dagelijkse leven door te nemen.’’ 
En dat is belangrijker dan het misschien in eerste 
instantie klinkt: “Eenzaamheid onder ouderen is 
een veel voorkomend probleem. 

Het is belangrijk dat deze groep buiten en onder 
de mensen komt.’’ 
Het is daarom geen zeldzaamheid dat sommige se-
nioren vanuit rolstoel of rollator een balletje gooi-
en. “Met behulp van lichtere ballen en een verkor-
te afstand lukt het de ouderen of beperkten ook’’, 
gebaart hij, “daar helpen we hen graag bij.’’ Cre-
mers voelt zich dan ook een van de jeugdigen in 
de groep; met zijn 69 jaar is hij relatief jong. Hij 
schroomt daarbij niet om het collectief te propa-
geren; dikwijls deelt hij folders uit of nodigt men-
sen in zijn buurt uit voor un petit concours. Het 
liefst zou hij met zo veel mogelijk gelijkgestem-
den in contact komen. “Aan de gemeente vroeg ik 

contactgegevens van ouderen uit de buurt, helaas 
mochten zij die niet verstrekken omwille van de 
privacy. Anders ging ik langs de deuren.’’ 

Win-winsituatie
Met behulp van het Jan Linders-fonds, de Ge-
meente Weert, Wonen Limburg en de Stichting 
Wijkraad Molenakker knoopt de groep zijn financi-
ele touwtjes aan elkaar. ‘’Niemand betaalt contri-
butie en iedereen brengt zijn eigen spelmateriaal 
mee. Zelf breng ik altijd wat extra ballensets mee 
zodat geïnteresseerde passanten ook een poging 
kunnen wagen.’’ En dat legt hem geen windeieren: 
“De groep groeit nog steeds.’’ 
In ruil voor de steun van het Jan Linders-fonds 
staat Cremers ook vaak in de supermarkt voor 
proeverijen. “Een perfecte plek voor nieuwe aan-
was’’, glimlacht hij. “We verkopen bijvoorbeeld 
vlaaien waarbij we vermelden dat de helft van de 
opbrengst naar ons jeu de boules-collectief gaat. 
Mensen zijn dan al snel nieuwsgierig, een win-win-
situatie dus.’’

Wijn met een kaasje
Naar traditioneel Frans gebruik komt de inwen-
dige mens niets tekort tijdens het jeu de boulen. 
“In de winter neem ik bijvoorbeeld een grote kan 
koffie met een vlaai mee, in de zomer wordt dat 
een flesje wijn met wat speciale kazen.’’ Spelende 
Bourgondiërs? “Nee, de spelers zijn allesbehalve 
luxepaarden, in weer en wind wordt er gespeeld. 
Laatst was het min twee graden, reken maar dat 
er dan gewoon gespeeld wordt. Alleen regen wil 
nog wel eens afgelasting veroorzaken, dan rollen 
de ballen ook niet meer door die nattigheid.’’ 

Volgens Cremers komt het spel met de ijzeren 
ballen het best tot zijn recht tijdens een zwoele 
zomeravond. “Komende zomer willen we iedere 
maandagavond gaan spelen. Afhankelijk van het 
aantal spelers strijden dan twee groepjes tegen 
elkaar. De ene keer is het twee tegen twee, de 
andere keer vier tegen vier, net hoe het uitkomt.’’
Wijntje, kaasje en gezelligheid; het beeld van 
schuifelende Franse grand-mères et -pères die te 
midden van een dorpsplein een balletje gooien, 
dringt zich op. Wanneer vertrekt de groep naar de 
Franse bakermat van het jeu de boules voor zijn 
eerste interland? Lachend: “Daar hebben we het 
nog niet over gehad, maar wie weet.’’ 

Het is een bekend gezicht op veel Franse campings: jeu de boules. Het eeuwenoude gezelschapsspel is 
echter allang niet meer voorbehouden aan vakantieparken. Ook in de wijk Molenakker speelt menig senior 
het balspel, en dat wil er nog wel eens fanatiek aan toe gaan: ‘’Er wordt wel eens gefoeteld.’’

Door Ruben Weekers

Een stukje Frankrijk in Molenakker
uitgelicht
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Simply
amazing.

(1) Consumentenadviesprijs is gebaseerd op de basisversie en meest recente prijslijst, inclusief BTW, leges, recyclingsbijdrage, metallic 
lak en kosten rijklaar maken. (2) Het rijbereik tot 378 km o.b.v. NEDC-cyclus is geschat bij gemiddelde rijomstandigheden. Verschillende 
factoren kunnen het rijbereik beïnvloeden, zoals rijgedrag, de kwaliteit van de weg, de buitentemperatuur en airconditioning.

LEAF    0 G/KM   0 L/100 KM (NEDC) - tijdens het rijden NISSAN.NL

ProPILOT Park
Met slechts één vinger

automatisch inparkeren.

e-Pedal
Mogelijkheid om te versnellen
en remmen met één pedaal. 

ProPILOT
Snelheid aanpassen aan de auto voor je en 

binnen je rijstrook blijven? ProPILOT regelt het.

• Tot 378 km rijbereik(2)

• Nieuwe batterij 40kWh
• 150 PK / 110 kw

4% BIJTELLING

Vanafprijs

€ 33.990(1)

Nieuwe
Nissan LEAF

NU IN DE SHOWROOM!

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

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

www.autoniroc.nl


