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Niet de arts maar het 

lichaam geneest de ziekte, 
jouw lichaam is sterker 

dan welk medicijn dan ook.

Electro-acupunctuur en 
natuurgeneeskunde; direct op 

zoek naar de oorzaak.

 
Nassaulaan 53| 6006 CN Weert T.0651372761

info@maddyhermans.nl | www.maddyhermans.nl

Word weer baas over 
je gezondheid!

Ik help je met de eerste 
stap, t/m 31 mei GRATIS 

telefonische sessie van 
20 minuten en ontvang 

meteen tips om direct toe te 
passen!

gratis-sessie@balansbylavida.nl

Linda Lahaije, de integraal leefstijlcoach voor (weer) 
een gezond en vitaal lichaam en geest.

Linda Lahaije, de integraal leefstijlcoach voor (weer) 

Graanmolen 30, Weert - 06-425 40 681  - www.balansbylavida.nl

 

DE SLEUTEL TOT EFFICIENTE ZELFVERKOOP

Lex Schreven - NVM makelaar RM RT
Beekstraat 54 kamer 313
6001 GJ Weert

info@koopklik.nl
www.koopklik.nl
06-31919858

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging

ZONWERING
ROLLUIKEN
HORREN

Kerkstraat 16 Nederweert   •   0495 62 63 09   •   www.huboduijts.nl   •   info@huboduijts.nl

Hubo Duijts 
breidt uit!

En wordt Erkend Sikkens Specialist.

De hele maand juni
25% KORTING
op alle mengverven

Laat uw verf mengen bij Hubo Duijts.
Voor advies, verf- en schilders benodigdheden.

OOK JIJ BENT EEN
POWERVROUW!

VIER 
POWER
VROUWEN
 uit 2017

Weert Magazine biedt 
       personal branding & personal styling!

Het exclusieve pakket bestaat uit:

Het verloop van deze activiteiten is te volgen via social media!

Voor meer info: 06 - 46 13 55 18 (max. 18 deelnemers)

Styling met fotoreportage
(visagie / kapsel / kleding) 

Jouw column mét foto in Weert Magazine
de VROUWspecial / editie september

Catwalktraining 
voor het VROUWevent, want wij laten je natuurlijk niet ‘zwemmen’

VROUWevent 2018
Catwalkpresentatie Mun� heater op woensdag 19 september



inhoudsopgave

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

Weert Magazine verschijnt elk laatste weekend 
van de maand in Weert, Nederweert en omstre-
ken in een oplage van 31.000 exemplaren.

AFHAALADRESSEN
D.I.O. drogisterij Aendekerk
Kerkplein 12, Stramproy
Cigo van Bun
Muntpassage 7, Weert
Saes Groenten en Bloemen
Maaseikerweg 162, Weert
Texaco Timmermans 
Graafschap Hornelaan 34, Weert
Kaldi Koffie & Thee 
Beekstraat 1, Weert
Sint Jans Gasthuis 
Vogelsbleek, Weert
Schuttershoeve 
Herenvenneweg, Weert
Schoenmakerij Grosfeld 
Langstraat 54, Weert
Pleunis Mode 
Brugstraat 21, Nederweert
Bruna - Nederweert 
Lambertushof 30, Nederweert

UITGEVER - EINDREDACTEUR
Desiré Kappert, directeur
06-51 34 56 52, kappert@weertmagazine.com

HOOFDREDACTEUR
Mathilde Dominikowski
06-38 29 03 13, dominikowski@hlvw.nl

BEZORGKLACHTEN
Vul formulier in op: www.weertmagazine.com
of bel: 06-51 34 56 52

REDACTIE
Ton Adriaens, Monique van den Brandt,
Francis Bruekers, Maartje Derckx,
Mathilde Dominikowski, Desiré Kappert, 
Laura Mennen en Ruben Weekers

MEDIA-ADVISEUR
Joke van der Mast, 06 - 46 13 55 18

FOTOGRAFIE
Ruud de Vreeze - Weert

CONCEPT & REALISATIE 
Kristiaan Litjens, 
HermanLitjensVormgeving BNO - Weert 
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of in andere 
vorm gereproduceerd, zonder voorafgaande toestemming van 
de uitgever. Alle auteurs-, vormgevings-, beeld- en databank- 
rechten ten aanzien van de inhoud worden uitdrukkelijk 
voorbehouden. Voor eventuele (feitelijke) onjuistheden kan 
Weert Magazine niet aansprakelijk worden gesteld. 

11

9 

Vogelspotters in Nederweert

KINDSPECIAL



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

Wij zijn aan het verbouwen. 
En daar is ruimte voor nodig. 
Een groot deel van onze 
collectie gaat daarom met 
hoge kortingen de deur uit. 
Wees er wel snel bij want 
alleen dan krijgt u BUCO 
kwaliteit voor outlet prijzen!

bankstellen | fauteuils | 
relaxfauteuils | tv meubels | 
boekenkasten | complete 
woonprogramma’s | 
boxsprings | matrassen | 
lattenbodems | verlichting | 
accessoires en meer!

BUCO KWALITEIT
VOOR OUTLET
PRIJZEN 
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Wij zijn aan het verbouwen. En daar is ruimte 
voor nodig. Een groot deel van onze collectie gaat 
daarom met hoge kortingen de deur uit.
Wees er wel snel bij want alleen dan krijgt u BUCO
kwaliteit voor outlet prijzen!

Carwash & Fuel Grenspoal, een begrip in de regio
                   Voordelig tanken en meer

inbedrijf

Tot ziens op ons tankstation of in 
onze wasstraat! 

Heikemp 1003, 3640 Molenbeersel, België
www.grenspoal.be

Vandaag staan we met onze drie kernbegrippen 
KWALITEIT – KLANTVRIENDELIJKHEID en COR-
RECTE PRIJS klaar om dagelijks vele klanten te 
ontvangen.  De wasstraat wordt van dinsdag t/m 
zaterdag en op zondagvoormiddag bemand door 
onze vaste medewerkers met als resultaat een 
glimmend wagenpark voor onze klanten!

In de maanden juni tot en met augustus is er in de 
wasstraat een ACTIE waarbij onze klanten mini-
maal 30 euro ontvangen bij het opladen van hun 
waspas (zie de actievoorwaarden in de shop of op 
www.grenspoal.be). 
Na de succesvolle ‘handdoekenactie’ van afge-
lopen winter hebben wij nu een mooie nieuwe 

actie: de ‘CURVERBOXACTIE’. Klanten sparen ze-
gels bij het tanken en kunnen hiermee op een 
goedkope manier kwalitatief hoogwaardige ‘cur-
verboxen’ kopen.  
Overigens is Grenspoal het enige tankstation in 
België waar men nog Euro95 benzine kan tanken 
van Nederlandse kwaliteit.  In andere tankstati-
ons in België is overal E10 (in plaats van Euro95) 
ingevoerd. Omdat wij beschikken over eigen 
aanvoer zorgen wij dat er op ons station Euro95 
getankt kan worden, NIET de Belgische E10.   
Land- en tuinbouwers kunnen hun voordeel ha-
len om over de grens nog RODE diesel te tanken, 
wat een prijsvoordeel oplevert van maar liefst 
55 eurocent per liter.  Professionele gebruikers 

van WITTE diesel in België kunnen accijnzen te-
rugvorderen vanaf het moment dat de diesel ook 
getankt werd in België.  Dit accijnsvoordeel loopt 
inmiddels op tot meer dan 20 eurocent per liter.  

Wij willen op deze manier meer aandacht geven 
aan onze acties en hopen nog meer mensen van-
uit Weert en omstreken te kunnen overtuigen om 
kwalitatief goede en goedkope brandstoffen in te 
slaan bij de Grenspoal.  

Carwash & Fuel Grenspoal is sinds een drietal jaar een vast begrip in de ruime regio van Weert. Vital Tilmans is de derde generatie aan het roer van 
oliehandel Tilmans-Pouls & Zoon in Maaseik -het zusterbedrijf van Grenspoal- dat sinds jaar en dag bekend staat om de levering van brandstoffen in het 
Belgische Maasland.  In 2015 werd op de locatie in Molenbeersel, net over de grens met Stramproy, een tankstation gebouwd.  



Waar het gros van de jeugd haar vrije tijd uren 
doorbrengt met Netflix, de Playstation of social 
media, deelt Minca haar tijd anders in. “Ik neem 
me iedere week voor om één boek uit te lezen, 
en dat haal ik makkelijk.’’ Ze moet zelfs oplet-
ten dat al dat lezen niet ten koste gaat van haar 
huiswerk: “Het liefste plof ik meteen op de bank 
met een boek nadat ik thuiskom. Toch kan ik het 
maken van huiswerk ook wel opbrengen hoor.’’ 
Niet alleen het lezen was altijd al een voorname 
hobby, ook het schrijven begon vroeg. “Zo lang als 
ik me kan herinneren schreef ik verhaaltjes. Toen 
ik net kon schrijven waren dat korte teksten die 
nogal moeilijk te lezen waren door mijn hanenpo-
tenhandschrift. Overal schreef ik korte verhaaltjes 
over.’’ Die drang om te schrijven bleef. 

Meer verhalen en gedichten volgden, waarna ze 
zich realiseerde dat ze ‘iets’ met al deze verha-
len moest. “Ik begon met een kort verhaal in mijn 
schrift dat steeds langer werd. Op den duur kreeg 
het een flinke omvang. Toen besloot ik dat ik het 
uit wilde laten brengen.’’ Ze zocht contact met 
een uitgever en leverde haar verhaal aan. Afhan-
kelijk van de uitgever werd het boek uitgebracht, 
want: “Ze kijken eerst of het verhaal potentie 
heeft.’’ Dat had het. Diverse boekhandels ver-
spreid over heel Nederland namen haar boek op in 
het assortiment. Uiteindelijk werd het zo’n hon-
derdtwintig keer verkocht.

“Het gaat over een veertienjarig meisje dat in 
haar zomervakantie naar bed gaat. Als ze wakker 
wordt bevindt ze zich in een andere wereld, een 
wereld waarin vliegende wezens contact met haar 
proberen te zoeken. Gaandeweg komt ze erach-
ter dat ze een bepaalde opdracht moet vervullen 
voordat ze terug kan naar de normale wereld.’’ 
Welke opdracht dan? “Daar moet je het boek 
maar voor lezen’’, glimlacht ze. Het genre van het 
boek, dat ze zelf omschrijft als ‘young adult’ en 
‘fantasy’, is een persoonlijke favoriet. Tijdens het 
lezen van eigen idolate schrijvers werd de inspira-
tie aangewakkerd. Toch blijft ze met beide benen 
op de grond staan: “Ik kan nu wel zeggen dat ik 
de volgende Stephen King wil worden maar die zal 

er altijd maar één bestaan.’’ Dat wil echter niet 
zeggen dat ze geen schrijverscarrière najaagt. ‘’Ik 
probeer steeds beter te worden. Daarom wil ik dat 
de trilogie die ik nu schrijf, gereviseerd wordt door 
een professionelere uitgever.’’ Dit moet resulteren 
in een nóg beter geschreven verhaal en –natuur-
lijk- een hogere oplage. De trilogie in wording zal 
de naam ‘Amarillys’ gaan dragen, vernoemd naar 
de gelijknamige bloem.

De verhalen die ze schrijft hebben allemaal een 
autobiografisch tintje, dat kan ook niet anders vol-
gens haar. “Als je een hoofdpersoon beschrijft zal 
er altijd een stukje eigen persoonlijkheid inzitten. 
Welke keuzes diegene maakt of waar hij of zij aan 
denkt, zijn altijd afhankelijk van je eigen bele-
vingswereld.’’

Naast lezen en schrijven studeert Minca Pedago-
giek op het Hbo in Sittard en loopt ze stage op 
de IKC-bassischool in Leuken. Een luxeprobleem in 
ambitie heerst daarom, werken met kinderen gaat 
haar namelijk ook aan het hart. Daarentegen is ze 
uiterst trots dat in haar immense boekenkast één 
exemplaar van eigen hand is. “Heel raar eigenlijk 
om te beseffen dat ik een boek heb geschreven 
dat ook daadwerkelijk door andere mensen wordt 
gelezen. Ik krijg wel eens berichtjes via Facebook 
van mensen die het hebben gelezen en vragen 
wanneer het volgende exemplaar verschijnt.’’ De 
inspiratie voor toekomstige verhalen is er dan ook 
te over, zo vertelt ze. “Als ik bijvoorbeeld aan het 
werk ben bij mijn bijbaantje in de Bruna krijg ik 
vaker een ingeving die ik dan meteen opschrijf.’’ 
Dat resulteert vervolgens in een verzameling klad-
blaadjes die haar boven het hoofd groeit: “Dan 

Haar eerste boek genaamd ‘Délynia’ lag in 2014 al in de Nederlandse boekhandels. De trilogie die ze 
momenteel schrijft, volgt binnenkort. Minca Huiberts (24) vertelt over haar grootste passie: schrijven. 

talent

Door Ruben Weekers

is het erg moeilijk om te herinneren welke noti-
tie voor welke passage was bedoeld.’’ Ze is er-
van overtuigd dat haar creatieve hobby nooit zal 
verdwijnen. “Want’’, zo zegt ze, “Minca met een 
boek, dat hoort gewoon bij elkaar.’’

De schrijfster in spe

Carwash & Fuel Grenspoal, een begrip in de regio
                   Voordelig tanken en meer
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Sleutels 
Gruythuysen maakt alle sleutels na, 
en voor bijna alle merken auto’s. 
Zelfs smartkeys, zoals van BMW, 
Mercedes of Audi, zijn geen probleem. 
En gemiddeld 40% goedkoper dan bij 
de dealer. Informeer bij ons voor een 
prijsindicatie. Beekstraat 70, Weert 
www.gruythuysen.nl 

Nieuw in de 
Beekstraat!  
Natuurvoedingswinkel Ut Muuëletentje, 
de biologische specialist. Het officiële 
openingsweekend is op 1 & 2 juni. Leuke 
workshops, kortingen, massage, acties, 
koffie/thee/sapjes! Kom je ook?
Ut Muuëletentje Natuurvoeding
Beekstraat 68, Weert - 0495 524 497

Naast koffie & thee vindt 
u bij ons de mooiste 
cadeaus, zoals koffie- 
en thee accessoires, 
zoetwaren en fraaie 
cadeaupakketten. 
Loop gerust eens 
binnen en laat u 
verrassen!
Beekstraat 1, Weert 
weert@kaldi.nl
 

Kom es kieke!  
Natuurvoedingswinkel Ut Muuëletentje voor 
een gezonde lifestyle, producten met een volle 
natuurlijke smaak en advies op maat. 
Kom eens langs met uw vragen over voeding en 
wij helpen u op weg!
Ut Muuëletentje Natuurvoeding
Beekstraat 68, Weert - 0495 524 497

MooiWeer(t)
KALDI 
koffie & thee 

Huisherinneringen  
Hiervoor fotografeer ik de emotie en de ziel van 
het huis. Om nooit te vergeten – dáárom maak ik 
een fotoboek met waardevolle herinneringen.
Beekstraat 83, Weert - 06 5397 7438
www.me-fotografie.com

Beekstraat

JURA 
volautomatische 
koffiemachines
Genieten van vers gemalen koffie, bereid door 
één druk op de knop.
Kom proeven en laat u adviseren bij Kaldi Weert, 
premium JURA-dealer. 
Ervaar de ultieme smaakbeleving! 
Beekstraat 1, Weert. weert@kaldi.nl

Uw woning ook
goed verkopen?
Stephan Laenen Makelaardij: een klein 
kantoor, groot in kennis én betrokkenheid!
Wij komen graag onze unieke werkwijze 
persoonlijk aan u toelichten. 
www.laenen.nl  
Tel. 0495 450 680
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J.O.U.W.verhaal

Erkens FietsTechniek
Blaakvenweg 1

Weert
www.FietsTechniek.eu

Erkens FietsTechniek is verhuisd, 
van de binnenstad naar het buiten-
gebied van Weert, aan de Blaak-
venweg. Totdat de nieuwe repa-
ratiewerkplaats klaar is, is een 
voormalig schuurtje opgetrokken 
van betonplaten de plek where 
the magic happens. Dagelijks re-
pareert, verbetert en stelt Sander 
(44) fietsen samen. Let wel! Alleen 
fietsen in het sportieve segment. 
Voor de reparatie van uw stads- of 
e-bike moet u ergens anders zijn.

Mijn eigen fiets voldoet aan geen enkele norm 
meer. De fietsen bij Sander Erkens daarentegen 
zijn hypermodern, voorzien van mechanische of 
digitale snufjes en allerlei slimmigheden om het 
mountainbiken, racen of fietsen naar een ver 
oord zo sportief en comfortabel mogelijk te ma-
ken.  Sander is KONA-dealer. Volgens hem een ei-
genzinnig merk, allesbehalve doorsnee; een fiets 
voor en door de liefhebber. 
Het lijkt een suffe keuze om als biker de overstap 
te maken naar fietstechniek, maar dat blijkt het 
allesbehalve te zijn. Sleutelen aan sportieve fiet-
sen is uitdagend, interessant en ingenieus. Nog 
los van de geweldige tochten die je met dit type 
fietsen kunt maken. Sanders voorkeur heeft de 
mountainbike, waarmee hij graag mag downhil-
len. Overigens fietst het hele gezin graag. Zijn 
partner is fanatiek fietsster op de bospaden en in 
de spinningzaal. Na verloop van tijd zal zij mee-
draaien in de zaak, zodat Sander zich volledig 
kan richten op de werkplaats.  

Groter, sneller, beter
Voorheen werkte hij als automonteur, daarna 
maakte hij de switch naar het customizen van 
motoren. Zijn gezin deed hem ertoe besluiten 
zich te richten op de fietstechniek. Hij ging aan 
de slag bij een fietsenspeciaalzaak. In die perio-
de ontdekte hij dat de verdiensten hoofdzakelijk 
in de werkplaats worden gemaakt. Dit deed hem 
in 2014 besluiten zelfstandig aan de slag te gaan 
met een fietsenwerkplaats waarin hij zich volle-
dig kon richten op reparatie, finetunen en het le-
veren van maatwerk. Geen voorraad, geen show-
room, geen aanvullende productgerelateerde 
artikelen, geen overhead, weinig locatiekosten. 
Erkens FietsTechniek biedt alleen het hoogst-
noodzakelijke om de klant snel, vakkundig en 
met goed materiaal weer op de weg te helpen. 
“Doorloopsnelheid en kwaliteit zijn belangrijk, 
want”, zo weet Sander, “de fietser wil fietsen. 
Als mensen glunderend zeggen ‘Wauw, wat heb 
je met mijn fiets gedaan!’ dan ben ik tevreden.”

Sander startte op de Louis Regoutstraat in Weert, 
met een piepkleine reparatieruimte. Sinds janu-
ari 2018 is hij gevestigd op het ruime perceel aan 
de Blaakvenweg in Weert. Nu nog in het oude 
schuurtje, straks in een moderne werkplaats met 
ruimte voor ontvangst, display, lichte opslag en 
kantoor. Natuurlijk in passende sfeer in hout en 
mét oude tapijten. 
Het imago van de biker blijft bewust en stevig 
aan hem kleven. Ook in zijn huidige work shed 
ligt een oud tapijt, in een hoek staat zijn Harley. 
Dicht bij de werkbank hangt een fatbike in de 
ijzers. Het woord ‘suf’ is volledig overbodig bij 
deze ‘fiets’. Zie hier een staaltje fietstechniek 

van de hoogste plank. Om nog maar te zwijgen 
van de andere technisch vernuftige én bij San-
der in onderhoud zijnde hypermoderne sportieve 
fietsen. 

“Je moet een fiets én een klant behandelen zoals 
het hoort.” Volgens Sander gebeurt het te veel 
dat reparaties worden afgeraffeld of dat aan 
mensen fietsen worden verkocht die onvoldoende 
zijn afgesteld of zelfs volledig ongeschikt zijn. 
“Als mensen hier komen om hun fiets in onder-
houd te doen of om te laten repareren, dan gaat 
de fiets ook echt pas naar huis als ‘ie klaar is. Als 
klanten een nieuwe fiets willen, ga ik samen met 
hen aan tafel zitten en dan praten we over het 
doel waarvoor hij of zij de fiets wil gebruiken. We 
gaan op zoek naar een voor hem of haar geschikte 
sportfiets, passend binnen het beschikbare bud-
get. Eventueel stellen we een fiets samen, volle-
dig gecustomized met hoogwaardige materialen 
en op het lijf geschreven. 

Voor iedere ondergrond en ieder doel bestaat een 
aparte fiets. Op dit moment is de gravelbike tren-
ding: een combinatie tussen een racefiets en een 
mountainbike. Een doorontwikkelde cyclocrosser, 
zeg maar.”

De voortdurende ontwikkeling in het vak is wat 
Sander aantrekt. Hij volgt de trends op de voet 
en test deze zelf op zijn eigen (test)fietsen. “Dan 
pas beleef en voel je wat een product biedt en 
kom je er als klant achter waarom je die vol-
geveerde mountainbike nodig hebt, of toch die 
starre variant.” 

Mijn eigen stalen rosje, dat het woord ‘onder-
houd’ geeneens kent, doet het. Maar daar is dan 
ook alles mee gezegd. De sportfietsers die bij 
Sander komen zijn gehecht aan hun tweewielige 
trots. Daarom komen ze bij Erkens FietsTechniek.

Francis Bruekers

 Biker Sander Erkens sleutelt… 
  maar dan aan fietsen 
“De ideale fiets is uniek en afgesteld op de gebruiker”

Maatwerk,customized, 
samenwerken

Beekstraat
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CROWDFUNDING 
          tijdens onze

met:
Boerenbrunch

Spinningmarathon
Kinderanimatie

t.b.v. aankoop 
duo-fiets, fietslabyrint 

en tovertafel voor 
onze ouderen

     OPEN DAG

Zorghoeve de Port, 5 jaar bijzondere zorg
buitengewone zorg op het platteland

3 juni  2018
OPEN DAG!

11.00 - 16.00 uur Info: www.deport.nl

POP-UP
Deze zomer verhuist Amusant haar keuken 

naar een aantal toffe locaties!

Zaterdag 9 juni:
Diner tussen de wijnranken
Wijndomein de Oude Hoeve, Hamont

Vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus:
OogstfeestOogstfeest
Dak-Akker restaurant Amusat

Vrijdag 7 en zaterdag 8 september:
Fête de Récolte
‘t Slakkenhuys, Ospel

Kijk voor meer informatie op 
www.restaurantamusant.nl

Aannemer of  
 ZZP’er ?

Aannemersbedrijf Haex | www.haexbv.eu
HBR Timmerwerken | www.hbrtimmerwerken.eu

Wanneer u als particuliere of zakelijke opdrachtgever ver-
bouw- of nieuwbouwplannen heeft, zult u wellicht vroeg of laat 
voor deze keuze komen te staan: aannemer of zzp’er. Vaak 
wordt verwezen en gekeken naar de prijs/kwaliteitverhouding. 
Vaak bestaat de indruk dat de prijs bij een zzp’er aanmerkelijk 
lager is (in de praktijk blijkt dit vaak tegen te vallen) terwijl 
hij dezelfde kwaliteit levert. Voor wat betreft de kwaliteit 
kan ik kort zijn. U zult van mij geen slecht woord horen over 
zzp’ers. Het is een fenomeen dat in de huidige economie niet 
meer is weg te denken. En net als bij aannemers zijn er goede 
en minder goede. Sterker nog: om pieken op te vangen, maken 
wij er zelf dankbaar gebruik van. 

Nee, waar ik naar toe wil, is dat een andere afweging voor u 
zeker zo belangrijk kan zijn: de prijs/risico-verhouding! 
Hebt u er al eens bij stilgestaan dat zelfs de kleinste verbou-
wingen vaak al ingrijpen op bestaande constructies? En hoe 
complex de constructies tegenwoordig zijn van nieuwbouw-
woningen waar staal, beton, glas en andere materialen naast 
elkaar gebruikt worden? Vertrouwt u daarbij op een zzp’er die 
een mooi stukje metselwerk kan maken of op een aannemer 
met gediplomeerde mensen en een achterban op kantoor, be-
staande uit HBO geschoolde werkvoorbereiders die complexe 
situaties tot in detail kunnen uittekenen? Staat u er wel eens 
bij stil dat er ook iets fout kan gaan? Scheurvorming die niet 
te verklaren is, een vervelende lekkage die terug blijft komen. 
Hebt u dan garanties waar u op terug kunt vallen? Wie heeft er 
voldoende expertise en een uitgebreid netwerk om deze pro-
blemen uiteindelijk toch op te lossen? Wat gebeurt er als er bij 
de door u gekozen partij iemand getroffen wordt door een on-
geval, langdurige ziekte of een faillissement? Wordt het werk 
dan evengoed voortgezet en afgebouwd binnen de gestelde 
termijn. Wie kan hier op voorhand garanties op afgeven van 
Bouwgarant, Woningborg of vergelijkbare instanties? En wat 
als er bij de werkzaamheden sprake is van een vaste deadline, 
of tijdelijk dubbele lasten? Hebt u garanties dat de
planning gehaald wordt?

Vaak is er door een strakke planning en inzet van voldoende 
personeel zomaar een aantal maanden te winnen in de bouw-
tijd. Dan hebt u niet alleen een goede afweging gemaakt op 
basis van prijs/risico maar blijkt het ook met de prijs/kwali-
teitverhouding helemaal goed te zitten!

Huisdierenhotel DE HEGGE

Koenderstraat 2 a, Weert

Tel. 0495-524548 • www.dehegge.nl

 Wij zijn het hele jaar door geopend!

Huisdierenhotel DE HEGGE

Koenderstraat 2 a, Weert

Tel. 0495-524548 • www.dehegge.nl

 Wij zijn het hele jaar door geopend!

vakantieplannen in het voorjaar en zomer ?
Vergeet niet om TIJDIG een plekje voor uw 

hond/kat en knaagdier te regelen.

Advies of hulp bij VACHTVERZORGING nodig ?
trimmen / wassen (ook bij overmatige rui)

Wij staan voor u klaar !

Flexible dagopvang van 6.00 - 21.00 uur
Informeer eens naar de mogelijkheden

VUURWERK-ANGST ?
bij ons is 

een rustige 
JAARWISSELING

voor uw hond
gegarandeerd

Reserveer tijdig:
VOL=VOL

Ik wens u veel wijsheid 
en bouw plezier,

Huibert Roost
directeur / eigenaar

VEILIG EN COMFORTABEL OP WEG!
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Van de geplande paden afwijken
Op 2 februari 2018 stapte Laura op het vliegtuig 
naar Singapore en begon aan haar avontuur van 
vier maanden door Zuidoost-Azië, Nieuw-Zeeland 
en Australië. Haar reis minutieus voorbereid. Van 
de inhoud en indeling van haar rugzak tot waar 
ze hoe lang zou blijven en wat ze allemaal zou 
gaan zien. Laura: “Uiteindelijk is van de planning 
weinig terecht gekomen. Tijdens je reis ontmoet 
je mensen die soms al bepaalde plekken gezien 
hebben die jij graag wilt zien. Zij geven tips wat 
er te doen is en zelf maakte ik dan een inschat-
ting hoelang ik daar dan voor nodig had. Wat ik 
ook meegemaakt heb, is dat ik soms iemand te-
genkwam waarmee ik een superleuke tijd had. 
Doordat het zo goed klikte met die persoon beslo-
ten we een stukje samen te reizen. We pasten dan 
onze reisplannetjes een beetje aan elkaar aan. 
En in Vietnam besloot ik zelfs om nog een paar 
dagen Maleisië (Kuala Lumpur) mee te pakken!”

Mooiste plekken op aarde
Laura vertelt waarom ze deze reis wilde maken: 
“Ik wilde mezelf uitdagen, ik wilde iets nieuws. In 
mijn omgeving wordt niet zoveel alleen gereisd, 
zeker niet als meisje en zeker niet in Azië. Ze stu-
deren en/of werken, mensen krijgen een relatie, 
settelen en willen vervolgens de vertrouwde en 
veilige omgeving niet meer verlaten. Die vastig-
heid heb ik niet. Daardoor was het voor mij interes-

santer om een kijkje te nemen aan de andere kant 
van de wereld en op die manier mijn horizon te 
verbreden. Bovendien reist mijn nicht veel, soms 
ook alleen. Haar enthousiasme inspireerde mij en 
gaf mij de doorslag een reis alleen te maken.” 
Op het moment dat we Laura onze vragen voor-
leggen, zit ze in de bus van organisatie Stray in 
Nieuw-Zeeland. Met een twintigtal backpackers is 
ze op weg naar Tongariro Alpine Crossing. Dit is 
een zes uur lange wandeling (19 kilometer onge-
veer) van het ene naar het andere National Park. 
Tijdens de tocht kom je langs een vulkaan, meren 
en Mount Doom (bekend van Lord of the Rings). 
De avonturen van Laura (ze noemt zichzelf ‘the 
little explorer’) zijn te volgen via facebook en op 
haar blog (thelittleexplorertravelblog.wordpress.
com). Als je daar een kijkje neemt, krijg je een 
goede indruk van wat ze allemaal meemaakt. 
Prachtige (jaloersmakende) foto’s, vergezeld van 
reisverslagen nemen je mee naar de mooiste plek-
jes; van de Kuangsi watervallen in Luang Prabang 
naar de Mekong Delta en van Otres Beach naar 
Lake Aniwhenua. Vóór vertrek heeft Laura zich 
verdiept in de achtergronden, de geschiedenis 
en de culturen van haar bestemmingen. Ze geeft 
uitvoerige beschrijvingen van wat ze beleeft; voor 
toekomstige backpackers zeker een aanrader als 
inspiratie en voorbereiding op hun reizen. En voor 
de thuisblijvers gewoon heerlijk om bij weg te dro-
men en je even in andere werelddelen te wanen …

“Ik had de drang nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe culturen te leren kennen. Ik wilde even uit 
mijn vertrouwde omgeving weg, nieuwe uitdagingen aangaan en grenzen opzoeken, kijken hoever ik 
kon gaan.” Aan het woord is Laura Mennen (21), onlangs afgestudeerd aan de School voor Journalistiek, 
werkzaam als receptioniste/horecamedewerkster bij een zorginstelling én collega-tekstschrijver bij 
Weert Magazine. En o ja, ze zingt ook nog zeer verdienstelijk. Van vele markten thuis dus. Zelf vond ze 
het echt lastig om te bedenken wat ze later wilde gaan doen. Na het afronden van haar studie (waarvan 
ze twijfelde of ze in dit vakgebied wel verder wilde) besloot ze haar horizon te verbreden en vertrok ze 
voor een reis van 127 dagen naar de andere kant van de wereld.

Laura Mennen: 
    The Little Explorer:   
 “Nederland blijft hetzelfde 
            maar ik ben veranderd!”

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

(Niet) alleen op de wereld
Backpacken is ontzettend populair. 27% van alle 
Nederlandse jongeren tussen de 22 en 30 jaar is 
de afgelopen vijf jaar langer dan een maand op 
rondreis geweest. Uit onderzoek blijkt dat man-
nen vaker alleen op reis gaan en dat vrouwen de 
voorkeur geven aan samen reizen. Onze ‘little 
explorer’ niet, zij koos er juist voor om alleen te 
gaan en zo nieuwe mensen van over de hele we-
reld te ontmoeten. Laura: “Dat gaat vrij gemak-
kelijk. Vaak raak je in gesprek met mensen die op 
je slaapzaal slapen of je start een gesprek met 
iemand die op dezelfde bus wacht als jij. In veel 
hostels worden activiteiten georganiseerd, zoals 
een bierpong-wedstrijd, een pubquiz of er wordt 
een gratis maaltijd gemaakt. Op die manier kom je 
in contact met andere reizigers. Ik moet toegeven 
dat ik het in het begin heel erg spannend vond om 
alleen een hostel binnen te stappen. Want: wat 
nou als er geen leuke mensen zijn? Maar dit is mij 
nooit overkomen. Overal waar ik was ontmoette ik 
andere soloreizigers of locals waar ik mee optrok.” 

Zoals al gezegd kan Laura goed zingen en droomde 
ze er als kind van om zangeres te worden. Op ba-
sisschool de Kameleon vormde ze ‘popgroepjes’ 
met vriendinnen en schreef ze eigen nummers. 
Ziet ze voor zichzelf een toekomst in de mu-
ziek? Laura: “Ik denk daar nog steeds vaak over 
na: wat wil ik doen met het zingen, mijn passie/
hobby? Aan de ene kant zou ik dat het liefst full-
time willen doen. Zingen geeft mij energie, een 
glimlach op mijn gezicht, een goed gevoel. Aan 
de andere kant ben ik bang dat als muziek ma-
ken mijn fulltime job zou worden, ik er op een 
gegeven moment genoeg van krijg. Daar komt bij 
dat het een harde wereld is en dat het moeilijk 

Optreden in bar Battbong, 
in Phnom Penh 

Skydiven in Paihia (Nieuw-Zeeland)

Kayakken in Halong Bay (Vietnam)

Uitzicht tijdens 
de Tongariro Alpine Crossing (NZ) 

9



wegvanhier

is om met muziek maken je brood te verdienen. 
Kortom; zingen zal ik nooit opgeven, het is iets dat 
bij mij hoort en waar ik gelukkig van word, maar 
ik zal het niet fulltime willen doen. Ja, eigenlijk 
een beetje uit bescherming of angst dat ik het ple-
zier erin verlies.” Met het zingen beleefde ze in 
Cambodja, zoals ze het zelf noemt een van haar 
‘gouden momentjes’. “Mijn zanglesdocent zei tij-
dens de laatste zangles nog: ‘Neem wat karaoke-
muziek mee, misschien kun je op je reis nog optre-
den.’ Ik reageerde er een beetje lacherig op, niet 
wetende dat ik ook echt zou gaan optreden in een 
bar in Cambodja.” Op haar blog zie je een filmpje 
van het liedje ‘Make you feel my love’ van Adèle. 

Big smile voor Vietnam
Zoveel landen, zoveel steden en zoveel mensen. 
Wat heeft tot nu toe de meeste indruk op je ge-
maakt? Laura: “Poeh, dat is een lastige vraag 
omdat elk land anders is qua natuur, gebouwen, 
sfeer/mentaliteit en mensen. Als ik toch een land 
moest kiezen, denk ik dat ik het meest enthousi-
ast ben over Vietnam. Ik heb daar zo’n leuke tijd 
gehad, zulke lieve mensen ontmoet en bovenal 
zo lekker gegeten voor soms nog geen euro! Bo-
vendien zijn de lokale mensen daar zo lief! Hoe-
wel ze geen cent te makken hebben, willen ze je 
zoveel geven. Ik ben een aantal keer met locals 
gaan lunchen of avondeten en dan mocht ik niet 

betalen. Ja, ik voelde me heel veilig en op mijn 
gemak in Vietnam.” Haar goede herinneringen 
worden bevestigd door een gigantisch grote glim-
lach op haar gezicht als ze over Vietnam vertelt. 

Dingen alleen doen is niet zielig!
Met een bepaald doel stapte Laura een aantal 
maanden geleden in het vliegtuig. Wat heeft deze 
reis haar toe nu toe gebracht? Laura: “Ik denk een 
heleboel zelfstandigheid en zelfverzekerdheid. 
Tijdens het backpacken maakt het niet uit hoe je 
eruitziet of wat voor kleren je draagt. Het gaat 
erom wie je bent. En die mentaliteit mis ik soms in 
Nederland. Eerder vond ik het vaak moeilijk dingen 
alleen te doen. Het geeft een zielige uitstraling, 
dacht ik. Maar ik ben er nu wel achter dat dat he-
lemaal niet zo is. Bovendien vind ik het soms zelfs 
heerlijk even geen mensen om me heen te hebben 
en alleen een stad te verkennen of een tempel te 
bezoeken! Verder geeft het mij heel veel positieve 
energie en zelfvertrouwen. Afgelopen jaar zat ik 
niet heel lekker in mijn vel. Je kunt het misschien 
een ‘quarter life crisis’ noemen. Ik denk, weet ei-
genlijk wel zeker, dat ik nu wel uit die crisis ben!”

Geniet van het moment
Het avontuur van Laura wordt afgesloten met 
twee weken op Bali, die ze samen met haar moe-
der zal doorbrengen. 7 juni a.s. landt haar vlieg-

tuig op Schiphol en wacht daar weer het gewone 
leven. Laura: “Ik moet eerlijk toegeven dat ik daar 
nog niet aan wil denken. Het reizen is zo heerlijk 
en bijzonder! Ergens ben ik bang dat ik het saai 
ga vinden thuis. Maar op dit moment ben ik daar 
totaal niet mee bezig. Tijdens mijn reis heb ik 
geleerd te genieten van de mooie dingen van het 
moment; ze kunnen zo weer voorbij zijn. Ik ben nu 
in Nieuw-Zeeland en hoe het is als ik thuis ben, dat 
zie ik dan wel. Ik weet dat ik veranderd ben en dat 
het in Nederland waarschijnlijk nog hetzelfde is als 
voordat ik vertrok. Ik ben benieuwd hoe dat gaat.”

10

Ninh Binh (Vietnam)

Watervallen in Luang Prabang (Laos) Brisbane Cannyoning in Dalat (Vietnam)

Uitzicht tijdens 
de Tongariro Alpine Crossing (NZ)
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Door Ruben Weekers

uitgelicht

Met z’n vieren beschreven Thijs Loven, Frank Meeuwissen, Willem Maris en Raymond Pahlplatz hoe zij de 
afgelopen vijfentwintig jaar broedvogels in Nederweert volgden. Het resultaat is een 240-pagina’s tellend 
boek waarin de ontwikkeling van zo’n honderd soorten met behulp van foto’s en statistieken wordt 
uitgelegd. In oktober presenteren ze het boek.
De passie voor vogels is er volop. Dat onderschrijven 
de vier heren zelf al wanneer ze elkaars favoriete 
waarnemingen aanvullen. “De nachtzwaluw die 
terugkwam’’, “de lokroep van kraanvogels’’ en 
“het kleine ijsvogeltje’’ zijn slechts een greep 
uit de opsomming van de vier. “Die laatste houdt 
overigens –in tegenstelling tot zijn naam- niet 
van strenge winters’’, voegt Thijs (58) toe. Het 
onderzoek naar broedvogels zit ze in het bloed. 
Dat moet ook wel, in het tijdsbestek van maart 
tot augustus besteden de vogelaars namelijk 
talloze uren aan het bestuderen en documenteren 
van vogels in Nederweert. Uiteindelijk allemaal 
uitvoerig beschreven in het boek genaamd 
‘Broedvogels van Nederweert, onderzoek naar 
zeldzame en schaarse soorten in 1994-2018’. 

Het mag geen verassing heten dat de leden 
van de vogelwerkgroep ondertussen gelden als 
doorgewinterde spotters. “Je hoort meestal 
eerst welke vogel het is, voordat je ‘m ziet’’, 
legt Raymond (49) uit. Na vijfentwintig jaar 
weten ze precies welke vogelzang bij welke 
soort hoort. De proef op de som volgt even later 
wanneer vogelgefluit het interview onderbreekt. 
“Koolmees’’, klinkt het metterdaad in koor. 

“De beleving van het vogelspotten komt helemaal 
tot zijn recht wanneer je in alle vroegte in een 
natuurgebied bent. Het gevoel van de enige te 
zijn in de wijde omtrek doet iets met je’’, zo 
beschrijft Frank (49). Uitslapen is daarom een luxe 
die de groep niet vaak ten deel valt; rond vijf uur 
’s morgens zijn ze ter plaatse. Daar staat wel een 
beloning tegenover volgens Raymond: “De vogels 
zingen dan voor jou.’’ 
Ze hebben het er graag voor over. Het belang 
van dit boek is er daarbij zeker, zo legt Thijs uit: 
“Je ziet de laatste decennia door de opkomst 
van intensieve landbouw en het herstel van 
natuurgebieden veel ontwikkelingen in de 
Nederweertse vogelpopulatie.’’ Raymond vult 

aan: “De grutto en andere weide- en akkervogels 
zijn door die toename van intensieve landbouw 
steeds minder aanwezig in Nederweert. Dat soort 
ontwikkelingen zijn allemaal van grote invloed op 
het totale ecosysteem.’’ Willem (55), bioloog van 
origine, wijst daarbij op het precaire aspect van 
die diversiteit in vogelsoorten: “Het is alsof je een 
bal op het topje van een berg wil laten balanceren. 
Het is een ontzettend wankel evenwicht. Je ziet 
dat het de hele natuur ten goede komt als er een 
grote diversiteit in vogels is.’’

De veranderingen in vogelpopulatie die zich 
gedurende vijfentwintig jaar voltrokken, zijn 
niet op één hand te tellen volgens de vier. 
“Vijfentwintig jaar is ook gewoon heel lang. 
Vooral het onderlinge verschil in seizoenen 
heeft veel invloed op vogels. Sommige soorten 
hebben bijvoorbeeld baat bij veel neerslag. Na 
een relatief droog jaar zie je sommige soorten 
dus automatisch minder of niet’’, zegt Thijs. 
“Daarbij dwingt het je om verder te kijken dan 
je eigen woongebied. Veel vogels overwinteren 
bijvoorbeeld in het Sahelgebied (Afrika red.). 
De verschillen in seizoenen daar hebben veel 
gevolgen voor de populaties hier’’, vervolgt 
Willem. Als voorbeeld noemen ze de grasmus, een 
vogel die veel voorkomt in deze contreien. ‘’2011 
was een erg nat jaar in de Sahel. Gevolg daarvan 
was dat je de achterdeur nog niet kon opendoen 
en je zag wel een grasmus. In totaal zaten er toen 
zeshonderdvijftig paren in Nederweert, normaal 
zijn dat er slechts driehonderd ongeveer.’’ 

Hun gedrevenheid en passie blijkt besmettelijk: 
de jaarlijkse vogelcursus die de groep organiseert, 
was dit jaar na twee dagen volgeboekt. “De 
mensen die zich inschrijven willen de natuur om 
zich heen steeds beter begrijpen’’, geeft Frank 
aan. Dat deze cursus aan de verwachtingen 
voldoet, bewijst hij vervolgens lachend: “Na 
afloop zamelden de cursisten dit jaar extra geld 
in, ze vonden de cursus te goedkoop.’’

Meer informatie over het boek of de cursus is te 
vinden op www.vogelwerkgroepnederweert.nl

‘De vogels 
    zingen voor jou’

Frank Meeuwissen, Raymond Pahlplatz, 
Thijs Loven en Willem Maris.

Foto: Otto Plantema.

Foto: Otto Plantema.

Ninh Binh (Vietnam)

Uitzicht tijdens 
de Tongariro Alpine Crossing (NZ)



Molenaar
Rolf Zincken, voormalig Weerter horecaman, komt van 
oorsprong uit de bouwwereld. Met enthousiasme en trots 
spreekt hij over het mechaniek en de verbouw van de molen. 
Het ambacht en het terugbrengen naar de originele staat is wat 
hem aantrok bij de restauratie van dit rijksmonument staand 
bij een van de belangrijkste toegangswegen van Weert. De 
molen is volledig draai- en maalvaardig, hoewel dit te veel stof 
zou veroorzaken bij de huidige horeca- en woonbestemming. 
Rolf volgt een molenaarsopleiding via het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars. Binnenkort hoopt hij zijn certificaat te behalen voor 
vrijwillig molenaar. 

Hoe idyllisch is het om te wonen in een molen. Uitkijkend over de weidse 
velden, het knarsen van de raderen en het snorren van de wieken horend 
tegen de achtergrond van het suizen van de wind. Dit romantische plaatje zou 
werkelijkheid kunnen worden in de Wilhelmus Hubertusmolen in Weert, ware het 
niet dat men nu uitkijkt over de entree van Weert, Centrum-Noord, Molenakker, 
de stadsbrug en de Martinuskerk. Daarentegen is het nog steeds fantastisch wonen 
in de ruimte boven de belt, zonder het risico van voorbij zoevende molenwieken. 
Rolf Zincken en Ton Nouwen zijn de trotse eigenaren van de in 2014 volledig 
in oude staat gerestaureerde beltmolen. Van origine een zaag- en korenmolen 
met een grote romp en dito binnenruimte. Daardoor prima geschikt als bed & 
breakfast, maar vooralsnog in de verhuur voor bewoning. 

Koning
De koning is de spil van het ingenieuze mechaniek dat de molen staande en 
functionerende houdt. Het is een eikenhouten boomstam die via een vernuftig 
samenspel van tandraderen de bonkelaar boven in de kop van de molen verbindt 
met het wiel dat de steenspillen aandrijft. De techniek van een molen is een 
waar kunstwerk, enkel en alleen gemaakt van hout! Dat lijkt logisch, maar het 
is prachtig om te beseffen dat in vroeger tijden alles gemaakt werd van slechts 
dat wat de natuur te bieden had. 

Geen boerendoen
De molen bestaat uit twee gedeelten. In het benedengedeelte is een 
restaurant gevestigd met de naam OH 30, ofwel Oude Hushoverweg 30. “Een 
architectengrapje”, vertrouwt Rolf de lezer toe. Boven het restaurant is een 
woning, volledig gemeubileerd, voorzien van moderne keuken- en sanitaire 
voorzieningen en verwarming.  De inrichting, hoewel historisch, vormt een 
volledige clash met het boerendoen van toen. Geen verwijzingen naar klompen, 
meelzakken, molenaarswerktuig en wat al dies meer. De molenwoning is 
nagenoeg volledig ingericht met meubilair uit de ouderlijke woning van Rolf, 
stijlvol gecombineerd met hedendaagse elementen.  

Door Francis Bruekers

Rijksmonumentaal  wonen in de 
           Wilhelmus  Hubertusmolen

Daar bij die  molen…

Investering
Toen de molen te koop kwam, besloten Ton Nouwen en Rolf Zincken het 
monument te kopen. Zij verhuurden de molenwoning enige tijd, maar beslisten 
uiteindelijk de molen grondig te verbouwen tot woning met horecagelegenheid. 
Gedurende meer dan een jaar werd er verbouwd en gerestaureerd. Een project 
dat enerzijds enkele tonnen kostte, maar anderzijds deels door de provincie 
Limburg werd gesubsidieerd. De werkzaamheden kostten de initiatiefnemers 
veel tijd, energie en kapitaal, mede door juridische kwesties waarin zij 
verwikkeld raakten met enkelen die zich niet konden vinden in de plannen.  
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Hergebruik
Aan de balken in de molen is te zien dat de uit 1901 daterende Wilhelmus 
Hubertus molen bestaat uit oude gedeelten van een houten standerdmolen. 
Deze stond vroeger aan de andere zijde van de weg. De inkepingen in diverse 
balken verraden de historie van het hergebruikte materiaal. Bij de opbouw 
van de molen werden enkele oude balken vervangen of ondersteund door 
nieuwe eiken balken. Zoals de in de woonkamer en slaapkamer zichtbare 
‘sleutelstukken’ die de dwarsbalken in de muur ondersteunen. Een prachtig 
staaltje vakwerk, verricht door molenbouwer Adriaens uit Weert. 

Rijksmonumentaal  wonen in de 
           Wilhelmus  Hubertusmolen

Daar bij die  molen…

Raampjes
Een uitgebreid document verhaalt over de renovatie van de molen. Het 
document werd opgesteld door beide eigenaren, om “…inzicht te geven in 
het proces van idee naar oplevering. Van ontwerp tot realisatie. Met ups en 
downs, mee- en tegenvallers, kansen en bedreigingen. Van hoop naar wanhoop 
en terug.” Het geeft een goed beeld van de historie van dit rijksmonument en 
de keuzes die werden gemaakt om het in oude luister te herstellen, inclusief 
comfortkeuzes. Bijzonder zijn de zeer inventieve binnenluiken bij de raampjes 
die tweezijdig dichtklappen zonder lichtverlies bij openstand.
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watzoujijdoenmet

   Wonen   
  is mijn 
verslaving1.

2.

4.

5.
Roermondseweg 109 • Weert 

0495-54 00 79
www.meubelnieuwestijl.nl

 

 

  

v.a. € 599,-

MATRASSEN SPECIALIST

50 tal relaxfauteuils 
op voorraad 

v.a. € 950,-

v.a. € 1495

€ 495

€ 129

���������

Set

Alu Art: nu met 10% KORTING

v.a. € 220

a.s. zondag geopend

�����������
�����������

�

Ringselvenweg 2 6002 SW Weert
informatie@crematoriumweerterland.nl

www.crematoriumweerterland.nl

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

0495 - 54 52 08

0495 53 33 22

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

Ook al bent u DELA verzekerd, wij respecteren de polisvoor-
waarden. U bent dus vrij om ons als uitvaartonderneming te 
kiezen, zonder het risico op meerkosten.
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Op de hoek van de Langstraat en de Van Berlostraat in Weert ligt het monumentale pand waarin voorheen Grand-Café De Poorter en later restaurant Prego 
waren gevestigd. In november 2015 gingen, van de ene op de andere dag, de deuren dicht van het laatste restaurantconcept Het Klooster. Achter de 
vervuilde ruit van een raam aan de voorzijde staan een achtergebleven fles ketchup en mosterd troosteloos te wachten op betere tijden.
Het pand dateert uit het begin van de negentiende eeuw. In 1876 kochten de Zusters Ursulinen dit huis ‘Tielens’ met bijgebouwen voor 11.000 gulden van 
ene Th. Coenegracht, rentenier te Meerssen.  De onderwijscongregatie Zusters Ursulinen vestigde er een meisjesinternaat en een huishoudschool en na 
uitbreidingen aan de Van Berlostraat en Wilhelminasingel een u.l.o., een Mater-Amabilis-school, een lagere school en een kleuterschool. 
Aan de zijde Rafaëlpad ligt een prachtig binnenterras met uitzicht op de Mariakapel in de voormalige kloostertuin, nu eigendom van de gemeente.
Waarom het niet lukt om voor deze centrale locatie een herbestemming te vinden is waarschijnlijk iets voor financiers en boekhouders. Interessant is de 
vraag welke mogelijkheden dit kloostergebouw biedt als je ‘out of the box’ mag denken zonder je meteen door financiële aspecten te laten beperken. 
Mogelijk wordt een investeerder op een idee gebracht! 

watzoujijdoenmet

Mooie plek, prachtig gebouw, kortom een kans 
voor niet weer veel van hetzelfde: Ik zou zeggen 
een ‘Urban Hotel’. Een nieuw concept, functi-
oneel en plezierig voor de gast maar vooral met 
een ‘hippe’ uitstraling en laagdrempelig voor jong 
en oud. “Waarvoor ga je eigenlijk naar een hotel 
 ?” een belangrijke vraag voor de ontwerpers.
Voor de exploitatie denk ik aan nieuwe samen-
werkingsvormen: de hotelschool, designacade-
mie maar ook de ‘nieuwe ambachtsschool’. Zelfs 
plaatselijke horeca en instellingen zouden hierin 
kunnen gaan participeren. Belangrijk is dat het 
een authentieke nieuwe formule wordt die je als 
gast wilt meemaken, wilt beleven.
De begane grond, waar voorheen Grand-Café De 
Poorter gevestigd was, zou mijn inziens opgedeeld 
moeten worden in een ‘tuinhoreca’ en een ‘dag-
horeca’- lokaal.  
‘Tuinhoreca’ als ontbijtlokaal (ook voor niet gas-
ten) gecombineerd met een goed restaurant in de 
avond. Het betreft hier de achterzijde met uit-
zicht op de kloostertuin. Termen als duurzaam en 
biologisch mogen hier natuurlijk niet ontbreken. 
De ‘daghoreca’ zou bijvoorbeeld een streekpro-
ductenlokaal kunnen worden. Naast de kaart met 
streekproducten een biertje van De Brouwschuur, 
in Weert gebrande koffie, eigen gebak etc.  Al-
lemaal dingen die al verkrijgbaar zijn in Weert 
maar nu gebundeld zodat de gast in één oogopslag 
Weert proeft!

Een belangrijke factor bij de herbestemming van 
een pand is niet alleen de emotionele waarde 
maar met name ook de financiële waarde. Van 
emoties kan een mens nu eenmaal (helaas) niet 
leven. Op dit moment wordt er, mede gezien de 
te behalen rendementen bij de banken, gekeken 
naar belangrijke alternatieve bronnen.
De financiële waarde van een object wordt 
bepaald op basis van de te verwachten 
toekomstige rendementen, berekend naar de 
waarde van vandaag. In het pand “De Poorter” 
zijn de rendementen de huuropbrengsten van de 
huurders van het pand. Deze waarde wordt mede 
bepaald door de zekerheid van deze opbrengsten. 
Over het algemeen eisen investeerders een hoger 
rendement naarmate de onderneming en/of 
huurder kleiner is. Dit heeft te maken met het 
risicoprofiel dat samenhangt met een kleinere 
onderneming. Dit heeft daardoor direct een relatie 
met de berekening van de financiële waarde van 
het object.  Nu begrijp ik dat inmiddels een keuze 
is gemaakt om boven in het pand op de eerste 
verdieping appartementen te verwezenlijken. Ik 
ben er voorstander van om dit concept ook naar 
de begane grond toe door te trekken. Hierdoor is 
er sprake van een risicospreiding, aangezien er 
meerdere huurders zijn, daarnaast sluit dit aan bij 
de ontwikkeling op de huizenmarkt.
Een waardig alternatief voor zo een parel in het 
midden van onze mooie stad.

Zelf heb ik al een aantal keren naar binnen staan 
kijken en mezelf afgevraagd: Waarom staat het nog 
leeg? Natuurlijk moet het horeca blijven!
Helaas kan ik niet al te openhartig zijn over mijn 
ideeën omdat er op de achtergrond nog dingen spe-
len en wij nog niet klaar zijn met ondernemen in 
Weert.

Het allerbelangrijkste is dat een dergelijk pand 
weer wordt teruggegeven aan het Weerter publiek.
Natuurlijk is het een statig pand maar het moet een 
laagdrempelige ontmoetingsplaats worden voor 
Weert. Gastvrijheid en openheid zijn dan de sleu-
telwoorden. Het is een locatie die uniek genoemd 
mag worden en die voor horeca uitermate geschikt 
is zowel voor dag- als avondhoreca.

Maar uiteraard wel met een gedachte, een formule. 
Uit ervaring weet ik dat er nog mogelijkheden lig-
gen in Weert. Dit pand met zijn historie en uitstra-
ling biedt alle mogelijkheden. Zie jezelf al zitten op 
het prachtige terras voor een perfect geserveerde 
lunch, high tea of mooi getapt biertje met heerlijke 
streekproducten.    

Het prachtige binnenterras biedt heel veel moge-
lijkheden, van privé -lunch tot bedrijfspresentaties. 
En zeg nou zelf? Welk aanstormend talent wil geen 
optreden geven op zo’n locatie?  

John Jacobs (53), initiatiefnemer van 
Cwartier en theater De Huiskamer

Ingeborg Blom-Lamerikx (47), 
registeraccountant

René Jeurgens (45), ondernemer en horeca 
& gastvrijheidsprofessional, eigenaar van 

ondermeer Denver, Barco en Fiesta 

voormalig Grand-Café De Poorter?
watzoujijdoenmet

Door Ton Adriaens      
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Liefde voor cactus en agave 
Voor de inkoop van natuursteen voor hun bedrijf Eck-Stone reizen Will 
en Hanny door heel Europa. Rond plekken als Nice en Monaco zagen ze 
mooie agaven in de natuur en ontdekten er schitterende cactustuinen. 
“Daar is onze liefde voor cactussen en tropische planten ontstaan”, 
vertelt Will enthousiast.  Na jaren hobbymatig kweken van agaven, 
aloë en cactussen besloten ze om van hun passie hun beroep te maken 
en openden in 2017 Plantencentrum Ospel, Keda bv, vernoemd naar 
hun twee zoons Kevin en Danny. Trots vertelt Will dat ze 400 soorten 
agaven hebben en daarmee de enige zijn in heel Nederland!

Droom achterna 
Will (52) en Hanny (50) van Eck zijn de trotse eigenaren van het 
nieuwe (Exotisch) Plantencentrum  Ospel. De passie voor planten 
samen met een flinke dosis ondernemerschap hebben hiertoe geleid. 
Het begon in 1985 toen Will samen met tweelingbroer Eric een 
hoveniersbedrijf startte in Baexem. In 2000 zetten ze hier een punt 
achter en concentreerden zich op de verkoop van natuursteen. Dit 
bedrijf ‘Eck-Stone BV’ wordt nu nog steeds gerund door Will en  Eric. 
Hanny zegde haar baan in de zorg na 29 jaar op om samen de droom 
van Will te realiseren; een eigen exotisch plantencentrum.
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Passie voor planten

Mooiste planten voor je tuin
Door de jarenlange ervaring als hovenier heeft Will 
veel kennis op het gebied van tuinplanten. Na het 
bezoeken van kwekerijen in binnen- en  buitenland 
heeft hij een breed assortiment tuinplanten 
samengesteld. Uit voorraad zijn meer dan 3.000 
soorten leverbaar, zoals sedum en sempervivum, 
heesters, siergrassen, dwergconiferen, kuipplanten 
en rododendrons. Binnenkort komen daar nog eens 
30.000 wintervaste palmen bij die Will op dit moment 
aan het kweken is.

Kom zelf een kijkje nemen! 
Bezoek de open dag op zondag 24 juni 

van 11.00 tot 17.00 uur!
Er is een exotische plantenmarkt en  

u ontvangt 10% korting op het gehele 
assortiment.

Kijk voor alle openingstijden op 
www.keda-exoticplants.nl. 

Waatskamp 150, Ospel
telefoon 0495 585324

KEDA BV

AGAVE, PALMS YUCCA, CACTUS, ETC

EXOTIC   HOME   AND   GARDEN   PLANTS

Welkom op de Open Dag! 

Groen in huis
Planten in huis zijn helemaal hot. Ze fleuren je interieur op en soms 
zijn ze zelfs gezond. Maar met een druk leven wil je misschien geen 
exemplaren in huis die je elke dag moet verzorgen. Bij Plantencentrum 
Ospel vind je de plant die bij jou en je interieur past. Will en Hanny 
adviseren je graag. Van vleesetende planten tot tillandsia’s en van 
Drakenbloedboom tot Chinese Vijg. Welke plant past er bij jou?  

Plantencentrum Ospel , Keda BV, ligt aan de Waatskamp 150 in 
Ospel.  Waar voorheen tuincentrum Bouten was gevestigd staat nu 
een prachtig (exotisch) plantencentrum. In een overdekte kas van  
5.000 m2 vind je een verrassend assortiment aan cactussen, agaven, 
aloë’s, tuin- en kamerplanten. Met bijna 20.000 planten - uit voorraad 
leverbaar - kom je ogen tekort en kan je rustig een uurtje uittrekken 
om te zien wat hier allemaal groeit en bloeit.

Plantencentrum Ospel 



Cito Totaalservice Sinds 9 jaar is onze showroom in De Vuurmolen gevuld met kantoormeubilair.
Vanuit hier richten wij door geheel Nederland grote en kleine kantoren in. 
Maar wij leveren ook het bureau voor het thuiskantoor, de kinder- of de stu-
dentenkamer. Tegenwoordig richten wij ons steeds meer ‘op het nieuwe wer-
ken’ oftewel ergonomisch verstelbaar
Meubilair in al zijn facetten. Zo verkopen we bijvoorbeeld ook fietsen en cross-
trainers voor aan je bureau zodat je tijdens het werken lekker kunt bewegen.
Wij werken samen met meerdere kleine ondernemingen om onze klanten op-
timaal van dienst te kunnen zijn. Van concept tot het laatste likje verf of de 
laatste meter tapijt: “Cito Totaalservice ontzorgt”. 
Kom tijdens de open dagen een kijkje nemen en ervaar dat een kantoor(tje) 
inrichten leuk is en zeker niet duur hoeft te zijn.
Tijdens de open dagen verloten wij onder onze bezoekers een volledig instel-
bare bureaustoel ter waarde van € 439,-.

ME Keuken en Interieur ME Keuken en Interieur is een jong en innovatief bedrijf. De wensen van de 
klant staan centraal. U komt bij ons met een schets, een ontwerp of misschien 
alleen maar met een idee in uw hoofd. Wij gaan samen in gesprek en werken 
dit uit tot het mooiste resultaat. Dit traject is belangrijk, want hierin worden 
alle ideeën en opties besproken. Het gaat erom dat een keuken 100% naar uw 
wens is.  
ME Keuken en Interieur beschikt over de nieuwste middelen om u een zo re-
alistisch mogelijk beeld te laten zien. U ontvangt van ons 3D tekeningen en 
een gespecificeerde offerte. Kom ook eens een kijkje nemen in onze nieuwe 
showroom waar de nieuwste technieken/producten te zien zijn. Dit jaar be-
staat ME Keuken en Interieur 10 jaar! Wij vieren dit jubileum tijdens de open 
dagen op 1 en 3 juni a.s.

Leegstaande units Reacties van huurders

Vos | Gekas & Boot Zuid BV: “Vanaf 2002 huren wij het pand Pannenweg 208, 
in de 16 jaar zijn er nooit onenigheden o.i.d. geweest. Ook wordt er altijd een 
efficiënte oplossing bedacht voor wat betreft onderhoud aan alarm, cv, etc.
Al met al wordt er door de verhuurder met de huurders meegedacht…”

Roel Hermans:“Wij huren sinds november 2011 een kantoorruimte op de Pan-
nenweg 208a. In 2015 heeft de familie Stockmans ons geholpen aan extra 
kantoorruimte door het dakterras te verbouwen tot een extra ruimte. Dit jaar 
hadden wij weer de gelegenheid om twee extra kantoorruimten te huren. Wij 
heb ben een verhuurder getroffen die met ons meedenkt!”

Frank Leenen: “Ik ben sinds negen jaar een tevreden huurder van ‘De Vuur-
molen’. De ver huurder staat altijd open voor ideeën en verbeteringen. Sjaak 
is veel bezig met het hoogwaardige onderhoud van het pand. Dit is ook zeker 
terug te zien in de nog te verhuren kantoorruimtes in het pand en in de uit-
straling van het gehele pand!”

  Nog 4 units 
beschikbaar!

info: Lia Stockmans
06-51818376

Pannenweg 324, Nederweert ▪ 0495-842474 ▪ www.citototaalservice.nl

Pannenweg 322, Nederweert ▪ 06-502 93 995 ▪ www.me-keukens.nl

Nog vier kantoorunits te huur!  In een zeer hoogwaardig afgewerkt complex voorzien van alle gemakken.
Begane grond 27, 43, 46 en op de 1ste verdieping 14 m2 (exclusief aandeel in de algemene ruimten).

Gezamenlijke entree, dames- en herentoilet, kantine begane grond, pantry op de verdieping. Gratis gebruik
vergaderruimte, voldoende gratis parkeerruimte en glasvezel, Wi-Fi en VoIP is tegen betaling af te nemen.

OPEN DAGEN:

open dagen IN BEdrijvencentruM De Vuurmolen 
Pannenweg 210 Nederweert

vrijdag 1 juni 
van 14:00 tot 19:00 uur

zondag 3 juni 
van 11:00 tot 16:00 uur

DE VUURMOLEN
Het bedrijvencentrum ‘De Vuurmolen’ aan de 
Pannenweg dankt haar naam aan de in 1852 op de 
oever van de Zuid-Willemsvaart gestichte koren- 
en oliemolen. De molen werd door een stoomma-
chine aangedreven en was in die tijd een grote 
innovatie. Zij markeert het begin van de Industri-
ele Revolutie in Nederweert. De nieuwgebouwde 

BEdrijven centruM 
De Vuur molen

Pannenweg 210, Nederweert ▪ 06-518 18 376



Vos |Gekas & Boot Zuid BV Komt u vrijdag 1 juni a.s. ook een kijkje nemen bij Vos | Gekas & Boot? 
Wij zijn dé Rotating Equipment specialist van Nederland. U kunt bij ons te-
recht voor service, revisie en nieuwlevering van o.a. motoren, motorreduk-
toren, tandwielkasten en pompen. Graag laten wij u in onze werkplaats onze 
werkwijze zien en tonen wij u onze nieuwe sealwerkplaats. Aan de hand van 
een demonstratie laten we u ook graag zien hoe u Condition Based Mainte-
nance kunt toepassen in de praktijk.

Omdat wij u graag informeren over de laatste marktontwikkelingen zijn een 
aantal fabrikanten uitgenodigd.  Grundfos (pomptechniek), Bauer, Flender, 
Hansen (aandrijvingen), Improved Services (speciale asafdichtingen) en Zytec 
(contactloze magneetkoppelingen) tonen u graag het laatste nieuws! Lenze is 
aanwezig met frequentie-sturingen.

Vooraf graag aanmelden via: opendag@vosgb.com of bel (0495)63 41 41.

Roel Hermans 
Administratiekantoor

Ons administratie- en advieskantoor heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd 
in automatisering. Dit heeft o.a. geleid tot onze nominatie voor de Exact Cloud 
Awards van 2018. Sinds 1 januari 2018 hebben wij een nieuwe start gemaakt 
met een nieuwe huisstijl en handelsnaam.
De open dagen van ‘De Vuurmolen’ zijn een ideaal moment om dit met u te 
vieren.
Tijdens de open dagen staat het thema “Try tommorrow’s tech” centraal. U 
ziet o.a. een live demonstratie van 3D printtechniek en laser graveren. Onze 
partner Exact levert op vrijdag 1 juni a.s. een bijdrage in combinatie met onze 
nominatie. 
Bezoek ons kantoor tijdens de open dagen op 1 en 3 juni a.s. Kom meer te 
weten over de mogelijkheden van toekomstige technologieën.  

Dimphy Hermans 
Gezondheidsconsulent

Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding!
Als klein meisje droomde ik ervan om verpleegkundige te worden en ik zou dan 
trouwen met een dokter. Dat eerst heb ik gehaald. Ik ben ook getrouwd, maar 
niet met een dokter, haha!
Tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige HBO-V en ook tijdens de opleiding 
tot praktijkondersteuner huisartsen kwam voeding wel ter sprake, maar werd 
dit niet uitgebreid behandeld.  Zelf had ik allerlei vage gezondheidsklachten 
waar nooit een echte diagnose voor gesteld is. Bijvoorbeeld: ik kwam met ge-
wrichtsklachten bij de reumatoloog. Ik had geen reuma, maar men wilde mij 
wel tabletten voorschrijven!
Ik dacht dat dit toch anders zou moeten kunnen. Ik ben me gaan verdiepen 
in het stukje voeding en er ging een nieuwe wereld voor mij open. Klachten 
verminderden en verdwenen zelfs!

Ik help graag andere mensen bij het oplossen van hun klachten door te kijken 
naar voeding.

EMR-Salaris Na jaren ervaring en kennis te hebben opgedaan bij diverse middelgrote ac-
countantskantoren ben ik, Ron Backus, in januari 2015 als zelfstandig onder-
nemer begonnen onder de naam EMR-Salaris.
Onder deze naam bied ik de werkgever datgene dat nodig is voor een onbe-
zorgde salarisadministratie. Naast de maandelijkse salarisstrook, loonaangifte 
en overige van belang zijnde overzichten, bied ik tevens hulp bij alle andere 
zaken die met personeel te maken hebben.
Zaken zoals de pensioenadministratie, p&o, maar ook arbeidsrechtelijke aan-
gelegenheden. U kunt deze zaken zelf doen waarbij ik u met advies terzijde 
sta, maar u kunt er ook voor kiezen om alles volledig uit te besteden.
Op basis van uw wensen wordt een op maat gemaakt aanbod gedaan tegen een 
zeer redelijke prijs.

In een vrijblijvend gesprek kan ik u precies uitleggen wat ik met mijn bedrijf 
EMR-Salaris voor u kan betekenen.

Pannenweg 210, Nederweert ▪ 0495-769083 ▪ 06-202 78 754 ▪ www.emrsalaris.nl ▪ info@emrsalaris.nl

Pannenweg 210, Nederweert  ▪  06-130 54 100 ▪ dimphy_teheux@hotmail.com

Pannenweg 208a, Nederweert ▪ 0495-844507 ▪ www.akroelhermans.nl

Pannenweg 208, Nederweert ▪ www.vos-gekasenboot.com

open dagen IN BEdrijvencentruM De Vuurmolen 
Pannenweg 210 Nederweert

stoommolen kreeg van de Nederweertenaren al 
gauw de naam ‘De Vuurmolen’. Het was immers 
het vuur waarmee water tot stoom werd gekookt 
en waarmee de turbine van de molen werd aan-
gedreven. In het bedrijvencentrum zijn inmiddels 
zes huurders gevestigd die op 1 en 3 juni a.s. ge-
zamenlijk een Open Dag houden.

BEdrijven centruM 
De Vuur molen
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Vijf jaar geleden besloot Mariëlle Geraets (49) van haar passie haar beroep te maken. Al vanaf haar twaalfde jaar is 
ze bezig met EHBO. Wat ooit begon met een jeugdcursus is geresulteerd in een indrukwekkende lijst diploma’s en 
certificaten op het gebied van eerste en bedrijfshulpverlening, voorlichting, instructie en training met betrekking 
tot gezondheid. Haar bedrijf MG2Care richt zich voornamelijk op een drietal onderdelen.

Mathilde Dominikowski

        MG2CARE 
weten wat je moet doen

EHBO-cursussen voor 
particulieren/ eerste hulp 

aan kinderen
Een ongeluk zit in een klein hoekje. 
Mensen realiseren zich vaak niet 
dat situaties die zo gewoon lijken, 
vaak grote gevolgen kunnen hebben. 
De box die te dicht bij een radiator 
staat, dingen die voor het grijpen 
liggen voor de rondkruipende peuter 
en de mooie gekleurde flessen in het 
aanrechtkastje. Denken dat je kind 
‘veilig’ het water in kan met zwem-
vleugeltjes? Niets is minder waar. Het 
herkennen van de symptomen van 
kinderziektes en weten hoe te han-
delen, zijn voor ouders en grootou-
ders vaak een eyeopener. Wel zo ge-
ruststellend als je een aantal dingen 
weet.
De cursussen van MG2Care richten 
zich enerzijds op voorlichting maar 
zeker ook op het goed kunnen han-
delen als het, ondanks alle voorzorgs-
maatregelen, toch misgaat.
In overleg worden de cursussen ‘op 
maat’ geleverd en ook in de vorm van 
workshops.

Mariëlle Geraets
(0495) 652 295 ● 06 42 98 05 67

mg2care@hotmail.com ● www.mg2care.nl

Bedrijfs EHBO 
en Bedrijfshulpverlening (BHV) 
In de Arbeidsomstandighedenwet is vastge-
legd dat bedrijfshulpverleners een goede op-
leiding gevolgd moeten hebben. Aan de hand 
van de RI&E (Risico Inventarisatie en Evalu-
atie) is in beeld gebracht wat van de bedrijfs-
hulpverleners wordt verwacht bij calamiteiten.
Zo is ieder bedrijf of organisatie uniek, risico’s 
kunnen heel divers of specifiek zijn. Omstan-
digheden kunnen wijzigen. MG2Care kijkt mee 
wat wensen en vragen zijn, toegespitst op de 

nieuwste richtlijnen en inzichten op het ge-
bied van eerste hulp. Werknemers zijn het 
grootste kapitaal van iedere onderneming, 
daarvoor is alleen de beste zorg goed genoeg.
Cursussen en herhalingslessen kunnen meestal op 
de gewenste locatie worden gegeven.

Voorlichting en EHBO-training gericht
op alcohol en drugs
Hulpverleners krijgen steeds vaker te maken met 
mensen die overmatig gebruik maken van alcohol 

en drugs. Niet alleen tijdens evenementen of fes-
tivals maar ook tijdens het uitgaan. Snel en ver-
antwoord reageren bij een alcohol- of drugsinci-
dent is belangrijk. Ook komen er steeds nieuwe 
(party)drugs op de markt die andere effecten 
hebben. Ook de gevolgen zijn steeds weer anders.  
MG2Care is uitstekend op de hoogte van wat de 
markt op dit terrein biedt. Niet alleen hulpverle-
ners maar ook horecamedewerkers, politie, artsen 
en verpleegkundigen worden geconfronteerd met 
steeds nieuwe middelen. Toegepaste cursussen en 
trainingen dragen bij aan adequate hulpverlening.
MG2Care verzorgt ook voorlichtingsbijeen-
komsten voor ouders en scholieren. Met spe-
ciale hulpmiddelen (bijvoorbeeld brillen) wor-
den effecten van alcohol- en drugsgebruik 
nagebootst. Steeds weer blijkt dat goede voor-
lichting bijdraagt aan het voorkomen van erger.

MG2Care maakt Eerste Hulp toegankelijk voor 
iedereen. Geen hulp durven verlenen omdat 
je niet weet wat je moet doen? Dat wil je niet 
meemaken!

Je pas gaan verdiepen in hulpverlening nadat 
je iets vreselijks (in je omgeving) hebt meege-
maakt is eigenlijk ook geen optie. Informeer bij 
MG2Care naar een cursus, training of workshop 
die bij jou, je club, je vereniging, bedrijf of or-
ganisatie past.

KINDSPECIAL



   Gastouderbureau Het Liefbeestje =
          PUUR gastouderopvang.

inbedrijf

Roermondseweg 58a, 6004 AT Weert
info@liefbeestje.nl
www.liefbeestje.nl

Gastouderbureau Het Liefbeestje is een samen-
werkingspartner voor gast- en vraagouders die 
zich PUUR en alleen richt op gastouderopvang.
Hun doel: kinderen spelenderwijs laten leren in 
een omgeving waar veiligheid en geborgenheid 
centraal staan. Gastouderbureau Het Liefbeestje 
onderscheidt zich vooral door een lage prijs in 
combinatie met hoge kwaliteit en betrouwbaar-
heid voor zowel de gastouders als de vraagou-
ders.  Géén nevenactiviteiten; gastouderopvang 
is de kern! Alle aandacht dus voor dát waar ze 
goed in zijn!

Persoonlijk
Gastouderbureau Het Liefbeestje is kleinschalig, 
betrokken én laagdrempelig. Er is altijd persoon-
lijk contact met zowel gast- als vraagouders. Al-
les rondom de opvang wordt tot in de puntjes 
geregeld.
Ze biedt adequate begeleiding aan haar gastou-
ders door een divers aanbod van cursussen en 
trainingen, goede bereikbaarheid en snelle en 
deskundige reactie op vragen. 
Daarnaast ondersteunt ze haar gast- en vraagou-
ders op diverse gebieden. Zo is er onder andere 
een pedagogisch aanspreekpunt waar iedereen 
terecht kan met opvoedvragen.

Stipstichting
Gastouderbureau Het Liefbeestje bestaat dit jaar 
10 jaar. Om dit te vieren wordt er op 9 juni a.s. 
een congres voor gastouders georganiseerd. De 
opbrengsten van dit congres gaan grotendeels 
naar de Stipstichting. Deze stichting is in het le-
ven geroepen om lokale doelen en projecten, die 
het welzijn van kinderen bevorderen, te steunen. 
Dit gebeurt door meerdere malen per jaar dona-
ties, sponsoring en naamsbekendheid te geven 
aan deze doelen en projecten.

PUUR gastouderopvang
Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van 
opvang. Er worden nooit meer dan twee baby’s 
tegelijkertijd opgevangen en zes kinderen is te 
allen tijde het maximum.

Kleinschalig betekent ook veel ruimte voor per-
soonlijke aandacht én flexibiliteit.

Kortom, wanneer je de opvang van je (gast)
kinderen goed geregeld wilt hebben, ben je 
bij Gastouderbureau Het Liefbeestje aan het 
juiste adres. Neem gerust vrijblijvend contact 
op voor meer informatie op (0495) 550 585 of 
info@liefbeestje.nl.

Met een veelzijdig team aan professionals biedt 
RICK een ruim aanbod cursussen, workshops 
en activiteiten aan. Op verschillende niveaus 
kun je bij RICK invulling geven aan jouw passie 
voor beeldende kunst, dans, fotografi e, muziek, 
theater/taal en zang.

Daarnaast organiseert RICK concerten, voor-
-icsidtsnuk ella anjib ni seitis opxe ne negnillets

plines. Bij Bonnefanten Kunstuitleen RICK kun je 
voor een gunstige prijs kunst huren.

www.ricknet.nl

Leef je passie!

RICK is dé organisatie voor kunst- en cultuur-
educatie die je ondersteunt bij het ontdekken en 
ontwikkelen van jouw creatieve talenten. 
Door goed kunstonderwijs, het organiseren van 
culturele activiteiten en door samenwerkingen 
met verenigingen, harmonieën, fanfares, bedrijven, 
onderwijs- en welzijnsinstellingen.

RICK staat midden in de samenleving en verbindt 
mensen door middel van kunst en cultuur. 
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 Maria van Eerd, een bevlogen  werker met kinderen

Door Ton Adriaens

Rakkers van Roekes is een initiatief van Maria van Eerd (58). Dit project biedt kinderen die door een beperking moeite hebben met 
het leggen van sociale contacten de gelegenheid om te bouwen aan relaties en vriendschappen. Ze ravotten samen, spelen in het bos, 
verzorgen dieren en maken vooral samen plezier. Ze sluiten vriendschappen, krijgen conflicten, lossen die weer op, delen ervaringen en 
houden rekening met elkaar. Vanuit dit ‘wij-gevoel’ beleven zij hoe het voelt om goed met anderen om te gaan en erbij te horen.

Maria is eigenaar en ambulant begeleider van praktijk DENK en GROEI. Haar werkwijze is gebaseerd op het geloof in veranderbaarheid 
en groei van kinderen. ‘Vanuit betrokkenheid en persoonlijke aandacht werken aan zelfstandigheid en zelfvertrouwen, leidt tot beter 
sociaal functionerende kinderen’ is haar overtuiging. Maria is met name ervaren op het gebied van Down, autisme spectrum stoornissen, 
opvoedingsproblemen en leerachterstanden. Centraal staan zelfstandig denken en leren, probleemoplossend werken en zelfredzaamheid.

mooimens

Na dertig jaar in het basisonderwijs werk-
zaam te zijn geweest startte je in 2009 je ei-
gen praktijk ‘Denk en Groei’. Wat waren de 
beweegredenen voor deze carrièreswitch? 
“Vanuit mijn verknochtheid aan het werken met 
kinderen was ik er van overtuigd dat ik altijd in 
het onderwijs zou blijven werken. Als kleuter-
leidster, teamleider en adjunct-directeur heb 
ik alle aspecten van het basisonderwijs doorlo-
pen. Vooral de zogenaamde ‘probleemgevallen’ 
kregen mijn aandacht. Ik wilde eruit halen wat 
erin zat en was overtuigd van de mogelijkheden 
van ieder kind. Ik meende dat ik daarin al op 
de goede weg zat maar na een eerste training 
in mediërend leren gingen mijn ogen pas echt 
open. Als je maar de strakke leerlijnen, metho-
des en structuren van het onderwijs los durfde te 
laten en op een natuurlijke manier aansloot bij 
het kind was er zoveel méér mogelijk. Ik werd 
echt gegrepen door de op de positieve ontwik-
kelingspsychologie gebaseerde visie achter het 
mediërend leren en volgde training na training 
om het helemaal in de vingers te krijgen. Ik heb 
toen nog een jaar of tien deze ideeën in de re-
guliere school toegepast. Het werd mijn exper-

tise om binnen de school kinderen individueel te 
begeleiden, ouders bij dit traject te betrekken 
en ook leerkrachten te coachen. Ik werkte niet 
vanuit de probleemsignalering bij het kind maar 
vanuit het kind zelf, zijn mogelijkheden, inte-
resses en bekwaamheden. Het kind serieus ne-
men in hoe het is zodat het zijn of haar zelfver-
trouwen kan vergroten, daar gaat het om. Toen 
binnen de formatie op enig moment de ruimte 
beperkt werd om met ‘mijn’ kinderen op mijn 
manier te werken besloot ik voor een deel van 
mijn betrekkingsomvang buitengewoon verlof te 
nemen zodat ik naast mijn reguliere baan voor 
mezelf kon beginnen. Dat beviel zo goed dat ik 
na twee jaar volledig uit het onderwijs stapte. Ik 
kon me helemaal richten op mijn idealen, mijn 
mediërend leren-visie.
Ook nu hoor ik wel eens ‘dat kind zit aan zijn 
top’ maar zelfs dat beeld heb ik losgelaten. Het 
blijkt mogelijk ook die grens te verleggen! Kin-
deren met Down die nooit schrijf- en leesonder-
richt hebben gehad omdat dat onmogelijk werd 
geacht, blijken toch in staat lees- en schrijfvaar-
digheden te ontwikkelen als je maar met hen op 
zoek gaat naar hun mogelijkheden. Met geduld 
en het juiste aanbod is er vaak veel meer uit te 

halen! Zoek omwegen en ‘gaatjes in het plafond’ 
en houd niet vast aan voorgeprogrammeerde 
leerlijnen en methodes.”

Vanaf 2014 is er een nieuw stelsel voor pas-
send onderwijs. Dit verplicht scholen een pas-
sende onderwijsplek te bieden aan leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben. Veel 
leerkrachten in het basisonderwijs zien hun 
werkdruk steeds meer toenemen. Is passend 
onderwijs wel haalbaar?
“Met de juiste aanpak is het zeker te doen. Be-
nut de kwaliteiten van kinderen zodat ze elkaar 
kunnen aanvullen en helpen, werk aan de zelf-
redzaamheid en stimuleer het zelfstandig of in 
groepjes probleemoplossend werken. Durf keu-
zes te maken, laat die verplichte leerlijnen soms 
los of ga er flexibeler mee om. Ik kom geregeld 
op De Korenaar, een ‘in1school‘ in Eindhoven. 
Alle leerkrachten daar werken vanuit de visie 
van het mediërend leren.  Ze richten zich daar-
bij voortdurend op de ontwikkelingsbehoefte van 
het kind op dat moment onder die omstandighe-
den. De leerkracht is een flexibele schakel tussen 
de leerling en de leerstof.  Een cliëntje van mij 
met Down volgt daar het reguliere onderwijs en 
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het is hartverwarmend om te zien hoe de andere 
‘normale’ kinderen hem helpen, samenwerken, 
met hem spelen.“

Door het volgen van diverse trainingen en op-
leidingen heb jij je coachvaardigheden verder 
ontwikkeld. Maar veel opleiding maakt nog 
geen goede coach. Welke karaktereigenschap-
pen en persoonlijke kwaliteiten zijn noodza-
kelijk in dit werk?
“Het is belangrijk dat je echt helemaal om wil, 
een andere weg durft in te slaan, je kwetsbaar 
durft op te stellen. Je mensvisie moet er een zijn 
van ‘Iedereen mag er zijn en is goed zoals hij 
is’. Je zult ook moeten leren vertrouwen op je 
intuïtie en je gevoel.  Sensitiviteit, overtuiging 
en doorzettingsvermogen zijn volgens mij nood-
zakelijke eigenschappen. 

Als ik als ambulant begeleider mogelijkheden bij 
een kind zie die door de school ingeperkt worden 
dan ga ik vastberaden en doelgericht in gesprek 
met leerkrachten en schoolleiding. Ik heb ooit 
een kind begeleid dat volgens de school nog niet 
met het lezen van woorden mocht starten om-
dat het nog niet aan de leesvoorwaarden voldeed 

terwijl het bij mij wel al vijftig woorden las! Dan 
worden er door mij toch echt harde noten ge-
kraakt.”

In je praktijk stimuleer je kinderen maar ook 
volwassenen met een vermoedelijke achter-
stand in hun leervermogen. Hoe stel je een 
diagnose? Hoe bepaal je de beginsituatie?
“Mijn werkwijze is niet leerstof gebonden of me-
thode gebonden. Het is dus ook toepasbaar op 
volwassenen maar ik richt me voornamelijk op 
kinderen.  Kom ik echter in een gezin met een 
kind met PDD-NOS en vader heeft ook PDD-NOS 
dan schuift de volwassene net zo makkelijk aan. 
Diagnostisering van stoornissen laat ik aan ande-
re professionals over. Maar ik kom ook op scholen 
of in thuissituaties waar van alles is geprobeerd 
en er geen diagnose gesteld kan worden, geen 
etiketje geplakt kan worden. Als mijn hulp dan 
wordt ingeroepen kom ik graag kijken. Het be-
gint namelijk altijd met observeren en in contact 
komen met zowel ouders als kind. 
Concentratieproblemen en een slechte werkhou-
ding bijvoorbeeld gaan vaak gepaard met opstan-
digheid. Dan ga ik op zoek naar de oorsprong, 
waar heeft dit kind last van, maar ook wat vindt 

dit kind leuk, waar geniet het van, waar is het 
goed in en wat kan het wél. In gesprek gaan, niet 
bedreigend maar met geduld een relatie opbou-
wend. Het kind moet zich gehoord en begrepen 
voelen.”

Je bent zelf moeder van drie kinderen. Volgde 
jij als moeder altijd dezelfde koers als de pro-
fessional van ‘Denk en Groei’?
“Ja, ik ging met mijn kinderen toen ook al zo om. 
Mijn twee zonen vlogen elkaar regelmatig flink in 
de haren. Dan zette ik ze wel eens in de hal en 
liet het hen zelf uitvechten. ‘Binnen de mat blij-
ven anders doen jullie je pijn en succes ermee. 
Los het zelf maar op.’ 
Mijn zoon Ruud was op vierjarige leeftijd angstig 
om te gaan slapen. Er ging hem van alles door het 
hoofd, levensvragen die niet bij een kind van die 
leeftijd pasten. Op de peuterspeelzaal kreeg hij 
ruzie met leeftijdsgenootjes als die zich niet aan 
afspraken hielden, iets wat kinderen pas rond 
zeven jaar ontwikkelen. Hij kon echt behoorlijk 
lastig worden. Bij de overstap naar de basis-
school werd hij getest en werd hoogbegaafdheid 
vastgesteld. Zowel op denkniveau als op sociaal-
emotioneel vlak was hij verder dan zijn leeftijds-

mooimens
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genootjes. Dat hield mij als moeder enorm bezig: 
Wat moet ik hiermee? Hoe hiermee om te gaan? 
Er volgden intensieve gesprekken met school, 
schoolbegeleidingsdienst en GGD-arts en samen 
kwamen we tot een passend traject. Groep drie 
heeft hij toen overgeslagen. Hij kreeg extra leer-
stof en extra uitdagingen en ontwikkelde zich zon-
der al te veel inspanning heel goed. Op VWO-4 had 
hij het toch even moeilijk en kwam hij er achter 
dat hij toch wat meer moest leren te ‘leren’. Uit-
eindelijk is hij afgestudeerd in fiscaal recht, heeft 
een leuke baan en is hier in Swartbroek een echte 
verenigingsman.”

Welke aanbevelingen heb je voor ouders? Op 
welke signalen van kinderen zouden zij alert 
moeten zijn? Wat kunnen ze beter niet doen?
“Je kind willen zien en begrijpen, aandacht geven 
en luisteren. Met het kind meebewegen in zijn of 
haar verwondering en beleving van de wereld. Ik 
zie nogal eens ouders die het drukker hebben met 
hun mobiel dan met hun kind. Bied uitdaging, de 
lat mag je soms best wat hoger leggen. Ga er niet 
te snel vanuit dat je kind iets niet kan. Geef het 
vertrouwen dat hij of zij het wél kan. Maar ook 
duidelijke grenzen stellen. Niet te veel, maar de 
grenzen die je stelt ook aanhouden.”

Rakkers van Roekes
In 2014 besloot je met ‘Rakkers van Roekes’ 
te starten. Ontbrak er iets in het aanbod van 
‘Denk en Groei’ of kwam er een nieuwe vraag 
vanuit een andere doelgroep?
“Er was sprake van een gebrek aan aanbod van 
dagbesteding voor kinderen met Down. Er zijn al-
lerlei sportclubjes, scoutinggroepen, muziek- en 
danslessen maar niet geschikt voor kinderen met 
Down. Samen met de ouders van enkele kinderen
die ik begeleidde ben ik gaan zoeken naar moge-
lijkheden. Het moest kleinschalig zijn, het moest 
leuk zijn, in een veilige omgeving en dicht bij de 
natuur. Het werd mij steeds duidelijker dat dit 

een nieuwe kans voor mij was, dit wilde ik zelf 
gaan doen. Mijn activiteiten bij Denk en Groei wa-
ren altijd onderwijsgerelateerd en hiermee kon ik 
mij meer richten op beleving en het sociale as-
pect. En zo kwam ik bij mijn zus op zorgboerderij 
'Ingelshof’ in Tungelroy terecht. Samen met mijn 
dochter heb ik het concept op een moodboard en 
mindmap uitgewerkt en aan de ouders voorge-
legd. Dit was precies wat zij zochten.

Elke woensdagmiddag van twee tot vijf uur be-
zoeken we met een vijftal Rakkers het speciaal 
aangepaste kippenhokje Op Roekes bij deze zorg-
boerderij. Op en rondom deze locatie is volop 
ruimte om samen avonturen te beleven aan de 
rand van de landerijen van het gebied 'Roekes'. 
In totaal gaat het om acht kinderen met het syn-
droom van Down, twee jongens en zes meisjes, 
die in steeds wisselende samenstelling relaties 
opbouwen en hun sociale vaardigheden vergro-
ten.  Ze hebben allemaal hun eigen specifieke 
karaktertrekken en ontwikkelingsniveau maar 
passen als groep prima bij elkaar.

In het begin vinden ze het moeilijk om contact 
met een ander te leggen maar ondertussen zijn 
ze in staat om een ander te vragen iets samen 
te doen. We bieden mogelijkheden, kunnen veel 
laadjes open trekken afhankelijk van de omstan-
digheden en de wensen in de groep. Je ziet dan  
het enthousiasme van de gezichtjes stralen als ze 
de koeien voeren of samen een circusactiviteit 
uitvoeren.

Het is ook leuk om van ouders weer terug te ho-
ren wat de effecten in de thuissituatie zijn. Ze 
groeien ook daar in hun mogelijkheden. Ze ont-
dekken waar ze goed in zijn, dat ze méér kun-
nen dan gedacht. Ze kunnen dan bijvoorbeeld 
pannenkoeken bakken of zelf koffie zetten. Ook 
in de omgang met broertjes of zusjes worden ze 
socialer.”

Het zorgstelsel in Nederland is aan nogal wat 
kritiek onderhevig. Hoe zit het met de kosten 
en financieringsmogelijkheden van deelname 
aan Rakkers van Roekes?
“Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk 
voor alle vormen van jeugdhulp. Ik begeleid een 
meisje met Down waarvan de ouders door de ge-
meente helaas niet gewezen worden op alle mo-
gelijkheden die er voorhanden zijn. Zij moeten 
namelijk goed op de hoogte zijn van de wet en 
regelgeving in ons zorgstelsel om de goede zorg 
te krijgen voor hun kind. Als mensen niet goed 
van de hoed en de rand weten, worden ze van 
het kastje naar de muur gestuurd. Kinderen met 
Down bijvoorbeeld kunnen immers ook gebruik 
maken van de Wet Langdurige Zorg, daar wordt 
door de gemeente niet altijd op gewezen. Kin-
deren met een verstandelijke beperking die hun 
leven lang zorg nodig hebben kunnen deze zorg 
vanuit een instelling, maar ook thuis ontvangen. 
Het is mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met 
een PGB of in ZIN bij een zorginstelling. Deze 
financiering valt in een andere wetgeving buiten 
de gemeente om, maar ouders moeten daar wel 
op geattendeerd worden door de gemeente.
Voor zeven van de acht kinderen wordt de deel-
name aan Rakkers van Roekes vanuit de WLZ 
betaald. Voor dat ene kind moeten de ouders 
meer dan de helft van de kosten zelf betalen, 
omdat de tarieven van de gemeente niet toerei-
kend zijn. Het is de onwetendheid van de be-
treffende gemeente of van degene die het keu-
kentafelgesprek voert om goed te kijken naar de 
individuele zorgvraag. Elke gemeente heeft z’n 
eigen werkwijze en gaat er verschillend mee om. 
Het keukentafelgesprek is dan ook geen gezel-
lig gesprek, wat de term misschien suggereert, 
maar het is een zakelijk gesprek waarbij je goed 
voorbereid moet zijn om de minimaal benodigde 
zorg te krijgen. Dat stoort mij enorm. Het zijn 
vaak de regeltjes die boven het belang van het 
kind gaan.”

mooimens
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Gastouderbureau ViaViela

evenvoorstellen

Meer weten?
Wil je graag meer weten over het vinden 
van een gastouder of wil je als gastouder 

aan de slag? Kijk dan op www.ViaViela.nl of 
neem contact op met Daphne Bethlehem, te 

bereiken via d.bethlehem@viaviela.nl 
of 06-55625348.

Gastouderbureau ViaViela heeft een vesti-
ging voor de regio’s Weert/Roermond. Houder 
Daphne Bethlehem presenteert haar ViaViela 
vestiging waar ouders en gastouders elkaar 
vinden in kleinschalige kinderopvang.

Daphne Bethlehem over haar ViaViela vestiging: 
‘Samen met ViaViela begeleid ik ouders en gast-
ouders naar kinderopvang op maat. Ik ga graag 
de uitdaging aan om de perfecte match te vinden 
tussen een ouder en een gastouder. De professi-
onaliteit, kleinschaligheid en het bieden van een 
vellige en vertrouwde omgeving zijn belangrijke 
punten die maken dat kinderen zich op hun ge-
mak voelen en volop de aandacht krijgen die ze 
verdienen. Bovendien is gastouderopvang flexi-
bele opvang, dat werkt prettig als je in wisse-
lende diensten werkt of als je werkdag een half 
uurtje uitloopt.’

Liefdevolle opvang
Daphne over haar ervaringen met kinderopvang: 
‘Ik heb ruim 12 jaar ervaring in de kinderopvang. 
Het werken met en voor kinderen blijft voor mij 
toch het mooiste werk dat er is. Ik wil er dan 
ook alles aan doen om het zo te organiseren dat 
kinderen zich op hun gemak voelen en kunnen ge-

nieten van de opvang bij een gastouder. Voor mij 
de taak om gastouders hierin te begeleiden en te 
ondersteunen en samen met ouders de perfecte 
match te vinden voor hun kind. 

ViaViela regio Weert/Roermond is onderdeel van 
Gastouderbureau ViaViela, een landelijke op-
vangorganisatie. ViaViela begeleidt ouders en 
gastouders bij alles rondom gastouderopvang. 
Van het verbinden van ouders en gastouders (de 
gratis matchingwebsite) tot pedagogische onder-
steuning, het pedagogische kwaliteitshuis, Via-
Viela vakopleiding voor gastouders of het facili-
teren van een (financieel) administratiesysteem 
waarmee ouders hun gastouder veilig en snel 
kunnen betalen. 
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Hoogstraat 9, 6001 ET Weert 

tel: 06 – 12 76 78 47

info@geboortesieraden..nl

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

12:30 - 17:00
12:30 - 17:00
12:30 - 17:00
12:30 - 17:00

Zo een bijzonder moment 
wil je altijd bij je dragen

Viking Junior Trac 
Traptractor

 €99,-

Kinder tuingereedschap 
Van €6,49 

voor €5,- (p/st)

Weber Master touch
 GBS (57cm) Limited edition

€349,-
Met gratis Weber 

kinder BBQ t.w.v. €34,99

Mastenbroekweg 2 - Weert ▪ www.isidorushuistuinendier.nl
Acties zijn geldig t/m 16 juni 2018



watzoujijdoenmeteendagmet

Door Maartje Derckx

stuurt aan waar nodig. Daarbij stimuleert zij 
de patiënt en haar partner op natuurlijke wijze 
zodat deze vol zelfvertrouwen de zorg voor de 
baby thuis kunnen oppakken.

Daarna is het tijd voor de verzorging van de 
baby. Vooraf aan het voedingsmoment wordt de 
baby verschoond. Ook controleert ze de tem-
peratuur en observeert ze intussen de baby. 
Vader wordt bewust betrokken in het hele 
begeleidingsproces en wordt ook aan het werk 
gezet: hij verschoont voor het allereerst de luier 
van zijn kindje. Yvonne, zelf moeder van twee 
kinderen, weet hoe belangrijk de kraamperiode 
is: “Een kraamperiode kun je niet overdoen. Het 
is van groot belang dat moeders en hun partners 
deze periode zo bewust mogelijk en met opti-
male begeleiding doorlopen. Dit begeleidings-
proces is een van onze voornaamste taken.”

Yvonne neemt ruim de tijd voor het voedings-
proces, waarin zij de moeder helpt bij het 
aanleggen van de baby voor de borstvoeding. 
In het begin is dat altijd spannend en kan dat 
voor onzekerheid zorgen. Yvonnes devies hierbij: 
“Een goed begin is het halve werk”. Goede 
begeleiding is belangrijk bij het slagen van het 
geven van borstvoeding. Waar nodig kan een 
lactatiekundige worden ingeschakeld die gespe-
cialiseerd is in dit aspect. 

 Yvonne bespreekt met de gynaecoloog
 en de kinderarts alle patiënten die op 
 de afdeling zijn opgenomen. Het 
verdere beleid wordt bepaald. 

 Yvonne en de gynaecoloog lopen
 de visites. De gynaecoloog geeft een 
 heldere medische toelichting op de 
stand van zaken en patiënten krijgen de kans 
hun vragen te stellen. Yvonne: “Soms maakt 
zo’n delegatie witte jassen naast je bed een 
beetje indruk. Ik rapporteer en luister actief 
mee. Dan kan ik eventueel de gynaecoloog nog 
op vragen van de patiënt wijzen of latere vragen 
van de patiënt gemakkelijker beantwoorden.”

 Yvonne draagt een assistentiepieper
 bij zich. Ze wordt opgeroepen om 
 een handje te helpen op de verlos-
kamers. Dat zijn vooral praktische verpleeg-
kundige handelingen zoals het aanbrengen van 
een infuus, het inbrengen van een katheter en 
het toedienen van medicatie. Ook assisteert en 
ondersteunt zij waar nodig bij de bevalling en 
verzorgt ze na de bevalling moeder en kind.  
 
 Yvonne start met de medicijnronde en
 helpt waar nodig haar collega’s van 
 Service en Zorg met het uitdelen van 
de lunch. Daarna is het tijd om zelf even een 
boterham te eten.

 Yvonne helpt weer bij de voeding van
 de baby’s. Dat kan borstvoeding zijn
  maar ook flesvoeding. Ze voert nu 
weer de nodige controles uit en helpt de 
patiënten zich op te frissen zodat zowel moeder 
als kind hierna hun welverdiende rustmoment 
kunnen pakken.

 De collega’s van de late dienst komen
 binnen. Bij een kop koffie worden 
 alle patiënten en actuele 
zaken doorgesproken.

 Yvonne werkt de administratie bij
 en helpt haar collega’s van de late 
 dienst met de opstart van hun taken 
voor de middag en verdere avond.

 De dienst zit erop. Yvonne gaat met
 een voldaan gevoel naar huis waar 
 haar gezin op haar wacht. Sinds kort 
heeft ze een leuke hobby, piano spelen. Ze volgt 
les en er moet geoefend worden. Een welkome 
ontspanning in haar drukke bestaan.

Yvonne van de Voort (37) straalt als ze over haar werk praat. “Ik heb ge-
woon een superleuke baan!” Als obstetrie verpleegkundige verpleegt, be-
geleidt en verzorgt zij zwangeren, barenden en pasgeborenen binnen het 
Vrouw-Moeder-Kind centrum (VMK) in het St. Jans Gasthuis Weert. In het 
VMK worden ook vrouwen die onder behandeling zijn van de gynaecoloog 
en kinderen tot 16 jaar verpleegd. Yvonne neemt ons een dagje mee. 

06:45

13:00

 Yvonne arriveert bij de centrale kle-
 dinguitgifte in de kelder van het 
 ziekenhuis om haar uniform aan te 
doen. De sieraden gaan -uit hygiënisch oogpunt- 
af en ze zorgt dat ze haar badge met naam en 
functie zichtbaar draagt. 

 De nachtdienst draagt de zorg over
 aan Yvonne waarbij alle actuele zaken 
 van de aanwezige patiënten wor-
den doorgesproken. Op de afdeling kunnen 21 
patiënten worden opgenomen. De afdeling is 
onderverdeeld in verloskamers, de kraam/gy-
naecologie-unit en de kinderunit. Yvonne werkt 
nauw samen met een team van verloskundigen, 
obstetrieverpleegkundigen, kinderverpleegkun-
digen, neonatologie-verpleegkundigen en me-
dewerkers Service en Zorg. Ook de pedagogisch 
medewerkers hebben een rol in de dagelijkse 
zorg voor met name de opgenomen kinderen.

 Tijd voor de controleronde. Yvonne 
 start met een controle van pols, 
 temperatuur en bloeddruk en gebruikt 
dat moment meteen om kennis te maken met de 
patiënten en af te stemmen wat de wensen en 
behoeften zijn voor de persoonlijke verzorging, 
de ontbijtwensen en de zorg rondom de baby. 

 Een van die patiënten heeft vannacht
 een spoedkeizersnede ondergaan. 
 Haar pasgeboren kindje ligt in een 
babybedje naast haar. Haar man is blijven sla-
pen. De kersverse papa heeft namelijk dankbaar 
gebruik gemaakt van de rooming-in faciliteit, 
die partners in staat stelt om voortdurend bij 
vrouw en kind te zijn.
Yvonne checkt o.a. het infuus en de katheter, 
prikt bloed en verzorgt de buikwond. Ze bege-
leidt de moeder bij de lichamelijke verzorging. 
Samen met de patiënte overlegt ze wat de 
patiënte zelf kan en waar hulp bij nodig is. 
Yvonne begeleidt, speelt in op de behoeften en 

07:00

15:00

Yvonne van de Voort, verpleegkundige 
        op Vrouw-Moeder-Kind centrum

07:15

09:00

10:00

14:30

07:30

08:30

12:00
16:30
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Zorgen is 
toch heel 
normaal?!

Yvonne van de Voort, verpleegkundige 
        op Vrouw-Moeder-Kind centrum

inbedrijf

Diederieke Brueren
Mail: d.brueren@puntwelzijn.nl

Telefoon:  0495 697900/06 46356939

Sakina (25) en Sanae (14) zijn zusjes. Sanae is zorgzaam, kijkt de kat uit de boom, tekent graag en maakt haar huis-
werk dezelfde dag nog. Sakina is creatief, spontaan, direct en stelt haar huiswerk uit tot het allerlaatste moment. 
Ze hebben ieder hun eigen vriendinnen, kijken naar andere tv-series maar houden van hetzelfde eten. Twee zussen 
zoals zovelen. 

Toch is hun situatie bijzonder, al zien ze dat zelf helemaal niet zo. Sakina heeft namelijk het TAR-syndroom; ze is 
fysiek beperkt en zit in een rolstoel. En dat maakt Sanae, of ze het wil of niet, tot ‘jonge mantelzorger’. 

Plussen en minnen
Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren 
t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid 
dat langdurig of chronisch ziek is, lichamelijke 
of psychische beperkingen heeft of verslaafd is.
Deze situatie kan een grote impact hebben op 
hun leven. Diederieke Brueren is jongerenwerker 
bij Punt Welzijn en sinds twee jaar ondersteuner 
van jonge mantelzorgers. “Kinderen die opgroei-
en in een zorgsituatie vervullen meestal niet de 
primaire zorgtaak, maar de zorg loopt wel uiteen 
van intensieve zorg tot lichte hulp. Het kan ook 
zijn dat zo’n kind zich zorgen maakt. Of dat het 
zelf minder aandacht krijgt. Maar het is niet al-
leen negatief hoor! Vaak zijn deze kinderen vroeg 
zelfstandig, zorgzaam met een sterk verantwoor-
delijkheidsgevoel en hebben ze een heel sterke 
familieband”, legt Diederieke uit.

Heel normaal hoor
Deze sterke familieband is duidelijk zichtbaar bij 
de zusjes Sakina en Sanae. Ze zijn verschillend 
maar spreken liefdevol over elkaar. Sakina is ge-
boren met het TAR-syndroom; een zeer zeldzame 
erfelijke aandoening. Het meest opvallend zijn 
de afwijkingen aan de armen en soms aan de be-
nen. Hoe is het voor Sanae om ‘mantelzorger’ te 
zijn? Sanae: “Voor mij is het heel normaal. Sa-
kina kan heel veel zelf. Ik help haar alleen met 
het aanzetten van de kraan en het aantrekken 
van haar sokken. Of als ze met de rolstoel over 
een drempel wil dan moet ik haar net dat zetje 
geven om erover heen te gaan. De rest doet mijn 
moeder.” 

Ik zie jou
Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 jongeren tot 24 
jaar mantelzorger is. Zorg kan bestaan uit huis-
houdelijke taken, emotionele steun of zorgtaken. 
Taken die niet standaard horen bij hun leeftijd 
en ontwikkeling. Belangrijk is dat ze ‘gezien wor-
den’, aandacht krijgen en een uitlaatklep vinden 
om hun hoofd leeg te maken. Diederieke: “Ta-
ken kunnen teveel worden en er is soms minder 
tijd voor eigen bezigheden. Er is een risico dat de 
jonge mantelzorger zelf zorg/ondersteuning te-
kort komt. Bij overbelasting is er risico op vroeg-

tijdig schoolverlaten en later kans op psychische 
problemen. Door in contact te komen met jonge 
mantelzorgers kunnen we het gesprek aangaan, 
aandacht geven en vragen: ‘Hoe gaat het nu met 
jou en wat heb jij nodig?’. Afhankelijk van de be-
hoefte kan Steunpunt Mantelzorg ondersteuning 
bieden, zoals een coachend maatje, een cursus 
timemanagement, of gewoon een luisterend oor. 
Daarnaast geef ik voorlichting aan professionals 
over jonge mantelzorgers en bieden we gastles-
sen aan voor het onderwijs. Op de Dag van de 
Mantelzorg (10 november) krijgen alle jonge 
mantelzorgers een goodiebag. Dat levert soms 
emotionele reacties op; dat iemand je ‘gezien’ 
heeft.”

Kijk naar wat je wél kan
Sakina geeft in het dagelijks leven taalles aan 
kleine kinderen. Sakina: “Kinderen zijn heel di-
rect. Ze vragen meteen wat ik heb, ik leg het 1x 
uit en dan is het goed. Volwassenen vinden dat 
vaak moeilijker. Mijn handicap is heel zichtbaar. 
Je hebt ook mensen met bijvoorbeeld een psy-
chische aandoening en dan is het niet zichtbaar. 
Bij iedereen is het anders. Mensen moeten niet 

te gauw oordelen maar een kans geven.” “En blij 
zijn met wat ze wél kunnen”, vult Sanae haar 
aan. Op de vraag of Sanae zich wel eens zorgen 
maakt over haar zus zegt ze: “Toen ze na een val 
lang op haar kamer zat, maakte ik me wel zor-
gen. Ook als ze zonder gips gaat lopen, want dan 
ben ik bang dat ze valt.” Sakina wil op termijn 
zelfstandig gaan wonen. Sanae is daar niet blij 
mee: “Nee want dan ben ik enigst kind hier in 
huis en dat is saai.” Samen dromen ze ervan om 
ooit nog een reis naar Amerika te maken. Sanae 
wil er zelfs gaan wonen. Sakina niet: “Ik kom al-
tijd terug naar Weert, want hier kennen de men-
sen mij allemaal.”

Laat van je horen
Soms is het lastig om met jonge mantelzorgers in 
contact te komen. Omdat ze het zelf heel nor-
maal vinden. Net als Sanae. Toch verdienen ze 
die extra aandacht. Docenten, familieleden of 
jonge mantelzorgers kunnen voor meer informa-
tie en voor aanmelding voor de goodiebag  con-
tact opnemen met Diederieke. 

(H)erken de jonge mantelzorger

Monique van den Brandt
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De zusjes Sanae en Sakina
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Kindercentrum HummelHoeve
                     Buiten spelen, voelen en leren

Lekker buiten spelen
Kindercentrum HummelHoeve is een professioneel kinderdagverblijf 
op een unieke locatie in het buitengebied van Nederweert (Schoor). 
Door de landelijke ligging staat het buiten spelen centraal; zo ervaren 
de kinderen de verschillende seizoenen en komen ze in contact met 
de dieren rondom de hoeve. HummelHoeve is kleinschalig van opzet 
en staat voor kwaliteit en continuïteit, goede communicatie en een 
gezellige sfeer.

Professionele opvang  
HummelHoeve bestaat uit drie groepen voor kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 4 jaar oud; de bezige bijtjes, de lieve beestjes en de vrolijke 
vlindertjes. De kinderopvang is standaard open van 7.30 tot 18.00 uur 
en eventuele verlengde opvang van 6.30 tot 18.30 uur is mogelijk. Alle 
pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd.   

Genieten van de natuur
Kinderen op de HummelHoeve spelen veel buiten. Hier 
mogen kinderen nog lekker vies worden. Zand scheppen 
en taartjes bakken in de zandbak, plantjes verpoten en 
wilde bloemen plukken voor mama of de pedagogisch 
medewerker. Het terrein is goed omheind en afgesloten 
zodat kinderen veilig buiten kunnen rondlopen. Soms wordt 
een wandeling gemaakt naar de nabij gelegen molen of gaan 
ze bootjes kijken bij de sluis. Als de appels rijp zijn gaan ze 
zelf aan de slag en maken appelmoes om daar vervolgens 
weer heerlijk van te smullen!



Kindercentrum HummelHoeve
                     Buiten spelen, voelen en leren

Elke dag weer genieten 
Marlous Verboogen is eigenaar van het kindercentrum. Na haar studie 
pedagogiek werkte ze in de jeugd- en gehandicaptenzorg maar haar 
hart ging uit naar de allerkleinsten. In 2008 startte ze met kinder-
opvang HummelHoeve in de boerderij van haar opa en oma, waar 
ze ook woont met haar man Rick, dochtertje Pien (4) en zoontje 
Mies(3). Marlous: “Zelf ben ik buitenaf opgegroeid en dat heerlijke 
buitenleven gun ik alle kinderen.” Naast het uitvoeren van directie-
taken, werkt Marlous zelf mee op de groep: “ Iedere dag geniet ik er 
weer van om aan de slag te gaan. Mijn werk is mijn grootste hobby!”

Wie durft? 
De dappersten onder de peuters durven met een snee oud brood in 
de hand het paardje te voeren. De minder dapperen gaan wel mee en 
kijken nieuwsgierig toe. Toch wel spannend zo’n paardje zo dichtbij! 
Naast het paardje is er op de HummelHoeve ook nog een ezel, zijn er 
geitjes en er konijntjes om mee te knuffelen en te aaien. 

De HummelHoeve ligt centraal tussen Nederweert en 
Weert en is gemakkelijk bereikbaar. 

Arishoek 1, 6031RP Nederweert
0495-585489 ● 06-10299003 ● info@hummelhoeve.nl

www. hummelhoeve.nl



Door Maartje Derckx

Korein Kinderplein Wiekendreef en Montessorischool Weert slaan 
al ruim elf jaar de handen ineen en bieden opvang, activiteiten en 
onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar vanuit de visie 
van Maria Montessori. Samen vormen zij Montessoricentrum Weert.

Help mij het zelf te doen 
Je hebt het een kind vast al eens horen roe-
pen: “Ik wil het zélf doen!”. Kinderen voelen 
van nature de sterke behoefte om te leren. Bij 
Montessoricentrum Weert werkt men vanuit de 
Montessori-pedagogiek: ‘Help mij het zelf te 
doen.’ Wanneer de juiste leeromgeving wordt ge-
creëerd, zal het kind de mogelijkheid grijpen om 
zich doelgericht, snel en efficiënt te ontwikkelen.
Wanneer het kind in zijn jonge leven al eigenaar 
mag zijn van zijn eigen leerproces, bevordert dit 
de zelfstandigheid, het verantwoordelijkheidsbe-
sef en de interne motivatie.  Het kind leert zo al 
vroeg te vertrouwen op zijn eigen kunnen, wat weer 
een positief effect heeft op het zelfbeeld. Belang-
rijke pijlers waar zij in het voortgezet onderwijs 
en in hun verdere leven op kunnen voortbouwen. 

Van baby tot schoolverlater
Montessoricentrum Weert richt een leerklimaat 
zo in, dat het kind zich in zowel zijn eigen tempo 
als op eigen kracht het gevarieerde schoolaanbod 
eigen maakt. Zij maakt daarbij gebruik van de 
volgende groepsindeling:

De Ontdekkers (0-20 maanden)
De Onderzoekers (20 maanden tot 3 jaar)
De Bouwers (3+ jaar)
De Wetenschappers –Buitenschoolse Opvang 
(4-13 jaar)

Onderbouw (Groep 0/1/2)
Middenbouw (Groep 3/4/5)
Bovenbouw (Groep 6/7/8)

Zowel op de kinderopvang als op school vinden 
kinderen materialen en activiteiten die passen bij 
hun ontwikkelingsfase en belangstelling. Ook de 
omgeving buiten het schoollokaal is belangrijk; 

kinderen worden gestimuleerd leerervaring op te 
doen in de stad en de natuur. Het kind heeft een 
zekere vrijheid in de werkkeuze en mag zich vrij 
bewegen door het lokaal. Zo wordt een gestruc-
tureerde, geordende en activerende omgeving 
gecreëerd die het kind uitdaagt om nieuwe taken 
aan te pakken, initiatieven te nemen en grenzen 
te verleggen. Zij bewandelen hun eigen leerpad 
en vergaren alle kennis en bijbehorende vaardig-
heden die in de basisschoolperiode aan de orde 
dienen te komen.  Zo maken zij volledig toege-
rust de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Ik ben ik en jij bent jij
Het ene kind is het andere niet. Die diversiteit 
wordt bij Montessoricentrum Weert gezien als een 
verrijking. Elk kind heeft in mindere of meerdere 
mate behoefte aan regels en kaders. Bij Montes-
soricentrum Weert wordt de vorm daarvan op elk 
kind apart afgestemd. Binnen de veilige kaders 
van dat persoonlijk afgestemde leerklimaat gaan 
kinderen aan de slag met het gevarieerde basis-
schoolaanbod waarin het proces dat ze doorlopen 
evenredig is aan het resultaat dat ze boeken.

  

Continuïteit en deskundigheid
Leerkrachten en pedagogen werken als team 
nauw samen door middel van een zogeheten 
‘doorgaande leerlijn’. Zij hanteren voortdurende 
korte communicatielijnen met elkaar en garan-
deren zo dat zij beiden tot in dezelfde nauwkeu-
righeid op de hoogte zijn van de ontwikkeling 

van elk kind. Dit wordt geborgd in het volgsys-
teem ‘KIJK’, een werkwijze waarbinnen zij vanaf 
de vroegkinderlijke ontwikkeling observeren, 
registreren en stimuleren. Deze persoonlijke 
wijze van volgen wordt tot aan de schoolverla-
ters voortgezet waardoor zij tijdens de gehele 
bassischoolcarrière naadloos kunnen aanslui-
ten op de ontwikkelbehoefte van ieder kind. 
Er wordt gekeken bij het kind naar de aspecten 
‘welbevinden’ en ‘betrokkenheid’. Namelijk, een 
kind dat lekker in zijn vel zit en met hoge betrok-
kenheid actief is, is maximaal in ontwikkeling. 
Met welbevinden en betrokkenheid als leidraad, 
krijgt het team onmiddellijke feedback over 
zijn aanpak, interacties en nieuwe interventies. 
Het goed opgeleide team beschikt over een scala 
aan kennis en ervaring. Er is niet alleen tussen 
leerkrachten en pedagogen, maar ook tussen 
kinderen van alle leeftijden, sprake van een on-
dernemende kruisbestuiving van kennis. Montes-
soricentrum Weert vindt: “Opvoeden doen we 
samen in een rijke, uitdagende omgeving, met 
ruimte voor initiatief en altijd in dialoog.” Het 
team en ouders zijn partners in de opvoeding.

Kom kijken en stel je vraag!
De Montessori-visie op opvoeding en onderwijs 
is een hele krachtige, die tegenwoordig op veel 
plekken al is verweven in het reguliere school- 
en opvangsysteem. Het team van leerkrachten 
en pedagogen nodigen (aanstaande) ouders van 
harte uit om deze werkwijze en het plezier dat 
de kinderen ervaren van die werkwijze, te ko-
men beleven in het zogeheten ‘inloopuurtje’ dat 
zij meerdere keren per jaar organiseren. Een 
moment waarop je Montessoricentrum Weert 
in bedrijf ziet en kan waarnemen wat hun ma-
nier van werken voor een kind en zijn ontwikke-
ling doet. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid 
voor het maken van een persoonlijke afspraak.

inbedrijf

Voor meer informatie of het plannen van 
een kennismaking en/of rondleiding? 

Neem contact op met:
Jill Slegers, gebiedsmanager 

Korein Kinderplein: 06-15403895
Danielle Teunissen, locatieleider 

Montessorischool Weert: 06-54783083

Montessoricentrum Weert
 Waar maatwerk de norm is
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seniorenweetjes

Volgens mijn dochters was het een ‘poepgoed’ 
idee om nu toch eindelijk eens voor een camping 
te kiezen. Maar ook voor hen was de lol er al snel 
af. Er zaten muggen, ongedierte, en de kinderdisco 
van camping Joyeuse in de Ardèche had een te hoog 
‘Bassie en Adriaan’-gehalte. Mijn vrouw was de 
tweede dag al kokend van woede teruggekeerd van 
het winkeltje. Ze had de dag ervoor vijf croissants 
besteld en dat is inderdaad ‘cinq’ en niet ‘quinze’ 
maar een mens kan zich toch eens vergissen? Maar 
nee: ”Commandez est commandez madame!”
Na drie dagen ging ik voor de eerste keer 
naar het toilet. Met een platgeslagen rolletje 
toiletpapier onder mijn trainingsjack geklemd 
wandelde ik richting latrines. Poepen buiten de 
eigen deur gaat mij heel moeilijk af maar zo’n 
rij WC-deurtjes die van boven en van onderen 
open zijn zodat je voeten en broeken kunt zien, 
ritselend papier, gekreun, gezucht, geblubber 
en gekletter kunt horen, dat is echt teveel voor 
mij. Ik deed het ‘bonjour’ voorkomen of ik een 
ochtendwandelingetje ging maken. Allemaal bezet! 
Campinggasten wachtend op hun beurt. Nou over 
mijn lijk dat ik een toilet binnen ga waar net 
iemand uit komt. En dan zeker op die warme bril 
… euuuuh, nee hoor! Laat mij mijn behoefte doen 
in de natuur, met brandnetels aan mijn gat en 
een oude krant als toiletpapier, soit, maar niet 
synchroonpoepen op een schijtbatterij!
Dan nog maar een extra rondje over de camping 
gelopen: ‘Bonjour!’  Toen ik terugkwam zag ik dat 
er drie WC’s naast elkaar vrij waren. Ik versnelde 
mijn pas en kon nog net voor een dik vrouwmens 
het middelste toilet nemen. Nors nam zij de deur 
links van mij en ik realiseerde me dat ik er nu ook 
nog een gezicht bij had, bij dat geritsel en gekerm. 
Bah!
En dan sta je daar in een vies hokje met een 
kletsnatte vloer en er is helemaal niks, geen 
haakje, geen plankje niks! Waar blijf je dan met 
je rol? Geluidloos bekleedde ik de rand van de 
pot met een laag papier, deed met één hand mijn 
trainingsbroek en onderbroek omlaag en schoof 
de WC-rol voorzichtig over de klink van de deur. 
Met mijn onderbenen zover mogelijk uit elkaar 
probeerde ik te voorkomen dat mijn broeken de 
grond raakten. Toch moest er nog een extra handje 
bij om alles droog te houden. In deze houding sloot 
ik mij af van alles om mij heen. Ik wilde niets 
horen van wat er naast mij gebeurde en ik wilde 
zelf zeker geen geluiden aan mijn lichaam laten 
ontsnappen. 
In opperste concentratie bemerkte ik te laat dat 
er van links iemand ‘kling-kling’ alle deurklinken 
uitprobeerde om te kijken of iets vrij was. Op het 
moment dat ik mij realiseerde wat er zou gebeuren 
als hij bij mijn WC aankwam, was ik te laat. Ik zag 
de klink omlaaggaan, de rol schoot eraf, ik kon ze 
met één hand niet pakken, ze rolde onder de deur 
door … weg! De ‘rammelaar’ ging rechts naast mij 
zitten en spoot zijn darmen leeg. 
Paniek sloeg al snel om in berusting. Ik zat 
helemaal kapot, aanvaarde mijn lot. ‘Hier blijf 
ik zitten tot de wereld vergaat’ was mijn enige 
gedachte. Seconden leken minuten maar dat 
maakte mij niet meer uit. Ik gaf mij over aan de 
situatie. In die tijdloze tellen wierp iemand mijn 
rol terug over de deur. Via mijn rug viel ze achter 
mij op de kletsnatte vloer. 
Toen ik weer bij onze tent terugkwam zag mijn 
vrouw dat er iets goed mis was.
‘Wat is er?’
‘We gaan naar huis!’ antwoordde ik.
‘Poepgoed!’ riepen mijn kinderen.

POEPGOED

mensendingen

Ton Adriaens

Als jouw baby steeds met zijn hoofdje naar dezelfde kant 

gericht ligt, heeft hij een voorkeurshouding. Het is niet 

gevaarlijk maar ook niet wenselijk. Het kan namelijk leiden 

tot afplatting van de schedel.

Ongeveer acht op de tien kinderen ontwikkelen een 

voorkeurshouding: een houding waarin een baby meer dan 

75% van de tijd zijn hoofdje dezelfde kant op houdt. Omdat 

de schedel nog week is, kan hierdoor een scheef of afgeplat 

hoofdje ontstaan.

Het kan ook zijn dat de zuigeling zijn hoofdje simpelweg 

niet goed de andere kant op kan draaien omdat er ergens 

een blokkade is.

Soms is het zelfs zo erg dat de baby zich overstrekt en de 

scheefheid zich voortzet vanuit de nek tot in het lijfje en 

het heupgewricht.

Er kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag 

liggen. Bijvoorbeeld door vroegtijdige indaling van het 

hoofdje tijdens de zwangerschap, door een stuitbevalling 

of door hulp bij de uitdrijvingsfase via een vacuüm- of 

tangverlossing. Ook de duur van de persweeën is van 

invloed op de druk op het hoofdje.

Door met zachte handgrepen de beweeglijkheid van de 

verschillende schedelbotten, de rug, het bekken en de heup 

te herstellen, zorgen wij ervoor dat je baby weer beter in 

zijn velletje zit.  Een kindje dat tevreden en ontspannen 

is, zonder lichamelijke mankementen, kan zich optimaal 

ontwikkelen. 

Een vroegtijdige osteopathische behandeling kan daarom 

van groot belang zijn. 

Onze osteopaten hebben de tweejarige opleiding 

‘Osteopathie bij kinderen’ afgerond. 

 

  Voorkeursligging 
 en vervorming van 
      de schedel

Osteopathie en Kinderosteopathie 
van Eldijk

Weert-Nederweert-Heythuysen
Neem ook eens een kijkje op onze website of Facebookpagina 

met filmpjes. www.vaneldijk.com.

Montessoricentrum Weert



“IK WIL ‘M”
EEN NISSAN QASHQAI

NU MET

€ 5.200,-(1)

VOORDEEL!

NISSAN QASHQAI
GEHEEL RIJKLAAR VANAF

€ 27.390,-(2)

N-Connecta DIG-T 115pk

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

(1) € 5.200,- voordeel bestaat uit een korting van € 4.000,- en € 1.200,- voordeel geldig op speciaal geselecteerde voorraadmodellen en geldig t/m 30 juni 2018 of zolang de voorraad 
strekt. € 1.200,- voordeel alleen i.c.m. Nissan All-Inclusive. (2) Rijklaarprijs inclusief btw, bpm, kosten rijklaar maken, a� everpakket, eventuele kortingen, leges en verwijderingsbijdrage, 
exclusief metallic lak. Getoond model kan afwijken van daadwerkelijke speci� caties, luxere uitvoeringen verkrijgbaar tegen meerprijs. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de 
keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. © 05-18

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

De Nissan QASHQAI N-Connecta is rijk uitgerust met o.a.:

• Extra getint glas (achterste zijruiten en achterruit)
• Intelligent Nissan Around View Monitor
• NissanConnect Navigatiesysteem
• Intelligent key met startknop
• Nissan Safety Shield Pack
• 18” lichtmetalen velgen

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

www.autoniroc.nl

Direct uit voorraad leverbaar! OP=OP!

EXCLUSIEF
BIJ AUTO NIROC


