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VIER 
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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

VOOR EEN HEG IN TOPVORM

BENZINE, ELEKTRISCHE
EN
ACCU HEGGENSCHAREN

INTRAK BV
Roermondseweg 85
6004 AR  Weert
0495 535 612
www.intrak.nl

KORTINGEN TOT70%Wij bouwen een nieuwe winkel! 

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

Alles eenmalig dus OP=OP



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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Vanwege de vakantie 
vervalt onze juli-uitgave. 
De eerstvolgende editie 

verschijnt op 
1-2 september.

Op 22-23 september valt de 
VrouwSpecial in de bus.

Wij wensen u een 
prettige vakantie!
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Ik mag het gesprek aangaan met vijf roergangers 
van het Doeërbieterstoernooi. Allen tot op het bot 
betrokken bij ‘hun’ toernooi, fervent aanhanger 
van flauwekul en slappe zanik. Met een serieuze 
ondertoon waar het de organisatie van het 
toernooi betreft. Oprichters Frans Adriaens (74) 
en Jan Stroek (65), vm. jurylid nu EHBO’er Wim 
Hendriks (65), bestuurslid en presentator William 
Frenken (48) en vertrekkend bestuurslid Eric van 
de Boogaert (48).

“Tis doeërbiete”
Carnavalisten komen als het ware tot leven in de 
periode oktober-november t/m aswoensdag. Daar-
na volgt een periode van ‘afzien’. Want, hoe kom 
je als carnavalist de tijd door tot oktober? Dat is 
echt doeërbiête. Om de pijn te verzachten werd 
het Doeërbieterstoernooi georganiseerd. De wis-
seltrofee is een uit staal gemaakte beeltenis van 
unne Joekel (hond), ontworpen en gemaakt door 
Jac de Groot en Piet Bos. 

Sterk concept
Dat een zeskamp het 4 x 11-jarig jubileum viert, 
mag een uitzondering heten. De kneep zit ‘m wel-
licht in het organisatorisch enthousiasme versus 
het bij de tijd houden van het concept. Van voet-
baltoernooi in 1974, naar een schuttersfeest bij 
café De Paol in Altweerterheide, uitgroeiend tot 
een zeskamp op wisselende locaties. 

Het Doeërbiêterstoernooi werd steeds populair-
der, met op zeker moment 20 teams en meer 
dan 200 deelnemers. Bijna ging het toernooi aan 
het succes ten onder: door het toenemende be-
zoekers- en deelnemersaantal werd de organisa-
tie sommige winnende teams te veel. Zij konden 
het houden van een dergelijk groot evenement 
niet aan. Dit was de reden dat het bestuur van de 
Doeërbiêters in 2013 besloot de algemene organi-

satie in een stichtingsvorm te gieten en het win-
nende team slechts de taak te geven tot het be-
denken en uitvoeren van spellen. Bovendien werd 
gekozen voor een vaste toernooilocatie.

Jubilea vieren, leed dragen
Het 44-jarig jubileum wordt groots gevierd. Zoals 
ook het 22-jarig bestaan destijds. De feestgids van 
2 x 11 jaar staat vol anekdotes en achtergronden. 
Alles in het Wieërter dialect, gecombineerd met 
tijdgeest representerende foto’s. Het is de moeite 
waard deze feestgids te digitaliseren en in te zien. 
In één woord: köstelijk. 
De feestelijkheden kregen destijds echter een ab-
rupt einde, toen een enthousiaste Marco Lempens 
een zeer onfortuinlijke duik nam in een badje. 
Weertenaren kennen Marco, die ondanks dwars-
laesie en rolstoel, toch een tijdlang de gemeente-
lijke politiek diende. Helaas moest hij in 2008 zijn 
levensstrijd opgeven.

“Stom streek”
Vijf heren, allen met een vlotte babbel, kunnen 
desondanks de meest kleurrijke verhalen vertellen 
over hun toernooi. Over die keer dat het paard op 
hol sloeg bij het Bassin, over een fervent kroket-
eter, over de beste verklede deelnemer, over het 
afdekken van de goal met zwerte plastic vanne 
boond, over stom streek en gekke fratsen. “Wei-je 
waal…”

Enkele uitspraken. Voor de kenners om te bepalen 
wie er wat gezegd heeft. 
“As jury haaldjae vae auch streek oet. Vae 
oeërdeldje zoeë ieërlik muuëgelik. Daonao 
ginge vae beejein zitte en vroog ich: “Weem 
hieët ‘m nog noeëts gehadj? En dae won!” 

“Vreuger waas det unne fermiliedaag met 
kuit ‘n flauwekul. Dae tieed es verangertj, d’n 

Carnavalvierende, wagenbouwende, optocht deelnemende vriendengroepen opgelet! Het Doeërbieters-
toernooi in Weert bestaat 4 x 11 jaar en dat vieren ze! Met op zaterdag 1 september een feestelijke 
reünie bij Café De Soos in Weert en op zondag 2 september een nog feestelijker zeskamp op sportpark 
Bosseve in Boshoven. Gae zeetj genueëtj!

De Doeërbiêters uit Weert biête doeër. Al 44 jaar! 
            Reünie en toernooi 1 en 2 september 2018

uitgelicht

Door Francis Bruekers

humor auch, mer ut es nog steeds un geweldjig 
gebuuëre. Gae motj met d’n tieed mei-j.” 

“’s Mergus kome ze allemaol beejein met unne 
houtere kop van d’n aovundj tevuuëre en gieet 
ut beginne met spek en eier.”

“Door de organisatie oet hang te pakke, 
krieegdje d’r creativiteit in de spelle vör 
trök.” 

“Ut es dae flauwekul woeë ut heej um 
drei-jtj.”

“Vastelaovundjgroepe dootj mei-j”
Deelname aan het toernooi is voorbehouden aan 
vastelaovundjsgroepen. Op de site van de Doeër-
bieters staan de namen van alle winnaars vanaf 
het eerst jaar. In 1974 namen de Dorstvlieëgels de 
wisseltrofee mee. Andere winnaars met klinkende 
namen zijn onder andere: De Zjuurie, De Sop-
sieemesse, De Rabbedabbers. Overigens, inschrij-
ving voor deelname aan het toernooi 2018 staat 
nog open. Ook voor groepen buiten Weert! Schrijf 
je in via www.dbtwieert.nl/inschrieeve/

Reünieprogramma
Op 1 september is vanaf 16.00 uur de reünie van 
(oud-) deelnemers, juryleden en presentatoren. 
Om 18.00 uur kunnen de aanwezigen voor € 11,11 
p.p. aanschuiven bij het Doeërbiêtersdiner, ge-
volgd door een feestavond. Voor de échte fans is 
er een herinneringsmedaille. Voor de reünie kun je 
je inschrijven via 
www.dbtwieert.nl/inschrieeve-4x11. 
Op 2 september a.s. barst de zeskamp los voor de 
strijd om de jubileumjoekel!
Bij het 4x11 jubileum overigens geen feestgids, 
maar op social media een digitale terugblik.
www.dbtwieert.nl

William, Jan, Frans en Eric.

V.l.n.r. Jan Driessens, Marleen Scheepers, 
Frans Adriaens, Math Thijssen, Jan Feijen en 
Wiel van Geldrop.
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Haar opa en oma zingen al hun hele leven in diver-
se koren en haar moeder is een van de zangeres-
sen van Vocalgroup Mystique. Het kwam dus niet 
uit de lucht vallen dat Fabiënne op haar achtste 
begon met zingen, het is haar immers met de pap-
lepel ingegoten: “Mijn ouders lieten me bijvoor-
beeld altijd naar de Eagles luisteren. Tot zover ik 
me kan herinneren speelde muziek een grote rol in 
onze familie. Daarbij heb ik samen met mijn moe-
der zanglessen gevolgd en opgetreden.’’, glundert 
de jonge zangeres. Haar favoriete muzikanten he-
ten daarom niet Justin Bieber of Ronnie Flex. Nee, 
grootheden zoals Louis Armstrong en Etta James 
genieten Fabiënne’s voorkeur. Toch probeert ze 
zo divers mogelijk te zingen; van Broadway-mu-
sicals tot Beyoncé dus. “In eerste instantie zong 
ik alleen de muziek die ik het leukst vond, later 
merkte ik dat mijn stem beter tot zijn recht komt 
bij specifieke muziekstukken.’’ Tijdens het ge-
sprek valt de zoetgevooisde klank inderdaad op, 
dit in combinatie met een charmant voorkomen 
en vrolijke gelaatsuitdrukking maakt Fabiënne tot 
een publiekstrekker in spé. Ze vertelt dat haar 
klank zich uitstekend leent voor bijvoorbeeld Dis-
ney-soundtracks: “Ik heb van nature een zachte, 
hoge stem; een sopraan heet dat in muziekjargon. 
Laatst zong ik bijvoorbeeld een medley (muzikale 
compilatie red.) van de Disney-film Frozen. Daar 
past mijn stem beter in dan bijvoorbeeld rockmu-
ziek met lage tonen.’’

Geen zenuwen
Terwijl er over de meest beroemde artiesten anek-
dotes de ronde doen dat ze stijf van de spanning 
staan voor een optreden, blijft Fabiënne kalm. “Ik 
zorg dat alles tot in de puntjes is voorbereid en 

geregeld. Als ik weet dat ik niet voor verrassingen 
kom te staan, heb ik alleen maar zin in zo’n op-
treden.’’ Hoeveel hoofden het publiek telt, maakt 
haar niet uit. Integendeel: “Hoe meer mensen er 
zijn hoe leuker ik het vind.’’ Een voorbeeld van 
zo’n optreden was de Budelse Jeugdproms, een 
festival waar verscheidene artiesten haar voorgin-
gen. “Je staat dan voor een publiek dat je niet 
kent op een plek waar je nog nooit bent geweest. 
Toch weet ik dat ik alles goed heb voorbereid en 
er eigenlijk weinig mis kan gaan. Ik ben nogal een 
pietje precies, daarom heb ik geen zenuwen.’’

‘Oefening baart kunst’
Ondanks een flinke portie talent kwamen haar 
zangkwaliteiten niet aanwaaien. Ze oefent dage-

Pas negentien jaar is ze, maar 
dat betekent niet dat Fabienne 
van Heesewijk niet weet wat ze 
wil. Integendeel. Optreden met 
haar zangkunsten op muziek-
gala’s en andere evenementen, 
dat is waar haar passie ligt. Niet 
geheel toevallig als het zingen 
zo verweven is in je familie.

talent

Door Ruben Weekers

lijks en krijgt les van de prestigieuze zanglerares 
Linda Smeets, die meedeed aan The Voice of Hol-
land. Ze onderschrijft het belang van deze lessen: 
“In vergelijking met het begin van de zanglessen 
merk ik dat m’n stem verder reikt en hogere to-
nen aankan.’’ Daarbij lukt het ook steeds beter 
haar energie tijdens optredens te doseren, dansen 
terwijl ze zingt wil nog wel eens intensief zijn. 
“Ik had bijvoorbeeld tijdens het muziekgala van 
de Philips van Horne achtergronddanseressen ge-
regeld en met hen danspasjes ingestudeerd. Ech-
ter, terwijl ik aan het zingen was, merkte ik dat 
de combinatie van dans en zang iets te intensief 
was. Het is daarom belangrijk om goed in te schat-
ten hoeveel energie alle passages kosten. Dat zijn 
leermomenten, en oefening baart kunst natuur-
lijk.’’ De optredens die ze geeft krijgt ze meestal 
via-via door. Het netwerk dat ze heeft, is daarom 
belangrijk: “Mensen weten ondertussen dat je 
zingt. Soms word ik uitgenodigd voor een auditie, 
maar het komt ook voor dat ze me al kennen.’’

Het leven naast de muziek
“Al dat voorbereidende werk is geen straf hoor, 
laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. Ik 
zing namelijk altijd. Het is een soort uitlaatklep. 
Wat ik zing en hoe ik zing is daarom ook echt af-
hankelijk van hoe ik me voel. Mijn moeder weet 
bijvoorbeeld altijd in welk humeur ik verkeer, dat 
merkt ze dan aan het type muziek dat ik zing.’’ In 
eerste instantie ambieerde de vrolijke jongedame 
de opleiding International Music & Entertainment 
Studies. Ze ondervond dat de opleiding niet was 
wat ze zocht en stopte ermee. Op dit moment is 
ze voornemens om de opleiding Fashion Design in 
Utrecht te gaan volgen. Een hele andere tak van 
de sport: “Ik blijf sowieso zingen en natuurlijk zou 
ik het liefst daar later mijn brood mee verdienen. 
Maar de groep die echt doorbreekt is klein, dus zo 
realistisch ben ik wel.’’

‘Hoe meer 
mensen 

hoe 
leuker’
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Op de prachtige locatie, aan het kanaal nabij de stadsbrug, is al sinds 
Weert kermis New York Pizza gevestigd. Het is voor eigenaar Eilko 
Meijer zijn derde zaak in Limburg. De kracht van New York Pizza zit 
in kwaliteit van de producten (altijd vers), snelheid en service. Met 
het team van ruim twintig enthousiaste medewerkers zijn ze zeven 
dagen per week geopend van 16.00-22.00 uur. De sfeer, de hygiëne 
en het assortiment maken deze zaak een absolute aanwinst voor het 
horecaplein aan het Bassin.

New York Pizza verovert Weert

De medewerkers van Eilko zijn intern opgeleid en hebben plezier in 
hun werk. Ze staan de klanten met een glimlach te woord. “Want 
als wij het goed doen en goede producten maken, komen de mensen 
terug. Onze pizzafans zijn onze ambassadeurs”, aldus de eigenaar. Er 
zijn regelmatig vacatures in het team; pizzabakkers, bezorgers maar 
ook een bedrijfsleider zijn welkom.

Tegen inlevering van deze coupon:

2e PIZZA GRATIS 
(bij afhalen)

Het interieur is uitnodigend. New York Pizza biedt naast afhalen 
ook de mogelijkheid om de gerechten in de nieuwe zaak te eten. 
Op een groot scherm is het straatbeeld van New York te zien 
en zelfs de wanden van de toiletten zijn in de sfeer van deze 
metropool. Volop beleving dus op deze locatie aan het water. 

6



New York Pizza heeft een heel open karakter. Vanuit de zaak 
is alles zichtbaar. De bereiding van de pizza’s en andere 
gerechten is van dichtbij te volgen. De grote oven en het 
komen en gaan van de koeriers zorgen voor de bijzondere 
sfeer die een goede pizzeria kenmerkt Eigenaar Eilko: “We 
gaan voor kwaliteit. We bereiden het deeg met de hand, 
hebben verse tomaten van eigen label en gebruiken de 
beste ingrediënten zonder kunstmatige toevoegingen. Op 
de rand brengen we knoflookolie aan zodat de pizza tot de 
laatste hap lekker is. En we gaan pas aan de slag als je belt 
of bestelt, zodat je altijd een verse pizza hebt.”

New York Pizza verovert Weert
In het hart van het bedrijf staan twee enorme ovens. Deze super-
moderne installatie van het merk XLT is een eyecatcher en kan per 
uur 160 pizza’s bakken. Op een temperatuur van maar liefst 260° is 
een pizza binnen 4 minuten gaar. Klanten kunnen bij hun bestelling, 
zowel via internet, telefonisch of aan de balie, zelf hun pizza samen-
stellen. Zelf bepalen welke groente of producten toegevoegd mogen 
worden. Want… de klant is hier echt koning. En is er een klacht; dan 
haalt het team alles uit de kast om deze op te lossen.

Pizza’s en vele andere gerechten (zoals pasta, salades of burgers) 
kunnen in de zaak besteld worden. Maar ook telefonisch of via 
internet is bestellen eenvoudig. Uw producten worden direct vers 
gemaakt en GRATIS bezorgd door een van de correcte bezorgers. Zij 
maken gebruik van speciale 90° inductie-tassen die de gerechten 
onderweg warm houden. En NY Pizza garandeert bezorging binnen 
een half uur in Weert en Nederweert. En betalen kan via IDeal, pin-
nen of cash aan de deur. Bestelde gerechten zelf ophalen? Binnen een 
kwartiertje is alles klaar!
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14 + 15 JULI

2018 WEERT

UB 40 ft. Ali Campbell, Billy Idol,
Gary Clark jr, The Mavericks
Southside Johnny & The Asbury Jukes
John Hiatt & the Goners ft. Sonny Landreth
Jonathan Jeremiah, NOVASTAR
Paul Carrack, Colin Macleod, Racoon, Venice, Lukas Nelson 
& Promise of the Real , Steve Earle & The Dukes, Nona, Graveyard, 
The Cadillac Three, The Band of Heathens, King King
Con Brio, Jetbone, Particle Kid

Simple Minds
A-Ha +LIVE+
Zucchero

BOSPOP.NL

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

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

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

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

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

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



Door Nicky Fischer
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actueel

Bospop is een bijzonder sfeervol muziekfestival dat onlosmakelijk verbonden is met Weert. Al 38 jaar lang trekt 
het festival bezoekers van heinde en verre. Drie dagen lang genieten van een keur aan muzikanten die hun sporen 
al lang en breed in de muziekwereld hebben verdiend. In de editie van 2018 hebben we een line up met voor ie-
der wat wils. Voor jong en niet meer zo jong. Met namen als Live, The Simple Minds, Venice, The Mavericks, Billy 
Idol, A-HA, UB40 featuring Ali Campbell, Paul Carrack, Jonathan Jeremiah, Zucchero en Southside Johnny zijn de 
70’s,80’s, 90’s en ook de 00’s vertegenwoordigd. 

Sinds twee jaar organiseert Bospop aanvullend 
een gratis toegankelijk vrijdagavondprogramma 
met classic tribute bands. Dat bleek een succes. 
Niet alleen de festivalbezoekers die op de Bos-
popcamping verblijven, ook iedereen uit Weert 
en omgeving die de sfeer wil proeven is van harte 
welkom. Eigenlijk is het een avond die steevast 
op de familiekalender moet staan! Want wat is er 
mooier dan samen met het gezin muzikaal genie-
ten in de avondzon van de cover- en tributebands 
op het podium in de festivaltent? Zo worden fa-
milietradities geboren, herinneringen gemaakt 
en ontstaat de liefde voor Bospop die nooit meer 
over gaat.  
Voor de derde keer op rij zorgt Bospop op vrijdag 
voor een fantastische opener voor de twee daar-
opvolgende festivaldagen. Iedereen is op 13 juli 
a.s. van harte welkom, ook zonder Bospopticket! 
Op vrijdagmiddag kun je vanaf een uurtje of vijf 
al het festivalterrein op voor een avondvullend 
programma in de festivaltent. Niemand minder 
dan Jetbone (opener Bospop zondag), The Vipers 
(beste Queen coverband), Gary Moore Band, Mu-
sest en Sympho Classics staan garant voor een 
geweldige avond met topmuziek. En mocht het 
weer niet meespelen? Er is meer dan voldoende 
plaats in onze festivaltent die dit jaar is uitge-
breid met maar liefst 1700m2 extra ruimte! 

Kortom kom Bospop beleven in het 
weekend van 13, 14 en 15 juli a.s.

TIMETABLE (GRATIS) VRIJDAG 13 JULI
16:30 Open
17.00-18.00  All Star Gary Moore Tribute Band 
18.30-19.30  Jetbone 
20.00-21.00 Musest
21.30-22.30 The Vipers
23.00-00.15 Sympho Classics 

All Star Gary Moore Tribute Band
Een band van louter nationale en 
internationale topmuzikanten die de 
muziek van de helaas veel te vroeg 
overleden en wereldwijd alom geprezen 
Gary Moore met veel passie ten gehore 
brengt

Jetbone
Zweedse rock ’n roll met roots in de jaren 
60 en 70 en dat gemengd met rock, soul 
en funk. Dat is het concept van Jetbone. 
Het motto van Jetbone ‘Call We Come And 
Play’. 

Musest
Sinds 2007 speelt deze Nederlandse 
tribute-band bijna het gehele live-
repertoire van Muse en maken ze 
internationaal furore. Alleen Muse zelf 
doet het beter!
 
The Vipers
The Vipers is de Italiaanse Queen tribute-
band met zang van Giuseppi Maggioni. Hij 
won in 2014 The Voice Of Italy.

Sympho Classics
Sympho Classics met ‘The Best of 
Symphonic Rock’ is een begrip in het 
Nederlandse popcircuit en in de theaters. 
Met ‘Sound And Senses’ vertolken o.a. de 
ex-Kayakleden Edward Reekers en Cindy 
Oudshoorn de vele hits uit de wereld van 
de symfonische rock.

EXPOSITIE BRIAN GRIFFIN 
TIJDENS BOSPOP
Brian Griffin is een van de invloedrijkste 
fotografen van zijn generatie. Samen 
met andere illustere iconen van de 
zogenoemde “British Photographers of 
the Thatcher Years” bepaalde hij in de 
jaren zeventig en tachtig het image en 
de populariteit van honderden bedrijven 
en artiesten. Door zijn onorthodoxe 
talent, avontuurszin en herkenbare 
spannende beeldtaal schopte Griffin het 
op vele vlakken tot de absolute top, als 
filmmaker en reclame- en popfotograaf. 
Zijn inspiratie komt meer uit het werk van 
schilders en kunstenaars dan uit dat van 
andere fotografen. Met name invloeden 
van expressionistische cinema zijn terug 
te vinden in zijn werk.

Het fotograferen van de cover van Joe 
Jackson’s “Look Sharp” met de witte 
schoenen betekende zijn doorbraak in de 
popfotografie. Hij werkte verder o.a. met 
John Hiatt, Simple Minds, Billy Idol, Paul 
Carrack, Peter Gabriel, The Clash, Depech 
Mode, Kate Bush, Brian Ferry, Queen. 
Griffin bracht inmiddels 20 boeken uit 
en had 50 solo-exposities in zowat alle 
vermaarde musea in de wereld. In het in 
november 2017 en inmiddels uitverkochte 
boek ‘POP’ zijn meer dan 160 album- en 
singlehoezen en persfoto’s van meer dan 
100 artiesten afgebeeld. 

Tijdens Bospop en het gratis 
vrijdagavondprogramma zijn bezoekers 
van harte welkom in de Crossroads 
Area op het festivalterrein voor deze 
bijzondere expositie van Brian Griffin. 

Hier worden tradities geboren en herinneringen gemaakt 
Kom ook Bospop beleven! fo
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Opa met ervaring
De salvatoriaanse orde is al jaren aanwezig in 
Suriname en wil dat blijven doen door jonge 
priesters uit India in te zetten. In dat land zijn meer 
roepingen en er is ook een zekere verwantschap 
met de Hindoestaanse gemeenschap. Voor 
Paramaribo werd het de 28-jarige Indische 
confrater Kumar. Pater Jan: “Daarbij werd de 
bedenking gemaakt dat het dan wel goed zou 
zijn om de eerste jaren een ouder iemand met 
ervaring, zeg maar een soort ‘opa’, naar Suriname 
te halen en zo viel de keus op mij!” Na een jaar 
bedenktijd zei hij ‘ja’ wat niet gemakkelijk was: 
“Je moet weer afscheid nemen en loslaten, hoewel 
dat uiteindelijk ook goed is. Een oude confrater 
zei ooit: ‘Iedereen is te missen, maar niet 
iedereen is te gebruiken!’ Een doordenkertje!”

Zijn wiegje stond in een heel oud boerderijtje in 
Aan ’t Ven in Boeket. Samen met pap en mam Bert 
en Maria Verboogen-Thijs en broer Thieu verhuisde 
het gezin in 1958 naar de ouderlijke boerderij van 
pap aan de Arishoek. In deze boerderij is vandaag 
de dag kindercentrum de Hummelhoeve gevestigd 
van nichtje Marlous Verboogen. Pater Jan: “Het wa-
ren andere tijden dan vandaag, alles was eenvou-

diger en rustiger, kleine besloten gemeenschap, er 
was geen televisie, weinig besef van wat er in de 
wereld leefde, maar ondanks alles tevredenheid. 
De herinneringen aan het verleden worden terug-
blikkend steeds mooier - gelezen bij journalist 
Gerard Kessels: ‘Al wat was, wordt in de herinnering 
steeds mooier en rooskleuriger…’. Dat is ook waar!”

Leren loslaten
Na de lagere school volgde Jan de onderwijzers-
opleiding en ook een dirigentencursus in Roer-
mond. Hij was organist en koorleider op Laar, in 
Schoor en ook in de kerk van Moesel. Van 1973 
tot 1976 stond hij als onderwijzer aan de Pius 
X-school aan de Victor de Stuersstraat in Weert. 
Pater Jan: “Je had het tevreden gevoel dat je 
na een jaar toch wel iets bereikt had met een 
bepaalde klas, in mijn geval het derde leerjaar.  
Maar dan moest je de leerlingen weer laten 
gaan, loslaten, en weer met een nieuwe groep 
van voren af aan beginnen. Loslaten heb ik daar 
al geleerd en in latere jaren nog vaak moeten 
toepassen, dat hoort nu eenmaal bij het leven!” 

Kiezen met hoofd en hart
Zijn roeping liet zich niet misleiden. Pater Jan: “Je 
kunt ervoor vluchten (en dat deed ik ook) maar op 

Als kind was hij dol op molens en droomde hij ervan om later molenaar of boswachter te worden. Hij 
werd onderwijzer maar kon de sluimerende roeping niet negeren; in 1982 werd hij tot priester gewijd. 
Na jaren gewerkt te hebben in Duitsland en België wachtte hem twee jaar geleden een nieuwe uitda-
ging: Jan Verboogen (67) ging aan de slag als missionaris in Paramaribo, Suriname.

Pater Jan Verboogen: Neem de mensen   
   zoals ze zijn, anderen zijn er niet!

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

enig moment moet je kiezen, ja of nee.” ‘Jan oet 
Nej-Wieërt’ zei uiteindelijk ja tegen het religieuze 
leven. Waarom koos hij voor de orde van de Salva-
torianen?: “Waarom krijgen mensen verkering met 
elkaar? Waarom trouwt die jongen nu precies met 
dat meisje? ‘Le coeur a ses raisons, que la raison ne 
connaît pas!’ (‘Het hart heeft redenen die het ver-
stand niet kent’). ‘Als je het mij vráágt, dan weet 
ik het niet. Vraag je mij niet, dan wéét ik het!’ 
(Augustinus).”  Vanaf 1982 was Pater Jan werk-
zaam als kapelaan in Solingen (Duitsland), vervol-
gens acht jaar in Passau (Beieren). Daarna hield hij 
zich tot 2004 bezig met binnen-kloosterlijke taken 
in Heverlee bij Leuven en was hij medepastoor 
in Kessel-Lo. Tot 2016 was hij parochiepriester 
in Kampenhout. Dat ligt tussen Brussel, Meche-
len en Leuven - de witlofstreek, nabij Zaventem.

Harmonieus naast elkaar
Pater Jan woont midden in het drukke centrum 
van Paramaribo. Om 07.00 uur begint zijn dag 
met het morgengebed in de kerk. Pater Jan: 
“De mensen zijn over het algemeen gelovig, van 
welke religie of kerk ze ook zijn. Religie en dage-
lijks leven zijn nauw verbonden met elkaar - de 
godsdiensten leven in vrede met elkaar - zo ook 
de bevolkingsgroepen die van zeer verschillende 
herkomst zijn! (Javanen, Chinezen, Creolen, Hin-
doestanen, Inheemsen). Synagoge en moskee lig-
gen naast elkaar - voor onze diensten worden de 
klokken geluid-, maar ik hoor ook elke avond de 
imam van de moslims zijn gebeden zingen!” Naast 
de dagelijkse diensten doen Pater Jan en confra-
ter Kumar in het weekeinde meestal een of twee 
diensten en om de twee maanden een doopdienst.  

En wat specifiek is voor Suriname: huiszegeningen, 
zegeningen van apotheken, kapsalons en scholen, 
vaak ook zegeningen van mensen, zegeningen om 
vermeende boze geesten te verdrijven, verjaar-
dagszegens en ziekenzalvingen. Hoe verklaart Pa-
ter Jan dat de kerken nog ‘bomvol’ zitten zoals 
hij dat zelf zegt? “Geloof en Kerk zijn instanties 
waar de mensen zich aan op kunnen trekken. 
Die bieden nog houvast, waar andere instanties 
dat niet doen en geen vertrouwen genieten.”

Andere cultuur
Het huwelijk is in Suriname niet zo vanzelfspre-
kend. Pater Jan legt uit: “Tot 1863 mochten sla-
ven niet eens trouwen, ze werden als ‘zaken’ 
beschouwd en niet als ‘mensen’.  Dat werkt nog 
door. Je hebt hier hele andere relatiepatronen 
dan in Europa. Je mag jouw Westerse visie niet 
als maatstaf nemen. Een belangrijke rol is vaak 
ook weggelegd voor de grootmoeders; zij bekom-
meren zich om de kinderen, waar ouders geen tijd 
hebben, of ten dele onbekend zijn. De man heeft 
hier een heel andere positie dan in het Westen. Ik 
heb ooit een doop gedaan met acht kinderen, van 
wie geen enkele vader aanwezig was!  Godsdienst 

‘Toen was geluk nog
 heel gewoon’
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en opvoeding liggen vaak in handen van de moe-
ders en oma’s.  Vaders komen weinig in beeld, dit 
is vaak een kwestie van erkenning van het kind.”

Miljoenen verdwijnen
Paramaribo kent veel criminaliteit. Pater Jan on-
dervond dat onlangs aan den lijve toen inbrekers 
’s nachts zijn woning binnenkwamen, de koelkast 
plunderden en er vandoor gingen met de oude te-
levisie en de fles ‘Bols’ van zijn verjaardag. Pater 
Jan: “Het feit dat zoiets als een diefstal op en-
kele meters van je bed vandaan gebeurt, doet je 
wel even nadenken. Dit is slechts een symptoom 
van veel dieperliggende problemen in dit mooie 
land, dat aan corruptie en criminaliteit ten on-
der dreigt te gaan. Er is voortdurend het gevoel 
van machteloosheid. Ik zit namens het bisdom 
in het bestuur van de RKBO, de katholieke on-
derwijskoepel die 76 scholen beheert.  Wat daar 
allemaal aan problemen op tafel komt… Daarbij 
gaat de kwaliteit van het onderwijs voortdurend 
achteruit en de arme kinderen zijn de dupe! Kin-
derbijslag; deze gelden zijn gewoon verdwenen, 
miljoenen, wie heeft het in zijn zak gestoken? 
Ziekenhuizen weigeren patiënten die bij een be-
paalde verzekering zijn aangesloten, omdat be-
paalde betalingen niet gebeuren. Voor naschoolse 
opvang zijn gelden voorzien, maar verdwenen. 
Voedselpakketten voor de armen: meegeno-

men door degenen voor wie ze niet bedoeld wa-
ren. Zakkenvullers…!”, verklaart Pater Jan boos.
Hoe gaat Pater Jan om met het corrupte systeem 
(en dat er geen geld is voor het opknappen van 
klaslokalen bijvoorbeeld)? “Door contacten met 
hulporganisaties kan ik projecten indienen - het 
corrupte systeem? Verbeter de wereld en begin 
met jezelf!  In elk geval kritisch staan tegenover 
de gevestigde orde. Vorige week kreeg ik een te-
lefoontje van de juffrouw van een van de lagere 
scholen: tien kinderen komen ’s morgens zonder te 
hebben ontbeten naar school: of ik kan helpen? We 
zijn een ‘broodjesproject’ gestart. En dat is nog 
maar het topje van de ijsberg”, aldus Pater Jan.

Dankzij de moderne technieken houdt Pater Jan 
contact met het thuisfront. “Ik lees De Limburger 
digitaal en ook Nederweert 24 en het Weekblad 

voor Nederweert. Nederweerts Verleden geniet 
ook mijn belangstelling. ’s Zondags bekijk en 
beluister ik graag Kerkomroep Nederland via in-
ternet. Vorig jaar (her)ontdekte ik op die manier 
de prachtige klank van het orgel in de Dom van 
Utrecht - wat maakt afstand nu nog uit…!” Bin-
nenkort komt Pater Jan na twee jaar terug naar 
Nederland voor een vakantie van twee maanden. 
Daarna gaat hij weer terug naar Paramaribo. Pa-
ter Jan: “Suriname betekent voor mij een zinvolle 
invulling van mijn leven als priester en religieus. 
Soms denk ik wel eens: Je had hier jaren eerder 
moeten komen! Had je meer energie gehad en 
meer kunnen doen… Maar zulke gedachten heb-
ben weinig zin… Het leven is zoals het is! Zolang 
mijn gezondheid het toelaat, zal ik wel nog hier 
blijven. En daarna zal het wel Hamont worden en 
dat is niet zover van Nederweert en Weert: ‘Hei-
matgefühle’ - ‘Back to the roots’ - ‘Tot later inne 
proêmetiêt!’, zo luidde een bekende Nederweer-
tse afscheidsgroet!”, sluit Pater Jan lachend af. 

Even naar huis en vlug 
weer terug
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1 juli 2017: feestdag Keti Koti, herdenking van 
de afschaffing van de slavernij in 1863. Typische 
hoofddeksels uit de slaventijd, waarmee de 
vrouwen onderling konden communiceren, door de 
manier waarop de hoofdbedekking gebonden was.

Ziekenzalving parochie Noord.
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inbedrijf

Meer informatie over RICK 
op www.ricknet.nl 

RICK, het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie, verhuist in augustus met haar hoofdvestiging van 
het Muntcomplex naar de Wilhelminasingel 12 in Weert. Volgens directeur-bestuurder Emile Florack zal de nieuwe 
vestiging nog meer kansen bieden aan de doelstelling van RICK om midden in de samenleving te staan en mensen 
met kunst en cultuur te verbinden. Op 22 september a.s. vindt de formele opening plaats. In de laatste week van 
september wordt een openings- en jubileumfestival (10-jarig bestaan van RICK) gevierd. Er zijn dan verschillende 
culturele en feestelijke activiteiten om het publiek kennis te laten maken met de nieuwe huisvesting van RICK.

Emile Florack, sinds oktober 2012 directeur-be-
stuurder bij RICK vertelt: “Het voornemen om 
met RICK te verhuizen is feitelijk ingegeven door 
twee zaken. Op de eerste plaats vanwege het 
feit dat onze organisatie vier jaar geleden ge-
confronteerd werd met een bezuinigingsopdracht 
van maar liefst 300.000 euro. Daarnaast heeft de 
gemeente Weert plannen voor een revitalisering 
van het Muntcomplex in het centrum van Weert 
(waar we nu gevestigd zijn). We moesten dus op 
zoek naar nieuwe passende huisvesting die ons 
ook kon helpen om genoemde bezuiniging te re-
aliseren, zonder dat dit ten koste zou gaan van 
onze dienstverlening en activiteiten.” 

Tal van opties
Emile vervolgt zijn verhaal. “We zijn niet be-
paald over één nacht ijs gegaan. Verschillende 
scenario’s zijn de afgelopen jaren de revue ge-
passeerd. We spraken met verschillende partijen 
en met de gemeente Weert zijn tal van opties 
en combinaties bekeken. Onder andere kwam de 
voormalige KMS in Weert voorbij. Feit is dat we 
nu gebruik maken van 4.200 m2 oppervlakte voor 
al onze activiteiten op het gebied van beeldende 
kunst, muziek, dans en theater. Ook het voorma-
lige schoolgebouw aan de Wilhelminasingel kwam 
regelmatig ter sprake, maar dit leek minder ge-
schikt omdat er maar 2.200 m2 vloeroppervlak 
beschikbaar is.” 

Al onze wensen
Omdat het betreffende gebouw qua ligging, mo-
gelijkheden en uitstraling ook heel veel pluspun-
ten kent, is er met een vertegenwoordiging van 
de medewerkers, samen met enkele adviseurs, 
gekeken of het pand Wilhelminasingel toch niet 
zodanig kon worden ingericht dat er efficiënter 
met de bestaande ruimte kon worden omgegaan. 
Dat bleek mogelijk. Het pand is vervolgens aan-
gekocht en er is een bouwkundig plan ontwikkeld 
waarin alle wensen worden gerealiseerd. Emile: 
“Hierbij worden diverse ruimtes multifunctioneel 
en moeten we flexibel omgaan met de beschik-
bare ruimte, maar het past allemaal! Gezegd 
moet worden dat we daarbij veel dank verschul-
digd zijn aan onze bouwkundige adviseur Mat 
Schreven die nu ook de verbouwing begeleidt. 
Op dit moment legt Koppen Bouw uit Weert de 
laatste hand aan de flinke verbouwing. In juli is 
de oplevering.”

Zichtlocatie
Emile is blij. “We verheugen ons zeer op ons 
nieuwe ‘thuis’. RICK was jarenlang, wat betreft 
huisvesting, redelijk onzichtbaar voor de ge-
meenschap. Goed beschouwd waren we ‘weg-
gestopt’ boven het winkelcentrum. Nu gaan we 
naar een stijlvol authentiek pand, gelegen op 
een zichtlocatie, met een prachtige ‘achterom’, 
het schitterende plantsoen met eeuwenoude bo-

men aan het Raphaëlpad. Met onze buren Thea-
tercafé De Huiskamer, Bospop en Diep Events vor-
men we daar straks het kloppende culturele hart 
van Weert en omgeving. Als regionaal instituut ís 
het belangrijk om een ‘eigen smoel’ te hebben. 
Als je actief bent in vijf gemeenten en twee pro-
vincies heeft dat zo zijn uitwerking. Zeker als je 
kwaliteit wil uitstralen. Bovendien krijgt de fusie 
van 2008 (AMD en Kunstcollege) nu pas echt ge-
stalte als we, anders dan voorheen, onder één 
dak zijn gevestigd. We vormen dan één team met 
één duidelijk gezicht naar buiten.”

Deur wijd open
De deur staat straks wijd open voor leerlingen en 
cursisten en voor iedereen die een kijkje wil ne-
men in het nieuwe gebouw en ‘lekker cultureel’ 
bezig wil zijn.
Emile (trots): “We hebben veel expertise in huis 
en zijn van vele culturele markten thuis. We 
bieden ook een ontmoetingsplek voor creatieve 
mensen of mensen die behoefte hebben aan een 
creatieve omgeving. RICK wil zoveel mogelijk ge-
ledingen inspireren en verbinden: particulieren, 
amateurverenigingen, harmonieën, fanfares, be-
drijven, onderwijs- en welzijnsinstellingen. Of je 
nu kennis wil maken met kunst en cultuur of hier 
al een passie voor hebt, bij RICK ben je aan het 
juiste adres! Aan de Wilhelminasingel 12, welte-
verstaan!” 

Nieuwe huisvesting RICK wordt het 
culturele kloppende hart van Weert

Emile Florack
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Door Mathilde Dominikowski

uitgelicht

In 2014 werd op grootse wijze ‘Weert 600 jaar Stad’ gevierd. Passend bij het jubileum is de stad Weert ‘breed 
en diep uitgedragen’. Een van de evenementen was ‘Art Spectrum’, een grensverleggende kunstmanifestatie met 
een uitwisseling tussen kunstenaars en hun werk uit het district Yuhang van de stad Hangzhou (China) en Weert. 
Na een intensieve voorbereiding, onder de bezielende leiding van Lilian Creemers, was er in mei en juni 2014 
een kunstmanifestatie die klonk als een klok. Chinese kunstenaars werkten en exposeerden samen met Weerter 
kunstenaars. Art Spectrum was een van de best bezochte evenementen dat jaar. Het feestje werd nog een keer 
over gedaan met de return naar China in 2015. Weerter kunstenaars ontmoetten hun collega’s en gingen samen aan 
de slag met nieuw werk. Bestaande en nieuwe kunstwerken zijn onder dezelfde naam ‘Art Spectrum’ geëxposeerd 
in het Chiagnan Watery Region Culture Museum of China in Yuhang. Ik had de eer om voorzitter te zijn van de 
gelijknamige stichting. En ik zeg opzettelijk ‘eer’ omdat ik hierdoor in de gelegenheid was kennis te maken met 
China. Mocht je nog denken: voorzitter van een stichting? So what! In China word je dan met alle egards behandeld 
(Mme president!) en prik je een vorkje (in dit geval chop stick) en drink je een glas (of meer) met alleen de hoogste 
overheidsvertegenwoordigers. 

Verschil en respect
In 2014 en 2015 (en in de jaren daarvoor) zijn door 
Weert heel wat zaadjes in China geplant die deels 
al bloem dragen en deels nog ontkiemen. En niet 
alleen op het gebied van kunst en cultuur. Het voert 
hier te ver om te praten over de economische en 
andere effecten. Maar die zijn er aantoonbaar wel 
degelijk. Anders dan in Nederland is het in China 
gebruikelijk dat de overheid overal en altijd een 
woordje (zeg maar gerust: woord) meespreekt. 
Particulier initiatief en de inzet van vrijwilligers 
is voor Chinezen een vrijwel onbekend fenomeen. 
Maar die verschillen hoeven geen rol te spelen als 
je bereid bent elkaars manier van werken en het 
omgaan met elkaar te respecteren.  

Verleden en heden verbinden
Lilian Creemers en haar kunstcollega Theo Derksen 
waren al eerder gefascineerd door de geschiedenis 
van ‘The Grand Canal’ in China, een van de langste 
kanalen ter wereld. Het kanaal is bijna 1800 
kilometer lang. De oudste gedeeltes zijn 500 jaar 
voor de jaartelling aangelegd. Sinds 2014 staat het 
op de werelderfgoedlijst van de Unesco. 
In 1794 en 1795 maakte de Nederlander Andreas 
Everardus Van Braam Houckgeest een handelsreis 
over het Grand Canal van Canton naar Peking en 
legde zijn waarnemingen nauwkeurig vast in een 
reisverslag. Nu, ruim 200 jaar later, neemt het 
Grand Canal nog steeds een belangrijke plaats 
in met betrekking tot de cultuurhistorische 
beleving van de inwoners van Hangzhou/Yuhang. 
Gewoonten en levensstijlen langs de oevers 
maken dat het kanaal de gemeenschappelijke 
‘moederrivier’ is. Dit gegeven is voor Lilian en 
Theo het uitgangspunt geweest om verleden en 
heden met elkaar te verbinden in ‘Encounter The 
Grand Canal door kunstenaarsogen’. Samen met 
de Chinese collega’s Ma Dengfeng en Chen Shu is 
er een prachtige tentoonstelling gemaakt en een 
boek uitgegeven.
Op 25 mei jl. vond in de Yuhang Library de officiële 
opening plaats met verrassende fotografie, video, 

kalligrafie en beeldhouwkunst. Voor een gehoor 
van zo’n 350 studenten was er in de namiddag een 
interactief seminar.

Onwerkelijk
Als ik het zo neerschrijf, lijkt het net of het 
een kwestie is van ‘even een tentoonstellinkje 
inrichten’. Niets is minder waar. De kunstenaars 
hebben drie weken van tevoren keihard gewerkt. 
Hun gezamenlijke drijfveer was de fascinatie voor 
‘The Grand Canal’. Binnen drie weken van nul 
naar honderd, een topprestatie!
En in die laatste week kwam Mme president 
kijken of het goed was … Ik werd op het vliegveld 
opgehaald door Lilian, de tolk Lizzy en een van 
de hoogste cultuurbazen van Yuhang/Hangzhou. 
In een paar dagen tijd, gingen deuren voor ons 

open die anders echt gesloten blijven. Door de 
vriendschapsband die in de loop van de tijd is 
ontstaan, was het een warm en zeer persoonlijk 
onthaal. Hoe belangrijk men dit contact met 
Weert vindt, bleek op de dag van de opening. 
Onder de sprekers bevonden zich de culturele 
attaché van het Nederlandse Consulaat-Generaal 
uit Shanghai mrs. Ma Nan, de directeur cultuur 
van Yuhang mrs. He Junfang, de voorzitter van 
de consultatieve conferentie van Hangzhou mr. 
Pan Fa Gao. Natuurlijk mocht ik het gehoor ook 
toespreken. Het voelde een beetje onwerkelijk, al 
die aandacht voor mij tussen de bobo’s.  
Er zijn nog duizend en een verhalen te vertellen. 
We kijken uit naar het vervolg want ́ The Grand 
Canal´ en alles wat daarmee samenhangt 
herbergt nog heel veel meer moois.    

   Warm onthaal in China
Kunst en cultuur bereiden de weg voor meer

Lilian Creemers, Ma Nan, Mathilde Dominikowski en Theo Derksen.



Tegenwoordig wil bijna iedere cliënt implantaten voor een klik-
gebit. Het gebit zit vaster in de mond en je voelt je zekerder om-
dat het niet loslaat. Maar er is ook nog angst en er zijn veel vra-
gen rondom implantaten. Daarom in deze column extra uitleg!

Wat zijn implantaten? 
Zie een implantaat als een plug voor in de muur. Een plug doe 
je in de muur zodat je er een schroef in kunt draaien die blijft 
zitten. Zo is het ook met implantaten. Er wordt een implantaat 
(plug) in uw kaak geschroefd en daar kan dan uiteindelijk weer 
een schroefje in. De implantaten zorgen ervoor dat er een steg 
(een klein titanium staafje) in uw mond geschroefd kan worden. 
Op dit staafje kan een gebit klikken. Het gebit kunt u er gewoon 
dagelijks uithalen, de steg niet. Deze kan alleen tijdens een af-
spraak bij de tandprotheticus, de implantoloog of de tandarts 
eraf worden gehaald. 

Hoe lang duurt het implanteren?
Gemiddeld is de implantoloog 15 minuten per implantaat bezig 
(letterlijk erin schroeven). Hier voelt u niets van want u wordt 
goed verdoofd. Het plaatsen van de implantaten gebeurt bij ons 
op locatie in Weert. Wij werken samen met een van de beste 
implantologen van Nederland: Leon Horrichs. Hij heeft veel er-
varing en weet elke patiënt gerust te stellen.

Doet het pijn? 
Implanteren zelf doet geen pijn, u wordt verdoofd. U voelt dat 
er in uw mond iets gebeurt want het is geen narcose, maar het 
doet absoluut geen pijn. Na het implanteren krijgt u pijnstilling. 
Er zijn mensen die slikken niet eens een paracetamol terwijl 
anderen een aantal dagen tot een week pijnstillers gebruiken. 
Iedereen ervaart de napijn anders. Maar meestal valt het ont-
zettend mee!

Hoeveel kosten implantaten?
Implantaten zelf worden voor 100% vergoed! De prothese voor 
op de implantaten wordt voor de onderkaak 90% vergoed en voor 
de bovenkaak voor 92%. Bovenkaak-implantaten komen weinig 
voor omdat de onderkaak de meeste vastigheid nodig heeft. 
Veel patiënten hebben voor de bovenkaak een normale prothese 
en de onderkaak een prothese op implantaten. U betaalt gemid-
deld een eigen bijdrage van € 380,- (dit is een gemiddelde, er 
zijn kleine verschillen tussen verschillende verzekeringen). 
Wij werken uitsluitend met de hoogste kwaliteit implantaten van 
het merk Nobel Biocare. Wereldwijde 
garantie en bewezen hoge kwaliteit. 
Een implantaat blijft, als deze 
goed onderhouden wordt, dan 
ook een leven lang in uw kaak!
 

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

Iedereen wil implantaten 
voor een klikgebit!

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

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 25 mei is de nieuwe privacywet van kracht geworden. We hebben nu het recht op inzage, informatie, beperking van de verwerking, dataportabiliteit, 
vergetelheid, rectificatie en het recht om bezwaar te maken. Heel belangrijk natuurlijk dat onze privacy goed beschermd wordt. Of slaan we nu een beetje 
door? Nog niet zo lang geleden stonden er in Nederland duizenden telefooncellen met dikke boeken waarin namen, adressen en telefoonnummers van 
miljoenen mensen. Vaak ook met beroepsaanduiding en vermelding van partners. Er werden klachten ingediend als iemands gegevens niét volledig werden 
weergegeven. Nu wordt iedere vereniging of stichting, hoe klein ook, opgezadeld met een administratief stappenplan van kafkaiaanse omvang. Bedrijven en 
instellingen zijn verplicht een FG aan te stellen, een functionaris voor de gegevensbescherming. Een goede zaak natuurlijk … of?
Het echte probleem ligt op de digitale snelweg waar we, onnozel als we zijn, van alles meegeven aan onbekende koeriers die alle kanten op rijden. Daarmee 
maken we onszelf slachtoffer van databedrijven die héél veel geld verdienen aan onze profielen. Of nog erger, die er de wereldpolitiek mee manipuleren 
zoals databedrijf Cambridge Analytica dat rond de presidentsverkiezingen in Amerika informatie over tientallen miljoenen facebookgebruikers voor dat doel 
inzette.
In deze digitale wereld kan alles in data vertaald worden. Ook de bewakingsbeelden in de sauna die u bezoekt kunnen gehackt worden, of de camerabeelden 
in uw kinderkamer.

watzoujijdoenmet

Instellingen zoals RICK hebben te maken met veel 
klantgegevens. Voor meer dan 2.000 cursisten 
slaan we de noodzakelijke gegevens op in onze 
systemen. In het onderwijs doen we veel cul-
tuur educatieve programma’s waarbij ook daar-
voor persoonlijke gegevens worden opgeslagen 
en waarbij veel beeldmateriaal (foto’s/ filmpjes) 
wordt gemaakt, opgeslagen en gepubliceerd. En 
tenslotte doen we projecten in wijken en bij wel-
zijns- en zorginstellingen waar ook beeldmateriaal 
wordt gemaakt en gebruikt, vooral om uiteindelijk 
iedereen deelgenoot te maken van onze activitei-
ten. Duidelijk is dat bij RICK veel aandacht moet 
zijn voor privacy van gegevens. In de aanloop naar 
afgelopen 25 mei hebben we extern advies inge-
wonnen of er nog extra maatregelen nodig zijn. 
We willen het allemaal ‘netjes’ op orde hebben 
en in lijn werken met de nieuwe wetgeving. En in 
sommige gevallen voelt dat wel als omslachtig en 
‘overdone’.
In deze tijd van veranderingen en snelle technolo-
gische ontwikkelingen in de ICT willen we inzicht 
in gebruik van onze persoonsgegevens. Misbruik is 
al teveel aan de orde. Als zo vaak is wetgeving, 
zoals die m.b.t. privacy, noodzakelijk door de 
‘slechteriken’ die zoeken naar de lekken in de af-
scherming van gegevens of die de mazen van de 
wet opzoeken. Helaas maar waar.

Ook de scholen moeten voldoen aan de nieuwe 
privacywet. Het is onze taak om er op toe te 
zien dat kinderen zich in een veilige omgeving 
ontwikkelen en daar hoort ook privacy bij. Privacy 
is een grondrecht en wij hebben de zorgplicht om 
daarop toe te zien. Op onze schoolpleinen zien 
leerkrachten erop toe dat er niemand wegloopt. 
Datzelfde principe geldt voor de gegevens die 
wij van de leerlingen verzamelen. Het is onze 
taak deze niet in handen te laten vallen van 
commerciële- en/of databedrijven.

Wij maken leerkrachten bewust van de reden van 
deze wet en wat dit betekent voor hun dagelijks 
werk. Door het begrip te vergroten zal hiernaar 
handelen een vanzelfsprekendheid worden. En 
goed voorbeeld doet goed volgen. Voor ons is het 
ook belangrijk dat we de kinderen op school hierin 
meenemen zodat zij zich bewust zijn van de voor- 
en nadelen van het delen van digitale informatie. 
Wij verzamelen veel informatie van leerlingen 
maar de nieuwe wetgeving heeft er wel toe geleid 
dat we doelgerichter zijn gaan kijken naar wat 
we echt nodig hebben om ons werk goed uit te 
voeren. En heel eerlijk, het ruimt wel lekker op!

Het digitaliseren van onderwijs biedt mooie 
kansen waar we welbewust mee omgaan.

Natuurlijk dient er voorzichtig en verantwoord om-
gegaan te worden met de privégegevens van per-
sonen. Ik denk echter dat de problemen die zich 
voordoen en hebben voorgedaan hoofdzakelijk ont-
staan doordat men zelf, zonder er verder bij na te 
denken, alle privégegevens via sociale media ver-
spreidt. 
Zelf heb ik slechts zeer kort iets gedaan met Face-
book, ik Twitter niet en ook andere media zijn niet 
aan mij besteed. Lekker rustig. Geheimen heb ik 
verder niet dus aan de overtrokken, overdreven en 
belachelijke privacywetgeving heb ik geen bood-
schap. Wel word ik dagelijks lastig gevallen door 
allerlei ‘bedrijven’ en ‘bekenden’ waar ik ooit eens 
mee heb ‘gecommuniceerd’ die mij hierop wijzen 
en waar ik al dan niet op moet reageren. Sterker 
nog, binnenkort organiseer ik een dag voor kinde-
ren met een zeldzame aandoening. De privacywet 
legt daarbij een extra zware last op de schouders 
van de organisatoren. Als bestuurder van diverse 
verenigingen en organisator van evenementen ver-
dwijnt zo de animo om je als vrijwilliger hiervoor 
in te zetten. Je zult maar aansprakelijk gesteld 
worden!
Door de digitalisering moet je al veel gegevens prijs-
geven aan zowel overheid als overigen. Je houdt 
dat niet tegen. Ga er daarom zelf verantwoord mee 
om. Dus wat mij betreft snel afschaffen die wet!

Emile Florack (63), 
directeur-bestuurder RICK 

Angelique Hendrikx (48), bovenschools 
ICT-coördinator scholenkoepel Meerderweert 

Louk Reintjens (71), oud-ondernemer / 
voorzitter Stichting De jeugd heeft de 

Toekomst / penningmeester Bridgeclub Weert

Privacy?
watzoujijdoenmet

Door Ton Adriaens      

Iedereen wil implantaten 
voor een klikgebit!

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 



Door Desire Kappert

actueel

Ze zijn op dit moment met 28 leden. Allemaal 55+, hebben een vooraanstaande functie bekleed en 
zijn inmiddels met pensioen (postactieven). Naast veel activiteiten en functies in het verenigingsleven, 
treffen de heren elkaar regelmatig om gezamenlijk hun kennis en interesse te verbreden. Onder de naam 
Probus Weert komt de groep elke veertien dagen bij elkaar voor boeiende, leerzame en interessante 
ontmoetingen. Dit jaar vieren zij hun zilveren bestaan. 
De naam Probus is een samenvoeging van 
PROfessionals en BUSsiness. De eerste ‘Probus-
club’ is in 1965 opgericht in Engeland. De 
initiatiefnemers constateerden dat postactieven 
die veel in het buitenland hebben gewerkt, een 
sociaal vangnet missen. Na een oproep werd 
een club gevormd om samen te lunchen met 
aansluitend een voordracht van een van de leden. 
In 1977 richtte een groepje mannen in Delft 
een club op waarin zij na hun werkzame leven 
gezamenlijk kennis gingen delen. Inmiddels zijn 
er in ons land meer dan 400 clubs met bijna 12.000 
leden actief. Probus is géén serviceclub, zamelt 
geen geld in en organiseert geen evenementen. 
In Weert is er sinds 1993 een lokale afdeling. Tijd 
voor een kennismaking.

We treffen de heren tijdens hun jubileum in 
het Munttheater. ”Met onze leden en aanhang 
verzorgen we vandaag een bijzondere dag. 
Liedjes, toespraken, huldigingen en zelfs 
sketches. Dat geeft ook aan dat er sprake is van 
een vriendschapsclub”, vertelt secretaris Dick 
Jager. “Dit jubileum wilden we ook redelijk groot 
vieren”, vervolgt oud-voorzitter Jos Nienhaus.
“Er zijn nog acht van de oprichters in 1993 lid 
van onze vereniging.” De sfeer in de foyer van 

het Munttheater, waar de leden en hun partners 
elkaar treffen, is zeer gemoedelijk. Dick: “Iedere 
veertien dagen komen we met onze leden (dan 
zonder partners) bij elkaar voor een lezing of 
een bedrijfsbezoek. Er is een hoge opkomst. 
Onze leden plannen er zelfs op en houden met 
hun vakantie rekening met onze agenda. Elk lid 
is een keer in de twee jaar verantwoordelijk 
voor de invulling van zo’n ontmoetingsochtend. 
Of hij houdt zelf een lezing of hij vraagt een

familielid of relatie om een bijdrage. We gaan 
ook frequent op bezoek bij bedrijven in de regio. 
De bijeenkomsten zijn zodoende zeer divers, 
leerzaam en het houdt ons op de hoogte van alle 
ontwikkelingen in de samenleving.” 
Leden van Probus Nederland (dus ook in Weert) 
moeten maatschappelijk een verantwoordelijke 
baan hebben gehad en kunnen na hun 
pensionering door een lid voorgedragen worden. 
De andere leden kunnen daar hun goed- of 
afkeuring over geven en zo wordt het ledenaantal 
van maximaal 30 in stand gehouden. Gezien de 
gemiddelde leeftijd van de club verliezen ze ook 
met regelmaat op natuurlijke wijze een lid. Jos is 

ruim 30 jaar directeur/eigenaar geweest van Nibo 
Sokkenfabriek in Weert en Dick had meer dan 40 
jaar een eigen fysiotherapiepraktijk in Budel. Het 
gebied van Probus Weert strekt zich dan ook uit 
over de regio. Naast deze club werd er in 2000 
een tweede Probus afdeling Weert opgericht 
(Probus 2000) en vier jaar geleden kwam er ook 
een damesclub bij, die onder de naam Prômina 
met inmiddels 20 leden actief is. Deze Weerter 
damesafdeling is op dit moment de enige Probus 
damesclub in Limburg.
Probus is niet maatschappelijk actief. Jos: “Dat is 
bij de oprichting een bewuste keuze geweest. Er 
zijn al erg veel clubs als Rotary, Lions of Kiwanis. 
Onze doelstelling en uitgangspunten liggen vanaf 
het begin anders. Zo bijt je elkaar niet maar 
ben je aanvullend. Alle leden zijn lid vanwege 
de vriendschappen en het verruimen van hun 
kennis.” Dick voegt daar aan toe: “Daar voelt 
iedereen zich goed bij. Op naar de volgende 25 
jaar.”

 “Ook na je pensioen wil je      
            kennis delen”

De leden van Probus treffen elkaar tijdens hun informele 14-daagse bijeenkomsten.

 Jos Nienhaus (L) en Dick Jager geven uitleg over Probus Weert.

Probus Weert bestaat 25 jaar

Bedrijfsbezoek OCE v.d. Grinten.

Onderlinge 
vriendschap, 
verbreding 

van kennis en 
interesse én 

ontspanning zijn 
de bindende 
elementen.
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2018 Van Horne Jaar

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat Philips van Montmorency, Heer van Weert, Graaf van Horne, in 
Brussel werd onthoofd. Philips, die zijn residentie in Weert had, was een vriend en bondgenoot van 
Willem van Oranje, onze vader des vaderlands. Deze historische gebeurtenis was voor de stad Weert 
aanleiding om 2018 uit te roepen tot Van Horne Jaar. Een jaar vol met activiteiten die vrijwilligers 
van verenigingen en organisaties vol trots, betrokkenheid en enthousiasme organiseren.
Hieronder een drietal hoogtepunten in het eerste halfjaar.

 Het Van Horne Jaar is halverwege 
            en er komt nog veel moois

Een bont middeleeuws gezelschap, aange-
vuld met belangstellenden en genodigden, 
trok in een stoet van het Stadhuis aan de 
Wilhelminasingel naar de Markt. De stoet 
werd vooropgegaan door de Graaf van Horne 
te paard, geëscorteerd door het Gilde van 
Wieërter Stadsschötte Sinte Catherina 1480. 
In een ijzig koud snijdende wind, neerdwar-
relende sneeuw en een gevoelstemperatuur 
van min 15 graden schoten de Limburgse 
gouverneur Theo Bovens en burgemeester 
Jos Heijmans het jaar open.   

Officiële opening op 
17 maart

De Markt onder de toren van de Sint Mar-
tinuskerk was de openluchtbühne voor een 
groots spektakel. Maar liefst 7.000 mensen 
genoten twee avonden van Weerter talent. 
Bekende popnummers, voorzien van Weerter 
dialectteksten vertelden een verhaal over 
liefde en macht. Met een knipoog naar het 
verleden en een brede lach naar het heden 
werd het publiek een onvergetelijke voor-
stelling gepresenteerd.   

Graaf van Horne De Musical 
11 en 12 mei

Waardige herdenkingsceremonie in de Sint 
Martinuskerk. Deze dag was het exact 450 
jaar geleden dat Van Horne in Brussel werd 
onthoofd. Het geheel werd opgeluisterd door 
prachtige zang van het Groot Martinuskoor 
en schitterende muziek van de Kerkelijke 
Harmonie Sint Joseph 1880 met als hoogte-
punt de ‘Egmont Ouverture’ van Beethoven. 
Voorleeskampioen van OBS Molenakker Izzie 
Salmans las uit het boek ‘IJzer en Fluweel’ 
en er waren mooie woorden van deken 
Franken, burgemeester Heijmans en Jan 
Leenders. Tenslotte was er een bloemlegging 
voor het altaar.   

Herdenking onthoofding 
5 juni

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

50 jaar Philips van Horne 
Scholengemeenschap
Het kan geen toeval zijn… Juist in het Van 
Horne Jaar viert de Philips van Horne SG haar 
50-jarig jubileum.
Met een imposant programma. 
Van de grote ‘Philips’ reünie, een expositie 
in de Paterskerk, een jubileumconcert in het 
Franciscushuis tot lezingen van beroemde 
oud-leerlingen en een kerstmarkt i.s.m.PSW. 
Zie www.philipsvanhorne50.nl

september t/m voorjaar 2019

Open Monumentendag
De Open Monumentendag 8 en 9 septem-
ber heeft dit jaar in Weert het thema ‘Van 
Horne in Europa’. Bij elk monument waar de 
wit-gele vlag wappert, kan iedereen gratis 
een kijkje nemen. Vaak geven vrijwilligers 
rondleidingen en zijn er speciale activiteiten. 
Zo kom je op interessante plaatsen, waar je 
normaal niet zo snel komt. Het doel is mensen 
enthousiast te maken voor monumenten en 
hun verhaal. Het programma vindt u via 
www.weert.nl/monumentendag.
Op 13 en 14 oktober vindt de Monumenten-
dagspecial plaats. 
Ook hierbij zijn de monumenten rond van 
Horne opengesteld.

za. 8 en zo. 9 september

Muzikale battle "Van Horneslag" 
in De Zaal Stramproy

Het grensgebied vormt het decor voor de ge-
schiedenis rond het verdedigingscomplex ‘de 
Bocholter Graven’ in relatie tot de geschiede-
nis van de dynastie van Van Horne. Met name 
de grensincidenten hebben de initiatiefne-
mers geïnspireerd om de opgetekende verha-
len te verbeelden… acteurs uit Stramproy,
Bocholt en Kempenbroek maar ook de schut-
terijen brengen een vermakelijk schouwspel. 

zondag 30 september

Nationaal Archeologieweekend
In en rond de Paterskerk (de voormalige 
Aldenborgh) wordt het archeologisch erfgoed-
radaronderzoek voortgezet. Deze locatie is, als 
de dynastieke grafkapel van de Van Horne's, 
een archeologische parel binnen de gemeente 
Weert. In het stadspark bij het kasteel op de 
Biest (De Nijenborgh), wordt het archeologisch 
speerpunt rond de Van Horne-dynastie onthuld. 
In een augmented-reality presentatie wordt de 
relatie tussen de Van Horne's en de identiteit 
van Weert beeldend gemaakt.

za. 13 en zo. 14 oktober

Première “Van Horne”-compositie
Harmonie St. Joseph 1880 is dit jaar één van 
de trotse hoofdrolspelers tijdens het Van Hor-
nejaar. Speciaal voor hen heeft componist Rob 
Goorhuis de “Van Horne” gecomponeerd, een 
muzikaal eerbetoon aan Philips van Horne. 
De officiële première hiervan vindt plaats 
tijdens een uniek concert in de 
Martinuskerk op 18 november.

zaterdag 18 november

Voor algemene info:
www.weert.nl/vanhornejaar



Dutchbatt in Libanon 1979-1985
In 1975 brak de Libanese Burgeroorlog uit. In 1978 vielen strijders van de PLO, die bases had in Zuid-
Libanon, steden in Israël aan, waarna het Israëlische leger Zuid-Libanon binnenviel. Als reactie hierop 
tekende de Libanese regering protest aan bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die daarop 
resoluties aannam waarbij Israël werd opgeroepen de vijandelijkheden te staken en zich terug te 
trekken uit Zuid-Libanon. Een VN-vredesmacht, UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), 
werd opgericht om toezicht te houden op de terugtrekking van de Israëlische troepen en de vrede en 
veiligheid in Zuid-Libanon te bevorderen. Ook Nederland leverde een infanteriebataljon als bijdrage 
aan UNIFIL. De belangrijkste taak van Dutchbatt was om infiltraties van pro-Israëlische christelijke 
milities, Palestijnse strijders en het Israëlische leger te voorkomen. Meestal speelde zich er een kat-
en-muisspel af tussen UNIFIL en infiltrerende troepen van de Israëli's, of de PLO. UNIFIL probeerde met 
wisselend succes de infiltraties tegen te gaan of te vertragen door het inzetten van wegversperringen, 
observatieposten en patrouilles. Gezien hun peacekeeping-taak mochten de UNIFIL-troepen niet 
het gevecht aangaan. De situatie verslechterde na de Israëlische inval in Libanon op 6 juni 1982. 
Daarna moest UNIFIL in door Israël bezet of gecontroleerd gebied opereren. Het Israëlische leger 
trok zich weinig meer aan van de VN-aanwezigheid. Eind 1985 stopte Nederland zijn bijdrage. Negen 
Nederlandse militairen kwamen tijdens de missie om het leven.

mooimens

LIBANON
Op 19-jarige leeftijd vertrok Hans (57) als 
beroepsmilitair vrijwillig naar Libanon. Hoe 
kwam hij tot die keuze?
“Och ‘Je bent jong en je wilt wat’. Maar wat 
precies? Ik wist het ook niet. Ik zocht het avon-
tuur en meldde me al als zestienjarige bij het 
Korps Mariniers. Er volgde een strenge selectie 
waar slechts twee van de honderd doorkwamen. 
Tijdens de opleiding viel nog eens dertig procent 
af. Ik was een van de gelukkigen die het haal-
den. Van deze spijkerharde opleiding heb ik later 
veel voordeel gehad. Fysiek, mentaal en op het 
gebied van teamvorming krijg je daar een ge-
weldige basis. Helaas moest je voor bijvoorbeeld 
deelname aan de Bijzondere Bijstandseenheid of 
voor de parachutistenopleiding 18 jaar zijn. De 
Landmacht echter ging naar Libanon en (oud-)
mariniers waren voor deze uitzending natuurlijk 
zeer welkom. Ik liet me overschrijven naar de 
landmacht en werd KVV-onderofficier. Daar te-
kende ik meteen de bereidheidsverklaring om 
naar Libanon te gaan en vervalste de handteke-
ning van mijn moeder zodat ook de ouders ‘ak-
koord’ waren. Dat werd me overigens later door 
mijn ouders vergeven. Ze respecteerden mijn 
keuze. In januari 1981 vertrok ik naar Libanon.”

Hoe werd je op deze missie voorbereid?
“We kregen een korte opleiding in Assen: road-
blocks opzetten, auto’s doorzoeken, patrouilles 
lopen, dat soort dingen maar niets over de ach-
tergronden van het conflict of over het land en 
de omstandigheden daar. We hadden totaal geen 
idee van wat ons daar te wachten stond. Ik was 

beroeps en had bij de mariniers een militair fun-
dament gelegd maar tachtig procent van de uit-
gezonden militairen was dienstplichtig. Die zoch-
ten het avontuur of gingen vanuit een bepaald 
idealisme maar wisten ook niet wat hen te wach-
ten stond. Als je daar dan aankomt, staat de we-
reld plotseling op zijn kop. Een onoverzichtelijk 
wespennest van strijdende partijen. De politiek 
liet ons met één arm op de rug gebonden vrede 
bewaken waar helemaal geen vrede was. De-
zelfde fout werd, met veel ernstigere gevolgen, 
enkele jaren later in Srebrenica weer gemaakt.”

Was het een vredesmissie?
“Wij dachten van wel maar we kwamen in een 
oorlogsgebied terecht. Wij verkeerden in de ver-
onderstelling dat wij in Libanon waren om Noord-
Israël te beschermen tegen aanvallen vanuit Li-
banon. In feite was het precies andersom. Als wij 
een infiltratiepoging vanuit ons gebied niet kon-
den voorkomen leidde dat meteen tot Israëlische 
vergeldingsaanvallen op vluchtelingenkampen, 
burgerdoelen en via de door Israël gesteunde mi-
lities van Haddad op UNIFIL posten in Libanon. 
Toch deden we heel nuttig werk. De Dutch Ap-
proach, de Nederlandse benadering van de lokale 
bevolking, die bij latere missies zo werd gewaar-
deerd werd daar door ons voor het eerst ingezet. 
Wij deden méér dan wegversperringen en obser-
vatieposten aanleggen of patrouilles lopen. Wij 
verzorgden ook water- en stroomvoorzieningen 
en medische hulp voor de plaatselijke bevolking. 
Dat leverde goodwill op bij de in ons gebied strij-
dende milities. 

Ik reed drie keer per week vanuit onze basis in 
Haris naar Beiroet en moest dan door het ge-
bied waar allerlei fracties elkaar beschoten. Het 
grootste deel van die reis was er geen communi-
catie mogelijk met een legerbasis. Tegenwoor-
dig kan er in geval van nood luchtsteun worden 
aangevraagd maar in die tijd was je volledig op 
jezelf aangewezen. Dat waren soms wel adrena-
lineritten maar je raakte eraan gewend. Kwam 
er een bombardement van Israëlische vliegtui-
gen dan zette je je zes-tonner op afstand langs 
de kant en rookte, dekking zoekend in een kuil 
of droogstaande beek, een shagje tot het over 
was.”

In welke gevaarlijke situaties kwam je 
terecht?
“Unifil werd herhaaldelijk beschoten, vooral 
door de militie van Haddad en in Saida moesten 
we een keer door gebied waar strijdende milities 
elkaar beschoten. Plankgas reden we met drie 
vrachtwagens door het stadje. Toen we buiten 
het stadje stopten bleek uit kogelgaten in de huif 
dat we toch wel geluk hadden gehad. 
Ook nachtpatrouilles in de dorpen waren wel 
eens onderhevig aan spanning. Over de daken 
liepen gewapende mannen mee die je hun wapen 
hoorde doorladen. Pure intimidatie. 
Een keer werden we door een militie staande ge-
houden en een jongen van hooguit veertien jaar 
zette zijn geweer tegen het hoofd van mijn col-
lega. Als het heftig was geweest en we kwamen 
’s avond terug op onze basis dronken we wel eens 
een borrel om toch te kunnen slapen.”

Posttraumatische stress-stoornis(PTSS)  
Sommige ex-militairen van het voormalige 
Unifil-detachement zijn na hun terugkeer in 
Nederland geestelijk in de problemen geraakt. 
Het PTSS gaat gepaard met klachten als 
schrikachtigheid, depressies, slecht slapen, 
hoofdpijn, angsttoestanden en vaak ook re-
latieproblemen. Vooral bij de oudere missies 
zoals die in Libanon, die ruim 35 jaar geleden 
werd afgerond, liet de nazorg en begeleiding 
van Defensie te wensen over.

Heb je nog steeds een band met jouw 
bataljon? 
“In die tijd werd er helemaal niets geregeld. Op 
vrijdag reed ik door Beiroet en op maandag hier 
in Weert weer over de Singels. Een wereld van 
verschil. Niets aan gezamenlijk afscheid, debrie-
fing, niks. De dienstplichtigen moesten binnen 
veertien dagen hun plunjebaal inleveren en ik 
als KVV-er ging naar Venlo. 
De veteranendagen worden pas sinds 14 jaar ge-
organiseerd. In de tijd daarvoor is er een keer 
een reünie geweest maar dat kwam voor een 
aantal jongens te laat. Die waren al zodanig ge-
frustreerd of hadden te kampen met PTSS dat 
zij zich afkeerden van alles wat met defensie te 
maken had.
Op de eerste veteranendagen hoorde je over 
die extreme vormen van frustratie: jongens die 
thuis in de achtertuin hun plunjebaal in brand 
hadden gestoken, die door drank en drugs stevig 
ontspoord waren, die met een jachtgeweer de 
straatverlichting hadden uitgeschoten omdat ze 
er last van hadden, dat soort zaken.
Ik denk dat tachtig procent van de PTSS-geval-
len voorkomen had kunnen worden als er eerder 
nazorg en contact was georganiseerd. De vete-
ranendagen zijn enorm belangrijk, dat merk je 
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aan iedereen, ook aan de oud-Indiëgangers. Er is 
een band, er is begrip. Ik verheug me nu al op de 
volgende.”

GEVOLGEN
“Ik ben zes en een halve maand in Libanon ge-
weest maar het voelt veel langer. In 2011 ben ik 
met mijn vriendin Angelique teruggekeerd naar 
Libanon. Ik wilde weten hoe het de mensen daar 
nu verging. Gelukkig is er nu relatieve welvaart in 
dat door Hezbollah gecontroleerde gebied. 
Met de bevolking hadden we destijds heel goed 
contact. In 1981 heb ik in Haris twee jongens le-
ren kennen van twaalf en veertien jaar oud. Wij 
noemden ze Speedy en Toni. Dat waren onderne-
mende kereltjes. Ze hadden een winkeltje waar 
werkelijk alles verkrijgbaar of te bestellen was 
en daarnaast deden ze allerlei hand- en span-
diensten voor ons. Ik had een leuke band met dit 
stel. Via internet was ik er achter gekomen dat 
Speedy nu een tankstation had. Ik heb hem weer 
teruggevonden!
Ik liep zijn kantoortje binnen, hij zag me en riep: 
”Hallo Hans, alles kits achter de rits?” Na dertig 
jaar! Toni bleek in de diamanthandel te zitten in 
Afrika. Hij was toevallig in Haris en het was echt 
een geweldig en soms ook emotioneel weerzien.”

Heeft het je ook iets opgeleverd of ging er een 
avontuurlijke jongen naar toe en kwam er een 
gefrustreerde man terug? 
“Dat laatste was zeker voor een deel het geval. 
De onmacht die je daar ervoer omdat je niet het 
mandaat had om handelend op te treden lever-
de ook hier nog frustratie op. En natuurlijk het 
feit dat je geen contact meer had met de ka-
meraden waar je heel intense dingen mee had 
beleefd. Je wilde daarover praten met mensen 
die wisten hoe het daar was, hoe het voelde. 
De mensen hier begrepen je niet. Om je verhaal 
kwijt te kunnen had je ‘brothers’ nodig. Vanuit 
de overheid kwam er niets en het was beter om 
de andere kant van de medaille niet naar buiten 
te brengen. Defensie propageerde: ‘Je hebt een 
avontuurlijk half jaar gediend, mooi weer gehad, 
dus verder niet zeuren’.”

Een anekdote die ‘de andere kant van de me-
daille’ weergeeft?
“In Beiroet was een Wimpy’s. En daar gingen we 
een keer een hamburger eten, UZI mee, scherf-

vest aan. Terwijl we daar op het terras zaten 
kwam er een luchtaanval van Israëlische ge-
vechtsvliegtuigen. Dertig meter van ons vandaan 
begint een kereltje van een jaar of veertien het 
luchtafweergeschut te bedienen! Dat is zo’n on-
wezenlijke ervaring. 
Ook gaf ik een keer de positie door van een PLO-
raketbasis toen ik daar langs kwam gereden en 
zag dat ze in stelling werd gebracht. Ik wilde 
onze jongens waarschuwen dat ze de bunkers in 
moesten omdat er raketten over zouden komen. 
Ik realiseerde me echter niet dat Israël continue 
twee vliegtuigen in de lucht had om mobiel ver-
keer af te luisteren. Mijn commandant wees me 
erop dat ik ogenblikkelijk moest maken dat ik 
daar weg kwam. Enkele minuten later werd de 
raketbasis gebombardeerd.”

Wat heeft het met jou gedaan? Heeft het jouw 
persoonlijkheid veranderd?
“Bij mij is geen PTSS geconstateerd maar in het 
begin had ik het wel moeilijk om me hier weer 
aan te passen. Ik was veranderd maar kon het 
zelf niet plaatsen, laat staan dat je vrienden 
of familie dat kunnen. Ik had en heb hier veel 
vrienden waar je leuke dingen mee doet, voet-
ballen, op stap gaan noem maar op. Vriendschap 
is echt goud waard. Kameraadschap is anders. Bij 
vriendschap heb je samen een klik, gezamenlijke 
interesses en ga je leuke dingen doen. Kameraad-
schap heb je met mensen waarmee je iets spe-
ciaals hebt meegemaakt. Dat schept een andere 
band die moeilijk in woorden is te omschrijven.
Ik had geen rust, was opstandig, opvliegend, 
voelde me niet begrepen, niet gewaardeerd en 
dat leidde wel eens tot opstootjes op de Oele-
markt en disciplinaire maatregelen vanuit defen-
sie. Soms sliep ik slecht en was ik enorm onrustig. 
Die onrust moest eruit en dat deed ik door heel 
energiek van alles aan te pakken. Ik ging weer 
studeren, organiseerde van alles; feesten, voet-
baluitwisselingen, was elftalleider en scheids-
rechter. Maar als er dan iets heftigs gebeurde, 
waardoor ik getriggerd werd, kon ik wel eens ex-
ploderen. Door te leren van fouten heb ik orde 
op zaken proberen te stellen. Mijn levensbagage 
bevat wellicht wat meer gesloten hokjes dan ik 
anders zou hebben gehad.
Toch zijn het vooral de veteranendagen die mij 
mijn rust hebben teruggegeven. Ik relativeer nu 
meer. Als mensen zich druk maken over onnozele 

zaken denk ik ‘er zijn ergere dingen’. 
Op het gebied van karaktervorming, doorzet-
tings- en relativeringsvermogen heeft het me 
uiteindelijk veel opgeleverd. Ook de band die je 
daar had, de kameraadschap en het gevoel dat je 
voor lokale mensen iets hebt kunnen betekenen 
zijn heel waardevol. 
Uit mijn eerste huwelijk heb ik twee prachtige 
dochters en een prachtige zoon waarmee ik een 
heel goede band heb, misschien wel door de er-
varingen uit het verleden. Zo ben ik (mede-)lei-
der van Laar-5, het team van mijn zoon en ga 
ik in juli met mijn oudste dochter de Vierdaagse 
lopen.
Sinds 2006 heb ik een nieuwe relatie met Angeli-
que. Met haar kan ik heel goed over mijn ervarin-
gen in Libanon praten. Door gesprekken met haar 
ben ik me meer gaan openstellen en gaan geslo-
ten hokjes uit mijn verleden gedoseerd open. 
Langzaam vallen dan allerlei puzzelstukjes weer 
op hun plaats.”

De enige contactlenzen speciaalzaak voor Weert en omstreken

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

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

Wij houden ons uitsluitend 
bezig met contactlenzen.

Alle soorten contactlenzen 
kunnen wij aanpassen en 
leveren.

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

Alle dagen een contactlens-
specialist aanwezig.

Perfecte kwaliteit en service 
zijn voor ons vanzelfsprekend.

Niet duurder dan winkelketens. 

Kerkstraat 78, Nederweert • 0495 625 991  
info@bath-living.com • www.bath-living.com

2-persoonsset                  
220x220cm 

van: € 109,95 voor:

€ 49,95

Lits-jumeauxset                  
240x220cm 

van: € 119,95 voor:

€ 59,95

1-persoonsset                  
140x220cm 

van: € 59,95 voor:

€ 29,95

                     overtrekset Floral Garden & Butterfly Garden 

100% katoen, actie geldt zolang de voorraad strekt.

SALE



seniorenweetjes

Of ik me bij de adjunct-directeur wilde melden: 
“Nu!” De veelzeggende blik van de conciërge bracht 
me in verwarring. Keek hij nu waarschuwend, 
verwijtend of ondeugend gniffelend? Zijn 
gelaatsuitdrukking kon van alles betekenen maar 
hij was alweer verdwenen voordat ik een vraag kon 
stellen.

Mijn carrière in het onderwijs begon ik in augustus 
1975 aan de R.K. Technische School in Heythuysen. 
Daar startte in dat jaar het experiment 
Middenschool en daar wilde ik, barstens vol idealen 
en wereld verbeterende ideeën, maar wat graag 
een bijdrage aan leveren. Ik was jong, zelfbewust, 
anti-autoritair en wars van gezag. Lang haar, 
kort leren jack en spijkerbroek droegen bij aan 
dit imago. In mijn sollicitatiebrief benadrukte ik 
mijn belangstelling voor onderwijsvernieuwing 
gebaseerd op de theorieën van Peter Petersen. 
Ik werd aangenomen en een avontuur ging 
van start. Bijna maandelijks werd er een 
onderwijsconferentie georganiseerd en Minister 
van Onderwijs Van Kemenade liep er bij wijze van 
spreken de deur plat. De streekfunctie van het 
verzorgen van technisch onderwijs moest behouden 
blijven en zo kwam het dat ik voornamelijk werd 
ingezet in het reguliere technisch onderwijs 
voor de vakken Nederlands, wereldoriëntatie en 
wiskunde. In het tweede jaar werd ik klassenleraar 
van een groep LTS-ers en tijdens een van de lessen 
aan ‘mijn’ jongens ontstond het nodige rumoer. 
Opgewonden rode koppen en besmuikt gelach; er 
hing iets in de lucht. Toch maar eens gaan kijken 
wat er aan de hand was. Er werd snel iets in een 
schooltas weggemoffeld. De spanning was van 
de blozende gezichten af te lezen. Het bleek om 
een Chick te gaan, een pornografisch tijdschrift. 
De tieten sprongen van de cover af! Ik nam het 
onbewogen in beslag, herstelde de orde en ging 
verder met de les.

Maar wat doe je met een in beslag genomen 
pornoblaadje? Er zou onder de leerlingen al snel 
de roddel kunnen ontstaan dat die viespeuk van 
Adriaens zich waarschijnlijk elke avond tegoed 
deed aan ver-ruk-ke-lijke plaatjes. Ik besloot de 
Chick op de aanstaande ouderavond terug te geven 
aan de ouders van de betrapte leerling.
Gelukkig waren de ouders van de belhamel van 
de Chick een van de eersten die avond; dat kon ik 
maar achter de rug hebben. Ik overhandigde het 
blad en adviseerde hen er niet al te zwaar aan 
te tillen, dat deed ik zelf namelijk ook niet, het 
hoorde nu eenmaal bij de leeftijd. 

Bij zoveel onverholen bloot op de cover wendde de 
moeder beschaamd haar gezicht af. De vader nam 
het erotische tijdschrift aan, verwrong het met 
een rood hoofd tot een prop en duwde het in de 
prullenbak naast het bureau. Er volgden die avond 
nog vele, prima verlopende gesprekken en tegen 
tien uur ging ik met een voldaan gevoel naar huis. 
Toen ik de volgende morgen tijdens de 
ochtendpauze bij de adjunct binnenstapte zat 
daar die nors kijkende man achter zijn bureau. Zo 
kende ik hem, mijn antipool: Stropdas, haren kort 
geschoren, autoritair, conservatief. Ik glom nog van 
trots over de geslaagde ouderavond toen ik op zijn 
bureau een glad gestreken Chick zag liggen. Zijn 
kantoor had ik de avond ervoor mogen gebruiken 
om de ouders van mijn leerlingen te ontvangen. Ik 
wist meteen hoe laat het was.

Porno in Heytse

mensendingen

Ton Adriaens
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          Weet u nog: 
Letselschade-advocaten
in een winkelpand?

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

De start
Op 1 oktober 2017 openden mijn compagnon Bob Leemhuis en 
ik de deuren van ons advocatenkantoor aan het Stations-
plein 8 in Weert. Het kantoor draagt de naam De Peel 
Letselschade, verwijzend naar onze roots en de provincies 
waarop wij onze dienstverlening richten: Limburg & Brabant.  
In deze column vertel ik graag wat meer over hoe het ons is 
vergaan in het Wieërtse.

Nieuw concept
Wij zijn het enige advocatenkantoor in Weert dat slachtof-
fers helpt met het verkrijgen van een schadevergoeding na 
een ongeval (verkeersongeval, arbeidsongeval, medische fout 
of geweldsdelict). Wij hebben ons bewust gevestigd in een 
winkelpand aan het Stationsplein om onze laagdrempeligheid 
te benadrukken. Het nieuwe concept is goed opgepakt in de 
media en ook onze cliënten zijn enthousiast over de goede 
bereikbaarheid en sympathieke uitstraling van ons kantoor. 
In onze optiek moet een goede letselschade-advocaat in 
het huidige tijdperk altijd direct te benaderen zijn met een 
vraag. Cliënten willen snel en duidelijk advies, en geef ze 
eens ongelijk! 

Succesverhaal
Thans bestaat ons kantoor bijna één jaar en inmiddels 
behartigen we de belangen van een groot aantal cliënten. 
Een groot deel van de nieuwe cliënten weet ons nog altijd te 
vinden vanuit het al bestaande netwerk elders in het land. 
Daarnaast nemen wij veel zaken over van rechtsbijstandsver-
zekeraars en hebben veel slachtoffers uit of rondom Weert de 
weg naar ons kantoor weten te vinden.

Toekomst
Ook in de toekomst kunnen Weertenaren en mensen uit de 
omgeving rekenen op onze steun vanuit onze hoofdvestiging 
aan het Stationsplein. Voor onze cliënten in Eindhoven en 
Helmond wordt in het najaar een nevenvestiging in Helmond 
geopend, zodat de reisafstand wordt beperkt en wij op 
dezelfde wijze onze hoogwaardige dienstverlening kunnen 
blijven aanbieden. 

   Faro Sobczak, 
    advocaat



Bovag Autowas- en Poetsbedrijven moeten de BOVAG-erkenning verdíenen! Zo nemen 
ze milieu-eisen en arbeidsomstandigheden serieus. Maar, voor ú zeker zo belangrijk:
ze beschikken over degelijk opgeleid personeel. Want autopoetsen is een vak! 
Bovendien zijn ze goed verzekerd voor het geval er onverhoopt iets mocht misgaan. 
Uw dure eigendom is daardoor altijd in goede en vertrouwde handen. Wist u dat wij, 
door met de hand te wassen,  evenveel water verbruiken als een gemiddeld gezin? 
Vergelijk dat met het waterverbruik bij een wasstraat en u begrijpt dat het milieu 
beter af is met ons. Ervaren autopoetsers staan klaar om ook uw auto, camper, 
caravan of bedrijfswagen weer te laten schijnen en eventueel te voorzien van een 
beschermende lakverzegeling. Bovendien krijgen mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt bij ons de kans om een vak te leren. 

Bovag Autowas- en Poetsbedrijf
Tel: 0615116776

Franklinstraat 27-29, Weert
www.carcleaning.nu

De nieuwe Nissan LEAF heeft de wow-factor! Van het interieur met hoogwaardige bekleding tot het 
exterieur met scherpe en dynamische vormen. De nieuwe LEAF overtreft zijn voorganger, die sinds 
de verkoopstart eind 2010 door ruim 280.000 klanten werd aangeschaft. Ervaring, kennis en passie. 
Dat is waar Nissan voor staat als het gaat om volledig elektrische auto’s.

De nieuwe LEAF heeft dankzij de 40 kWh-batterij (de 60kWh-versie komt later op de markt) een 
bereik van 378 kilometer. Uit onderzoek blijkt dat dit voor 80 procent van de automobilisten aan 
de behoefte voldoet. Daarnaast heeft de LEAF ook behoorlijk wat power (150pk) en dankzij de 
ProPilot, de ProPilot Park, de e-Pedal en de bediening via je smartphone wordt elektrisch rijden 
meer dan boeiend. 

De nieuwe LEAF is verkrijgbaar bij Auto Niroc Weert, uiteraard met maar 4% bijtelling.

   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
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Set

Alu Art: nu met 10% KORTING

v.a. € 220

a.s. zondag geopend
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RELAXFAUTEUILS: 

60 modellen op voorraad

vanaf € 995,-

RELAXFAUTEUILS SPECIALIST

MAGAZIJN OPRUIMING 

10 tafels • tot 70 % korting  

buiten SchoonGewoon
RIJDEN

“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
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 Het monster wordt geanalyseerd in
 het lab en de chauffeur wacht op 
 de goedkeuring waarna de wagen aan-
gesloten kan worden op de tanks om te lossen. 
Roy vult ondertussen de benodigde formulieren 
in. Alle vrachten worden geregistreerd en alle 
monsters inclusief samenstelling blijven drie 
maanden bewaard

 Meerdere vrachtwagens hebben zich
 gemeld en de procedure herhaalt 
 zich. Van lege vrachtwagens worden 
de tanks uitgespoeld. Meestal doet de chauffeur 
dit zelf, in sommige gevallen doen Roy en zijn 
team dit. 

 Tijd voor een korte pauze met koffie
 en boterhammen in de kantine. Het 
 moment van pauze is heel verschil-
lend en volledig afhankelijk van de drukte.

 Tijd voor een nieuwe controleronde.
 Met zijn collega loopt Roy alle 
 installaties langs. De centrifuges, de 
scheidingstanks, de OWS (olie-water-slib)-tank, 
de bioloog, de buffertanks, alles wordt gecon-
troleerd. Waar nodig grijpen de mannen in. 

 Met een grote vacuümwagen worden
 enkele putten leeg/schoon gezogen 
 op het terrein die bijvoorbeeld het 
regenwater opvangen van de vloeistofdichte 
vloeren. Daarnaast zijn er nog taken in het 
kader van orde en netheid. Een schone, veilige 
en werkbare omgeving is belangrijk zeker in een 
milieubedrijf. 

 Tijd voor het geplande onderhoud.
 Eigen installaties die tussendoor 
 even stilstaan krijgen een schoon-
maakbeurt. De procesoperators doen preventief 
onderhoud aan machines en apparatuur. Zo-
dra een storing wordt gesignaleerd, vullen ze 
een storingsformulier in. Grote problemen en 

bijzondere storingen komen op het bordje van 
de eigen technische dienst. Continuïteit is in dit 
bedrijf erg belangrijk. Tijdig onderhoud voor-
komt ook veel storingen is het credo.

 Na het onderhoud is er
 overleg met de technische dienst. 
 Hier worden de ‘probleempjes’ 
besproken en ingepland. Als de machines buiten 
werking zijn, kunnen deze opgelost worden of 
worden onderdelen vervangen.

 Lunchtijd. De collega’s maken 
 onderling een verdeling over 
 de lunchtijden.

 Na de lunch neemt Roy plaats in de
 controlekamer. Hij werkt de 
 administratie bij, voert gegevens in 
en houdt via de monitoren de systemen in 
de gaten.
 
 Een nieuwe vracht is aangekomen.
 Geen tankwagen, maar een 
 vrachtwagen vol big bags. Dit afval is 
geen water maar vaste stof, slib met veel ander 
vervuild afval. De wagen wordt met de heftruck 
gelost en sommige big bags worden direct open-
gesneden. De inhoud wordt in grote opvangbak-
ken gelost en later in de week verwerkt. 

 Roy gaat douchen en omkleden. 
 Hij moet zich, samen met andere
  collega’s, over een half uur melden 
voor een aanvullende opleiding in de proces-
technologie bij het verderop gelegen bedrijf 
Nyrstar. De opleiding wordt verzorgd door het 
Summa College uit Eindhoven. 

 Na een lange dag haast Roy zich
 naar huis waar zijn vrouw Anna en 
 hun 3-jarig dochtertje Julia op hem 
wachten. Ook thuis is Roy erg milieubewust. Hij 
leert Julia al om afval te scheiden en zuinig te 
zijn op de natuur en de wereld.

 Voor zijn ‘vroege dienst’ komt Roy al 
 om 5.30 uur aan op het bedrijf en 
 kleedt zich om. Persoonlijke bescher-
mingsmiddelen zijn verplicht: een chemisch 
bestendige overall, veiligheidsschoenen en een 
gasdetectiemeter.

 Roy heeft overleg met de ‘eigen’
 chauffeurs van Renewi die op weg 
 gaan om vrachten te laden bij op-
drachtgevers. Samen bespreken ze hoe laat ze 
terug zijn en wanneer er dan gelost kan worden. 
De planning wordt ingevoerd in het systeem.

 Overleg in de controlekamer. Hier
 vindt de overdracht van de 
 nachtdienst plaats. CFS hanteert een 
drie-ploegensysteem zodat het bedrijf continue 
in productie is. Met zijn collega’s bespreekt Roy 
opmerkelijke zaken van de afgelopen nacht.

 Met de nieuwe ploeg worden de taken
 verdeeld. Roy is ploegleider van de 
 procesoperators en maakt na het 
teamoverleg een controle-ronde door het be-
drijf. Zowel langs de binnen- als de buiteninstal-
laties. Het horen en zien van de procestanks, 
pompen en apparatuur in werking geeft de vak-
man vaak voldoende indruk over de voortgang 
van het proces en eventuele storingen.

 De eerste vrachtwagen arriveert
 (gemiddeld komen er zo’n 15 
 vrachten per dag). De wagen stopt 
op de weegbrug om het brutogewicht vast 
te stellen. Daarna wordt er van bovenaf een 
monster genomen om de inhoud te controleren 
op gassen. Hiervoor dragen de medewerkers 
speciale gasmeters die direct alarm slaan bij te 
hoge concentraties. Een veiligheidsbril is ook 
verplicht. Daarna wordt er een monster van de 
inhoud genomen om te controleren hoe de sa-
menstelling is en of CFS deze vracht afvalwater 
mag verwerken.   

watzoujijdoenmeteendagmet

Door Desire Kappert

CFS Weert is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het zuiveren van indus-
trieel afvalwater. Dit gebeurt op een milieuvriendelijke manier met een 
chemisch, fysisch en biologisch proces. Roy Knapen (43) is een van de 
operators die het proces bewaken. Hij werkt al 19 jaar in het bedrijf en hij 
spreekt van een ‘zeer afwisselende baan’. Roy werkt in drie-ploegendienst. 
Wij liepen een dag met hem mee.
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Passie en circulariteit gaan bij Van Kaathoven perfect samen!
bedrijfinbeeld

Passie voor afval
Van Kaathoven is een familiebedrijf met één grote 
passie: ze zijn weg van afval. Het grote voordeel 
van een lokaal georiënteerde organisatie is dat 
dit de klantvriendelijkheid en service ten goede 
komt. “Zo bent u bij ons geen nummer, maar een 
zeer gewaardeerde klant. De klant kennen bete-
kent dat je maatwerk kunt leveren, adviezen he-
lemaal toegesneden op die betreffende situatie. 
Daarom werken wij zoveel mogelijk met één aan-
spreekpunt. Wij weten wat de gewoonten zijn, 
wat er speelt in ons gebied. Omdat we ons betrok-
ken voelen bij de omgeving. We zijn altijd bereid 
klanten te helpen en oplossingen aan te dragen. 
Meedenken zit in onze genen. Ook buiten kantoor-
tijden en in de weekenden!”

Van bedrijfsafval tot kluscontainer
Hebben jullie kluscontainers? Kan ik deze online 
bestellen? Vernietigen jullie ook vertrouwelijk pa-
pier? En verkopen jullie ook afvalinzamelsystemen 
voor op kantoren? “Vier simpele antwoorden: ja, 
ja, ja en ja. We mogen dan een lokaal georiën-
teerde organisatie zijn, we hebben vrijwel alle 

producten in huis die de afvalbranche te bieden 
heeft. Altijd secuur en vlot geregeld.”

Social return
Eén van die innovaties is bijvoorbeeld het cir-
culaire systeem dat Van Kaathoven samen met 
schoonmaakspecialist CSU ontwikkelde: ‘Darin’, 
het afvalinzamelsysteem voor kantoor of kantine. 
“In deze circulaire innovatie zijn de modules 100% 
gemaakt van gerecyclede materialen en door me-
dewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt”. 
Van Kaathoven werkt graag en veel met mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Altijd en 
overal denkt de afvalspecialist na over hoe ze hun 
bedrijfsmodellen zodanig in kunnen richten, dat 
ze deze mensen kunnen inzetten. “Op een manier 
die voor ons én voor hen een toegevoegde waarde 
biedt. Zo komt social return perfect tot leven!”

Leren hoe leuk afval kan zijn
Waar afval voor veel organisaties een noodzakelij-
ke bijzaak vormt, probeert Van Kaathoven vooral 
de funfactor te benadrukken. “Vroeger werd be-

Onder het motto ‘weg van afval!’ richt Van Kaathoven zich samen met zusterbedrijven Rondo en Valor 
volledig op afvalbeheer, afvalinzameling en afvalverwerking. “Met vestigingen in Eindhoven, Maastricht, 
Sittard, Uden, Hoensbroek, Voerendaal en Sint-Oedenrode proberen we een zo groot mogelijk gebied 
in Noord-Brabant en Limburg van dienst te zijn”, vertelt Sanne Hengeveld (Commercieel Medewerker 
Binnendienst bij Van Kaathoven te Sittard). 
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Passie en circulariteit gaan bij Van Kaathoven perfect samen!
bedrijfinbeeld

Darin, het systeem voor 
kantoorpersoneel en schoonmakers
Maak kennis met Darin, het afvalinzamelingssysteem met een bijzonder verhaal! Dankzij de flexibele 
modules en de natuurlijke look & feel is Darin ideaal voor het apart inzamelen van papier & karton, 
kunststof, vertrouwelijk papier, groente & fruit en restafval. Van kantoor tot aan de kantine. 
Door de intensieve samenwerking tussen afvalspecialist Van Kaathoven en schoonmaakbedrijf CSU 
sluit Darin naadloos aan bij de wensen en eisen van zowel de eindgebruikers, schoonmakers en 
afvalinzamelaars. Zo wordt het deponeren van afval enerzijds vereenvoudigd en zijn de units 
anderzijds gemakkelijk te verplaatsen, (los) te koppelen en te legen. Daarnaast kent Darin een 
doelgericht opleidingsprogramma voor een optimaal gebruik van de inzamelunits. Kijk voor meer 
informatie op www.gewoondarin.nl.

drijfsafval hoofdzakelijk rechtstreeks naar de ver-
brandingsovens gebracht. Vandaag de dag halen 
we zóveel meer waarde uit de afvalstromen van 
bedrijven. Hier kun je leuke dingen mee doen. Zo 
hebben we onlangs een ‘grondstoffengamekast’ 
laten ontwikkelen, waarmee kinderen (én volwas-
senen) spelenderwijs kennis kunnen maken met 
afvalscheiding en de circulaire economie. 
We onderstrepen maar al te graag dat je ook veel 
kunt leren over afval en we juist kansen zien voor 
innovaties!”

Word ook weg van afval
Als afvalspecialist met een duidelijke visie op 
afval, is een concreet duurzaamheidsbeleid één 
van de belangrijkste handvatten om hun missie te 
verwezenlijken: het inluiden van het tijdperk van 
de circulaire economie. Samen werken aan een 
toekomst waarin afval optimaal gerecycled wordt 
en keer op keer op keer als grondstof in nieuwe 
producten wordt verwerkt. “Dit vooruitzicht vin-
den wij prachtig. Vandaar dat wij vol overtuiging 
delen: Wij zijn weg van afval. En met onze hulp, 
wordt u dat ook!”

“In deze circulaire 
innovatie zijn 

de modules 
100% gemaakt 

van gerecyclede 
materialen en 

door medewerkers 
met een 

afstand tot de 
arbeidsmarkt”

(Ver)bouwplannen? 
Huur een kluscontainer!
Bent u van plan de tuin onder handen te nemen? Wordt die iets te ouderwetse badkamer 
met bloemetjesdessin eindelijk gesloopt? Of staat er een grote verhuizing voor de deur? Van 
Kaathoven heeft voor elk project een passende container. 
Bestel uw gewenste kluscontainer op www.vankaathovengroep.nl/particulier en we gaan 
voor u aan de bak!

Verkoop Limburg
T: + 31(0)88-7310350

E: verkooplimburg@vankaathovengroep.nl

Planning Limburg
T: + 31(0)88-7310320

E: planninglimburg@vankaathovengroep.nl

Bezoekadres Limburg
Dalderhaag 15, 6136 KM Sittard

www.vankaathovengroep.nl
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Jubilerend VDS Solar Systems B.V.
 Mond-tot-mond 
      reclame
      werkt het beste!

De carrière van Frank van der Sanden is letterlijk vanaf de grond af aan opgebouwd. Als zoon van een 
aannemer in grondkabelwerken uit Eindhoven, weet hij heel goed blauw van bruin te onderscheiden. 
Elektrotechniek en de zon hebben Frank gebracht in de business van zonnepanelen. Alles wat aandacht (en 
zon) krijgt, groeit. Behalve de energiekosten. Deze ‘groene’ gedachte bracht Frank al bij veel bedrijven 
en particulieren aan tafel. 
Frank: “Voor onze samenleving en het milieu 
moeten we oplossingen voor duurzame energie 
vinden. Zonne-energie is dé energie van vandaag. 
Zonne-energie is een schonere, veiligere investe-
ring voor familie en bedrijfsleven. Mensen zien 
meteen hun elektriciteitsrekening dalen en ook 
de waarde van een pand stijgt. Bovendien kunnen 
particulieren btw terugkrijgen én in de zakelijke 
sector ontvangt men meestal subsidie voor het 
aanbrengen van zonnepanelen (EIA of SDE+). Een 
duidelijke win-winsituatie.” 

Het klinkt allemaal volkomen logisch. De zon 
geeft licht. Licht omgevormd in energie biedt de 
mogelijkheid een pand te verduurzamen en on-
afhankelijk te zijn van energieleveranciers. Het 
leidt tot lagere energiekosten mét terugverdien-
tijden tussen de vijf en zeven jaar. Dit betekent 
ook een kostenbesparing voor de langere termijn. 
Niks moeilijks aan. Die logica, dat rationele den-
ken en die onafhankelijke houding, kenschetst 
meteen ook de patriarch van het bedrijf VDS: 
Frank van der Sanden. Hij maakt daar geen grap-
jes over, is recht door zee en deskundig. “Mij ma-
ken ze niks wijs over zonne-energie”, zegt Frank.
De orderportefeuille van het bedrijf groeide ten 
opzichte van vorig jaar met meer dan 70%. 
Doet VDS veel aan marketing? Wordt er een inte-
ressante strategie op social media gevolgd? Nope, 
dat is geenszins het geval. 
Frank: “We zorgen gewoon voor kwaliteit. Onze 
mensen nemen de tijd voor een project. Haast-
werk heeft geen zin. We gebruiken kwaliteitsma-
terialen en geven accurate nazorg.” 
Zoals gezegd, marketingstrategieën zijn aan 
VDS niet besteed. Volgens Frank werkt mond-
tot-mondreclame het beste. Dat blijkt in hun 
voordeel te werken. “Wij streven naar gecontro-

leerde groei van het bedrijf, waarbij de order-
portefeuille binnen onze kwaliteitsnormen uit-
gevoerd kan worden en we de gewenste service 
kunnen blijven bieden.” 
De bedrijfsgroei zorgt voor toekomstige toena-
me in het personeelsbestand. Bovendien zijn er 
bouwplannen die tegemoet moeten komen aan 
de ontwikkelbehoefte van het bedrijf. 
Het bedrijf heeft het drukker dan ooit. “We zijn 

geen offertefabriek. Eigenlijk maken wij nooit 
zomaar een offerte. Wij gaan eerst bij de poten-
tiële klant kijken, bespreken wat de beweegre-
denen zijn, wat er mogelijk zou zijn op het pand 
en tot welk resultaat dit met de voor die situatie 
geschikte materialen zou kunnen leiden. Aan de 
hand van het gesprek vinden we elkaar in een be-
paalde aanpak. Vervolgens stellen we een offerte 
op.” 

familiebedrijfMVOSPECIAL

Logisch nadenken en persoonlijk 
contact

Frank, Helmie, Mancha en Rick.
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Jubilerend VDS Solar Systems B.V.
 Mond-tot-mond 
      reclame
      werkt het beste!

watzoujijdoenmet

VDS Solar Systems biedt duurzame energieoplos-
singen voor zowel de zakelijke als de particuliere 
markt. Door producten te gebruiken van de bes-
te kwaliteit en deze zorgvuldig te testen is VDS 
verzekerd van een hoogwaardige productlijn. 
Daarom staan ze volledig achter de rendements-
garantie. Door het volledige traject te overzien, 
van het eerste gesprek tot het aansluiten van 
de installatie en de nacontrole van de werking 
van het systeem, zorgt VDS Solar Systems dat de 
installatie betrouwbaar is. Door het intelligente 
monitoringssysteem kan overal ter wereld de 
prestatie van de panelen gemonitord worden. Als 
iets niet in orde is, kan dat meteen geregeld wor-
den. De totaalservice versus betrouwbaarheid en 
kwaliteit is wat VDS onderscheidt in de markt. 
VDS levert hoofdzakelijk materialen van het merk 
Solar Edge. Dit merk omvat power optimizers, PV-
omvormers en een webportaal voor monitoring 
en foutdetectie. Dankzij het Solar Edge systeem 
kan er meer zonne-energie uit een willekeurig 
PV-systeem gehaald worden, doordat de bekende 
systeembeperkingen geëlimineerd worden. 

Overweegt u zonnepanelen en wilt u vrijblij-
vend meer informatie?
Loop dan op vrijdagmiddag tussen 13.00 en 
17.00 uur binnen tijdens de inloopmiddag aan 
de Rentmeesterlaan 9 in Weert. 

Frank heeft een lange carrière achter de rug in de 
bekabeling, elektrotechniek, organisatiemanage-
ment en projectmanagement. Hij is meer dan 14 
jaar actief in de zonne-energie. Een dynamische 
werkomgeving die hem de wereld over bracht. Hij 
woonde zelfs twee jaren in Denemarken voor het 
bedrijf Draka. Onder Eldra / TKH Group ontstond 
het bedrijf Solinq, waarvoor hij gedurende zeven 
jaren kabels en connectoren voor connectivity-
systemen wereldwijd verkocht. In 2013 nam Frank 
samen met echtgenote Helmie de activiteiten op 
het gebied van solar systems en enkele perso-
neelsleden over van de TKH Group. Onder de naam 

VDS Solar Systems B.V. zetten zij het bedrijf voort.  
Garantie is een groot goed bij VDS. “Bij alles wat 
de klant afneemt, is de garantie gegarandeerd. 
Hoe dat zo? Bedrijfsopvolging voor de toekomst is 
namelijk ook gegarandeerd. Zijn dochter Mancha 
en schoonzoon Rick staan in de startblokken om 
het bedrijf te zijner tijd over te nemen. Mancha 
wilde oorspronkelijk in de horeca verder, maar 
kwam door een toevallige samenloop van om-
standigheden bij VDS in het bedrijf. Frank zei te-
gen haar: ‘Het is prima dat je hier komt werken, 
maar dan moet je eerst met de monteurs mee op 
karwei.’ Zo leerde zij het vak en weet ze van de 
hoed en de rand als er op kantoor over gespro-
ken wordt. Inmiddels voert zij samen met haar 
moeder Helmie de volledige administratie van 
het bedrijf en regelen zij heel veel zaken achter 
de schermen. Daar hoort de BTW-teruggave voor 
particulieren ook bij.  Schoonzoon Rick is van het 
type ‘aanpakken’. Als ZZP’er was hij vakman in 
diverse sectoren. Werken bij VDS zag hij wel zit-
ten en inmiddels is ook hij volledig ingeburgerd in 
de wereld van zonne- en duurzame energie. Als 
bedrijfsleider stuurt hij de buitenwacht aan. 

Het gezin is er trots op dat zij binnenkort in deze 
bedrijfssamenstelling het vijfjarige jubileum vie-
ren. Een groeiend bedrijf in een groeiende be-

drijfstak. Het jubileum wordt daarom ruimschoots 
gevierd met het voltallige personeel en hun be-
drijfsrelaties. 

De medewerkers werken in teamverband. De 
teams kunnen zelfstandig particulieren en za-
kelijke projecten uitvoeren. Bij grote projecten 
worden ze samengevoegd als de onderconstructie 
geplaatst is. Op deze manier kunnen zij dan 600-
700 panelen binnen een dag plaatsen.
Bijna elke vrijdagmiddag, na het werk, komen de 
mannen een biertje drinken op kantoor. 

Het kantoor, annex woonhuis, voldoet overigens 
ook aan de duurzaamheidseisen van de eenen-
twintigste eeuw. Een warmtepomp en 56 zonnepa-
nelen zorgen ervoor dat het gezin Van der Sanden 
nagenoeg zelfvoorzienend is. Alleen de wokpit in 
de keuken is op gas. Frank (culinair begaafde hob-
bykok): “Anders krijg je de pan niet heet genoeg! 
In zijn vrije tijd mag Frank graag uitblinken in het 
bereiden van copieuze maaltijden. Met kerst gaan 
hij en zijn kookclubmaten hun pannetje helemaal 
te buiten, met de bereiding van een zesgangendi-
ner voor hun gezinnen. Een diner waarvan ze ver-
volgens samen van genieten. 

Het bedrijf is per jaar slechts één week dicht. Er 
wordt zes dagen per week gewerkt, soms tot laat 
in de avonduren. Af en toe de zinnen verzetten en 
de smaakpapillen tarten met nieuwe gerechten, 
en of deze nou uit de keuken van de familie Van 
der Sanden komen of uit een buitenlandse keuken, 
mag dan geen overbodige luxe heten. 

Opa en oma
Hoewel je het op voorhand niet kunt voorspellen, 
kan het zo zijn dat opvolging voor de zeer lange 
termijn ook gegarandeerd is. Over een tijdje wor-
den Frank en Helmie opa en oma en kunnen zij 
zich gaan bekommeren om een nieuw zonnetje in 
huis. 

www.vdssolarsystems.com

familiebedrijf

Goed te weten dat…
… koeien hoog gevoelig zijn voor straling 
en dat daarmee rekening gehouden moet 
worden bij het aanbrengen van inductie-
lussen op het dak van een stal?
… omvormers in principe altijd geluid ma-
ken, tenzij er gebruikgemaakt wordt van 
thermische koeling.
… het ook voor particulieren mogelijk is 
om btw terug te krijgen op de aankoop 
van zonnepanelen en dat VDS Solar Sys-
tems dat volledig voor u verzorgt.
… VDS bewust en zorgvuldig omgaat met 
de aanleg van zonnepanelen op stal-
len, zodat het (klein)vee zo min mogelijk 
stress oploopt bij de aanleg en de be-
drijfsvoering dus zo min mogelijk ver-
stoord wordt. 

Betrouwbaar merk en 
inloopmiddag

Frank, familiebedrijf en 
garantie bieden

Vrijdagmiddag-borrel, duurzaam 
huis en kokkerellen

MVOSPECIAL
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Duurzame materialen
De massieve wanden van het natuurlijke beton ‘kalkhennep’ 
reguleren de warmte en het vochtpercentage in huis, 
vangen C02 op uit de lucht en zorgen zo voor een gezond 
binnenklimaat. De kalkhennepwanden zijn aan de buitenkant 
voorzien van kalkstuc en aan de binnenzijde van leemstuc. Op 
een stukje wand in de keuken zit geen leemstuc. Hier kun je 
het hennepmateriaal zien waarvan de muur is opgebouwd.  De 
binnenwanden zijn geïsoleerd met houtwol, het dak is voorzien 
van vlasisolatie. De vloer is geïsoleerd met schuimbeton, een 
bouwmateriaal dat grotendeels bestaat uit lucht. 

Na her en der in Nederland gewerkt en gewoond te hebben, keerden Thijs (38) 
en Loes (35) terug naar Weert om er hun kinderen Mette (6) en Maud (4) groot 
te brengen. Een vruchteloze zoektocht op Funda bracht hen op het idee zelf 
een huis te bouwen. Een huis dat écht bij hen zou passen. Zij kozen voor een 
duurzaam huis, dat niet door isolatie en afdichting volledig is afgesloten maar 
dat juist ademt door natuurlijke materialen te gebruiken. Loes: “Zoals een tent, 
maar dan met comfort.” Door zo te bouwen, verwezenlijkten zij hun droom: 
een huis met een fijn binnenklimaat dat bijdraagt aan het persoonlijke welzijn 
én in positieve zin bijdraagt aan het milieu. Thijs: “Met ons bouwproject willen 
we mensen ervan bewust maken dat er meer is dan de gangbare keuzes. Laat 
je leiden door wat jíj echt belangrijk vindt en weet dat er ook duurzamere 
alternatieven zijn.”

Huiselijke sfeer
Het huis ademt de sfeer van een vakantiewoning, maar is een echte 
gezinswoning die past in de omgeving en voldoet aan het geldende 
beeldkwaliteitsplan: wit met een rood dak. De basis is houtskeletbouw. Door 
binnen onbehandeld hout te gebruiken, ontstaat een huiselijke sfeer. Deze sfeer 
wordt doorgetrokken in de met hout betimmerde gevel en in het verlengde 
van het dak dat met houten lamellen is gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een 
overdekt terras met ‘gefilterd’ zonlicht. Het klinkt tegenstrijdig, maar voor het 
behoud van het hout zijn de lamellen behandeld met schimmelverf. 

Door Francis Bruekers

    “Zoals een tent, maar dan met comfort”
Loes en Thijs bouwden een duurzaam huis aan de Boender in Weert

Voelt goed
Het gezin woont sinds november 2017 in het huis. Met de ervaring van één 
winter, een lente en een beginnende zomer, weten zij nu al dat het huis hen 
past als een warme jas. “Het gevoel is goed.” 
De pellet-cv-ketel in het schuurtje verwarmt het huis. De zon schijnt heerlijk 
binnen door de op het zuiden gerichte schuifpuien, waardoor het zowel in de 
winter als in de zomer heerlijk toeven is in de keuken. De zonnepanelen op het 
dak leveren elektriciteit voor de LED-verlichting, de inductiekookplaat en de 
overige elektrische apparaten. 

eenhuisverteltMVOSPECIAL
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Eigenwijs
Het traject nam twee voorbereidingsjaren in beslag, gevolgd door slechts acht 
maanden bouwen. Een architect zette hen op weg qua vormgeving. Het stel 
ging zelf op zoek naar mensen die met en voor hen het huis wilden bouwen. 
Loes: “We hebben gezocht naar mensen die begrepen wat wij bedoelden, die 
integraal en anders durfden te bouwen en met passie hier een mooi resultaat 
wilden neerzetten. Maar wel binnen de kaders die wij stelden om óns huis 
te bouwen: eigenwijs, duurzaam en met een fijn binnenklimaat.” En? Loes 
gelukzalig: “Dat is gelukt!”

    “Zoals een tent, maar dan met comfort”
Loes en Thijs bouwden een duurzaam huis aan de Boender in Weert

Woningprogramma
Hoewel het voor hen geen inspiratiebron was, zou hun huis perfect in 
een woning- en interieurprogramma op tv passen, gezien de ideologische 
beweegredenen van de bewoners, hun bouwmateriaalkeuze en de keuzes qua 
inrichting. Getuigen daarvan zijn een heerlijk breed bloemkozijn met zaaibakjes 
van de kinderen, een gezellig behang met veldbloemen in de woonkamer, 
fijne luchtige slaapkamers en een lichte vide met yogaruimte voor Loes. Op de 
badkamer, die overigens ook met leemstuc is afgewerkt, krijgt een prachtige 
oude houten werkbank een tweede leven als basis voor de wastafel. 

eenhuisvertelt MVOSPECIAL



Een van de bedrijven in Weert dat zich elke dag bezighoudt met het milieu is CFS aan de Wetering. 

CFS is gespecialiseerd in het Chemisch Fysisch Scheiden van afvalwater. Water dat afkomstig is van 

grote en kleine (chemische) industrie en vervuild is met slib, olie en metalen. Op een natuurlijke 

manier worden het water, de afvalstoffen en het slib gescheiden en geschikt gemaakt voor herge-

Een van de betrokken medewerkers 

bij CFS is de 43-jarige Roy Knapen 

uit Weert. Hij werkt al 19 jaar 

in het bedrijf en is doorgegroeid 

tot ploegleider procesoperators. 

Nadat zijn studie laboratorium- 

en milieutechniek maakte Roy de 

switch naar multimedia en design. 

Omdat hij daar geen werk in vond, 

kwam hij door een vakantiebaantje 

terecht bij CFS. Hij is er nooit meer 

weggegaan. Roy: “Het is hier fijn 

werken. Het bedrijf is niet te groot 

met aardige collega’s die allemaal 

erg betrokken en flexibel zijn. We 

werken in een team waarin ieder 

zijn verantwoordelijkheid neemt 

en elkaar helpt waar nodig. Ik ben 

intern opgeleid (VAPRO) en volg 

regelmatig bijscholing. We hebben 

veel vrijheid en er is ruimte voor 

persoonlijke ontwikkeling. Het is 

(gelukkig) niet alleen een mannen-

wereld. Onze hoofd-productie is een 

vrouw. Dat zorgt voor een goede 

balans in de groep. Naast het be-

waken en bijsturen van het proces 

moeten we ook metingen verrichten 

in ons eigen lab. Dat maakt het 

werk veelzijdig. We zijn nog op 

zoek naar collega’s!” 

 

Afval bestaat niet. Waste no more.
 Afvalwater wordt op milieu vriendelijke wijze gezuiverd.

Roy Knapen 

Het groeiende aanbod van afvalwater
Peter van Tuel, sales consultant (55), legt vol en-
thousiasme uit: “CFS bestaat al sinds 1989 en is 
in die jaren mee-ontwikkeld met het groeiende 
aanbod van afvalwater. Maar ook met de toege-
nomen wet- en regelgeving. De Nederlandse en 
Europese wetten worden steeds strenger op het 
gebied van milieu, veiligheid en kwaliteit. Bijna 
al onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen worden 
door chemische processen vervaardigd. Bij al 
die productieprocessen wordt water gebruikt dat 
vervuild raakt met stoffen die zuurstof aan het 
water onttrekken of met te hoge concentraties 
zware metalen. Ook garagebedrijven, tankstati-
ons en autowasstraten dienen al het afvalwater 
op te vangen en af te voeren. Omdat al dit water 
niet geloosd mag worden op het riool dient het 
gereinigd te worden. CFS beschikt over de juiste 
kennis en de technieken om dit milieuvriendelijk 

te doen. Met een eigen laboratorium is CFS in 
staat om dit gecontroleerd efficiënt te doen. Na 
het reinigingsproces gaat het schone water het ri-
ool in zodat het bij de lokale rioolwaterzuivering 
opnieuw nagereinigd wordt alvorens het op het 
oppervlaktewater wordt geloosd. Het slib met 
een hoge verbrandingswaarde wordt als grond/
brandstof ingezet bij energiecentrales. 

Door de alsmaar strengere regels en de werk-
wijzen van bedrijven als CFS, is de kwaliteit van 
het oppervlaktewater de laatste 20 jaar enorm 
verbeterd. De overheid ziet er scherp op toe dat 
de chemische industrie zich aan de regels houdt. 
CFS wordt voortdurend gecontroleerd door o.a. 
het Waterschap en de handhavers van de provin-
cie.  Een belangrijke voortuitgang in het streven 
naar een beter milieu.”   
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CFS is sinds 2017 onderdeel van 

Renewi, een internationale speler in 

afvalverwerking. Op dit moment zijn 

er zo’n 25 medewerkers in Weert en 

er zijn enkele vacatures. 

Op korte termijn is het bedrijf op 

zoek naar een aantal procesoperators. 

Jongens of meisjes die interesse 

hebben in chemie en techniek, 

leergierig en enthousiast zijn 

en houden van aanpakken, zijn 

welkom. Ze worden intern opgeleid 

en wegwijs gemaakt in de wereld 

van procesoperators. Tijdens het 

werk wordt het productieproces 

bewaakt en waar nodig bijgestuurd. 

Er worden monsters genomen die 

worden gemeten in het laboratorium. 

Preventief onderhoud aan installaties 

en kleine storingen verhelpen zijn 

onderdeel van de job. Alles veilig en 

milieubewust. 

Procesoperators zijn proactief, 

beschikken over goede 

communicatieve vaardigheden en 

moeten flexibel zijn. Het werk 

gebeurt in een drie ploegensysteem.

Afvalwater krijgt een nieuwe 

bestemming.  Zo draagt CFS hun 

steentje bij aan de ‘circulaire 

maatschappij’:

Waste no more!

Enthousiast?
Bel (0495) 513 513 of mail naar: 
alfred.heikens@cfsweert.nl

Afval bestaat niet. Waste no more.
 Afvalwater wordt op milieu vriendelijke wijze gezuiverd.

bruik. Daarnaast worden specialisten van CFS ingezet bij het onderhoud en het reinigen van instal-

laties bij chemisch- en petrochemische bedrijven en dat alles op een milieuvriendelijke manier. Met 

deze werkwijze draagt het bedrijf bewust bij aan een beter milieu en zodoende aan de gezondheid 

van iedereen. 

Roy Knapen 

Peter van Tuel

Het groeiende aanbod van afvalwater
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                              MOONEN Packaging

     Samen de schouders onder een gezonde planeet
Moonen Packaging, gevestigd op bedrijventerrein Kampershoek, is en blijft een traditioneel familiebedrijf. 
Traditioneel qua bedrijfscultuur, normen en waarden; niet qua productontwikkeling. Integendeel. Onder 
leiding van de derde generatie heeft de organisatie zich in de laatste twintig jaar ontplooid als Europees 
koploper in composteerbare verpakkingen op basis van hernieuwbare grondstoffen. Dit bedrijf heeft niet 
alleen het lef om out-of-the-box te denken, maar ook om out-of-the-box te handelen. Met passie, ambitie 
en vooral met liefde voor de planeet.

Als duurzame en innovatieve ketenregisseur is 
Moonen Packaging dagelijks in de weer met het 
traject dat iedere verpakking aflegt; van produc-
tie en gebruik tot afvalverwerking. Deze (zeer 
korte) levenscyclus wordt telkens onder de loep 
genomen. Waar kunnen we afvalstromen en ver-
spilling beperken? Met welke innovatie behalen 
we zowel een concreet milieuvoordeel als een 
efficiencyverbetering? Bij het beantwoorden van 
deze vragen staat aandacht voor people, planet & 
profit altijd voorop. 

Dit gedachtegoed wordt ook daadwerkelijk door 
alle medewerkers gedragen. “Vanaf het moment 
dat je hier komt werken, zal een verpakking nooit 
meer een verpakking zijn”, zegt Loes Verkoelen 
(35). Zij is inmiddels elf jaar in dienst bij het be-
drijf, waarvan het laatste jaar als accountmana-
ger duurzaamheid. Haar baan betekent voor haar 
veel meer dan een commerciële taak, omdat ze 
nauw betrokken is bij klanten en serieus mee-
denkt in hoe zij duurzaamheid kunnen integreren 
in de missie en visie van hun organisatie.

Kennisdeling
Loes geeft verder regelmatig lezingen en presen-
taties over duurzame thema’s. “Kennisdeling, daar 
word ik blij van. Ieder stapje dat ons dichterbij de 
circulaire economie brengt, is er één. Bedrijven 
kunnen met een relatief kleine, interne aanpas-
sing een groot effect creëren voor milieuverbete-
ring.” Loes vertelt dat ze als leek bij Moonen bin-
nenstapte en nu altijd en overal - onbewust - met 
het begrip duurzaamheid bezig is. Ook als ze met 
haar achtjarige dochter door de stad loopt en haar 
kennis op een kinderlijke manier aan haar door-
geeft.

Voor Jan Vink (46), allround magazijnmedewerker 
en vicevoorzitter van de OR, speelt de bewust-
wording van zijn dochters eveneens een belang-
rijke rol. “Ik werk hier nu bijna twintig jaar en 
voor mijn kinderen is duurzaam en milieubewust 
handelen de normaalste zaak van de wereld. Zij 
groeien op met de kennis die ik opdoe tijdens mijn 
werk.” Jan is zichtbaar trots betrokken te zijn bij 
een bedrijf met zo’n nobele filosofie. 
Hij herinnert zich een toepasselijke anekdote. 
“Mijn vriendin werkt bij een bekende grote bank. 
Zo’n tien jaar geleden werd het personeel uitge-
nodigd ideeën te pitchen. Natuurlijk spoorde ik 
haar aan het Stack-it bekerconcept voor te stel-
len. Voor deze drinkbekers hoeven geen bomen 
gekapt te worden, want ze worden gemaakt uit 
restafval van de rietsuikerwinning. Een milieu-
vriendelijk alternatief voor plastic bekers dus”, 
vertelt hij enthousiast. “Helaas werd het idee 
afgebrand. Blijkbaar was de directie destijds nog 
niet klaar voor dit concept, terwijl tegenwoordig 
alle kantoren de Stack-it gebruiken.”
Met dit voorbeeld wil de magazijnmedewerker il-
lustreren hoe trendsettend Moonen Packaging wer-
kelijk is. “We zijn toonaangevend in het bedenken 
van originele en verantwoorde oplossingen. In het 
begin voelde het als een groot avontuur, maar ik 
ben ontzettend blij dat ik deze duurzame ontwik-
keling van dichtbij heb mogen meemaken. Samen 
met Gé en het hele team heb ik alle vertrouwen in 
de stappen die we maken.”

Planeet te leen 
In feite worden in het pand aan de Fahrenheit-
straat iedere dag stappen gezet om de wereld 
letterlijk een beetje beter te maken. De gedre-

venheid waarmee CEO Gé Moonen (51) zich inzet 
voor deze missie, motiveert duidelijk iedereen op 
de werkvloer. “Als je een auto uitleent met een 
volle tank, wil je deze toch ook schoon, onbescha-
digd en met voldoende brandstof terugkrijgen”, 
schetst hij een vergelijking. “Zo is het ook met de 
planeet. Wij hebben deze te leen van onze kinde-
ren en de toekomstige generaties. Het is hoog tijd 
onze kop niet langer in het zand te steken en onze 
verantwoordelijkheid te nemen.” 

De directeur legt uit dat we de planeet sneller 
afbreken, dan dat deze zich kan herstellen. “Mo-
menteel gebruiken we 1,6 keer de capaciteit van 
moeder aarde. Dit is mogelijk omdat er nog vol-
doende restcapaciteit is, maar dat houdt een keer 
op. En sneller dan wij denken. Afwachten is geen 
optie meer”, aldus Gé.

Salesmanager Michiel Schouten (37) ziet zichzelf 
niet als een moraalridder, hij is zich - in de vijf 
jaar dat hij bij Moonen werkt - echter terdege be-
wust geworden van de impact die klimaatveran-
dering heeft. “We kunnen niet meer om de feiten 
heen. Het is lastig mensen hiervan te overtuigen, 
maar als het symbolische kwartje valt, overtuigen 
zij zichzelf. In mijn werk wil ik ook niet dat men-
sen onze producten kopen vanwege mijn overtui-
ging, maar omdat ze de noodzaak inzien en een 
steentje willen bijdragen.”
Om dit doel te bereiken geeft hij alle verkopers 
mee dat duurzaamheid wel degelijk een uniek 
verkoopargument (USP) is. “We verkopen voor 

gesprekin6voudMVOSPECIAL

Door Nicole Smolenaers

Loes Verkoelen

Jan Vink

Gé Moonen 
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‘Vanaf het 
moment dat 
je hier komt 
werken, zal 

een verpakking 
nooit meer een 

verpakking 
zijn’

                              MOONEN Packaging

     Samen de schouders onder een gezonde planeet

watzoujijdoenmet

een groot deel een gedachtegoed. Klanten kopen 
bij ons vanuit visie, emotie en verantwoordelijk-
heidsgevoel. Duurzaamheid begint bij de bewuste 
keuzes die je in het dagelijks leven maakt; van 
het niet meer aannemen van een plastic tas in de 
winkel tot aan het scheiden van afval thuis.” Zijn 
collega’s knikken instemmend. “We moeten om-
denken en dat leer je heel snel als je in dit bedrijf 
werkt.”

Duurzaamheidsvirus
Peter van Rosmalen (60) is zestien jaar werkzaam 
geweest bij Moonen Packaging en daar naar eigen 
zeggen door Gé besmet met het duurzaamheids-
virus. “In mijn begintijd was duurzaamheid net 
in opmars. Ik kreeg de kans me hierin te verdie-
pen en werd oprecht diep geraakt.” Hij vertelt 
dat deze bewustwording onder meer ertoe heeft 
geleid dat hij nog nauwelijks vlees eet en in zijn 
nieuwbouwwoning zoveel mogelijk energieneutra-

le technieken heeft laten installeren. “Mijn werk 
bij Moonen heeft me zo geïnspireerd dat ik uit-
eindelijk mijn droom - om productiemethoden te 
ontwikkelen voor papier en karton vervaardigd uit 
landbouwafval - ben gaan waarmaken.” 

In 2014 heeft Peter met een steuntje in de rug van 
zijn oude werkgever daarvoor zijn eigen bedrijf 
opgericht in duurzame alternatieven voor traditio-
neel papier. “Als je gebruik maakt van reststromen 
doe je de planeet geen pijn, je levert een bijdra-
ge in het beperken van afval en geeft een anders 
verloren grondstof een nieuwe, waardevolle toe-
passing. Dergelijke initiatieven kunnen we alleen 
maar toejuichen”, licht Gé toe. “Wij zijn continu 
op zoek naar nieuwe oplossingen die innovatief, 
duurzaam en kostenbesparend zijn. Omdat we de 
planeet daarbij zo min mogelijk willen belasten, 
maken we uitsluitend gebruik van hernieuwbare 
grondstoffen, die maximaal een jaar tijd nodig 
hebben om te groeien. Daarmee krijgt de aarde 
ook de kans om zich te herstellen.”

Voor Ruben Nolles (29) is het vanzelfsprekend om 
met de trein vanuit Eindhoven naar Weert te ko-
men en vervolgens op de fiets te stappen richting 
zijn werk. Hij is opgeroeid in een ‘groen gezin’ 
en nu een jaar in dienst als supervisor operation 
support. “Deze baan sluit perfect aan bij mijn op-
voeding. Als leidinggevende wil ik de groene ge-
dachte ook echt uitdragen. Op de afdeling werken 
een dertigtal mensen en we leven naar de regels 
van onze zelfbedachte slogan: No Way!-ste. Dit 
betekent dat we gaan voor geen verspilling, niet 
in inkoop, niet in werkprocessen en niet in kilo-
meters.” 

Eind mei heeft Moonen Packaging de derde Lean 
& Green Star behaald, een Europese classificatie 

voor bedrijven die hun logistiek verduurzamen. 
“Lean & Green is een community van betrokke-
nen, die vanuit verschillende sectoren samenwer-
ken en ervaringen delen om meer emissiereductie 
te realiseren. Het behalen van onze derde ster 
komt neer op een reductie van 49,6 procent in 
CO2-uitstoot. Dat is meer dan twee keer de norm 
van het programma.” Een mooi resultaat. “Soms 
zit die verduurzaming in kleine details. In plaats 
van drie keer per week leveren, vervoeren we nu 
bijvoorbeeld datzelfde volume in twee vrachten.”

Bewustwording creëren
Ook Ruben bevestigt dat de bewustwording vooral 
ontstaat door een andere manier van denken, van 
benaderen. “Vanuit de afdeling Operation Sup-
port hoop ik ooit CO2-neutraal transport te kun-
nen verwezenlijken. Zero CO2-uitstoot is een must 
voor een gezonde bedrijfsvoering, zeker als je be-
denkt dat we op de weg iedere twee kilometer het 
gewicht van een iPhone 6 aan CO2 uit ons raam 
gooien.”

Door er op die manier naar te kijken, komt het ver-
haal ineens een stuk dichterbij. Vaak weten wij als 
consument helemaal niet hoe we milieubewustere 
keuzes kunnen maken. “Om toe te werken naar 
een circulaire economie, met gesloten kringlopen, 
zonder afval, zal de hele markt naar de consument 
toe moeten bewegen”, vat Loes samen. “We moe-
ten bewustwording creëren, zodat we medestan-
ders krijgen en gezamenlijk onze schouders zetten 
onder een gezonde planeet die we zonder slecht 
geweten kunnen doorgeven aan onze kinderen en 
kleinkinderen.”

Het is mooi om te zien dat in het Weerter be-

drijvenlandschap een familiebedrijf (opgericht 

in 1955) is geworteld, waarin zo’n tachtig men-

sen één hecht front vormen in de strijd tegen 

klimaatverandering. 

Zowel privé, in kleine kring, als professioneel 

in het eigen vakgebied maakt iedereen zich met 

veel enthousiasme sterk voor de duurzame mis-

sie van Moonen Packaging.

gesprekin6voud MVOSPECIAL

Michiel Schouten 

Peter van Rosmalen 

Ruben Nolles 
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MVOSPECIAL bedrijfinbeeld

Bewust scooteren
“De nieuwe e-scooters van NIU zijn ge-
weldig. Wat een verbetering t.o.v. de eer-
ste generatie e-scooters en natuurlijk de 
brandstofscooters. Deze nieuwe lichting 
is zo schoon en geruisloos dat het een 
feest is om er op te rijden. Met ons groe-
ne Green2Go label stimuleren wij “schoon 
rijden”, langer mobiel blijven en heerlijk 
toeven in de buitenlucht. Deze scooters 
sluiten daar perfect op aan. Het pro-
duct is betrouwbaar, technisch erg goed 
en comfortabel waardoor wij er onze 
naam met alle vertrouwen aan durven 
te verbinden. Omdat er geen brandstof-
motor in zit en er dus geen olie, uitlaat, 
etc. vervangen hoeft te worden, zijn de 
onderhoudskosten minimaal. Bovendien 
kost een vol accupakket nog geen euro. 
Je rijdt dus super voordelig met een NIU. 
De collectie bestaat momenteel uit een 
compacte M1 en zijn grotere broer de N1. 
Beide modellen zijn leverbaar in zowel 
de 25 km/u (zonder helmplicht) als de 45 
km/u versie(met helmplicht). Deze zomer 
komt NIU bovendien nog met een derde 
model op de markt. De NIU is te koop 
vanaf €1.899,- rijklaar. Kom gewoon eens 
kennismaken met dit nieuwe product en 
overtuig jezelf tijdens een vrijblijvende 
proefrit. Tot ziens.” 

Caroline van Nieuwenhoven

De voordelen van de NIU E-scooters:
• Schoon en stil
• Modern en strak design
• Hoogwaardige Bosch techniek
• Verbonden en slim
• Lichte accu’s met groot bereik
• Heerlijk om op te rijden

Ook zakelijk is het interessant om NIU 
scooters te rijden. 
Ondernemers kunnen fiscaal voordelig inves-
teren in elektrische scooters. Dit kan door 
gebruik te maken van de Milieu-investerings-
aftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving 
milieu-investeringen (VAMIL). Het ministerie 
stimuleert met deze regelingen milieuvrien-
delijke investeringen.

Een scooter in verbinding
De Niu scooter heeft een computer die 
voortdurend communiceert met de cloud zo-
dat je real-time gegevens kunt ontvangen op 
je mobiele telefoon voor diefstalmeldingen, 
rijgewoontes, onderhoud, vermogen en navi-
gatie naar het dichtstbijzijnde onderhouds-
centrum.

Klantervaring
Elektrisch rijden doen we bij Nederweert24 
al jaren en is helemaal van deze tijd. 
Samen met Green2Go rijd ik al 4 jaar 
een 100% elektrische auto. Nu heb ik een 
paar dagen met de 100% elektrische M1 
scooter van NIU mogen rijden in de 25km 
uitvoering. Ook hiervoor geldt dezelfde 
positieve ervaring. Fel, stil en natuurlijk 
schoon. Zelf zou ik voor de 45km uitvoering 
gaan. Dat past qua snelheid beter bij 
het werk dat ik doe. De NIU is een stoere 
scooter met een hip en funky uiterlijk…
Zeker een aanrader.

Harold Kuepers, Nederweert24

TNO: “Benzine bromfiets 
vervuilender dan vrachtwagen”

Elektrische scooters beter 
voor luchtkwaliteit

Wie een echt milieuvriendelijke scooter wil,
kiest voor een elektrische. Zij stoten geen scha-
delijke stoffen (stikstof, Co2 en fijnstof) uit en 
zijn daardoor vele malen milieuvriendelijker dan 
brandstofscooters. De ontwikkelingen met be-
trekking tot de uitstoot bij brandstofscooters lo-
pen ver achter ten opzichte van die bij personen-
auto’s. Waar veel mensen bij een auto wel letten 
op brandstofverbruik, uitstoot en energielabel, 
gebeurt dat bij scooters nauwelijks. 

NIU de Apple onder de E-scooters
NIU is het grootste e-scootermerk ter wereld. Het 
vindt zijn oorsprong in China, waar al jaren geen 
brandstofscooters meer verkocht mogen worden. 
Inmiddels rijden er meer dan 300.000 NIU’s in 
China en veroveren zij de rest van de wereld. NIU 
produceert scooters van hoogwaardige kwaliteit 
voorzien van o.a. Bosch elektromotoren en Pana-
sonic accu’s. Het merk combineert hedendaagse 
technologie met modern design en wordt ook wel 
de Apple onder de scooters genoemd. 
www.niu.com/nl

NIU Store Amsterdam 
Van Baerlestraat 108 H 
1071 BC AMSTERDAM 

 

N1S CIVIC MET INVESTERINGSAFTREK 
 
 
Hoge investeringsaftrek op e-scooters. (MIA & VAMIL) 
Voor bedrijven wordt het wel héél gunstig om nu eindelijk die NIU e-scooter aan te schaffen. De 
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn 
subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers, zoals bijvoorbeeld de E-scooter. 
 
MIA 
De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 
procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de 
aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. 
  
VAMIL 
Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 
2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale 
winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel. 
 
Combinatie MIA en VAMIL 
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. 

 
 
Voorwaarden 
Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe 
gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering 
voldoet aan de volgende 5 voorwaarden: 
* Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst. 
* Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt. 
* De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het 
bedrijfsmiddel. 
* Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 zijn. 
* U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek 
tegelijk krijgen. 
  
Voor meer informatie kunt u kijken in de brochure van AgentschapNL. 
 

PREMIUM SERIES

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

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

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

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

NEW DEFINTION OF 
URBAN LEGEND

Kom 6 en 7 mei 
naar de opstapdag 

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

Openingstijden:
Zaterdag 6 mei: 9.00-17.00u.

Zondag 7 mei: 11.00-16.00u. Opstapdag 

6 en 7 mei

PERFORMANCE SERIES

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

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

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

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

EXPERIENCE WHAT 
PERFORMANCE 
FEELS LIKE.

buiten SchoonGewoon
RIJDEN

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



35

MVOSPECIALwatzoujijdoenmeteendagmet

Door Maartje Derckx

verzint en fantaseert, Rudy anticipeert en ver-
wezenlijkt. 

 Tijd voor een Facetime-afspraak met 
 Paulo Pennings, een jonge Limburger
  die in Londen woont en er een video-
productiebedrijf runt. Marc en Paulo creëren 
voor DIEP Events zogeheten teaser video’s en 
aftermovies, waarop in enkele minuten de sfeer 
van een aankomend of afgesloten festival is te 
proeven. 

 Marc bereidt zich voor op vanavond,
 wanneer in Cwartier aan de Beek
 straat de line-up releaseparty voor 
het aankomend event ‘Diep aan de Waterkant’ 
zal plaatsvinden. De releaseparty is een voor-
proefje op het echte werk, gecombineerd met 
een expositie van de getalenteerde tekenaar 
Mohammed Attar. De Iraniër maakt terplekke 
van elk van de veertien DJ’s een eigenzinnige 
portrettekening en zal op die manier geleide-
lijk de indrukwekkende line-up aan het publiek 
kenbaar maken. 

 Marc ontvangt de regionale 
 leveranciers van drank, licht en geluid
 voor het feestje van vanavond. Hij 
zoekt bewust samenwerkingspartners uit de 
regio op: DIEP houdt zich namelijk voortdurend 
bezig met verduurzamen van evenementen. Zon-
der het op een irritante manier in te peperen, 
neemt Marc de bezoekers van DIEP festivals op 
natuurlijke wijze mee in zijn missie tot verduur-
zaming. Zo wordt er vanaf dit jaar de nodige 
energie opgewekt door aanwezige windmolens, 
zijn er uitsluitend biobased disposables verkrijg-

baar en worden bezoekers uitgenodigd vooral 
de fiets te nemen door er kekke en degelijke 
fietsenstallingen te plaatsen. Er wordt vooral 
gebruik gemaakt van LED verlichting en er wor-
den tweedehands materialen gebruikt voor de 
aankleding van het terrein en zijn podia. 

 Met de vette releaseparty van 
 vanavond heeft Marc zijn publiek 
 deelgenoot gemaakt van de officiële 
voorpret. Hoewel hij met volle teugen geniet 
van de sfeer, zal hij nooit zijn focus verliezen. 
Zijn doel om over anderhalf jaar de aanvraag 
tot cultuurplanstatus te doen en ooit een eigen 
indoor-locatie te beheren zit voortdurend in zijn 
hoofd. 

‘DIEP gaat dieper’ 
Hij is niet het type dat het van de daken schreeuwt. Hoeft ook niet: met 
deephouse & techno festivals als ‘Diep aan de Waterkant’ en ‘Diep met 
Willy’ vestigde hij jaren geleden al zijn naam. Toch ziet hij nog veel kan-
sen voor Weert. Diep Events oprichter Marc Creemers (33) presenteerde 
zijn ambitieuze culturele plannen aan de Provincie Limburg en wist hen 
onmiddellijk te raken en te boeien. Hij greep de kans die hij kreeg om zijn 
concepten op het gebied van educatie en talentontwikkeling, verduurza-
ming en professionalisering verder vorm te geven, met beide handen aan. 
We duiken een dagje met hem mee in het Diep(e). 

02:00

 Als hij zijn vriendin Els naar haar
 werk en hun dochter Julie naar de 
 opvang heeft gebracht, gaat hij 
meteen door naar Roermond voor een overleg 
bij Stichting Popmuziek Limburg (SPL). Diep 
Events verbindt zich namelijk aan initiatieven 
die bijdragen aan het professionaliseren van de 
muziekscene in talentontwikkeling in Limburg, 
met in het bijzonder de elektronische muziek. 
Diep Events is voor opkomend regionaal dj- en 
producerstalent uit geheel Limburg een partner 
bij hun opmars naar professioneel niveau. Daar-
om werkt Marc samen met SPL aan “Popsport”, 
een landelijk coachingsprogramma voor jonge 
talentvolle muzikanten, bands en producers die 
verder willen in de muziek. 

 Terug op zijn kantoor aan de 
 Wilhelminasingel. De schemerlampjes
 en Perzische tapijten die kenmerkend 
zijn voor de huisstijl van DIEP, zie je terug in het 
sfeervolle interieur. Centraal staat de voor 
Marc, zelf doorgewinterd DJ, onmisbare DJ 
booth. Wekelijks geeft hij DJ-les aan tweede- en 
derdejaarsleerlingen van de Philips van Horne 
voor een project waarbij hij de belangstellende 
jeugd op een serieuze maar plezierige manier 
laat kennismaken met het DJ-vak. Hij leert hen 
onder andere de basis van het platen mixen en 
wat erbij komt kijken als je wilt kiezen voor een 
vak in de muziekindustrie. 

 Marc heet Rudy van de Schoor 
 welkom, zijn vaste partner in het 
 ontwerpen van de podia voor de DIEP 
festivals. Voor het eerst dit jaar heeft Diep aan 
de Waterkant niet één, maar twee stages. Marc 

09:00

MARC CREEMERS van DIEP EVENTS
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*Vana�arief is o.b.v. basispakket, 60 maanden, 10.000 km/jaar. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, allriskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, 
afleverkosten, btw en administratiekosten. Kosten voor wassen, brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. De max. meerkilometerprijs per km bij vana�arief is € 0,06, max. minderkilometerprijs per 
km bij vana�arief is € 0,03. Renault Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. Renault Private Lease is onder 
voorbehoud van financiële acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Actie is geldig op klantorders vanaf 7 mei tot en met 31 augustus 2018 met een uiterste registratiedatum van het 
kenteken op 31 augustus 2018.  De afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto’s en/of specificaties in Nederland. Niet mogelijk i.c.m. andere acties. Aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. Prijswijzigingen en (druk)
fouten voorbehouden. Voorwaarden op www.renaultprivatelease.nl.
O�ciële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 3,2-5,6 l/100 km, resp. 31,3-17,9 km/l. CO2: 82-127 gr./km.

Roermond Jacob Romenweg 8, tel. (0475) 32 22 99
Weert Roermondseweg 87, tel. (0495) 58 07 00
Echt Rijksweg Noord 3, tel. (0475) 48 12 50

www.autoheurkens.nl

Een nieuwe Renault rijden  
was nog nooit zo eenvoudig

Renault Private Lease

Renault TWINGO vanaf 

€ 179,- 
p.mnd.*

Renault CLIO vanaf 

€ 249,- 
p.mnd.*

Renault CAPTUR vanaf

€ 319,- 
p.mnd.*

Het Private Lease maandbedrag is inclusief:
 Motorrijtuigenbelasting
 Allriskverzekering
 Onderhoud, reparatie en banden
Btw

 Pechhulp Europa 
Afleverkosten
Vervangend vervoer na 24 uur bij reparatie en onderhoud

Wij betalen de inruil van uw auto contant aan u uit!

BB154-003837-00 Adv PL Heurkens 247x350.indd   1 18/06/2018   13:45


