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maandelijks huis aan huis in ruim 31.000 brievenbussen
in de gemeenten Weert en Nederweert

    december 2018

   Bernard Timmer:
“Ik raakte 
 dakloos en 
  sliep in een 
bushokje”

5online dagboek 7pluk de beste bloemen 21eenzaam gestorven



a.s.zondag 
    open

Fauteil
€ 198,-moscreaties: 

blikvanger in 
uw interieur sfeervol, 

1OO% natuurlijk 
en onderhoudsvrij

nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
bezoek onze webshop: moswand.eu

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 werken met 3 volledig gedi-
plomeerde contactlensspecialisten 
waarvan 2 HBO optometristen

Alle soorten contactlenzen passen 
we aan en kunnen we leveren

Eerst 2 maanden gratis 
contactlenzen proberen voordat
 u beslist

Elke dag van de week een 
contactlensspecialist aanwezig

Onze optometristen doen 
oogonderzoeken op verwijzing 
van uw huisarts met 
vergoeding door uw
ziektekostenverzekering (NL)

Wees er snel bij; 

nog één unit te huur 

(direct beschikbaar)

Contactpersoon, Lia Stockmans:  +31 (0)6 51 81 83 76  |  lia@stockmans.nu
 

TE HUUR

 BEdrijvencentruM De Vuurmolen
 Pannenweg 210, Nederweert

Kantoorruimte unit 3, 43 m²
€ 450,00, per maand excl. btw,  

Excl.servicekosten, alarmkosten, glasvezel en Wi-Fi en VoIP (niet verplicht).
Gratis vergaderruimte en parkeren.

Ligging en bereikbaarheid: dit bedrijvencentrum ligt op het industrieterrein 

Pannenweg 1, Nederweert. Het industrieterrein ligt strategisch tussen 

Eindhoven en Maastricht aan de internationale verkeersader A2.

Huisdierenhotel DE HEGGE

Koenderstraat 2 a, Weert

Tel. 0495-524548 • www.dehegge.nl

 Wij zijn het hele jaar door geopend!

Huisdierenhotel DE HEGGE

Koenderstraat 2 a, Weert

Tel. 0495-524548 • www.dehegge.nl

 Wij zijn het hele jaar door geopend!

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

hond/kat en knaagdier te regelen.

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

Uw hond in de rui of hoognodig aan een trimbeurt toe?
Juist in de winter is vachtverzorging belangrijk. 

Bel ons voor advies of een afspraak

VACHTVERZORGING

Bedankt voor uw vertrouwen wij 
staan graag weer voor u klaar in 2019 !

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

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

Ook in 2019 helpen wij u graag 
bij elke klus!

BEDANKT 
VOOR 2018
BEDANKT 
VOOR 2018

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

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

Ook in 2019 helpen wij u graag 
bij elke klus!

BEDANKT 
VOOR 2018
BEDANKT 
VOOR 2018

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

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

Ook in 2019 helpen wij u graag 
bij elke klus!

BEDANKT 
VOOR 2018
BEDANKT 
VOOR 2018

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

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

Ook in 2019 helpen wij u graag 
bij elke klus!

BEDANKT 
VOOR 2018
BEDANKT 
VOOR 2018

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

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

Ook in 2019 helpen wij u graag 
bij elke klus!

BEDANKT 
VOOR 2018
BEDANKT 
VOOR 2018

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

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

Ook in 2019 helpen wij u graag 
bij elke klus!

BEDANKT 
VOOR 2018
BEDANKT 
VOOR 2018

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

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

Ook in 2019 helpen wij u graag 
bij elke klus!

BEDANKT 
VOOR 2018
BEDANKT 
VOOR 2018

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

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

Ook in 2019 helpen wij u graag 
bij elke klus!

BEDANKT 
VOOR 2018
BEDANKT 
VOOR 2018



Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Weert luidt graag het nieuwe jaar samen in 

met alle inwoners en relaties tijdens een feestelijke 

nieuwjaarsontmoeting. Deze vindt plaats op 

vrijdag 4 januari 2019 van 16.00 tot 18.00 uur 

in de centrale hal van het stadhuis. 

Tijdens deze ontmoeting zal de burgemeester stil 

staan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en 

vooruitkijken naar het nieuwe jaar.
 

U bent van harte welkom om met ons het 

glas te heffen op 2019.

 

Wij wensen u fijne feestdagen toe!

 

Burgemeester en wethouders van Weert,

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

de secretaris, 
G. Brinkman                             

de burgemeester,                  
A.A.M.M. Heijmans

inhoudsopgaveinhoudsopgave

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. 

EXTRA SERVICE
Wilt u Weert Magazine GEGARANDEERD en als EERSTE in uw brievenbus? 
Word dan abonnee en u krijgt elke uitgave per (regio)post thuisbezorgd 
voor slechts € 25,- per jaar (binnen Weert en Nederweert). 
Aanmelden via weertmagazine.com/abonnement
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www.weertmagazine.com 
like ons ook op facebook

Weert Magazine verschijnt elk laatste weekend van de maand in Weert, 
Nederweert en omstreken in een oplage van 31.000 exemplaren.
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AFHAALADRESSEN
D.I.O. drogisterij Aendekerk
Kerkplein 12, Stramproy
Cigo van Bun
Muntpassage 7, Weert
Saes Groenten en Bloemen
Maaseikerweg 162, Weert
Texaco Timmermans 
Graafschap Hornelaan 34, Weert
Kaldi Koffie & Thee 
Beekstraat 1, Weert
Sint Jans Gasthuis 
Vogelsbleek, Weert
Schuttershoeve 
Herenvenneweg, Weert
Schoenmakerij Grosfeld 
Langstraat 54, Weert
Pleunis Mode 
Brugstraat 21, Nederweert
Bruna - Nederweert 
Lambertushof 30, Nederweert

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

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

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

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

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

FOTOGRAFIE
Ruud de Vreeze - Weert

CONCEPT & REALISATIE 
Kristiaan Litjens, 
HermanLitjensVormgeving BNO - Weert 

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

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

MEER DAN ALLEEN
MOOI WONEN 2e 

KERSTDAG
OPEN 
13.00 - 17.00 UUR

Hoekbank Horta in stof 2995.-

Bank Tygo 3,5 zits in leder 2675.-

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

*  Vraag naar de voorwaarden in de winkel. 
 Actie geldig van 26-12 t/m 31-12-2017. 

GRATIS 
KARPET*

BIJ AANKOOP 
VAN UW 

ZITMEUBEL

Gratis* 
All in House 
service op uw 
zitmeubel.

Met acht verschillende collecties per jaar in de maten S tot en met 4XL, heeft State of Art voor elke man een 
passend kledingstuk. State of Art is onlosmakelijk verbonden met de autosport die aan het fundament staat van ons 
merk.  De passie voor stijlvolle modern-classicskleding in combinatie met de klassieke autosport valt al jaren in de 

smaak en de liefde voor klassiekers zit in de genen van het merk verankerd.

Met sportieve, eigentijdse én comfortabele mode blijft State of Art ook de komende jaren nog ‘a statement of style’.

Graag heten Marie-José, Ted,  Marian en Nancy u van harte welkom in onze
winkel aan de van Berlostraat 30 in Weert. 

Kijk voor openingstijden op www.stateofart.com

Tevens wensen wij iedereen gezellige feestdagen 
en een modieus en stijlvol 2019.

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
Actie geldig van 26-12 t/m 30-12-2018



“Als ik Youtube video’s maak, ben ik mezelf. Ik 
kan dan aan anderen laten zien wat er gebeurt in 
mijn dagelijkse leven en wat ik vind van bijvoor-
beeld de wereld. Ik kan dan blijdschap, verdriet 
en boosheid uiten. Het is een soort dagboek dat 
zichtbaar is voor iedereen.  

Acteren voor de spiegel 
Ik herinner me nog goed dat ik als klein meisje 
voor de spiegel reclamespotjes nadeed. Op een 
dag begon mijn zus met een Youtube-kanaal waar-
op ze make-upvideo’s plaatste. Filmpjes maken en 
deze aan iedereen laten zien, dat wilde ik ook! 
Na aandringen maakte ik samen met mama een 
filmpje. Deze zette ik op haar Youtube-kanaal, 
omdat mama mij te jong vond om zelf een kanaal 
te starten. Ik was toen zeven jaar. Toen mama zag 
hoeveel plezier ik had en hoe graag ik verder wilde 
gaan met ‘youtuben’, veranderde haar mening en 
maakten we samen voor mij een eigen Youtube-
kanaal aan, genaamd ‘Emma Keuven’.  

Doorbraak
Op 14 augustus 
2014 zette ik 
mijn eerste 
filmpje online. 
In het begin 
keken vooral 
familieleden. 
Dit veranderde in 
2015 toen Serious 
Request naar Heerlen 
kwam. ‘Zullen we daarvoor een 
filmpje maken? Het geld dat we op-
halen met de advertorials schenken we 
dan aan Serious Request’, stelde mama voor. 
Ik hoefde daar niet eens over na te denken. Mij 
leek het reuze interessant op die manier een bij-
drage te leveren aan het goede doel. BNN pikte de 
actie op en regelde dat ik met Gwen van Poorten, 
een Nederlandse presentatrice, een video mocht 
maken. Stukjes hiervan kwamen uiteindelijk op tv. 

Ik weet nog dat mama en ik samen voor de laptop 
zaten. In een mum van tijd zagen we het aantal 
abonnees op mijn Youtube-kanaal stijgen tot dui-
zend! Dat was echt gaaf. Een jaar later bereikte 
ik de tienduizend en inmiddels hebben meer dan 
honderdduizend mensen zich geabonneerd op 
‘Emma Keuven’. 

Geen ‘normaal’ leven
Dit was mij nooit gelukt zonder de hulp van mama. 
Ze regelt heel erg veel voor mij. Ze bewerkt mijn 
filmpjes, beantwoordt mijn mailtjes en plant bij-
voorbeeld interviewafspraken. Ze is mijn manager 
en daar ben ik haar heel erg dankbaar voor. Een 
‘normaal’ leven, zoals mijn vriendinnen op de 
middelbare school in Weert, heb ik niet. Ik kan 
niet spontaan na schooltijd met vriendinnen af-
spreken. En in het weekend staat altijd een dag 
gepland om video’s op te nemen. Mijn leven is 
anders, maar door het ‘youtuben’ wel hartstikke 
gevarieerd en leuk! Eén hoogtepunt heb ik dan ook 
niet. Ik ben pas dertien en ik heb zoveel gave din-
gen gedaan. Voor een fotoshoot voor Vingino ging 
ik naar Londen en Curaçao, er hangt een grote 

“Het is een soort dagboek, dat zichtbaar is voor iedereen.” Emma Keuven (13) begon vier jaar geleden met 
haar Youtube-kanaal ‘Emma Keuven’. Inmiddels abonneerden meer dan honderdduizend mensen zich op 
haar filmpjes. In deze wekelijkse video’s neemt Emma je mee naar actuele onderwerpen die zij interessant 
vindt of dingen waar ze in het dagelijkse leven tegenaan loopt. 

talent

Door Laura Mennen

foto van mij in museum Cuyperhuis in Roermond 
en ik was eerder dit jaar te gast bij het muziekpro-
gramma Kidstop20. Als ik met volwassenen praat, 
krijg ik vaak te horen: ‘Goh, wat ben jij wijs voor 
je leeftijd’. Ik ben dan niet per se heel goed in 
wiskunde of economie. Maar door het ‘youtuben’ 
maak ik veel mee en zie ik veel.  

Gewoon Emma 
Mensen zien me vaak als ‘Emma Keuven’. Mijn 
achternaam zit aan me vastgeplakt. Dat is soms 
vervelend. Mijn artiestennaam is ‘Emma Keuven’. 
Als ik thuis en op school ben, is het gewoon Emma. 
Ik ben iemand met een dui-
delijke mening en ik ben 
niet bang die aan ieder-
een te laten zien.” 
 

Emma 
     Keuven: 
een online dagboek, zichtbaar voor iedereen 
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Twitter: @Werk_Kom
Volg ons ook op LinkedIn!
Twitter:
Volg ons ook op LinkedIn!

Werk.Kom wenst u een gezond, ondernemend en bruisend 2019.

Laat u ook komend jaar weer verrassen door (de veelzijdigheid van) onze personeelsoplossingen!

i www.werkpuntkom.nle info@werkpuntkom.nlt 06 42 31 40 96 / 06 43 84 42 87   a Risseweg 8, 6004 RM Weert

kerstadvertentie-weertmagazine2018.indd   2 15-12-18   12:30

een StelGoed

Sticker Xpress – specialist in reclameproductie
“Als ondernemer ben je steeds op zoek naar manieren om je doelgroep te bereiken, zodat je 
bedrijf zich onderscheidt van je concurrent. Dat is precies waar wij onze klanten mee helpen.” De 
enthousiaste ondernemers Bjørn Verbeek en Maartje Buijs werken met hun bedrijf Sticker Xpress 
voor een zeer uiteenlopend publiek. “Wij kunnen zoveel meer dan onze naam doet vermoeden.”

Het assortiment van Sticker Xpress is inderdaad enorm uitgebreid. “We zijn begonnen met stickers 
en beletteringen, van auto’s tot gevels” vertelt Bjørn. “Maar verschillende klanten vroegen of we 
ook andere reclameartikelen konden produceren. Dus hebben we ons aanbod al snel uitgebreid.” 
Inmiddels kunnen klanten voor een veelheid aan producten terecht. Van kleding bedrukken of 
borduren tot hoge kwaliteit printwerk: banners, vlaggen en relatiegeschenken bedrukken. Klanten 
kunnen terecht voor het complete traject: van ontwerp tot productie en montage. Daarmee is 
Sticker Xpress een échte specialist in reclameproductie!

www.stickerxpress.eu

Xambeau - een sfeervolle winkel
De zusjes Jolanda en Corine  zijn al zo’n 20 jaar hét gezicht van Xambeau Bodyfashion. Samen met 
hun team helpen zij dames, heren én kinderen aan kwalitatieve, comfortabele ondermode; zowel 
basismateriaal als trendy bodyfashion.
Sinds 2017 is Xambeau gevestigd in de Maasstraat: een sfeervolle winkel met een uitnodigende 
entree, waar artikelen overzichtelijk worden getoond.

‘De variatie die wij bieden is de reden dat veel klanten de weg naar onze winkel vinden. Dat komt 
omdat we nog steeds echt contact met onze klanten willen hebben. Zo kunnen wij echt passend 
advies geven. Bovenkleding komt pas goed tot zijn recht met een goede basis! Bij Xambeau nemen 
wij hiervoor de tijd. We hebben heerlijke stoeltjes staan, waar partners kunnen wachten. Zelfs 
onder het genot van een kopje koffie. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en 
gelukkig 2019!’

www.xambeau.nl

Samen runnen we Vos centrum voor mondzorg en 
sinds het voorjaar ook ‘Kliniek Esthetiek’
Samen hebben we aandacht voor je lach zowel in als rond de mond. Daniel tref je voornamelijk aan 
op de werkvloer. Samen met ons team van tandartsen en assistenten voert hij alle behandelingen 
uit die voorkomen in een tandartspraktijk. Je kunt terecht voor een eenvoudige vulling of controle, 
maar ook voor  je beugel , kronen,  zenuwkanaalbehandeling of gewoon voor wittere tanden.
Maar wat als je geen tanden meer hebt? En je zou ze heel graag weer terug willen? Ook dat kan. 
Nieuwe tanden in 1 dag, daarin zijn we uniek voor deze regio. 

Achter de schermen is Ansje de spil van de praktijk. De motor op de achtergrond, en het gezicht 
van  Kliniek Esthetiek , gespecialiseerd  in cosmetische behandelingen d.m.v. injectables.
Maak vrijblijvend een afspraak en ervaar hoe goede zorg kan zijn.

www.tandartsvos.nl.nl



Bijna helikopterpiloot
Bart (52) werd geboren in Rotterdam. Vader 
Spronk kreeg een baan bij bouwbedrijf Wilma en 
dus vertrok het gezin toen Bart zeven jaar was 
naar het Limburgse Weert. Na de lagere school en 
de Philips van Horne volgde de grote vraag: ‘Wat 
wil je later worden?’ Bart: “Zelf dacht ik aan een 
baan in een laboratorium. Maar ik had ook andere 
interesses. Ik heb zelfs de allereerste ronde voor 
helikopterpiloot in het leger gedaan. Door een 
opmerking van mijn grootmoeder werd het iets 
heel anders. Zij vroeg of ik ooit aan fysiotherapie 
had gedacht. Dat is blijven hangen en dat is het 
uiteindelijk ook geworden”, memoreert Bart. Hij 
ging naar de Hogeschool Heerlen en voltooide de 
opleiding tot fysiotherapeut. Met zijn diploma op 
zak lonkte het buitenland en vertrok Bart naar 
het zonnige Florida.

Een alligator in de tuin
De staat Florida ligt in het zuidoosten van de 
Verenigde Staten en heeft een subtropisch 
klimaat. Veel gepensioneerde Amerikanen 

vestigen zich mede daarom in Florida. De naam 
van de staat is afgeleid van de Spaanse naam 
La Florida (De Bloemrijke), gegeven door de 
Spaanse ontdekkingsreizigers in 1513. Bart woont 
samen met zijn Thaise vrouw Phikoon in New 
Port Richey. Dit ligt ten noorden van Tampa Bay 
aan de westkust van Florida en telt zo’n 17.000 
inwoners. Bart: “We wonen in een vrijstaand huis 
met een garage voor twee auto’s. Palmbomen in 
de tuin en een zwembad. We kijken uit over een 
klein retention pond (kunstmatig meertje met 
regenwater) en daar zit een kleine alligator in. 
Het is een subdivision (voorstedelijk gebied) zoals 
hier de meeste buurten zijn; met een muurtje aan 
de buitenkant. Een deel van onze buurt ligt ook 
aan een natuurgebied, zonder muur. Zo’n buurt 
heeft vaak een naam en de meeste huizen zijn in 
dezelfde tijd gebouwd. Scholen en winkelcentra 
liggen allemaal buiten zo’n wijk”, legt Bart zijn 
woonsituatie uit. “Alles is hier verder weg. Je kan 
weinig lopend doen. Er is wel een ‘downtown’; 
dat zijn winkels, restaurants en bedrijven. Er 
wonen weinig mensen. Collega’s wonen ook vaak 

Als vijfentwintigjarige fysiotherapeut vertrok hij in 1991 naar the Sunshine State Florida. Vooral het weer 
en de zee trokken hem aan. “Als ik het niet meer leuk zou vinden, zou ik terug naar Nederland gaan”, 
vertelt Bart Spronk. Het was niet altijd even leuk, maar teruggaan is geen optie meer. Niet alleen de zee 
en het mooie weer houden hem in de USA. Dat doen vooral zijn kinderen Tyler en Fiona.

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

verder weg. Afstanden worden hier gemeten in 
hoelang je erover rijdt; de afstand naar mijn 
werk is twintig minuten”, vertelt Bart.

Chauvinistische Floridian’s
Bart werkt als ‘senior fysiotherapeut’ in een 
revalidatieziekenhuis. Wat is het mooiste aan zijn 
werk? Bart: “Het klinkt misschien cliché maar 
het is goed om te weten dat je mensen helpt 
om ‘obstacles’ te overkomen en dat je ze taken 
aanleert waarmee ze meer zelfstandig kunnen 
zijn na een ernstige ziekte.” Vanaf de zevende 
verdieping van het ziekenhuis kijkt hij uit over 
Clearwater Beach; een populaire bestemming 
voor toeristen aan de Golf van Mexico vanwege 
de prachtige stranden en de aangename 
temperaturen. In Florida wonen vanwege het 
klimaat veel ouderen die oorspronkelijk uit ‘Up 
North’ komen zoals Michigan en New York. “Echt 
oorspronkelijke bewoners (Floridian’s) zijn er 
niet zoveel en ze zijn vaak erg gehecht aan hun 
zuidelijke mentaliteit,” vertelt Bart. “Ze willen 
minder regeringsinvloed. Het geloof en het leger 
spelen hier een grotere rol. De verschillen zijn 
zichtbaar groter; je hebt meer belangengroepen 
die voornamelijk alleen naar hun eigen belang 
kijken en hun wil opdringen aan anderen. Dat is 
iets wat ik ook erg mis uit Nederland: het praten 
met mensen die niet eenzijdig zijn/denken en 
meer open en meer ‘werelds’ zijn. Daarnaast mis 
ik natuurlijk ook de Nederlandse gezelligheid, 
Chinees eten, drop, stoopwafels, vrienden en 

Bart Spronk plukt de mooiste 
           bloemen in Florida

De kleine alligator.
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wegvanhier

familie. En het niet hoeven vragen om mayonaise 
bij de friet,” lacht Bart.

Eng mannetje
Ook in de staat Florida koos het merendeel 
van de stemmers in 2016 Trump als nieuwe 
president. Wat merkt Bart daarvan? “Persoonlijk 
heb ik (nog) geen veranderingen gezien in mijn 
dagelijkse leven. De discussies zijn heviger omdat 
er aan beide kanten meer fanatici zijn en de 
onderwerpen meer controversieel. Trump heeft 
goed ingespeeld op de angst van veel mensen die 
het niet met de regering eens waren. Zelf ben ik 
helemaal niet onder de indruk van hem. Heb hem 
altijd een eng mannetje gevonden,” vertelt Bart 
heel eerlijk.

Bart speelt de bas
Barts grootste hobby is muziek. Hij speelde in 
verschillende bands zoals een Rolling Stones 
tribute band, een Sublime tribute band en een 
Jazzband. Bart: “In Nederland speelde ik al gitaar, 
maar in Amerika kwam ik er al snel achter dat er 
hier veel meer (en veel betere) gitaristen waren. 
Ik heb basgitaar altijd leuk gevonden en daar was 

stukken minder concurrentie in. Dus toen ben ik 
overgeschakeld. Nu speel ik voornamelijk bas. 
Daarnaast zing ik back-up en soms ook wel lead 
maar ik vind mezelf geen zanger die dat een hele 
avond kan doen. Mijn laatste bands waren een 
live band karaoke en een soul/motown band met 
blazers”, vertelt Bart enthousiast.

Terug naar huis
Bart werkt in het revalidatieziekenhuis waar hij 
zevenentwintig jaar geleden begon. Ondertussen 
heeft hij nog gewoond en gewerkt in de buurt 
van Chicago in de staat Illinois. Bart: “In 2000 
ben ik samen met mijn ex-vrouw en de kinderen 
naar een Chicago-suburb verhuisd omdat mijn 
toenmalige vrouw daar vandaan kwam. Na de 
scheiding ben ik in 2015 terugverhuisd omdat 
mijn hart toch in Florida lag. Het wonen in zo’n 
subtropisch klimaat, dicht bij de zee… heel wat 
beter dan de winters in Illinois”, lacht Bart. 
“Mijn zoon Tyler is twintig en studeert pre-med 
(medische opleiding) in Iowa. Mijn dochter Fiona 
zit in het laatste jaar van de middelbare school 
en woont met haar moeder nog in Illinois.” 
Op mijn vraag of terugkomen naar Nederland voor 

Bart nog een optie is antwoordt hij stellig: “Na 
mijn scheiding heb ik daar nog over nagedacht 
en had ik wellicht terug willen komen. Vanwege 
mijn kinderen kon ik dat toch niet doen. Het was 
wel een heel moeilijke tijd; ik woonde in Chicago 
maar kende daar, buiten mijn collega’s en nu 
ex-schoonfamilie, verder niemand. In die tijd 
ben ik ook een paar keer in Nederland geweest. 
Terugkeren naar Amerika was toen erg moeilijk.” 

Trotse Nederlander in Amerika
Inmiddels is Bart getrouwd met Phikoon en samen 
genieten ze van al het moois dat Florida te bieden 
heeft. Bart: “We zijn net terug van een weekendje 
Disney dat hier maar twee uur rijden vandaan is. 
Zowel op het gebied van entertainment als op het 
gebied van natuur is hier ontzettend veel te zien 
en te beleven. 
Samen met Phikoon hoop ik gezond ouder te 
worden en te genieten van het leven. Mijn motto 
is: leven en laten leven. Proberen de beste 
bloem te plukken tussen al de bloemen. Helaas 
lukt dat niet altijd. Ik ben er trots op dat ik een 
Nederlander ben in Amerika. Ik zou het niet 
anders willen.”
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ACTIE! ACTIE! ACTIE!

GRATIS interieuradvies op maat - t.w.v. € 150,-

schrijf je nu snel in!

 | ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079www.meubelnieuwestijl.nl

 
 

  

maandelijks huis aan huis in ruim 31.000 brievenbussen
in de gemeenten Weert en Nederweert

    januari 2019
hét magazine dat verbindt

Knutsel,
teken en

kleur 
hiernaast een 

cover 
voor onze 

jubileumeditie!

Alle kinderen van Weert 
en Nederweert kunnen 

hiernaast hun creativiteit 
laten zien. 

Ben jij 12 jaar of jonger, 
ontwerp dan een cover 

voor Weert Magazine. 
Vul op de achterzijde van 

deze pagina je gegevens in 
en knip deze uit.

Lever jouw creatie in bij 
Meubel Nieuwe Stijl, 

Roermondseweg 109,Weert.
Dit kan tussen 

3 en 13 januari 2019. 
Het beste ontwerp plaatsen 
wij in het januari-nummer 

(jubilieumeditie). De top 
drie krijgt ook nog een 

leuke V-Tech prijs.

1e prijs

2e prijs

3e prijs

Lever jouw cover-ontwerp voor Weert Magazine in bij Meubel Nieuwe Stijl, tussen 3 en 13 januari 2019.
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ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079

www.meubelnieuwestijl.nl

nieuwe website online!

  Relaxed de 
feestdagen door!

UIT VOORRAAD  

boxsprings vanaf € 995.- 

Probeer nu onze Caresse & Pullman collectie

2 e 
Kerstdagopen

vanaf € 584,- 
 

vanaf € 198,- 
 

vul 
hier je 

gegevens 
in!

Jouw cover-ontwerp inleveren tussen 3 en 13 januari 2019, bij Meubel Nieuwe Stijl - Weert.

Naam:...........................................................................................Adres:......................................................................................................

Telefoon:................................................... Leeftijd:....................e-mail:.....................................................................................................



In januari bestaat 
Weert Magazine 10 jaar!!! 

Dat gaan we vieren

Ben jij ook 10 jaar? Dan mag jij in ons Magazine…

Hierbij nodigen we kinderen uit 
die óók 10 jaar zijn. 

Wij maken van hen een leuke 
foto samen met hun gezin. 

Deze foto’s drukken we af in de 
jubileum-editie van januari.                                                              

Meld je aan! 
Mail voor 1 januari naar 

kappert@weertmagazine.com. 

Uit de inzendingen
 trekken wij 

10 deelnemers 
die bericht krijgen. 

De fotoshoot is 
medio januari.

  Relaxed de 
feestdagen door!

2 e 
Kerstdagopen

De hoogste kwaliteit digitaal 

printwerk en drukwerk 

voor bedrijven, verenigingen 

en particulieren

Maaspoort 24   |    Weert
0495 - 769 055
info@bullseyeprint.nl

Ook in het nieuwe jaar 

staan wij weer graag 

voor u klaar!



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

Spouwmuurisolatie: “Comfortabel in je huis én in je portemonnee!”

Ook voor (maatwerk)timmerwerk het beste adres van Weert e.o

AANBIEDING: 

Laat deze winter je woning isoleren en 

wij nemen de BTW voor onze rekening! 

Actie geldig t/m februari 2019

MAATWERK IN ZITCOMFORT  

*GRATIS 

Relaxfunctie 
t.w.v.     €  470,-             Hoekbank Werner  3-zits + Ottomane 

            vanaf     € 2.299,-*  

 

KOOPZONDAG 
     2e kerstdag  13oo - 17oo uur 
     30 dec.         13oo - 17oo uur 

www.wijen.nl · T 0495 461313 
Heerweg 8 · 6031 PN · Nederweert 
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De gemeente Weert ontvangt van de Rijksoverheid jaarlijks ruim twee ton ten behoeve van kinderen in armoede. Omdat dit geld in natura bij kinderen 
terecht moet komen wordt het gebruikt om in samenwerking met lokale ondernemers en de Sponsorwinkel Weert kledingdagen te organiseren. Hierbij 
wordt aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen nieuwe kleding aangeboden. Hierdoor kunnen deze kinderen met meer zelfvertrouwen deelnemen 
aan allerlei dagelijkse activiteiten en wordt mogelijk pestgedrag of buitensluiting tegengegaan. Ook de gemeente Nederweert neemt met de beschikbaar 
gestelde rijksgelden deel aan de kledingdagen in Weert. Op de kledingdag in oktober zochten 746 kinderen uit Weert en 145 uit Nederweert nieuwe 
kleding uit. 
Volgens het CBS leven in Weert ongeveer 1050 kinderen in armoede. Er is dus nog sprake van enige ‘verborgen’ armoede. De gemeente Weert wil het 
gesprek over armoede daarom méér onder de aandacht brengen en trekt voor een grote publiekscampagne de komende jaren € 120.000,- uit. Weert 
Magazine juicht dit enorm toe en wil via de rubriek ‘Wat zou jij doen met’ aandacht vragen voor de armoede onder kinderen, de sociale gevolgen daarvan 
en de ideeën die leven bij betrokken partners in het sociale werkveld.

watzoujijdoenmet

Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen. In 
de praktijk hebben kinderen in armoede die niet. 
Met het Aanvalsplan armoede maken we er ons in 
Weert hard voor om die situatie te verbeteren. 
Gezinnen met kinderen hebben prioriteit. Wat 
hebben kinderen nodig om hun talenten te ont-
wikkelen? Hoe kunnen wij hen beter voorbereiden 
op een zelfstandig financieel leven?
Veel projecten zijn in volle gang, zoals de Kle-
dingdag. Daarnaast financieren we de Jeugdfond-
sen Sport, Cultuur en Leergeld.  Hierdoor kunnen 
kinderen hun talenten ontwikkelen en ‘gewoon’ 
meedoen met vrienden en vriendinnen. Met het 
Nationaal Jeugdontbijt proberen we te bereiken 
dat kinderen zeven dagen per week thuis gezond 
kunnen ontbijten. Dat lost de armoede weliswaar 
niet op, maar zorgt er wel voor dat kinderen zich 
op school kunnen concentreren. En dat draagt 
weer bij aan een betere toekomst.
Ik ben zelf ook erg enthousiast over het project 
‘Speaking Minds’. Daarbij buigt een MBO-klas zich 
tien weken over het onderwerp armoede. Deze 
jongeren komen straks met een concreet advies 
aan de gemeente, dat we serieus gaan onderzoe-
ken en hopelijk ook kunnen uitvoeren. De jeugd 
zelf weet tenslotte het beste wat ze nodig heeft 
en mist in Weert.
Zo komen we samen steeds verder in het bieden 
van gelijke kansen en het bestrijden van armoede 
onder jeugd!

Kinderen die opgroeien in armoede krijgen on-
voldoende kansen om zich te ontplooien en ei-
genwaarde te ontwikkelen. Hiervan krijgt de sa-
menleving, wij allemaal dus, later de rekening 
gepresenteerd. Gelukkig zijn er in de gemeenten 
Weert, Nederweert en Cranendonck diverse ini-
tiatieven die bedoeld zijn om kinderen niet al 
bij voorbaat op achterstand te zetten. Stichting 
Leergeld heeft dit jaar in genoemde gemeenten 
ruim 750 kinderen van 4 tot 18 jaar daadwerkelijk 
geholpen, door het betalen van contributies voor 
sport of cultuur, zwemlessen of door het schenken 
van een laptop of een fiets.  Veel kinderen worden 
dus al bereikt, maar door intensievere samenwer-
king tussen verschillende initiatieven moeten we 
alle kinderen zien te bereiken. Ik pleit voor het 
opzetten van één loket, van waaruit we kinderen 
een totaal aanbod kunnen doen, zodat zij kunnen 
meedoen.

Daarnaast wil ik een beroep doen op verenigingen, 
instellingen, scholen en inwoners om zelf te kijken 
op welke wijze zij kunnen bijdragen aan armoede-
bestrijding, m.n. onder kinderen. We mogen het 
op geen enkele wijze accepteren als we zien dat 
een kind niet kan meedoen omdat er thuis onvol-
doende geld is. Wat kun jij zelf doen, jouw school, 
jouw vereniging? Geld alleen is niet de oplossing. 
We moeten allemaal stelling nemen tegen uitslui-
ting van kinderen.   

De kinderkledingdagen zijn al een super goed initi-
atief! Naast kleding zijn er natuurlijk nog veel meer 
zaken belangrijk voor een kind. 

De gemeente Weert heeft zich ten doel gesteld om 
kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ge-
makkelijker en met meer zelfvertrouwen deel te 
laten nemen aan diverse dagelijkse activiteiten. 
Hiertoe zouden deze kinderen ook op vele andere 
gebieden ondersteund kunnen worden. Het lijkt 
mij een goed initiatief om ook voor deze andere 
zaken kinderdagen te organiseren. Denk hierbij aan 
speelgoed, boeken, educatief ondersteunende mid-
delen, sportartikelen etc. Op deze manier zal het 
zelfvertrouwen van de kinderen op een groter vlak 
versterkt kunnen worden. 
Om deze dagen meer onder de aandacht te brengen 
zou naast het vragen om betrokkenheid van lokale 
ondernemers, ook betrokkenheid van verenigingen 
en scholen gevraagd kunnen worden. Zij zouden 
zich in kunnen spannen om naast nieuwe spullen 
ook nog goed bruikbare tweedehands artikelen in 
te zamelen. Op deze manier creëer je een breder 
draagvlak binnen de Weerter samenleving. Tevens 
komt er daardoor meer aandacht voor de proble-
men van kinderen in armoede in Weert én worden 
deze kinderen mogelijk meer geaccepteerd en be-
grepen. 
Laten we samen het armoedeprobleem onderken-
nen én aanpakken!

Tanja van Duuren (48), coördinator 
armoedebestrijding Gemeente Weert

Paul Horsmans (57), secretaris Stichting 
Leergeld Weert e.o.

Angeline Halfers (59), 
coördinator Sponsorwinkel Weert

Kinderen die opgroeien in armoede?
watzoujijdoenmet

Door Ton Adriaens      



Muntpassage 23, Weert | T 0495 - 53 75 77

Let op: Wij zijn verhuisd!
U kunt ons vinden in de Muntpassage tegenover 
de draaideur bij ingang Taverne De Oude Munt. 

lectuur zoetwaren kantoorartikelen cadeau & 
wenskaarten

een StelGoed
Wijnhuis Weert
Ingrid Crijns en Joppe Geerlings

Wijnhuis Weert is al vijftig jaar is een vertrouwd begrip in Weert. Rien van Summeren 
begon vijf decennia geleden op Moesel een winkel in wijn, frisdrank, bier en 
gedistilleerde dranken. Anno 2019 is het uitgegroeid tot een moderne speciaalzaak 
van bijna 500 m2. En dat allemaal onder één dak, gevestigd in winkelcentrum Moesel; 
met gratis parkeren vóór en achter de zaak. Deskundige medewerkers adviseren u 
graag over welke wijn het lekkerst smaakt bij uw gerecht, of bij het zoeken naar een 
geschikt cadeau of relatiegeschenk dat met zorg mooi wordt ingepakt. 

Ingrid Crijns-van Summeren (51) trad in de voetsporen van haar vader en nam vijf 
jaar geleden het stokje over. Ingrid: “We zijn in de verre omgeving bekend om 
onze wijnen, afkomstig uit alle wijnlanden in de wereld. Omdat we lid zijn van 
een unieke wijnorganisatie ‘De Wijnproevers’. Zonder dure kantoren of betaalde 
krachten kunnen wij onze wijnen, zonder tussenkomst, rechtstreeks leveren.” Vanaf 
januari 2019 wordt Joppe Geerlings (26) mede-eigenaar van Wijnhuis Weert. Samen 
vormen ze ‘een Goed Stel’ en zorgen ze dat Wijnhuis Weert de kwaliteit, prijs en 
service levert waar ze al die jaren al om bekend staan. Joppe: “We vinden het heel 
belangrijk om op de hoogte te zijn van trends en om onze vakkennis voortdurend bij 
te spijkeren. Dat doen we door het bezoeken van wijnbeurzen en het lezen van de 
vakbladen. We gaan regelmatig zelf naar wijnboeren in verschillende streken.” 

Naast een uitgebreid assortiment wijnen en gedistilleerd heeft Wijnhuis Weert ook 
een groot assortiment (streek)bieren van kleine brouwerijen met hun eigen specifieke 
karakter. En natuurlijk niet te vergeten de eigen bieren van ‘Brouwerij De Ambacht’. 

www.wijnhuisweert.nl



inbedrijf

“Wij brengen 
auto’s weer 
 tot leven”

NIESSEN CARCLEANING

Pierre Niessen is een specialist. Hij zit al meer dan 
20 jaar in het vak van carcleaning en is sinds 2012 
zelfstandig. “Ik heb jaren als carcleaner bij een 
lokale dealer gewerkt. Zowel nieuwe als gebruikte 
auto’s werden door ons vakkundig onder handen 
genomen. Maar toen de verkoopcijfers van auto’s 
terugliepen, werd er gereorganiseerd en raakte 
ik mijn baan kwijt. Ik ben toen zelfstandig verder 
gegaan met behoud van opdrachten van deze 
dealer. In een hal op Kampershoek startte ik in 
2012 mijn eigen bedrijf. Omdat het goed liep en 
we onze diensten uitbreidden, hebben we enkele 
jaren later een tweede hal erbij getrokken.” 

Pierre is in zijn element als hij vertelt over hun 
bedrijf. Samen met zijn partner Peter werkt hij 
aan de groei van Carcleaning. “Een vrij nieuwe 
service is ons klantenportaal. Via die site kan 
elke klant zelf een afspraak inplannen wanneer 
hij zijn auto wil laten reinigen. De opdrachten 
komen bij ons op het scherm binnen en van 
daaruit maken wij de planning. Een service 
die erg snel en klantvriendelijk is”, vertelt 
Peter. “Wij werken zowel bedrijfsmatig – voor 
dealers en garagebedrijven – maar ook veel voor 
particulieren. Dat kan het wassen van de auto 
zijn (eventueel met de hand), reinigen van het 

volledige interieur, polijsten of een lakverzegeling 
(hierdoor komt er een laag over de lak die 
beschermt tegen vogelpoep, vuil, uv-straling en 
pekel. red.) Ook het professioneel oplossen van 
steenslag en krassen in de carrosserie kunnen we 
verzorgen.”
Door de professionaliteit en vakkundigheid 
draagt het bedrijf het Bovag keurmerk. Pierre: 
“Elk jaar wordt dit opnieuw beoordeeld. Met 
je werkwijzen en materialen moet je voldoen 
aan strenge (milieu)-eisen wil je gecertificeerd 
blijven. Maar dan weten de klanten wel dat dit 
een vertrouwd adres is waar vakwerk geleverd 
wordt.” 
De drie medewerkers in het bedrijf zijn 
intern opgeleid. Zij ondersteunen Pierre bij 
de dagelijkse werkzaamheden. Naast de 
personenauto’s poetsen ze bedrijfsbussen, 
trailers maar ook campers. En alles van binnen en 
van buiten, net wat de klant wil. “Je merkt een 
heel verschillende benadering van hoe mensen 
omgaan met hun auto. Sommigen laten wekelijks 
hun auto wassen, andere voertuigen worden een 
half jaar niet zijn gereinigd. En ook dat is een 
uitdaging voor ons team”, vertelt Peter trots. 
Het is ook milieuvriendelijker om hier de auto 
te laten wassen, omdat alle afvalwater wordt 

Auto’s, bedrijfsbussen en campers worden gereinigd alsof het hun eigen voertuigen zijn. 
Je ziet het enthousiasme en de liefde eraan af als Pierre en zijn team bezig zijn in de werkplaats. Niessen 
Carcleaning is niet groot, de resultaten zijn dat wel. De auto’s rijden naar buiten alsof ze nieuw zijn, met 
tevreden opdrachtgevers tot gevolg.

opgevangen en afgevoerd. Aan huis loopt het 
vervuilde water het riool in.

Dat deze ondernemers ook betrokken zijn bij het 
welzijn van anderen blijkt wel uit het feit dat 
zij al jaren pleegkinderen opvangen. “We zijn 
jaren geleden getrouwd en hebben in die tijd zes 
pleegkinderen mogen begeleiden. Deze kunnen 
na jaren gelukkig weer op eigen benen staan en 
vliegen dan ook uit. Op dit moment hebben we 
twee ‘zoons’ in huis van 28 en 16 jaar.
In ons bedrijf werken we met ‘wajongers’ (sinds 
jonge leeftijd een arbeidsbeperking. red.) die 
hier een mooie kans krijgen. Zo dragen we bij om 
jongeren te ondersteunen en een eerlijke kans te 
bieden”, aldus de betrokken ondernemers. En als 
de auto’s dan ‘spik en span’ de hal uitrijden zijn 
de heren ook trots. Niessen CarCleaning brengt 
ook uw auto tot leven!

In januari zijn de Bovag wasweken, 
zie www.winterwasweken.nl

Desiré Kappert

Industrieterrein Kampershoek
Franklinstraat 27-29, Weert

06 1511 6776 ▪  info@carcleaning.nu
 www.carcleaning.nu

Pierre, Peter en Hakim.
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Bernard Timmer (54): ‘Dakloos, het kan iedereen overkomen!’
Door Ton Adriaens

mooimens

Dakloos 
Kun je beschrijven wat er gebeurde op de dag 
dat je dakloos werd? 
Precies weet ik het niet meer. Het was ergens 
in maart 2013 maar ik heb de herinnering 
verdrongen. Ik woonde in Stramproy in een 
huurhuis van woningstichting St. Jozef. Omdat 
mijn financiële situatie een puinhoop was, had 
ik een bewindvoerder. Mijn uithuiszettingsdatum 
was bepaald en veel van mijn spullen zaten in 
opslag. Mijn boeken had ik ondergebracht bij mijn 
jongste zus. Op die bewuste dag moest ik mijn 
sleutels inleveren, werd het slot vervangen en 
stond ik op straat met een grote boodschappentas 
van de Jumbo en een rugzak. Daarin zaten wat 
persoonlijke spulletjes en wat kleding en dat 
was het. De hele situatie reduceerde mij tot een 
soort zombie. 

En dan? Waar ga je dan naar toe?
Mijn bewindvoerder had al het contact gelegd 
met het Zelfregiecentrum aan de Roermondseweg 
in Weert. Van daaruit werd ik de eerste tijd
’s nachts ondergebracht in de daklozenopvang 
aan de Wilhelminasingel en daarna naar een 
kamer van een van de door het Zelfregiecentrum 
(ZRC) gehuurde woningen. Dat zijn kamers voor 
de nacht en het is niet de bedoeling dat je je 
spullen daar laat. Iedere dag meld je je bij het 
ZRC, zij bepalen welke kamer je krijgt en geven 
je de kamersleutel mee. Precies om acht uur ’s 
avonds moet je je daar melden en ’s morgens 
moet je weer de straat op en naar het ZRC waar 
je de sleutel weer moet inleveren. Er wordt 
zoveel mogelijk gerouleerd zodat je je niet gaat 

settelen of hechten aan een bepaalde woning. 
Mijn huisgenoten voor de nacht waren vaak 
verslaafden. Zelf heb ik nooit gebruikt maar ik ben 
nogal makkelijk in de omgang en had daar totaal 
geen moeite mee. Mijn geluk was dat ik via een 
gastouderbureau de zorg op me had genomen voor 
mijn achternichtjes omdat beide ouders werkten. 
Zo had ik een zinvolle dagbesteding en was ik 
overdag onder de pannen. Rond vijf uur moest ik 
dan weer als een hazewind naar het ZRC voor een 
sleutel en een diepvriesmaaltijd. Enkele keren 
was ik te laat voor een sleutel en heb ik de nacht 
doorgebracht in een bushokje. Later kreeg ik via 
Moveoo, een organisatie voor maatschappelijke 
opvang, een trajectkamer toegewezen voor de 
duur van 12 weken. In die periode werd bekeken 
of ik in aanmerking kwam voor een definitieve 
woning en werd voor mij een traject bij Werk.
Kom uitgezet. Ik kreeg coachingsgesprekken en 
sollicitatietrainingen en werd tijdelijk ingezet op 
de werkvloer bij de Risse. Een echte baan heeft 
het niet opgeleverd. Sinds drie jaar woon ik in 
deze flat op Graswinkel. Ik zit nog steeds in de 
schuldsanering en mijn bijstandsuitkering wordt 
beheerd door een bewindvoerder. Mijn dagen 
besteed ik nu onder andere aan het lesgeven 
aan vluchtelingen en immigranten. Zij komen 
op vrijwillige basis naar het ZRC waar ik hen 
lessen Nederlands en Engels aanbied. Ook heb ik 
mantelzorg verricht bij de vrouw en dochter van 
een goede vriend van mij die na een lang ziekbed 
onlangs is overleden. Verder kom ik regelmatig in 
de leeszaal van de openbare bibliotheek. Ik hoop 
ook daar ooit taallessen te mogen geven.

Aantal daklozen verdubbeld
Het aantal daklozen in Nederland is explosief 
toegenomen. In zeven jaar tijd steeg het 
aantal daklozen met 60 procent tot ruim 
30.000 blijkt uit cijfers van het CBS. Daarvan 
verblijft bijna de helft in één van de vier grote 
steden. In Weert maakten in 2017 zesenvijftig 
dak- of thuislozen gebruik van ‘Een Bed voor 
de Nacht’ in de flexibele logeeropvang.

De stijging van het aantal dak- en thuislozen in 
Nederland is voor een groot deel te wijten aan 
de economische crisis en de ontwikkelingen op 
de woningmarkt. Huurprijzen stijgen terwijl 
tegelijkertijd het besteedbaar inkomen van 
mensen die van een minimumloon of een 
uitkering afhankelijk zijn, de afgelopen tien à 
vijftien jaar nauwelijks is verhoogd. Mensen 
kunnen de huur niet meer opbrengen en gaan 
dan tijdelijk wonen op een camping of een 
poosje bivakkeren in de auto totdat dat niet 
meer gaat. De stap naar dakloosheid is dan 
snel gezet.
Staatssecretaris Blokhuis: “Het staat als een 
paal boven water dat er in Nederland niemand 
op straat moet slapen vanwege geld. Dat 
mag in een rijk land als Nederland nooit een 
discussie zijn.” Gemeenten moeten volgens 
hem méér in overleg met woningcoöperaties 
om woonruimten te reserveren voor degenen 
die buiten de boot vallen. 

Wat ging eraan vooraf?
Wat waren de problemen die ertoe leidden 
dat jij dakloos werd?
Ruim dertien jaar had ik gewerkt bij Winters 
Frisdranken in Maarheeze maar ik stompte daar 
steeds verder af. Het arbeidscontract werd met 
wederzijds goedvinden ontbonden. Ik woonde 
weer bij mijn ouders in Stramproy en toen 
mijn vader overleed en de relatie met mijn 
toenmalige vriendin stuk liep, raakte ik in een 
depressie. Daar kwam nog bij dat mijn oudste zus 
na haar scheiding in ernstige problemen raakte 
en uit haar huis werd gezet. Samen met haar 
twee jongste kinderen trok ze bij ons in. Mijn 
moeder was al behoorlijk op leeftijd en besloot 
te verhuizen naar een bejaardenwoning elders in 
Stramproy. Mijn zus en ik zouden de woonkosten 
samen delen maar zij kwam haar verplichtingen 
niet na. Tot overmaat van ramp stemde ik er in 
mijn naïviteit ook nog mee in dat een neef mijn 
adres als postadres gebruikte. Toen de officiële 
instanties daar achter kwamen moest ik met 
terugwerkende kracht de ontvangen huursubsidie 
terugbetalen. Ook met het gastouderbureau 
waren er problemen op financieel gebied ontstaan 
waardoor de gemeente mijn bijstandsuitkering 
tijdelijk stopzette. Dan kom je in een situatie 
waarin je het ene financiële gat met het andere 

Als ik zijn flatje binnenstap is het eerste wat opvalt de ontstellend grote hoeveelheid boeken; in de gang, in de 
woonkamer, in de slaapkamers. Het blijken er ruim drieduizend te zijn. Wereldliteratuur in diverse talen, geschiede-
nisboeken, geografie, archeologie, te veel om op te noemen. Sinds drie jaar heeft hij deze woonruimte, zit hij nog 
steeds in de schuldsanering en moet hij rondkomen van zestig euro per week. Zijn verschijning doet mij denken aan 
Walter de Rochebrune, een typetje eind vorige eeuw gespeeld door Wim de Bie. Een morsige maar welbespraakte 
zonderling. Dat het appartementje een slordige indruk maakt, is een understatement. Hij ‘verexcuseert’ zich met: 
“Let maar niet op de rommel.”
Het leven heeft diepe sporen achtergelaten in zijn gezicht maar ook in zijn ziel, zo zal later blijken. Behalve met 
boekenkasten staan de kamers vol met kringloopmeubels. Bernard rookt als een ketter en is verslaafd … aan cafeïne! 
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Bernard Timmer (54): ‘Dakloos, het kan iedereen overkomen!’
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vult totdat het niet meer gaat. Mijn schulden 
waren opgelopen tot veertigduizend euro. Mijn 
zus kreeg met haar kinderen een andere woning 
toegewezen en ik werd op straat gezet. 
Er kunnen allerlei oorzaken zijn voor dakloosheid: 
schuldenproblematiek, verslaving, aanraking 
met justitie, gezondheidsproblemen, gebroken 
relaties, psychiatrie, conflicten met familie, 
noem maar op. Ik was heel naïef en werkte 
mezelf in de nesten. Maar bedenk wel: het kan 
iedereen overkomen.

Jeugd en opvoeding
Kun je beknopt het verhaal van jouw leven 
weergeven tot aan die zwarte periode waarin 
je verstrikt raakte in een web van financiële 
problemen?
Ik ben geboren in Maastricht op 17 maart 1964. 
Mijn vader was docent biologie en mijn moeder 
schoolarts. Samen met mijn twee zussen hadden 
wij een vrij zorgeloos bestaan. Op de basisschool 
in Maastricht was ik een buitenbeentje. Ik kon 
goed leren maar had dyscalculie dus rekenen 
en cijfertjes waren -en zijn nog steeds- een 
probleem voor mij. Ik was nogal op mezelf en 
besteedde veel tijd aan lezen. Met voetballen 
of krijgertje spelen had ik niks. Ik trok liever 
met meisjes op. Qua emotie was ik volgens mijn 
moeder een oester.
Bij mijn ouders groeide de wens om te emigreren 
naar Nieuw-Zeeland. In 1974 was het zover en 
vestigden wij ons in Auckland waar mijn beide 
ouders een baan aangeboden hadden gekregen 
als docenten aan een highschool. 
Daar voelde ik me al snel goed in mijn vel zitten. 
Het Engels had ik binnen de kortste keren onder 
de knie. Mijn talenknobbel zou er later toe 
leiden dat ik me ook in het Spaans, Frans en 
Italiaans behoorlijk kon redden. Na vier jaar 
kwam er helaas een einde aan het Nieuw-Zeeland 
avontuur en keerden wij terug naar Nederland. 
Mijn moeder accepteerde een baan als schoolarts 
bij de Jeugdgezondheidszorg in Weert en we 
betrokken een woning in Stramproy. Het lukte 

mijn vader niet een baan te bemachtigen. Hij 
nam noodgedwongen de huishoudelijke taken 
voor zijn rekening maar die situatie trok een 
zware wissel op zijn gemoedstoestand. 

Opleiding & carrière 
Door mijn dyscalculie en mijn overstap van 
het Nieuw-Zeelandse naar het Nederlandse 
onderwijssysteem startte ik op de mavo en 
stroomde daarna door naar havo. Na de havo 
begon ik aan de pedagogische academie in 
Roermond.  Daar ontmoette ik mijn eerste grote 
liefde Corinne. We bleken allebei ongeschikt voor 
het onderwijzersschap omdat we totaal geen 
orde konden houden. Precies in die periode erfde 
mijn moeder het huis van opa en oma in Putten. 
Corinne en ik besloten dit huis te betrekken. We 
trouwden en wilden samen in Putten een nieuwe 
start maken. Ik deed staatsexamen VWO en ging 
daarna rechten studeren in Utrecht. Toen sloeg 
het noodlot voor de eerste keer toe. Mijn vrouw 
verliet mij voor een van mijn beste vrienden. Ik 
raakte zwaar depressief en ging terug naar mijn 
ouders in Stramproy. 
Het huis in Putten werd verkocht en van de 
opbrengst kochten mijn ouders een appartement 
in Lloret de Mar om daar te kunnen overwinteren. 
Ik ging ook naar Spanje en maakte er heel snel 
vrienden, bloeide helemaal op en kwam uit 
mijn depressie. Ik heb er twee jaar gewoond 
en gewerkt in de horeca. Daar leerde ik Alisson 
kennen, een meisje uit Blackpool Engeland dat 
daar op vakantie was. Het bleek onmogelijk om 
me in Spanje permanent te vestigen dus ik moest 
weer terug naar Nederland en ging bij Winters 
in Maarheeze werken. Met Alisson bracht ik 
vele vakanties in Spanje door. Zij werd zwanger 
en ik besloot naar Engeland te gaan om daar 
met haar een nieuw bestaan op te bouwen. 
Mijn ‘schoonmoeder’ heeft daar toen met alle 
mogelijke middelen een stokje voor gestoken. Er 
kwam een einde aan onze relatie. Mijn dochter is 
nu tweeëntwintig maar ik heb geen contact meer 
met haar en haar moeder. 

Hoe ziet het leven van Bernard Timmer er 
over vijf jaar uit?
Dan ben ik uit de schuldhulpverlening en heb 
ik een baantje in een Zuid-Europees land. Ik 
heb een keer willen solliciteren op een baan in 
een boekenmagazijn van Amazon in Lissabon. 
Vanwege mijn schuldsaneringstraject was dit 
echter niet mogelijk. Maar een baantje in het 
buitenland, dat is mijn ambitie, dan zou ik echt 
in mijn element zijn.

Kerstmis 2018
Kerstmis staat voor de deur. Hoe breng jij de 
komende kerstdagen door?   
Kerst zegt mij niets meer. Ik heb het al jaren niet 
meer gevierd. De mooiste kerstherinneringen heb 
ik aan de tijd dat we in Nieuw-Zeeland woonden. 
Kerst op het strand, barbecueën, gezelligheid 
onder vrienden. Ik associeer Kerst met het 
gezelschap waarin je je dan bevindt. Naar alle 
waarschijnlijkheid zit ik met Kerst alleen hier 
en haal ik een portie chinees. Ik voel geen 
verbondenheid met anderen.

Is er dan niets waar jij gelukkig van zou 
kunnen worden?
Het klinkt misschien heel vreemd maar sinds kort 
volg ik op dinsdagavond een cursus ‘Geluk’ bij 
het maatschappelijk werk aan de Vogelsbleek. 
Daar zie ik echt wel perspectief in. Met dat kleine 
groepje cursisten zou ik rondom Kerst wel iets 
gezamenlijks willen doen.

Bernard, dan wil ik hier de hoop uitspreken 
dat jij, samen met enkele deelnemers aan 
de cursus ‘Geluk’, een gezellige Kerst mag 
doorbrengen. Mogelijk dat de publicatie 
van dit interview daar een bijdrage aan kan 
leveren.
Als laatste, welke kerstboodschap heb je voor 
de lezers van Weert Magazine?
Vergeet je vrienden- en familiekring niet. Dáár 
vind je je weerklank, de gezelligheid en je 
bestaansrecht. 
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Kinderen
We zijn in de laatste maand van het jaar. Vooral de laatste 
dagen van deze maand worden wel de donkere dagen voor 
kerst genoemd. Onder de kerstboom komt iedereen langzaam 
tot rust en bezinning en is er tijd voor een terugblik op het 
bijna verlopen jaar.
2018 zal voor mij als ‘het jaar van het kind’ in mijn herin-
neringen blijven.

De discussie over de verruiming van het kinderpardon 
kreeg zijn hoogtepunt met de bizarre vertoning rond Lili en
Howick. Twee kinderen die uiteindelijk vanwege grote 
maatschappelijke druk in Nederland mochten blijven. 
Ongeveer 400 kinderen wachten nog steeds in spanning 
op barmhartigheid en een verblijfsvergunning. Miljoenen 
kinderen over de hele wereld kunnen we niet helpen, laten 
we alsjeblieft deze 400 kinderen wel helpen!

In de Verenigde Staten van Amerika organiseerden, na de 
zoveelste dodelijke schietpartij op een school, enkele kin-
deren/scholieren een ‘March for our lifes’. Gericht tegen het 
gebruik en de verkoop van wapens. Miljoenen kinderen lie-
pen in maart naar Washington en vroegen op een vreedzame 
manier aandacht voor dit immense probleem. Kinderen die 
politici de weg wijzen naar een betere en veiligere wereld.

De discussie over Zwarte Piet werd over de hoofden van kin-
deren uitgevochten. Ik ben niet tegen Zwarte Piet en ik ben 
niet voor Zwarte Piet. Ik ben tégen de manier waarop deze 
discussie gevoerd wordt en vóór respect van ieders mening 
hierover. Die laatste ‘tegen en voor’ lijken echter geen in-
druk meer te maken. Kijk bijvoorbeeld maar hoe social me-
dia worden gebruikt als een soort riool van de onderbuik. 
Ook de lokale krant doet een stevige duit in het zakje door 
op maandag 19 november jl. te koppen: ‘Pikzwart, geen dis-
cussie!’ Zonder respect voor een afgewogen mening van voor 
of tegen. Het kinderfeest bij uitstek wordt begeleid door po-
litie en Mobiele Eenheid.

Deze zaterdag (22 december) mogen 120 mensen (kinderen 
met hun ouders) met mij mee naar de Winter Efteling. Op 
uitnodiging van de stichting ‘Het Vergeten Kind’ worden deze 
gezinnen een hele dag vrij gemaakt van hun dagelijkse ellen-
de en armoede. Ze kunnen een dag genieten van de wondere 
winter-wereld zonder zich druk te hoeven maken over een 
verblijfsvergunning, de kleur van Piet en of er wel voldoende 
te eten is ‘s avonds.

Zo mijmerend onder de kerstboom over het afgelopen jaar 
lijkt het alsof ik 2018 snel moet vergeten.
Maar dat is niet waar! Op 9 april werd Lukas geboren, mijn 
eerste kleinzoon. Een wonder! Een fantastisch manneke waar 
je op slag verliefd op bent. Voor Lukas en alle kinderen in 
Weert en Nederland ga ik ook in 2019 proberen onze wereld 
een beetje mooier te maken. Doet u mee?

Fijne kerstdagen en een kindvriendelijker 2019! 
Jos Heijmans, 
burgemeester Weert
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Aannemer of  
 ZZP’er ?
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Wanneer u als particuliere of zakelijke opdrachtgever ver-
bouw- of nieuwbouwplannen heeft, zult u wellicht vroeg of laat 
voor deze keuze komen te staan: aannemer of zzp’er. Vaak 
wordt verwezen en gekeken naar de prijs/kwaliteitverhouding. 
Vaak bestaat de indruk dat de prijs bij een zzp’er aanmerkelijk 
lager is (in de praktijk blijkt dit vaak tegen te vallen) terwijl 
hij dezelfde kwaliteit levert. Voor wat betreft de kwaliteit 
kan ik kort zijn. U zult van mij geen slecht woord horen over 
zzp’ers. Het is een fenomeen dat in de huidige economie niet 
meer is weg te denken. En net als bij aannemers zijn er goede 
en minder goede. Sterker nog: om pieken op te vangen, maken 
wij er zelf dankbaar gebruik van. 

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

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

Huisdierenhotel DE HEGGE

Koenderstraat 2 a, Weert

Tel. 0495-524548 • www.dehegge.nl

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

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

Vaak is er door een strakke planning en inzet van voldoende 
personeel zomaar een aantal maanden te winnen in de bouw-
tijd. Dan hebt u niet alleen een goede afweging gemaakt op 
basis van prijs/risico maar blijkt het ook met de prijs/kwali-
teitverhouding helemaal goed te zitten!
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Koenderstraat 2 a, Weert

Tel. 0495-524548 • www.dehegge.nl
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Kerstgedachte
Een ster van daarboven

kwam hier op aarde neer.
Om ons de liefde te brengen,
de liefde van ons lieve Heer.
Kerstmis feest van vrede, 

saamhorigheid en verdraagzaamheid.
Harten gevuld met liefde

verlichten deze donkere tijd.
Samen met ons allen in verbondenheid,

miljoenen sterren, feest van het licht 
verlangen naar vrede op aarde.

Evenwicht.

Henriëtte

Op het moment dat ik haar woonkamer betreed, 
komt de creativiteit me tegemoet. Sfeervol door 
de vele beeldjes, schilderijen en tekeningen van 
de kleinkinderen. Als Henriëtte Doensen (73) ver-
telt dat ze al haar hele leven creatief is, verbaast 
me dat niks. “We hebben vroeger veel armoede 
gekend. Mijn vader werd in de oorlog opgepakt en 
is nooit meer teruggekeerd. Ik was toen nog niet 
geboren. Jaren later hertrouwde mijn moeder met 
Jan Houben, eigenaar van café Biljart op de Kerk-
straat in Weert. Samen hadden ze 15 kinderen, 
waar ik deels voor heb moeten zorgen omdat mam 
veel in het café van Jan meewerkte. Daardoor heb 
ik geen scholing gehad. 

Later heb ik die kroeg, samen met mijn man Loek 
Vleeshouwers, nog overgenomen. Daarna zijn we 
in onze eigen horeca-carrière verder gegaan in de 
kantine van sporthal Boshoven. Na mijn scheiding 
van Loek (1990) ben ik me gaan scholen. Afgestu-
deerd aan de kunstacademie. Daarna nog veel 
workshops gevolgd en inmiddels geef ik zelf cur-
sussen en exposeer af en toe met eigen werk.

Kracht
Mijn wereld stortte in toen onze zoon Chris chro-
nisch ziek bleek. Ondanks de erg goede relatie die 
wij als gezin hebben, besluit Chris om mij en zijn 
twee zussen bewust op afstand te houden. Een 
besluit dat hij iedereen afzonderlijk heeft toege-
licht. Hij wilde ons behoeden voor pijn en leed. 
Ook wilde hij niet verder behandeld worden. Op 
16 september 2016 sterft hij dan ook in ‘eenzaam-
heid’.” Emoties overvallen haar even. Een blik op 
de foto van Chris geeft haar ook weer kracht. “Ik 
heb veel respect voor zijn besluit. Maar als moe-
der voel je je enorm verstoten wanneer je je kind 
niet bij kunt staan in de moeilijkste momenten 
van zijn leven. We hebben hem daarna helemaal 
verzorgd en de uitvaart volledig zelf geregeld. Dat 
was mooi en het voelde goed. Maar daarna was het 
over met me.” 

Dankbaar
Ze vertelt dat ze een jaar lang nauwelijks meer 
leefde. Ze had geen energie, zat grotendeels al-
leen maar in haar stoel. Ze was verbaasd dat de 
wereld doordraaide en dat mensen lachten. Het 
enige dat ze deed, was het graf van Chris bezoe-
ken. “Ik zei tegen mijn dochters: ‘bel maar niet, 
als ik wil, bel ik zelf wel’. Ik heb echt een jaar 
nodig gehad om tot mezelf te komen. Ik vroeg me 
af of ik het wel allemaal goed gedaan had. Maar 
de laatste woorden van Chris, toen ik hem voor 
het laatst zag, waren oprecht: ‘Je bent de liefste 
moeder van de wereld voor me geweest.’  Die on-
voorwaardelijke liefde heeft me de kracht gege-
ven om mijn leven weer op te pakken. En … om die 
boodschap uit te dragen.
Na het overlijden heb ik heel veel geschreven. 
Brieven aan Chris maar ook gedichten over hem en 
over het leven in het algemeen. Ik wilde mensen 

In de herfst van 2016 verliest Henriëtte Doensen haar enige zoon. Hij overlijdt, op eigen verzoek, zonder 
aanwezigheid van zijn familie. Een jaar lang heeft Henriëtte nodig om het verlies een plek te geven en door 
te gaan met haar leven. Na dat jaar pakt ze haar (creatieve) leven weer op en besluit een dichtbundel uit 
te geven. Een boek over liefde, leven en loslaten. Enkele maanden geleden werd de bundel gepresenteerd. 
Henriëtte: “Ik ben trots als ik op deze manier mensen kan aanraken.” Een kennismaking met een sterke vrouw.

uitgelicht

Door Desiré Kappert

raken en wijzen op het delen van liefde. We moe-
ten proberen om met z’n allen verdraagzamer te 
zijn en verder te kijken dan onze voordeur. Help 
je buren, ga het gesprek aan met iedereen, onge-
acht ras of (geloofs)overtuiging en sta klaar voor 
anderen. Met mijn gedichten wil ik deze bood-
schap overbrengen. Samen met Rob en Linda van 
Bullseye heb ik mijn werken gebundeld en voor-
zien van illustraties van mijn schilderijen. Ik ben 
zo trots dat ik dit heb kunnen en mogen doen. Het 
heeft me verder geopend om meer van mezelf te 
tonen. Ik ben zelfs op muziekles gegaan. Iets wat 
ik mijn hele leven al wilde en nu pas durfde. De 
kracht die ik heb ervaren wil ik overbrengen. 

Ben dankbaar voor alles wat wij hier hebben. Want 
je weet immers niet wanneer het jouw tijd is.”

  “Ik moest door met mijn leven” 
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Dichtbundel van Henriëtte Doensen
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 De poort van de Milieustraat gaat 
 open. Vaak staat er al een rij auto’s 
 te wachten. “Gek eigenlijk,” vindt 
Anja. “Als je twee uurtjes later komt, is er geen 
wachtrij meer.” Anja controleert de kaarten en 
moet soms streng zijn als er mensen komen die 
hun kaart inmiddels hebben verbruikt. Tegen 
kinderen onder de twaalf jaar zegt ze dat ze in 
de auto moeten blijven wachten, voor hun eigen 
veiligheid.

 In deze periode van het jaar wordt
 veel groenafval naar de Milieustraat 
 gebracht. Dit wordt niet in bakken 
gegooid maar op een grote hoop. Die hoop moet 
regelmatig aan de kant worden geschoven met 
zulke grote hoeveelheden. Anja gebruikt hier-
voor een zogeheten shovel, ook wel een grond-
verzetmachine genoemd. Anja: “Soms moet er 
met de shovel getankt worden. Dat heb ik een 
keer mogen doen. De blikken van de mannen, 
als ze zien dat er een vrouw achter het stuur 
vandaan komt, zijn onbetaalbaar!”

 Er komt iemand met een grote 
 diepvries op de aanhangwagen. 
 Anja fungeert de hele dag door als 
wegwijzer: in welke container hoort welk afval? 
Ze vraagt aan de man of de diepvries helemaal 
leeg is. “Ja, mijn schoonmoeder zit er niet meer 
in hoor”, grapt hij. Anja is vrijgezel en heeft 
voortdurend aanspraak van vooral mannelijke 
klanten. Op de vraag of Anja veel sjans heeft op 
zo’n dag lacht ze smakelijk: “Daar ben ik tijdens 
mijn werk natuurlijk niet mee bezig, maar ik 
zag ooit iemand die me wel een vlotte gast leek. 
Toen hij dichterbij kwam, zag ik dat het een 
scharrel van jaren geleden was, haha!”

 Als de afvalcontainers vol beginnen 
 te raken moet er plaats gemaakt
 worden. Er wordt een zogeheten 
‘rollpacker’ gebruikt om het volumineuze afval 

in de open containers te verdichten en zo het 
aantal ritten naar de afvalverwerking te be-
perken. Ook de containers waar de matrassen 
worden verzameld, raken aardig vol. Anja en 
haar collega stapelen de matrassen zo efficiënt 
mogelijk op, voordat ze kunnen worden afge-
voerd.

 Er wordt een antiek houten kastje 
 gebracht. Anja helpt de klant om het 
 naar de juiste afvalplek te brengen. 
De mevrouw in kwestie opent nog een keer het 
kastje en slaakt een kreet van vreugde. Ze vindt 
per toeval een trouwring van een overleden 
familielid terug!

 De Milieustraat wordt gesloten. 
 Anja en haar collega’s checken of 
 alles op de juiste manier is opge-
ruimd. Vervolgens maken ze de begeleidingsbrie-
ven voor de vrachten klaar, zodat al het verza-
melde afval op de juiste manier afgevoerd kan 
worden.

 Anja ploft op de bank. Einde werkdag. 
 Haar vrije tijd gebruikt ze graag voor 
 een rondje hardlopen of een wed-
strijdje mountainbiken. Als het maar actief en in 
de buitenlucht is!

 Anja meldt zich op kantoor van de
 Milieustraat. Ze ontmoet haar collega 
 beheerder Will en samen starten ze 
hun dag. Voordat er mensen komen om afval 
te brengen, moet de Milieustraat schoon en 
toegankelijk zijn, dus gaat Anja meteen aan de 
slag.   

 Op de grond onder de ijzeren 
 trappen ligt wat rotzooi, zoals gruis
 dat tussen de traptreden door is 
gevallen. Het is veel werk om tussen en onder 
de trappen te komen. Daar weet Anja een prima 
oplossing voor: ze bestuurt de heftruck en tilt 
daarmee de trappen naar achteren, zodat ze er 
beter bij kan om op te ruimen. 

 Ze luncht met haar collega’s in de
 kantine. Samen met een 
 administratief medewerkster zijn ze 
de enige vrouwen in het mannenwereldje. “Dat 
is hartstikke leuk hoor”, zegt Anja. “Ik word niet 
met fluwelen handschoentjes aangepakt en dat 
vind ik juist fijn. En hier en daar een schunnig 
grapje schroom ik niet!” 

watzoujijdoenmeteendagmet

Door Maartje Derckx

Ze groeide op tussen haar jongere zusje en maar liefst vijf oudere 
broers. Als kind was ze altijd al buiten en naar eigen zeggen een echte 
rauwdouwer. De liefde voor het buitenleven is al vroeg ontstaan. Sinds 
2017 is Anja van Bemmelen (49) werkzaam als assistent-beheerder op de 
Milieustraat en, zo zegt ze: “Daar moet je tegen een grapje kunnen!” We 
mogen een dagje mee naar de meest bezochte straat van Weert.
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“IK BEN ‘ONE OF THE GUYS’”
EEN DAG MET....Anja van Bemmelen 
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De ontmoetingsruimte is het hart van RICK. De ruimte is gezellig en 
kleurrijk ingericht met een balie, annex bar, hoge tafels en dito stoelen, 
coupés en overige meubilair. Links de kunstuitleen, aan de straatzijde een 
verhoogd gedeelte te gebruiken als podium. De sfeer van het oude pand 
is zintuiglijk bepalend voor de manier waarop de ruimte wordt ervaren. 
Ofwel: zó moet een kunstencentrum zijn. De sfeer van vroeger in een 
artistiek jasje, waar je het gevoel krijgt dat je de creatieve en muzikale 
geest de vrije loop kunt laten gaan. 

Een gesprek met Weertenaar Emile Florack (63) is levendig. Uit zijn woorden en 
lichaamstaal spreekt inspiratie, engagement, betrokkenheid en visie. Deze van 
oorsprong technisch bedrijfskundige is sinds oktober 2012 directeur van het Regio-
naal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie in Weert (RICK). Hoe dat zo? Eigenlijk heel 
eenvoudig. Het begon in zijn jeugd met een blokfluit en trommelplankje, dat ging 
enige tijd later over op gitaar en weer wat later op saxofoon en piano. Vader advi-
seerde zoonlief niet de muziek in te gaan, maar een richting te kiezen waar werk in 
was. Dat bleek ook zo te zijn, want als bedrijfskundige heeft Emile grote bedrijven 
in binnen- en buitenland van advies gediend. Muziek bleef echter als rode draad 
aanwezig, met telkens op de achtergrond adviseur, saxofoondocent en vriend Tjeu 
Snoek, wijd en zijd bekend in de muziekwereld. Het was Tjeu die hem attendeerde 
op de functie van directeur bij RICK. De rest is geschiedenis.

Nieuwe locatie
Precies een jaar geleden, december 2017, ondertekende Emile het koopcontract 
voor de nieuwe huisvesting aan de Wilhelminasingel 12 in Weert. Een periode 
van verbouwen volgde, waarna in september 2018 het pand officieel werd 
geopend. Een mijlpaal in het 10-jarig bestaan van dit kunstencentrum. De 
nieuwe locatie is beter zichtbaar, heeft een lange historie en spreekt qua 
uitstraling zeer tot de artistieke verbeelding. Het pand maakte deel uit van het 
Ursulinencomplex in Weert. Het gebouw diende voorheen als huishoudschool en 
hbo-onderwijsinstelling. Daarna werd het bedrijfsmatig verhuurd.   

Door Francis Bruekers

Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie: historisch gebouw versus nieuwe inzichten

eenhuisvertelt

Bijzonder trots is RICK op de popruimte. Deze ruimte is volledig tot 
stand gekomen volgens inzichten van de docenten van Rockplein. Zij 
vormen een zelf organiserend team dat eigenstandig te werk is gegaan. 
Emile Florack zocht naar een moderne manier van bedrijfsvoering en 
arbeidsverhoudingen, waarbij medewerkers een grotere zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en daardoor betrokkenheid kregen. Dat dit leidt 
tot zeer functionele resultaten, blijkt. Rockplein bestaat uit drie 
geluidsdichte met elkaar verbonden ‘cellen’ met lesruimtes en een 
professionele opnamestudio. 
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Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie: historisch gebouw versus nieuwe inzichten

De nieuwe locatie telt 2.000 m2 minder dan voorheen. Door efficiënt en 
meervoudig ruimtegebruik, georganiseerd in tijdsblokken is dat echter geen 
enkel probleem. Mede omdat alle ruimtes zijn voorzien van akoestische 
maatregelen, die – hoewel het in een kunstencentrum mag ruisen en bruisen 
van activiteit – noodzakelijk zijn voor een functioneel gebruik.
Eén grotere ruimte wordt letterlijk bestempeld als ‘multifunctionele 
ruimte’ voor amateurkunst. Hier kunnen koren, ensembles en hafa-orkesten 
repeteren. Hier worden voorspeelmiddagen gehouden en kunnen kleine 
voorstellingen plaatsvinden. De ruimte is te huur voor iedereen.  

eenhuisvertelt

Thuis iets knutselen is leuk, maar is het niet veel leuker om dat met een aantal 
kinderen samen te doen, met iemand die je helpen kan én waar je alle spullen bij 
de hand hebt? Dat dacht RICK ook. Daarom is er nu het Makerslab voor jongeren 
van ca. 12 tot 18 jaar. Het Makerslab voorziet in de behoefte creatief beeldend 
bezig te zijn. Het Makerslab wordt aangeboden in samenwerking met scholen 
in de gemeente Weert en is een van de manieren waarop RICK culturele en 
maatschappelijke doelen invult. 

RICK biedt onderwijs in beeldende vakken, dans, fotografie, theater, zang, taal 
en muziek. Bij het laatste hoort natuurlijk ook slagwerk. De slagwerkruimte is in 
de kelder van het gebouw. Een geluiddichte ruimte waar cursist en docent lekker 
kunnen ‘batteren’ op een scala aan slagwerkinstrumenten. Ook deze ruimte is door 
de docenten zelf ingericht. Tiptop in orde, waar de op hoog niveau presterende 
leerkrachten hun leerlingen de ‘slagen’ van het vak bijbrengen. “Het is een 
geweldige ruimte geworden”, aldus een trotse directeur Emile Florack. 
www.ricknet.nl 
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*Bij aankoop van een Jura espressomachine uit de Z- of J-serie. Geldig van 10 t/m 23 december bij Kaldi Weert.

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

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

“Door de EMS-behandelingen 
(elektrische spierstimulering) 

in combinatie met het SLiMM 
voedingsprogramma

 ben ik 16 kg afgevallen 
en 111 cm omvang 
op de juiste plaatsen 

kwijt geraakt!”

Marion van de Vondervoort
al 5 jaar een zeer tevreden Slender You Fit klant.

Lees het hele verhaal op onze site 
onder de button: 

Actie van de 

maand: 

1e behandeling 

EMS 

voor € 25!

Lees onze
special!

Ringselvenweg 2 6002 SW Weert | 0495 54 52 08
informatie@crematoriumweerterland.nl

www.crematoriumweerterland.nl

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



onze geschiedenis centraal bij de herinrichting 
van het stadspark en zal deze ook een rol spelen 
bij de nieuwe visie op de singels. Ook bij ruim-
telijke projecten in de toekomst wordt gekeken 
hoe onze historie geïntegreerd kan worden. 

Hiermee kan de stad een duidelijkere identiteit 
krijgen. Voor eigen inwoners maar zeker ook voor 
toeristen. Cultuurhistorie blijkt een belangrijke 
toeristische aantrekkingskracht te hebben. Door 
de stadsontwikkelingen van de afgelopen decen-
nia zijn veel van de elementen uit de van Horne-

tijd verdwenen, verborgen of gemarkeerd. Zo 
zijn er winkels gekomen in belangrijke panden, 
zijn poorten verdwenen en is de functie van bij-
voorbeeld de Oelemarkt niet meer zichtbaar. 
Door goed te kijken naar de mogelijkheden die 
er zijn, en deze waar mogelijk terug te brengen, 
wordt het Weerter-DNA weer stap-voor-stap te-
ruggebracht.

‘Wie zijn verleden niet kent, zal geen greep 
krijgen op de toekomst’.                                                         
Golo Mann, Duits historicus in 1909.

Zo was er de zeer uitgebreide Fokpaardenmarkt die 
ooit geïnitieerd is door Philips zelf. Een dag die veel 
bezoekers naar Weert trok. Of de theatermiddag 
van de Aldenborgh die meer vertelde over de 
geschiedenis en de zaken in Weert die een gevolg 
zijn van deze dynastie. We hadden de succesvolle 
musical waar op indrukwekkende wijze het leven 
van Philips werd gevisualiseerd en waarmee 
paralellen werden getrokken met hedendaagse 
problematiek. Of de theaterspeurtocht voor 
basisscholen. Meer dan 3000 kinderen maakten 
op deze manier kennis met onze historie. De 
speciale van Horne-wandeling van de stadsgidsen 
die een groot succes bleek. En dan was er 
nog de herdenking van de terechtstelling, het 
levende stripverhaal, de bijzondere archeologie- 
en monumentendag en een van de laatste 
hoogtepunten, de première van een speciale van 
Horne muziekcompositie. En dit is nog maar een 
kleine greep uit de vele hoogtepunten. Rest nog 
de komst van het blijvende standbeeld van Philips 
als ruiter te paard. (zie hieronder).

Hoe nu verder na dit succesvolle jaar?
De identiteitscampagne ‘Weert Van Horne Stad’

De gemeente wil deze, door de inwoners omarm-
de, cultuurhistorie nu gaan gebruiken als leidraad 
bij ruimtelijke ontwikkelingen in onze stad. De 
identiteit van Weert, die gevormd is in de tijd 
van de Van Hornes, is daarbij van belang. Zo staat 

Reconstructie van de Nijenborgh
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2018 Van Horne Jaar

Weert stond in het jaar 2018 in het teken van Van Horne. Bedoeld om stil te staan bij het belang 
én de invloed van de van Horne-dynastie in de 16e eeuw voor Weert en de Nederlanden. Na een 
initiatief van de stichting De Aldenborgh, heeft de gemeente een grotere bewustwording hiervan via 
educatie en informatie in gang gezet. Daaruit bleek het grote belang van Philips van Horne en wat 
hij betekende voor Weert en de regio. Mooi gevolg was dat vanuit de inwoners van Weert heel veel 
initiatieven kwamen voor activiteiten en nieuwe zaken, die allen te maken hadden met het thema. 

    Van Horne Jaar erg groot succes
Nu verder als Weert Van Horne Stad

Levensgroot ruiterstandbeeld bijna klaar

Momenteel legt kunstenaar Jos Dirix samen met bronsgieter Jos 
Boerekamps de laatste hand aan het beeld van Philips van Horne te 
paard. Het ruiterstandbeeld is 2.60 m hoog en weegt ruim 1000 kg. 
Met dit kunstwerk willen de gemeente en geschiedenisvereniging de 
Aldenborgh een permanente link leggen met de historische rol van Van 
Horne en de hippische ambitie van Weert. Maar tevens als herinnering 
aan het geslaagde Van Horne Jaar. Bedoeling is dat het beeld haar 
definitieve plaats krijgt bij het kasteel ‘Nijenborgh’ aan de Biest, 
waar Philips woonde. Dit kan pas nadat de hier gevestigde houthandel 
Scheijmans verhuisd is. Tot die tijd gaat het beeld op ‘tournee’. Begin 
2019 wordt het onthuld in Brussel, waar Philips in 1568 is onthoofd. 
Vervolgens gaat het langs plaatsen in Europa die betekenis hadden in het 
leven van Philips. Verwachting is dat het ruiterstandbeeld begin 2020 in 
Weert geplaatst zal zijn.

Wandelen en fietsen in de Van Horne Stad 
Het van Horne jaar eindigt, maar Weert van Horne Stad gaat natuurlijk 
door. Ook in 2019 kunt u de van Horne Wandeling boeken. Maar er is 
meer. De wandelgidsen 'Historische wandeling door de binnenstad' en de 
fietstocht 'Rondje Weert' worden in een nieuw jasje gestoken. Splinter-
nieuw is de wandeling 'Weert in de 19de eeuw'. U maakt dan kennis met 
de enorme veranderingen die de stad en haar bewoners  tussen 1860 en 
1950 doormaken, Weert wordt dan wakker!

Wilt u met een groep -familie, vrienden, buurt of bedrijf- op stap met 
een stadsgids kijk dan op stadsgidsenweert.nl.
Tot kijk in Weert, Van Horne Stad.



inbedrijf

”Ondernemen is en blijft mensenwerk”
Kennismaken met de mensen achter 
vhs administraties:

Esther Grosfeld-Slaats (42)
Het team van vhs bestaat uit zes zeer diverse 
mensen. Esther, moeder van twee zonen, is daar 
wellicht de meest veelzijdige van. Ze ondersteunt 
op veel disciplines, zowel op kantoor aan de 
Graafschap Hornelaan als bij de klanten op locatie. 
Esther: ”Die afwisseling in werkzaamheden vind 
ik erg fijn.” Na een jarenlange administratieve 
functie bij VGZ werd het tijd voor iets anders. “Al 
snel kon ik bij Vivian aan de slag. Bovendien was 
dat prima te combineren met de administratie van 
het bedrijf van mijn man, Grosfeld Interieurbouw. 
Zodoende komt mijn ervaring binnen ons eigen 
bedrijf ook van pas bij de relaties van vhs. Ik werk 
hier nu twee jaar en voelde me vanaf het eerste 
begin meteen op mijn plaats. De gemoedelijkheid 
en laagdrempeligheid tussen de collega’s onderling 
stralen wij ook uit naar onze klanten.”

Yvonne Coolen-Kessels (49) 
Zij werkt als eerste personeelslid al ruim acht 
jaar bij Vivian. “Ik had nooit gedacht ooit der-
gelijk werk te gaan doen. Ik heb een lerarenop-
leiding Economie gevolgd, maar al tijdens mijn 
stageperiode kwam ik erachter dat daar mijn 
toekomst niet lag.” Na onder andere als verko-

per binnendienst te hebben gewerkt, kon ze aan 
de slag bij vhs. “Ik heb een aantal vaste klanten 
waarvoor ik meerdere taken uitvoer. De persoon-
lijke contacten met deze klanten vind ik erg pret-
tig. Het bespreken van de jaarcijfers, aangiftes 
en begrotingen geeft ons de mogelijkheid om met 
hen te sparren en mee te denken. We zijn dan 
ook méér dan alleen een administratiekantoor”, 
vertelt de moeder van drie tienerzonen. “vhs is 
NOAB-gecertificeerd. Dat geeft ons de kans om 
bij te scholen. Daardoor zijn we steeds op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen in wet- en 
regelgeving.” Yvonne vindt het geen probleem 
dat het team zo divers is: “Het leuke is juist dat 
wij desondanks heel goed met elkaar overweg 
kunnen.”

Vivian Hoeben-Seerden (46), 
eigenaresse
Geboren op Leuken, getogen op Laar. Een echte 
Weertse dus en vanaf de schoolbanken steeds 
werkzaam in administratieve functies. In 2005 
verhuisde het bedrijf waar ze toentertijd werkte 
naar Noord-Brabant. Ze had er al vaker aan ge-
dacht om voor zichzelf te beginnen. Dit was het 
geschikte moment. “Meer persoonlijke aandacht 
voor de mens achter de ondernemer en zorgen 
dat je klant echt tevreden is, dat waren en zijn 
nog steeds mijn belangrijkste drijfveren.”  Dat 

Esther Grosfeld-Slaats 

Yvonne Coolen-Kessels

Vivian Hoeben-Seerden

Het kantoor van Vivian Hoeben-Seerden 
bestaat al 13 jaar. En nog steeds heeft ze 
veel voldoening van haar werk. “Het verhaal 
achter de cijfers is misschien wel belangrijker 
dan de cijfers zelf. Wat leren we ervan? 
Wat is de impact van de keuzes die een 
ondernemer maakt? De gegevens die wij als 
administratiekantoor verwerken, hebben een 
oorsprong. Om dit samen met de ondernemer 
te bespreken, en zo mogelijk te beïnvloeden, 
is mooi werk. En wel degelijk mensenwerk. 
Daar is ons kantoor erg sterk in”, vertelt 
Vivian. Naast de gebruikelijke administratieve 
ondersteuning op het gebied van boekhouding, 
salarisadministratie, belastingzaken en 
jaarrekeningen is adviseren en meedenken met 
een ondernemer zeker zo belangrijk. “Coachen 
en adviseren neemt een steeds grotere plaats 
in. Wat speelt er in de wereld om ons heen?  
Waar moeten we op letten en hoe blijf ik 
relevant? Zeker ondernemers in het MKB 
stellen dit erg op prijs.” vhs is daarnaast ook 
maatschappelijk erg betrokken. Zo is er extra 
aandacht voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Binnen haar kantoor werken 
twee collega’s die zodoende in een prettige 
omgeving kunnen functioneren en groeien. 
“Een verantwoordelijkheid die eigenlijk ieder 
bedrijf zou moeten nemen”, zegt Vivian. 

28



inbedrijf

”Ondernemen is en blijft mensenwerk”

Graafschap Hornelaan 159, Weert
0495-769 053
www.vhs-administraties.nlVivian Hoeben-Seerden

Cindy Sijmkens- Rademaekers

Geert Heeskens-Reijnen

Mark Hendrikx 

die aanpak werkt, blijkt uit de groei van de afge-
lopen jaren. In 2011 verhuisde vhs vanuit het kan-
toor aan huis naar een kantoorpand aan de Graaf-
schap Hornelaan. Het klantenbestand groeide en 
daarmee ook haar personele bezetting.  Vivian: 
“Ik zoek medewerkers die bij ons en bij onze 
klanten passen. Ondertussen werken we met z’n 
zessen en zijn we een team dat elkaar perfect 
aanvult. Ik ben moeder van drie kinderen maar ik 
kan werk en privé prima combineren omdat het 
‘thuisfront’ mij daarin alle ruimte geeft. Daarom 
kan ik ook veel tijd aan onze klanten besteden 
en ben ik vaak zelfs ook ’s avonds beschikbaar. 
Ik voel me maatschappelijk betrokken, daarom 
bied ik twee mensen met een lichte beperking 
een werkplek en ben ik, na eerdere bestuurs-
functies bij de Voedselbank en MeerderWeert, nu 
penningmeester bij SV Laar. Daarnaast maak ik 
graag muziek en probeer wat tijd voor sport vrij 
te maken. Ik ben er trots op dat ik al die din-
gen kan en mag combineren en daarbij mensen 
in verenigingen, medewerkers maar zeker ook 
ondernemers iets kan bieden.”

Cindy Sijmkens- Rademaekers (44)
Afkomstig uit Stramproy is ze, ook als penning-
meester van de Dorpsraad, begaan met het wel 
en wee in het dorp. Diezelfde betrokkenheid 
toont ze ook binnen vhs. Zij verzorgt voor de 

klanten van vhs de salarisadministratie. “Door de 
groei van de laatste jaren ontstond behoefte aan 
een aparte salarisadministrateur. Sinds drie jaar 
doe ik dit werk met veel plezier. Ik voel me erg 
betrokken bij onze klanten. Dat is de kracht van 
dit kleine kantoor.” Cindy was, voor ze bij vhs 
kwam, al ruim 15 jaar actief op diverse kantoren. 
“Het verschil? Hier ben je geen nummer en onze 
klanten al helemaal niet.” Ook haar echtgenoot 
heeft een administratief beroep, maar hun twee 
dochters hebben toch andere interesses. “Hoe-
wel ze goed zijn met cijfers denk ik dat ze in de 
gezondheidszorg gaan”, lacht Cindy.

Geert Heeskens-Reijnen (56)
Hij is de oudste medewerker in het team en 
heeft ontegenzeggelijk veel expertise in huis. 
Geert werkte jaren als accountant voor diverse 
medische maatschappen toen hij in 2014 werd 
getroffen door een hartstilstand. Totaal onver-
wacht voor een fervent hardloper met wekelijkse 
afstanden van soms wel 60 km. Ondanks een ope-
ratie en revalidatie ging het in september 2015 
opnieuw fout. Een tweede operatie volgde met 
diverse bypasses. Hij werd afgekeurd en beland-
de in de WIA. Dat voelde niet goed voor hem. 
Hij kende Vivian nog als collega-muzikant bij de 
harmonie, dus het contact was snel gelegd. Zij 
bood Geert een parttimebaan waarbij hij in zijn 

eigen vakgebied een belangrijke rol speelt bin-
nen de organisatie. “Je voelt je gewaardeerd, 
krijgt erkenning en blijft actief in je sociale net-
werk. Dat voelde goed na al die gezondheidspro-
blemen. Ik ben Vivian daar erg erkentelijk voor.” 
Naast zijn werk is Geert ook actief als looptrainer 
bij de atletiekvereniging en medeorganisator van 
de Samenloop voor Hoop. Dit toont zijn drive en 
maatschappelijke betrokkenheid.

Mark Hendrikx (32)
Hij woont in Ospel en komt elke dag met de bus 
naar Weert. Omdat hij slechtziend is, kan hij geen 
autorijden en is hij aangewezen op het openbaar 
vervoer of … zijn step. Mark is een fervent stepper 
en legt regelmatig afstanden van 20 km of meer 
af met Maggie (zijn Zwitserse witte herdershond) 
aan zijn zijde. Hij heeft speciale software en een 
camera op zijn bureau die teksten van papier ver-
groot. Zodoende is hij ondanks zijn beperking per-
fect in staat om cijfers of rekeningen te lezen en 
te verwerken. In zijn vrije tijd is Mark modelspoor-
bouwer. In zijn woning in Ospel heeft hij zowel 
binnen als buiten een grote spoorbaan gebouwd. 
Na een mbo-opleiding werkt hij nu al vijf jaar bij 
vhs. Dit tot grote tevredenheid van Vivian en haar 
klanten.  Hij vindt het directe contact met de vas-
te klanten van grote meerwaarde. “Dat maakt het 
werk op dit gezellige kantoor ook zo persoonlijk.”
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seniorenweetjes

Kerst is het feest van ‘Vrede op Aarde’, van 
verzoening en een moment van bezinning. Is dat echt?
Op Kerstavond 1914, tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
werden de wapens in de loopgraven van het 
Westelijke Front even neergelegd. Duitse en Engelse 
soldaten zongen kerstliederen en wensten elkaar 
een prettig Kerstfeest toe. Er werden cadeautjes 
uitgewisseld en Duitsers en Britten voetbalden tegen 
elkaar. Muziek en gelach klonk door het oorlogsgebied 
en er werden gezamenlijk kerstmaaltijden gehouden. 
Na de Kerst werd de oorlog in ere hersteld. Het werd 
de bloedigste uit de wereldgeschiedenis. Bezinning is 
van korte duur.

We gaan massaal naar kerstmarkten en drinken 
Glühwein tot het gezellig wordt. De levende kerststal 
is niet meer dan een attractie met vaak commerciële 
belangen. Serviceclubs organiseren kerstdiners voor 
behoeftigen, de armenbedeling 2.0. Prima hoor, ieder 
zijn meug. Mij hoor je niet klagen. Dat doen anderen 
wel.
Omdat Kerstmis een christelijke feestdag is worden 
kerstvieringen op scholen steeds vaker afgeschaft. 
Mensen met een andere geloofsovertuiging voelen 
er zich niet prettig bij. Net zoals een door de 
schoorsteen zwartgeblakerde Piet door weer anderen 
als kwetsend wordt ervaren. Zelfs een kinderfeest 
wordt door volwassenen tot problematisch 
oorlogsgebied verklaard.

Persoonlijk heb ik niets met Kerk noch geloof. Ik 
probeer wel als een goed mens te leven. Daar heb ik 
geen tien geboden voor nodig en al helemaal geen 
herder die mij in zijn kudde leidt. Daar waar het kan, 
laat ik mij door humor leiden. Is dat ongepast en 
afkeurenswaardig?
Kom op zeg! Je kunt wel overal over zeuren. Breng 
wat lichtvoetigheid en relativering in je leven. 
Youtube staat vol met grappige homevideo’s waarin 
katten in een kerstboom springen, een dronken man 
erin valt, of de hele kerstden in de hens vliegt. Niets 
leuker dan leedvermaak. 
Bij de ‘Lau en Tiny kerstklassiekert’ 
www.youtube.com/watch?v=P3WcK9Y6w28 
lig ik, hoe vaak ik er ook naar kijk, in een deuk. 
Vloekend en tierend hangt Lau de kerstversiering 
op: “God-godver ... d’r lukt hier ook nooit geen ene 
kankerietis! Krijg toch de pestkanker-tering god-
godver, wat een bloedkankerding!” 
Is dit leuk? Ja ik vind het hartstikke leuk!
 
Toch wil ik afsluiten met een citaat uit een 
Kersttoespraak van bisschop Wiertz:
“Religieuzen verdienen alle respect, omdat ze hun 
hele leven in dienst stellen van Christus en zijn Kerk. 
Er gebeuren tegenwoordig, zowel in het traditionele 
kloosterleven als aan de rand ervan, interessante 
dingen.” 
Tijdens de afscheidsmis van dezelfde bisschop Wiertz 
in december 2017 sprak kardinaal Eijk de volgende 
woorden: “Aan de apostelen geeft Jezus de macht om 
onreine geesten, duivels, uit te drijven en alle ziekten 
en kwalen te genezen.” … “Die macht om duivels 
uit te drijven en zieken en kwalen te genezen, met 
name de zonde, geeft Jezus aan de hele Kerk via de 
apostelen. “
Priesters die de macht hebben onreine geesten uit te 
drijven. Wrange woorden in een tijd van gruwelijk 
seksueel misbruik binnen de Kerk. Als het niet zo in- 
en intriest was zou je het nog komisch gaan vinden.  
Een Zalige Kerstmis gewenst?  In ieder geval een 
vrolijk kerstfeest!

KERSTMIS 
EN HUMOR

mensendingen

Ton Adriaens

VRIJDAG 25 JANUARI

Lucretia Sings Gladys
Lucretia van der Vloot

ZONDAG 27 JANUARI

Alle Dagen Feest! 4+
Tijl Damen

Tickets via munttheater.nl/theaterweekend2019

Voor € 10 naar 
het theater!

€ 10

Kinder-voorstelling
€ 5

Kerkstraat 78, Nederweert 
www.bath-living.com

Kom naar onze winkel voor alle aanbiedingen of shop online 
op www.bath-living.com.

Op vrijdag 28 december start onze Vandyck sale met 
aanbiedingen tot 25% op heel veel dekbedovertrekken, 

badjassen en hoeslakens! 

TOT 25% KORTING

SALE



*Voordeel (€ 4.700,-) is gebaseerd op de Renault CLIO-actie: Estate voor de prijs van een Hatchback. Voordeel verschilt per model en uitvoering. Het vermelde voordeel is incl. btw en alleen geldig voor particuliere orders. Check de voorwaarden bij het betre�ende aanbod.  Voordeel 
niet van toepassing op leaseorders. Actie is geldig op klantorders van 1 december 2018 t/m 6 januari 2019. Registratie in 2019 kan gevolgen hebben voor de prijsstellingen. Vraag jouw Renault-dealer voor meer informatie. Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. 
Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden. 
O�ciële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 4,0-5,2 l/100 km, resp. 25,0-19,2 km/l. CO2: 104-118 gr./km

Salon de Promotion tot en met 6 januari 2019 

Tijdelijk een CLIO Estate  
voor de prijs van  
een CLIO Hatchback

Profiteer tijdelijk van voordeel  
tot wel € 4.700,-*.

 

Roermond
Weert
Echt

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

Check vrijblijvend uw inruilprijs op onze eigen actie- en inruilsite www.renault.NU
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