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Gratis 1e oksel-

behandeling!

Bel nu 

voor een afspraak.

Dankzij Pulzzz definitief ontharen heb ik geen 
haargroei meer in mijn gezicht en op mijn 

armen en handen.
De behandelingen zijn pijnloos en betaalbaar. 
Nu de benen nog......dan hoef ik helemaal niet 

meer te scheren. Wat een genot!
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Sinds begin dit jaar zijn horeca-paar Rick Renders 
en Saadia Eddib de trotse nieuwe eigenaren van 
Hostellerie Munten. Deze twee jonge vakmensen 
met frisse ideeën en kennis van zaken zetten de 
samenwerking als horecapartner met het Munt-
theater voort. 

Hostellerie Munten is een begrip in het Midden 
Limburgse Weert. Culinair genieten, gastvrijheid, 
vakmanschap, kwaliteit, en een persoonlijke ser-
vice met oog voor detail. Vanuit deze visie zal het 
bedrijf worden voortgezet met het huidige team. 
Met dank aan de familie Munten die er de afgelo-
pen 19 jaar aan heeft gewerkt om een begrip te 
zijn in deze regio en ver daar buiten.

Rick en Saadia hebben veel ervaring in de horeca. 
Rick Renders: “Van kinds af aan kreeg ik het vak 
met de paplepel ingegeven, zo werkte  ik o.a. bij 
restaurant Onder de Boompjes in Kasteeltje Hat-

tem, Kasteel Daelenbroeck, Oolderhof en meest 
recent Domaine La Butte aux Bois. Saadia – ook 
al jaren werkzaam bij La Butte in Lanaken – en ik 
wilden al langer voor onszelf beginnen. Deze kans 
komt dus precies op het juiste moment.”
De samenwerking met het Munttheater kan dan 
ook alleen maar versterken en biedt perspectief 
voor de toekomst.  Saadia en Rick zullen zeker 
hun eigen persoonlijke stempel drukken op de 
uitstraling en sfeer van de horeca in het Munt-
theater. Maar ze willen er vooral voor zorg dragen 
dat de sinds jaren opgebouwde kwaliteit gegaran-

deerd blijft. Directeur Brigitte van Eck en Hoofd 
Evenementen & Verhuur Yvonne Nies hebben dan 
ook alle vertrouwen in deze nieuwe horecapart-
ners. Yvonne Nies: Samen zorgen we ervoor dat 
de sfeervolle foyer van het Munttheater een 
culturele ontmoetingsplaats is, waar bezoekers 
elkaar vinden voor een praatje en een drankje. 
De theaterzaal en de foyer zijn een uitstekende 
keuze voor een zakelijk evenement, een bedrijfs-
feest of presentatie met een diner of buffet dat 
tot in de puntjes verzorgd wordt door Hostellerie 
Munten.´ 

Hostellerie Munten en Munttheater
Een vertrouwde samenwerking met nieuwe gezichten

www.hostelleriemunten.nl • www.munttheater.nl

Rick Renders, Saadia Eddib, Yvonne Nies en Brigitte van Eck.



“Je ziet die zaal natuurlijk wel eens op de tele-
visie, de Tweede Kamer. Maar ik was er zelf nog 
nooit geweest. Het klinkt misschien kneuzig, maar 
ik vond het super tof! Ik was de jongste van de 
groep die vanuit het CDA Weert meeging. Volgens 
mij was ik twintig. We hadden gesprekken met po-
litici van het CDA en ik mocht in de Plenaire zaal 
zitten. Voor mij was het een fantastische ervaring 
om te zien hoe het er in Den Haag aan toe gaat. 
Je neemt daadwerkelijk een kijkje in de keuken, 
want iedereen daar was gewoon aan het werk. 
Hier wilde ik ook deel van uitmaken! 

Ontstaan 
Op de middelbare school vond ik maatschappijleer 
altijd erg interessant. Thema’s zoals ‘Hoe zit de 
politiek in elkaar?’ en ‘Hoe werkt het rechtssys-
teem?’ trokken mijn aandacht. In het vierde jaar 
van de havo koos ik daarom voor het vak maat-
schappijwetenschappen. Dit vak geeft verdieping 
op maatschappijleer. Op vrij jonge leeftijd volgde 
ik debatten op tv. Met name tijdens de landelijke 
verkiezingen. Zo werd mijn interesse voor politiek 
gewekt. Op een gegeven moment dacht ik: ik wil 
er meer mee doen dan alleen aan de zijlijn toe-
kijken.  

Bijpassende partij 
Na de middelbare school haalde ik mijn HBO 
Rechten diploma en begon ik aan de pre-master 
Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Maas-
tricht. Politiek speelde nog steeds een belang-
rijke rol in mijn leven en ik ging op zoek naar de 
partij die bij me past. Solidariteit en zorgen voor 
elkaar vind ik belangrijk. Dat doe ik ook in mijn 
omgeving. Zorgen voor mijn dementerende opa en 
voor mijn broertje, hij heeft een verstandelijke 
beperking. En als dat zorgen zelf niet lukt, dan 
helpt de overheid. Deze visie past precies bij het 
CDA. Alhoewel de partij gezien wordt als christe-

lijk, speelt dit voor mij geen doorslaggevende rol. 
Het CDA baseert haar standpunten op christelijke 
normen en waarden. In principe is ons hele land 
daarop gebaseerd, omdat iedereen vroeger katho-
liek of protestant was. Toen ik, voor ik bij het CDA 
zat, verkiezingsprogramma’s van het CDA las, zag 
ik standpunten waarvan ik dacht: het is toch heel 
normaal dat je dat soort dingen doet? Dat was voor 
mij de reden lid te worden van deze partij. 

Provinciaal 
Sinds september 2018 ben ik commissielid voor het 
CDA in Weert. Binnen het CDA zijn de lijntjes heel 
kort. We hebben bijvoorbeeld veel contact met de 
afdeling in Nederweert. Daarnaast is het bestuur 
hier erg betrokken met het bestuur van de provin-
cie. Samen met de lokale afdeling koos ik ervoor 
mezelf verkiesbaar te stellen voor de Provinciale 
Staten. Dat vond ik erg leuk, het was een nieuwe 
uitdaging. Ik wil iets voor mensen betekenen. Ik 
vind het heel belangrijk dat ik met mijn stem de 
achterban kan vertegenwoordigen.

Jeugd 
Ik vind het jammer dat de opkomst onder jonge-
ren laag is bij de verkiezingen. Veel beslissingen 
die we maken zijn toekomstgericht. Jongeren zijn 
de toekomst. Je zou dan denken dat ze geïnteres-
seerd zijn in politiek en gaan stemmen. Ik merk 
dat vriendinnen zich er juist in zijn gaan verdiepen 
doordat ik me verkiesbaar stelde bij het CDA. Ze 
dachten: goh, Colette in de politiek. Hoe gaat het 
daar dan in zijn werk? En wat doet ze? Omdat ze ie-
mand kennen wordt het voor hen laagdrempeliger. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd Colette Grijmans (22) beëdigd tot commissielid voor het CDA in 
Weert. En onlangs stond ze bij het CDA op de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. “Ik wil iets 
voor mensen betekenen. Ik vind het heel belangrijk dat ik met mijn stem de achterban kan vertegenwoordigen.”  

Door Laura Mennen

CDJA 
Vooral met de jongerenafdeling van het CDA, het 
CDJA, zijn we bezig jongeren te trekken en de 
stempel dat politiek saai is, te laten verdwijnen. 
Ons doel is: Hoe maken we de politiek interessant 
voor iedereen? Men denkt dat politiek moeilijk is. 
Ik snap dat het aan de voorkant zo wordt ervaren. 
Maar in principe gaat politiek over alledaagse din-
gen, waar iedereen een mening over heeft. 

Jongeren hoeven zich niet overal in te verdiepen, 
alleen in de thema’s die zij belangrijk vinden. Ik 
werk naast mijn studie deeltijd op een advoca-
tenkantoor. Hier houd ik me voornamelijk bezig 
met jeugdrecht. Ik heb te maken met kinderen 
die uit huis geplaatst worden of onder toezicht 
worden gesteld. Omdat ik hier veel kennis van 
heb, verdiep ik me bij de gemeente onder meer in 
de jeugdzorg. Bij de Provinciale Staten was mijn 
hoofdonderwerp maatschappelijk welzijn en zorg. 
Onderwerpen die dicht bij mijn interessegebied 
liggen, zijn eenzaamheid voor ouderen, gezond-
heidszorg en aandacht voor maatschappelijke sta-
ges. 

Toekomst 
Hoe ik mijzelf over tien jaar zie? Ik vind het las-
tig daar antwoord op te geven. Ik hoop in ieder 
geval dat ik verder kan gaan in de politiek. Ik zou 
het gaaf vinden als ik over een paar jaar raads-
lid wordt of Provinciaal Statenlid. Misschien dat 
ik ooit in de landelijke politiek terecht kom. Dat 
is in ieder geval iets dat ik niet uitsluit en waar ik 
voor opensta.”  
 
 
 
 

‘Ik wil iets voor mensen betekenen’ 
talent
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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.

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

ZONDAG 
31 MAART

 OPEN
13.00-17.00 uur

Kerkplein 31- Stramproy
vrijdag koopavond tot 21:00 u.

Angels - Anna van Toor - Brax - Batida - Calvin Klein Jeans - Giordano - Bianco - Gaudi - Bugatti - Jack & Jones - State of Art - Frank Walder 

Antony Morato - Key Largo - Five Units -Baileys - Kocca - Via Vai - Lazamani - Freequent - k-design - Cast Iron - Rinascimento - Culture 

Marie Mero - Elvira - Mac - Street one - Guess - Meyer - Betty Barclay Glamorous - Mos Mosh - No Excess - Garage - Tango shoes - Slater 

Edition - Mosh Mosh - Tommy Jeans - Nikkie - Vanguard - Enjoy - Only - Expresso - PME legend - Vila - Opus - Raphaela - Petrol - Taifun 

Superdry - Tramontana - Senso - Summum - Liu Jo - Geisha - Studio Anneloes - Blue Industry - Comma - Object - Gerry Weber - YaYa - e.a.

- Grootste modezaak in de regio

- 5% vaste klanten voordeel

- Gratis parkeerplaatsen voor de deur

- Alle trendy dames- en 

   herenmerken,onder één dak

- Gratis koffie

EXTRA OPEN ZONDAGEN 7-14-28 APRIL 13.00 - 17.00 u.

Hoge kwaliteit en voor muziekliefhebbers ideaal, geen speakerdoek maar speakermetaal. Geen deuken ed.



Sinds september 2018 is bij Life Style health & 
prevention het project gaan draaien. Pauline 
Jacobs (31) fysiotherapeute van beroep, heeft 
de coördinatie over het nieuwe initiatief dat 
met landelijke subsidie mogelijk is gemaakt. 
Pauline: “Dat mensen door te weinig bewegen 
allerlei klachten krijgen en minder gelukkig 
zijn, is bekend. Niet iedereen is in de zorg op 
de juiste plek, maar velen voelen zich niet 
direct comfortabel in de sport. Voor deze groep 
willen we invulling geven met deze aanpak. 
Praktijkondersteuners van huisartsen, maar ook 
medewerkers van de Thuiszorg, wijkwerkers van 
Punt Welzijn of de Beweegmakelaar gaan mensen 
die ondersteuning nodig hebben, doorsturen 
naar dit project. Dat kunnen mensen met 
overgewicht zijn of bijvoorbeeld mensen die te 
maken hebben met een depressie, hartklachten 
of in een isolement terecht zijn gekomen. Met 
hen heb ik een intakegesprek met een coachend 
karakter waarin ik ze informeer over de kansen 
en mogelijkheden. Indien gewenst, gaan we 
samen invulling geven aan de noodzaak.” 

Pauline gebruikt het intakegesprek ook om risi-
co’s in te schatten en de gezondheid in kaart te 
brengen. Door haar empathie om echt te luiste-
ren, kan ze samen met de deelnemer ontdekken 
waar zijn/haar hart sneller van gaat kloppen en 
waar ze echt gemotiveerd van raken. 
Pauline heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om 
een netwerk op te bouwen met zorgaanbieders 

en beweegaanbieders (bijvoorbeeld sportvereni-
gingen). Na de eerste gesprekken met de deel-
nemers wordt samen gekeken naar de motivatie 
en de interesse van de deelnemer. Hij of zij kan 
kiezen naar welke sport of beweegvorm de voor-
keur uitgaat. Samen met Pauline wordt een plan 
op maat gemaakt. Pauline: “Daarna is het aan de 
trainers van de sportverenigingen (die door ons 
zorgvuldig zijn uitgekozen en waar kwaliteit en 
begeleiding wordt gegarandeerd) om invulling te 
geven aan de mogelijkheden. Iedere deelnemer 
krijgt een beweegplan, afgestemd op zijn of haar 
capaciteiten. Een ‘warme overdracht’ naar de 
sporttrainer gebeurt o.a. met een zogenaamde 
‘zachte landing’ waardoor de deelnemer warm 
en respectvol wordt opgevangen. Voor de duide-
lijkheid, ze moeten wel zelf een (kleine) bijdrage 
doen, maar dankzij de subsidie kunnen we ieder-
een in de gelegenheid stellen om te starten.”

Bewegen op Recept zorgt voor
 begeleiding op maat

“Het gaat in eerste instantie over een traject 
van 12 weken. Hierna heb ik een evaluatiege-
sprek waarbij we kijken of iemand door wil gaan 
en op welke manier. De meeste mensen hebben 
dan inmiddels zoveel baat bij het sporten dat ze 
zich veel lekkerder voelen, pijnklachten af zijn 
genomen, ze horen weer ergens bij en ze halen 
voldoening uit het sporten. Daarnaast ervaren 
ze natuurlijk dat hun conditie vooruit is gegaan. 

“Voor mensen die bewegen hard nodig hebben en die tussen wal en schip vallen, zijn we vorig jaar gestart met 
een nieuw concept. Wij willen die groep namelijk helpen om een eerste stap te zetten naar meedoen in de 
maatschappij en een betere gezondheid. Onder de naam ‘Bewegen op Recept’ draait het project in de wijken 
Boshoven en Fatima dat een brug slaat tussen de zorg en de sport”, vertelt projectleider Pauline Jacobs.

inbedrijf

Door Desiré Kappert

Maar het belangrijkste is de zingeving die ze zijn 
gaan ervaren en het weer ‘meedoen’ in combina-
tie met de gezondheidsverbetering. Na 26 weken 
volgt een afrondend gesprek en besluiten we om 
mensen los te laten met het vertrouwen dat hun 
nieuwe leefstijl een patroon is geworden.”

Een van de deelnemers is Louis (62). “Ik ben nu 
7 weken bezig en voel me fitter en slaap beter. 
De adrenaline, of een ander stofje dat vrijkomt 
tijdens het sporten, voelt naar meer. Het was 
wel even oppakken. Ik ben over de streep ge-
trokken door het gesprek met de praktijkon-
dersteuner en de intake. Ik heb toen getwijfeld 
tussen zwemmen & fitness. We sporten nu met 
een vaste groep, steeds dezelfde trainer en on-
geveer dezelfde leeftijdsgenoten. Door het be-
wegen ben ik kilo’s afgevallen en wat gezonder 
gaan eten. Ik ga zeker door. Ik wil je aanraden, 
ga ook bewegen. Het doet je echt goed.”

Pauline: ”Louis is een voorbeeld wat sporten met 
een mens kan doen. Er was vooraf enige twijfel, 
maar al snel kreeg hij in de gaten hoe prettig het 
is. Mensen ontmoeten anderen, zijn onderdeel 
van een groep en het geeft invulling aan hun dag. 
Allemaal zaken waardoor mensen ook mentaal 
een verandering/verbetering doormaken. Want 
uiteindelijk is dat het doel, dat mensen zich – op 
eigen kracht – beter gaan voelen en dat in stand 
houden.”

Samen bewegen motiveert om 
te bewegen

Bewegen op Recept geldt voor mensen binnen 
alle leeftijdscategorieën, die nog niet bewegen 
en moeite hebben om de eerste stap te zetten. 
Mocht je zelf overwegen of het iets voor jou is of 
juist voor iemand in je omgeving? Neem dan eens 
contact op of praat er over met bijvoorbeeld de 
praktijkondersteuner. 

Voor meer informatie of mogelijkheden kun je 
naar: www.bewegenopreceptweert.nl  
of bel met Pauline Jacobs (0495) 54 37 10.

 Bewegen op Recept
inbedrijf

Niels Peulen (35) is al jaren verbonden aan Punt 
Welzijn en is nauw betrokken bij het beleid op het 
gebied van beweegmogelijkheden. “Punt Welzijn 
is zo breed en biedt zoveel mogelijkheden om 
mensen bij te staan en te begeleiden. Wij wijzen 
niet met het vingertje maar stimuleren en onder-
steunen. Binnen onze organisatie hebben we 12 
combinatiefunctionarissen. De combinatie zit in 
het bruggen bouwen tussen verschillende domei-
nen. Bijvoorbeeld  tussen de mensen en vereni-
gingen en scholen. De drempels weghalen door 
mensen te begeleiden en te introduceren in de 
mogelijkheden. “ 

Debbie Wismans (31) is al jaren combinatiefunc-
tionaris, onder andere als vakleerkracht bewe-
gingsonderwijs. “We constateren de laatste jaren 
een toename van overgewicht bij leerlingen. Dat 
komt omdat kinderen veel minder bewegen/bui-
ten spelen dan vroeger, maar ook door een (te) 
slecht leef-, eetpatroon. Wij stimuleren en en-
thousiasmeren de kinderen en omdat we ze ook 
het sporten en bewegen in en rondom school of 
bij verenigingen aanbieden, kunnen ze ook buiten 
schooltijden sportief bezig zijn. Maar we monito-
ren ook tijdens de gymlessen. Als we bij kinderen 
motorische achterstanden of te veel overgewicht 
signaleren, kunnen we hen via de leerkrachten en 
ouders ondersteuning aanbieden. Ook de ouders 
kunnen eventueel begeleid worden als het om een 
andere leefstijl gaat. We stimuleren scholen om 
bijvoorbeeld meer fruit aan te bieden en onge-
zonde drankjes uit de scholen te weren.”

“Sport en bewegen maken je fitter,
 blijer en gezonder”

Niels vult Debbie aan: “Punt Welzijn organiseert 
ook tal van sportieve beweegactiviteiten. De 
Urban Sporttour, Straatvoetbaltoernooi, Sport-
week, Lekker fit Week en Dag van de Sport. Omdat 
we naast onze beroepskrachten jaarlijks beschik-
ken over 40 studenten van diverse sport- en bewe-
gingsopleidingen, is ons aanbod erg breed.”
Naast kinderen van basis- en voortgezet onderwijs 
is Punt Welzijn ook erg actief om volwassenen die 

hulp nodig hebben te ondersteunen. Esther van 
den Bor (38) is Beweegmakelaar. “Door diverse 
omstandigheden (denk aan armoede, lichamelijke 
en/of geestelijke beperkingen enz.) kunnen men-
sen in een isolement komen. Het gevolg kan zijn 
dat zij niet of nauwelijks meer in beweging komen 
en zich daardoor steeds slechter voelen. Door met 
deze mensen in contact te komen (doorverwijzin-
gen van o.a. gemeente, WMO, huisartsen) kunnen 
we gaan kijken wat ze nog wel kunnen en ze sti-
muleren om weer in beweging te komen. Op hun 
eigen niveau en wensen. Omdat ik zelf door een 
beperking in een rolstoel zit, kan ik makkelijker 
mensen motiveren en overtuigen dat je met inzet 
en doorzettingsvermogen een ander leven kunt 
opbouwen. Vaak merken mensen snel het effect 
van bewegen of sporten.” (zie kader)

   “Als we het samen doen, komen 
we verder”

Vol overgave vervolgt Esther: “Ik ben nu drie jaar 
bezig en heb ruim 225 mensen begeleid. Van en-
kele maanden tot een jaar. Daarna kunnen ze vaak 
zelfstandig of met een ‘beweegmaatje’ verder. 
Door meer te bewegen of te sporten, voelen men-
sen zich veel lekkerder, hebben ze meer lucht, 
meer zin in het leven en ze hebben vaker een soci-
aler leven gekregen. Dat is de kracht van positieve 
gezondheid.” 
“Bewegen is echt een medicijn”, verklaart Niels. 
“We zijn in Weert uniek met het netwerk dat we 
hebben opgezet, o.a. met 'Weert in Beweging'. 
En in de samenwerking met de scholen, sport-
verenigingen, zorg, kinderopvang en overheid.” 
Maar Punt Welzijn wil nog meer maatschappelijke 
aandacht voor het probleem. Niels: “Ongezond le-
ven wordt vaak ervaren als goedkoper dan gezond 
leven. Goed eten kopen, eten bereiden, sporten 
e.d. brengen kosten met zich mee. Daarnaast ma-
ken het ongezonde aanbod in de supermarkten en 
de vele reclames over ongezond eten dat mensen 
te veel in de verleiding komen. Ik vind het een 
taak van de landelijke overheid om hier meer aan 
te doen.” 
Met hun aanpak, de vakkundige combinatiefuncti-

“Bovenstaande uitspraak geeft aan dat veel mensen het moeilijk vinden een gezondere leefstijl te volgen.” 
Dat zegt Niels Peulen, coördinator bij Punt Welzijn. Deze welzijnsorganisatie is de laatste jaren zeer 
actief betrokken bij de (on)gezonde leefstijl van mensen. Zo stimuleren en begeleiden ze kinderen en 
volwassenen om meer te sporten en bewegen. Daardoor wordt de lichamelijke en geestelijke fitheid van 
de mensen bevorderd. “In beweging voor nu en later”, is het motto waarmee Punt Welzijn zowel kinderen 
als volwassenen ‘aan de hand neemt’ om gezamenlijk de leefstijl te veranderen.

onarissen en de beweegmakelaar wil Punt Welzijn 
mensen laten weten wat er aangeboden wordt en 
welke (goedkope) mogelijkheden er zijn om iets te 
doen aan een gezondere leefstijl om je daardoor 
veel beter te gaan voelen.

“De stap naar gezond(er) leven 
             is kleiner dan je denkt” 

Desiré Kappert

Nathalie Smit (49)
“Ik heb al jaren last van het chronisch 
pijnsyndroom en fibromyalgie waardoor ik 
nauwelijks meer sportte en bijna geen beweging 
had. Dat leidde tot overgewicht, depressiviteit 
en veel thuis zitten. Het moest anders, maar 
ik wist niet wat of hoe. Via een deelnemer van 
de gymclub kwam ik in contact met Esther van 
den Bor als beweegmakelaar. Er was direct 
een klik. Ik ben ingestapt bij haar sportgroep 
en train daar sinds augustus elke week mee. 
Ik moest van heel ver komen, maar Esther is 
zo betrokken en iemand die heel graag wil 
helpen. Ik kon mijn verhaal kwijt en voelde snel 
vooruitgang. Het groepje is erg laagdrempelig 
en heel respectvol. Ik train nu een half jaar mee 
en voel me veel fitter, mijn conditie is enorm 
vooruitgegaan, ik kan weer fietsen en heb veel 
nieuwe contacten opgedaan. Daarnaast ben ik 
– mede door een maagverkleining – ruim 25 kg 
kwijtgeraakt. Ik ben het sporten inmiddels aan 
het opvoeren en Esther is hierin nog steeds erg 
belangrijk voor mij.”
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Appele Sjef
Deze boerderij is één van de eerste met betonnen 
vloeren en betonnen draagconstructie. Appele Sjef, 
ofwel aannemer Sjef Scheijven uit Nederweert, 
was in 1955 degene die het pand mede daardoor 
eeuwigheidswaarde gaf. Bij de verbouwing in 2004 
is de dragende betonnen zuil blijven staan. Omdat 
de huidige bewoners veel licht in huis wilden, 
werd een gedeelte van het dak voorzien van glas. 
Het geheel wordt decoratief ‘ondersteund’ door 
de lelijkste maar daardoor meest decoratieve 
eikenbalk, van molenbouwer Adriaens uit Weert. 

Wonen in een heerlijk straatje op Schoor! 
    Corry Franssen: “Het is hier zo fijn!”

eenhuisvertelt eenhuisvertelt

Werk @Home
Corry werkt thuis. Haar werkkamer is de oude ‘gooj 
kamer’ van vroeger. Inclusief authentieke schuifdeuren 
en schouw, naar origineel voorbeeld nagemaakte 
raamkozijnen, bakelieten schakelaars en glas-in-lood-raam 
vakkundig ingepast tussen twee ruiten.

Voormalige paardenstal
Achterin de boerderij stond eens het paard van de familie. Het had daar een 
mooie stal met een grote voederbak en een staldeur, uitkijkend op de boomgaard 
en de boerderijen in de omgeving. Een idyllisch geheel. Nu is de paardenstal het 
creatieve domein van Corry. Daar verzamelt en knutselt zij decoratieve stukken 
voor binnen en buiten. De oude keukenkast van schoonma dient als opslagkast, een 
oude tafel als werkblad. Niets aan de ruimte is veranderd, er is alleen creativiteit 
en inspiratie aan toegevoegd. 

Corry Franssen geniet zichtbaar als zij naar de mooi aangelegde tuin kijkt. Een 
wellness-oord bijna, met zwembad, sauna, gezellige tuinkamer en mooi terras. 
Wat Corry zeker zo fijn vindt aan het huis op Schoor (Nederweert), zijn de bloe-
mentuin, de moestuin en de boomgaard. 
Huis en haard van de familie Franssen ademen charme en historie, met mooie 
authentieke details zoals de oude pekelbak in de kelder. De voorgevel van het 
pand is gelijk gebleven. De grote tuindeur aan de achterzijde geeft prachtig 
zicht op de tuin. Daardoor is het verstrijken van de seizoenen altijd dichtbij. 
Leven met de seizoenen is voor Corry en haar man een belangrijk gegeven. 
“Niks uit de groentetuin en de bongerd wordt weggegooid. We verwerken alles 
zelf en genieten van elk gewas.”
De woning en hun bewoners stralen uit dat hier bewust wordt gewoond. Bewust 
van de omgeving, van hun eigen kunnen en van de vergankelijkheid der dingen.

Door Francis Bruekers

Corry’s domein
De keuken is het domein van Corry. Zowel beroepsmatig als ontwerper van 
keukens, als hobbymatig. Corry is namelijk fervent keukenprinses. Van alle 
heerlijkheden die zij in het voorjaar zaait en plant in haar tuin, ontspringt niets 
de dans. Alles wordt verwerkt tot heerlijke gerechten, soepen en sauzen. Op 
het moment van het interview staan de tomaten en paprika’s te ontspruiten 
in plastic bakjes voor het raam. Corry heeft een grote kennis van bloemen, 
planten en vruchtgewassen en kan samen met haar man intens genieten van 
alles wat de tuin opbrengt. 

Ingenieuze balkenconstructie
Bij ‘Laote’ stond vroeger een bakhuis en een schuur uit 1750, met rechts een boerenwoning. 
Tijdens het oorlogsoffensief in 1944 liep de schuur oorlogsschade op, maar bleef overeind. 
In 1955 werd aan de linkerzijde van de schuur een boerderij gebouwd met woonhuis, 
stal en hooizolder. Deze boerderij is het geboortehuis van Wim Franssen, Corry’s 
echtgenoot. De oude boerderij werd vervolgens afgebroken. Het bakhuis werd herbouwd in 
Openluchtmuseum Eynderhoof. Tot in 2002 bewoonde schoonmoeder de boerderij. Na een 
grondige verbouwing betrokken Corry en Wim in mei 2004 het pand. Zij maakten er een 
heerlijk comfortabele en hedendaagse gezinswoning van. Bijzonder aan de woning is de 
zeer ingenieuze balkenconstructie met handgekapte eikenbalken, die het huis aan de schuur 
verbindt. 

Relikwieën aan een blauw plenkske
Toen Corry en Wim het pand in 2003 kochten, begonnen zij aan een grote 
opruimbeurt. Her en der vond Corry oude kostbaarheden. Ook de grond rondom 
hun huis bevatte allerlei bijzonderheden. Al deze historische materialen heeft 
Corry als relikwieën uit een ver verleden bij elkaar geplaatst op en aan een 
oud plenkske in de vliegen werende kleur blauw, afkomstig van een voormalige 
keukenschouw. Een schaeperschöpke is een van de opvallendste vondsten, 
uit de tijd dat een schaapsherder (schaeper), die met een kudde schapen de 
gronden van de familie Franssen begraasde, in het bakhuis verbleef. 
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J.O.U.W.verhaal

Veerkracht
Marlie’s praktijk heeft de naam Resilience, ofwel 
veerkracht. “Het is de kracht die nodig is om ge-
beurtenissen op je pad te ervaren en te verwer-
ken om daarna weer in balans te komen. Mensen 
met burn out zijn de balans kwijt, als gevolg van 
verminderde veerkracht om de gebeurtenissen om 
hen heen een plaats te geven. De verbinding is 
weg tussen emotie, lichaam en geest. ’s Nachts 
worden de indrukken van overdag verwerkt. Als 
dat niet goed lukt en je wordt telkens ’s ochtends 
moe wakker, is dat een signaal voor jezelf.” Marlie 
spreekt uit ervaring en heeft in het verleden veel 
baat gehad bij de hulp die zij kreeg toen zij het 
door omstandigheden moeilijk had.

“Mensen ervaren bij een burn out vaak een gevoel 
van te veel moeten, te weinig tijd voor jezelf, te 
hoge werkdruk of te weinig mogelijkheden om je-
zelf te ontplooien. Het lichaam krijgt te weinig 
gelegenheid om het zelfhelend vermogen zijn 
werk te laten doen. Door maatschappelijke of so-
ciale druk proberen mensen toe te komen aan per-
soonlijke en andermans verwachtingen. Daardoor 
loopt de persoonlijke accu op den duur leeg en 
wordt het mentale mechaniek te veel opgedraaid. 
Uitval staat dan vroeg of laat te gebeuren.”

Twintigers met burn out
Marlie ontvangt in haar praktijk cliënten van divers 
pluimage en leeftijden met onder andere burn out 
klachten. “Het zijn steeds vaker jonge mensen die 
burn out klachten ervaren. Tegenwoordig zijn het 
zelfs twintigers die bij mij komen voor counseling. 
Feit is dat een kwart van de jongeren onder de 
25 te kampen heeft met een burn out. Iedereen 
is constant in de weer en in beweging. Mensen 
nemen te veel informatie op per dag en zijn te 
veel naar buiten gericht. Vergelijk het met eten. 
Als je iedere dag te veel eet, heb je daar op een 
gegeven moment lichamelijk last van. Hetzelfde is 
het met te veel mentale prikkels: je geest wordt 
overbelast. Je hoofd staat continue ‘aan’, terwijl 
even niets doen en lummelen juist zo waardevol 
kan zijn.”

Dit is wat ik wil!
Vroeger wilde Marlie maatschappelijk werkster 
worden. Dit werd haar door een beroepskeuze-
adviseur afgeraden. Oké, dacht Marlie, dan word 
ik bibliothecaresse. Haar ouders vonden dat niet 
goed, omdat daar geen werk in te vinden zou zijn. 
De keuze viel op een deugdelijke meao-opleiding, 
waarna Marlie werk vond bij een notariskantoor. 
Hier werkte ze 28 jaar. Gedurende al die jaren 
voorvoelde ze dat dit het niet was. Zij wilde 
mensen helpen. De economische crisis bracht uit-
komst. Zij werd ontslagen. Waar dat voor de een 
vervelend is, was dat voor Marlie op den duur een 
zegen. “Alle stappen die je zet en alles wat je 
overkomt, gebeurt met een reden. Hoe je er mee 
omgaat, bepaal je zelf.” En aldus trok Marlie de 
stoute schoenen aan en begon in 2007 naast haar 
nieuwe baan aan een opleiding counseling. Toen 

Marlie Laveaux (56) uit Weert ontwikkelde een unieke yoga-therapie, geschikt voor de aanpak van 
onder andere burn out. Bestaande uit een combinatie van vragenlijsten, gesprekstechnieken en 
lichaamsgerichte oefeningen die tezamen holistisch werken. “Door lichaam en geest in beweging en 
verbinding te brengen, komen mensen weer in balans.” 

zij voor de tweede maal ontslagen werd als gevolg 
van de crisis, schoolde zij zich tot yogadocent. 
“Het uitvoeren van beide disciplines is geweldig. 
Ik ben blijer dan ooit. Dit is wat ik wil. Dit is wat 
ik kan!” 

Unieke vorm van yoga-therapie
Marlie geeft yogalessen in Meijel, Tungelroy, Stram-
proy en Weert (in Cwartier). Counseling en indivi-
duele begeleiding gebeurt in de praktijkruimte bij 
haar thuis. Toch bleef er iets knagen. Marlie zocht 
naar een manier om counseling en yoga niet al-
leen aanvullend aan elkaar te laten zijn, maar te 
integreren in één behandelmethode… “omdat de 
persoonlijke balans niet alleen lichamelijk of al-
leen mentaal hersteld kan worden.” Uiteindelijk 
vond Marlie de sleutel tot een unieke vorm van 
yoga-therapie, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van body-heart-mind technieken. “Deze vorm van 
therapie werkt op diverse innerlijke lagen. Het 
gelukkigst ben je als alle lagen in evenwicht zijn. 
Yoga-therapie is zeer geschikt voor persoonlijke 
groei, als je voelt dat je vast zit en je een zachte 
helpende hand kunt gebruiken.”

Behandelingen bij Resilience worden niet ver-
goed. Het tarief is echter vriendelijk. 

www.yoga-counseling-weert.nl

Werken aan persoonlijke 
         balans via 
unieke yoga-therapie 

    Resilience: 
praktijk voor yoga & counseling

Door Francis Bruekers

“Beschouw een bezoek aan een counselor 
als een cadeau voor jezelf, open je hart 

en toon lef. Ook ik heb moeten leren om te 
geloven in mezelf en me over te geven aan 
het grotere geheel. Weerstand helpt je niet 
verder. Overgave lucht op, breekt blokkades 

af en laat energie weer stromen.”

EP:Tummers: dé grootste 
elektrovakspeciaalzaak van Limburg!
EP:Tummers bestaat ruim 96 jaar en is daarmee een van de oudste 

en grootste elektrovakspeciaalzaken van Limburg. EP:Tummers 

was al vertegenwoordigd in Roermond, Panningen, Tegelen, Echt, 

Heythuysen en Horst. Onlangs is er een enorme nieuwe, moderne 

MEGASTORE geopend in Weert, naast de Gamma. Deze megastore 

is een lust voor het oog en biedt een sensationele winkelbeleving. 

Zo zijn er prachtige tv-corners te bewonderen, kunt u het mooiste 

geluid ervaren in de audio-ruimtes, een lekker kopje koffi e drinken 

in de koffi ewereld of een live productdemonstratie of kookworkshop 

bijwonen.

Bij EP:Tummers koopt u zonder zorgen. U kunt erop vertrouwen 

dat alles perfect en vakkundig voor u wordt geregeld. Kenmerkend 

voor alle medewerkers is de grote deskundigheid en de uitge-

sproken klantgerichte mentaliteit. Wij helpen u graag en snel - óók 

op zondag of op een drukke koopavond. Alle winkels zijn 7 dagen 

per week geopend. Kortom, EP:Tummers is enthousiast, gastvrij & 

betrouwbaar!

Eigen Service Center
In het EP:Tummers Service Center kan iedereen terecht voor 
allerlei technische vragen en voor de aankoop van accessoires, 
installatiemateriaal en onderdelen. Is uw apparaat stuk? De handi-
ge techneuten in het Service Center voeren reparaties uit terwijl u 
geniet van een heerlijk kopje koffi  e. Kan het apparaat niet meteen 
worden gemaakt, dan wordt u een vervangend product aangebo-
den of u krijgt een gratis leentoestel voor in de tussentijd.

Unieke Inruilactie!
U profi teert nu tijdelijk van een unieke inruilactie bij EP:Tummers. 
Wanneer u uw oude, energieverslindende wasmachine of droger 
inlevert ontvangt u namelijk een enorme korting op de aanschaf 
van een nieuwe wasmachine of droger. De korting kan oplopen 
tot wel €200! Ook niet-werkende wasmachines en drogers mogen 
worden ingeruild. Heeft u geen zin om zelf met de machines te 
gaan slepen? Geen probleem, wij halen ze graag bij u op.

7 dagen per week geopend
Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al uw aankopen, vragen of technische assistentie. Zelfs op zondag!

Gratis bezorging
Wij leveren uw aankoop altijd gratis bij u thuis met onze eigen vakkundige, bezorgdienst.

Niet goed, geld terug garantie
Wij doen niet moeilijk over terugbrengen of ruilen. U heeft altijd 14 dagen bedenktijd.

Tummers Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

Weert
Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

1500
 m

2

NIEUW
IN WEERT!

www.eptummers.nl

NIEUW!

Unieke Inruilactie!

Wij leveren uw aankoop altijd gratis bij u thuis met onze eigen vakkundige, bezorgdienst.

Hoge korting bij inruil van uw oude wasmachine of droger!INRUILACTIE!
WASSEN & DROGEN

Naast de 
  Gamma!

Bespaar fl ink op uw was- en droogkosten!
Waarom zou u uw bestaande wasmachine of droger vervangen 
voor een nieuwe? Om te drogen en wassen is er water, elektriciteit, 
wasmiddel en wasverzachter nodig. Nieuwe machines verbruiken hier 
steeds minder van. Op de lange termijn kan een model dat duurder is 
in de aanschaf dus toch voordeliger zijn. Zo is een warmtepomdroger 
bijvoorbeeld veel zuiniger dan een normale droger doordat deze de 
warme lucht hergebruikt. Bovendien is het beter voor het milieu!
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Waar krijg je nog tafelzeil en waar vind je fleurige plakfolie om de binnenkant van keukenkastjes mee 
te bekleden? Waar ligt dat gewoon naast de schroefjes, de bouten en de boren? Waar vind je in één 
winkel tuingereedschap én trendy behangboeken? Waar kun je à la minute plankjes laten zagen voor 
je vogelhuisje én tegelijkertijd zonwering of rolluiken bestellen voor je eigen huis? Waar bestel je een 
schuifkast op maat, regel je een nieuwe look voor de trap en laat je meteen je (auto)sleutels bijmaken? 
Laat je verbazen over het grote aanbod van Hubo Duijts in Nederweert; een winkel waar je gewoon zélf 
naar toe moet, waar je gratis voor de deur kunt parkeren en waar je direct wordt geholpen. 

Toen eigenaar Marcel Duijts eind 2015 aan mede-
werker Hans van Deursen vroeg om de zaak over te 
nemen, hoefde Hans daar niet lang over na te den-
ken. Wel wilde hij de tijd krijgen om zich te kun-
nen ontwikkelen in de zakelijke kant van het be-
drijf. Een jaar later, in 2017, overhandigde Marcel 
officieel de sleutel aan Hans en Petra van Deursen. 

Hubo-DNA
Hans (52) en Petra (47) hebben sinds die tijd een 
dubbel paspoort. Vanzelfsprekend dat van de Ne-
derlandse staat, maar ook dat van Hubo. De fran-
chisegever bracht een ‘paspoort’ uit met daarin 
het Hubo-DNA. Dat DNA leven Hans en Petra na 
alsof zij nooit anders hebben gedaan.  

Het Hubo-DNA is overigens iets wat alle medewer-
kers van huis uit hebben: de bereidheid om klan-
ten te helpen bij het maken van een keuze, te ad-
viseren over materialen en het uit handen nemen 
van een karwei, groot of klein. ‘Ontzorgen’ als het 
ware. Hoe je het ook wendt of keert, je gaat er 
altijd goedgemutst de winkel uit, omdat je er bent 
geholpen. Op een gewone laagdrempelige manier 
en zonder poeha. Wil je misschien toch iets an-
ders dan het aanbod in de winkel, dan is dat geen 
probleem. Hubo Duijts in Nederweert is dan wel-
licht wél jouw winkel voor alle andere klussen en 
doe-het-zelfmomenten. Want, en dat staat mooi 
verwoord in het DNA-paspoort, Hubo is er voor 
de beginner, de linkshandige en de leerling, maar 
zeker ook voor de ervaren doe-het-zelver en de 
klusexpert. Dus ook voor jou.

Vertrouwd gevoel
Je voelt je er al snel vertrouwd. Dat komt niet in 
de laatste plaats door het personeel, dat gemo-
tiveerd het werk doet. Hans: “Voorheen bestond 

ons personeel alleen uit mannen. Sinds zomer 
2018 zijn daar twee dames bij gekomen: Karin 
Wulms en Esther Veugen, bekend van het voorma-
lige verf- en behanghuis Poell in Nederweert. Ik 
moet eerlijk bekennen: de sfeer is er nog beter op 
geworden. De dames geven kleur aan onze zaak, 
mede door hun vakkundige inbreng.”

Karin en Esther hebben beiden veel ervaring in de 
advisering en verkoop van raamdecoratie, meng-
verven en behang. Samen met de mannen in het 

team zijn zij aanspreekpunt in de winkel. 
Vaste klanten van Hubo Duijts kennen Corné Heber 
en Johan Feijen. Zij zijn beiden bijna 20 jaar in 
dienst bij Hubo Duijts en kennen de winkel als hun 
eigen gereedschapskist. Zij weten op iedere vraag 
een antwoord en hebben voor ieder probleem een 
praktische oplossing. Leo Mooren is sinds anderhalf 
jaar degene die meet, installeert en monteert bij 
de klant. Vrijwilliger Daniël Bergh is de helpende 
hand op de achtergrond. Klusjes in de zaak of op 
karwei zijn bij hem in goede handen. 

Staand van links naar rechts: Daniël, Luuk, Johan, Karin, Stijn, Corné en Hans. Zittend Petra, gehurkt: Leo en Esther.

watzoujijdoenmet

Hubo Duijts in Nederweert geniet een groot 
vertrouwen van de klanten, zowel in de winkel 
als op karwei. Daar zijn ze trots op. Al meer 
dan 35 jaar! Hans: “Wij kennen de mensen en 
de mensen kennen ons. Dat is wat onze klanten 
waarderen.” 

Eigenaar Hans kan bogen op 35 jaar ervaring in 
advisering en montage van allerhande zonwering. 
Vanaf zijn 16e loopt hij mee in deze business. 
Voorheen bij diverse andere werkgevers, sinds 
2009 bij Hubo Duijts. Petra werkte voorheen in de 
verpleegzorg. Nu is zij vrijwilliger bij organisaties 
voor kinderopvang en dagverzorging. Daarnaast 
doet zij de administratie en de commerciële werk-
zaamheden bij Hubo. De omslag van verpleegzorg 
naar een zakelijke commerciële omgeving was een 
grote. Petra: “Gelukkig heb ik veel ondersteuning 
gehad van Marcel en Marion. Nog steeds kan ik bij 
hen aankloppen voor raad en daad.” 
Behalve enthousiast Hubo-eigenaar zijn Hans en 
Petra ook de trotse ouders van Luuk (19) en Stijn 
(16). Deze jongens vinden het hartstikke leuk om 
mee te helpen in de zaak en zijn er dan ook met 
grote regelmaat te vinden, in de kenmerkende 
Hubo-outfit wel te verstaan. 

Nieuwe huisstijl
Als er ooit toevallig een goed moment was om de 
huisstijl enigszins om te gooien, dan is het in de 
aanloop naar het jubileumjaar van Hubo Duijts. 
Eind 2018 werd op landelijk niveau de Hubo-huis-
stijl aangepast. Het logo werd frivoler en de huis-
stijlkleuren werden nadrukkelijker in de winkels 

inbedrijf

In de Hubo-winkel in Nederweert kun je terecht voor een uitgebreid assortiment aan DHZ- en 
tuinartikelen, elektra, (veiligheids)deurbeslag en wat al niet meer om thuis te klussen en te 
karweien. Mocht er iets niet zijn? Geen probleem. Het kan worden besteld in de winkel, of via 
de website. Zodra het binnen is, kan het worden opgehaald of wordt het thuisbezorgd.  

aangebracht. Zo ook bij de Hubo in Nederweert. 
De vernieuwde huisstijl is bovendien te zien aan 
de nieuwde signing op de voor- en achtergevel, 
op de bedrijfswagens en in de kleding van de me-
dewerkers.  

Jubileum-feestweek in aantocht
Hans: “In april 1984 openden Jan en Mien Duijts 
een doe-het-zelf zaak. Zoon Marcel en zijn echt-
genote Marion Duijts namen de zaak in 2001 over. 
Zestien jaren later, in 2017 kregen wij de sleutel. 
De zaak bestaat nu 35 jaar. Een feestje waard, 
waarvan we ook de klant willen laten meegenie-
ten. Daarom hebben we in de week van 15 t/m 20 

april a.s. diverse kortingsacties. 
Op mengverven geven we 25% korting, maatwerk-
schuifkasten zijn verkrijgbaar met 15% korting, 
evenals horramen en –deuren. De montage van rol-
luiken is in die week gratis. Voor de jeugd is er een 
leuke kleurplaatactie waarmee ze mooie prijzen 
kunnen winnen.”

Door Francis Bruekers

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

inbedrijf

De winkel is het eerste wat de klant ziet. Maar, minstens zo belangrijk is de goed geoutilleerde zagerij. Dit is echt heel 
handig voor mensen met twee linkerhanden, voor mensen zonder gereedschap óf voor bijvoorbeeld het voortgezet 
onderwijs. Onlangs nog werden er honderden plankjes gezaagd voor een project bij SG Philips van Horne in Weert. 
Iedereen die iets gezaagd wil hebben, groot of klein – lang of kort, kan in de zagerij bij Hubo terecht. Het wordt ter 
plekke en direct gezaagd. Mooi is dat je alleen het stukje hout dat je nodig hebt, betaald hoeft te worden. 

Luuk, Petra, Hans en Stijn.

En dat is precies waarom je er heen gaat

 Hubo helpt. Al 35 jaar!

1312



KOOPZONDAG
7 APRIL

watzoujijdoenmet

Badkamer - Slaapkamer - Wonen

Wij zijn Bath&Living, een speciaalzaak voor de 
inrichting van uw badkamer, slaapkamer, toilet en 
living. In onze winkel willen wij u inspireren!

Handdoeken, badmatten, badjassen, wasmanden 
en accessoires… Dekbedovertrekken en hoesla-
kens… Trendy serviezen… Kom eens kijken, com-
bineer en geef uw huis vandaag nog een nieuwe 
sfeer! Leuk voor uzelf , of om cadeau te geven.

Vivi Salmans & Joeri Gielen  

Kerkstraat 78, Nederweert
www.bath-living.com

bedrijfinbeeld

13.00-17.00 uur

inbedrijf

Fascinerende plekken
De titel van de tentoonstelling is ‘Wonderland’. 
Wie het werk van Marcel kent, weet eigenlijk on-
middellijk wat er bedoeld wordt. Edwin Becker 
is hoofdconservator exposities van het Van Gogh 
Museum Amsterdam en schreef het begeleidende 
boek bij de tentoonstelling. Hij verwoordt het zo: 
‘zijn schilderijen ademen een droomwereld met 
een irreële sfeer.’ 
De beschouwer van zijn werk wordt meer dan 
eens op het verkeerde been gezet. Iedere keer 
is er de fascinatie voor het perfecte, bijna foto-
grafische beeld. Maar hoe werkelijk is het? In de 
loop van de jaren liet Marcel zich inspireren door 
zijn reizen waar hij veel fotografeerde. Terug in 
zijn atelier haalde hij de ontmoetingen met fas-
cinerende plekken en beelden terug en legde ze 
vast in zijn schilderijen. Bekeken vanuit zijn per-
spectief en gefantaseerde werkelijkheid kwamen 
de herinneringen tot verrassend leven. 

Handschrift
Wie naar zijn meest recente werk kijkt, zal ook 
‘verwonderd’ zijn. “Ik denk dat ik mensen ga ver-
rassen”, zegt Marcel. Meteen is duidelijk dat de 
natuur hier zijn inspiratiebron is. Water, lucht, 
groen. Maar dan weergegeven met het duide-
lijke ‘van Hoef-handschrift’. Intens, eigenzinnig 
en emotioneel. De rimpeling in het water, het 
schilderij lijkt nog nat. Het lelieblad en het kroos 
in de vijver, het is alsof het beweegt. Zeker, de 
toeschouwers zullen in stille bewondering intens 
genieten van zijn nieuwe werk.

Art Gallery Rozendaal
Enige tijd geleden ontmoette Marcel de eigena-
ren van Art Gallery Rozendaal. In samenwerking 
met hen is voor de ‘dubbelexpositie’ gekozen. De 
afstand tussen de galerie in Montfort en de Pa-
terskerk in Weert is een fietstochtje van zo’n 30 
km, bij mooi weer genieten van het Midden-Lim-

burgse land en getrakteerd worden op enerzijds 
een ‘Wonderland’ en anderzijds een verrassende 
lente-expositie.

‘Mijn wereld’
De Paterskerk als expositieruimte was voor Marcel 
nog wel ‘een dingetje’. “Ik denk dat het een van 
de mooiste plekken in Weert is”, zegt hij. “Maar 
om te concurreren met het overweldigende van 
het schitterende monumentale interieur, is na-
tuurlijk wel iets anders. Dat is een aanmatiging 
die ik niet eens wil aangaan. Om ‘Wonderland’ te 
beleven is er een soort van cocon in het midden 
van de expositieruimte (kerk) geplaatst. Op die 
manier gaat de bezoeker als het ware fysiek mijn 
wereld binnen. Welkom in ‘Wonderland’. Het bij-
komende effect is dat het interieur niet afleidt 
van de kunst en de kunst niet het interieur ver-
stoort. Het is eigenlijk een teken van respect.”

Jongens uit Altweerterheide
De afgelopen jaren heeft Marcel solotentoon-
stellingen gehad door het hele land en voor 
groepstenstoonstellingen moesten zijn ‘volgers’ 
soms afreizen naar Duitsland, Denemarken en 
Italië. Hij nam deel aan internationale kunst-
beurzen en won verschillende prijzen. Zijn werk 
maakt deel uit van collecties van de gemeente 
Roermond, de provincie Limburg, VKR (Denemar-
ken), Warchild, Hangzhou in China en tal van par-
ticulieren en bedrijven in binnen- en buitenland. 
Zijn palmares is uitgebreid maar hij verheugt 
zich om ‘terug’ te zijn in Weert!

Maar er is nog iets bijzonders. Hij deed het al eer-
der, samenwerken met Dominique Vleeshouwers. 
“Ook een jongen uit Altweerterheide”, glundert 
Marcel. “Dominique is een percussievirtuoos op 
eenzame hoogte. Ik denk de beste percussionist/
slagwerker die er bestaat. Tijdens de tentoon-

Zijn donkere krullen zijn in de loop van de jaren ‘lichter’ geworden maar zijn pretogen stralen nog als 
altijd! Het hoeft geen betoog dat Marcel van Hoef (51) trots is op de expositie die van 23 maart t/m 7 april 
synchroon loopt in Art Gallery Rozendaal in Montfort en in de Paterskerk in Weert.
Marcel: “Na 22 jaar terug in mijn geboortestad met een solotentoonstelling. Dat voelt wel heel bijzonder.”  

stelling was er een keer een concert waar hij de 
bezoekers meenam op een muzikale reis. En op 
3 mei a.s. is er een concert in het Munttheater 
waar mijn werk een rol speelt.”
Marcel en Dominique willen hun samenwerking in 
de toekomst intensiveren en zo beeldende kunst 
en muziek verbinden. 

Locaties en openingstijden exposities:
• Paterskerk Weert, Biest 43, Weert
23 maart t/m 7 april, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 11.00 – 17.00 uur, 
zondag van 12.00 – 17.00 uur.

• Art Gallery Rozendaal, Rozendaal 10, 
Montfort
23 maart t/m 22 april, elke zaterdag en zondag 
van 11.00 – 17.00 uur.
Bovendien t/m 7 april ook op donderdag en 
vrijdag en op tweede paasdag.
Telkens van 11.00 -17.00 uur.

Marcel van Hoef met Wonderland ‘terug’ in Weert
Intens en eigenzinnig

www.artgalleryrozendaal.com
www.marcelvanhoef.nl

Door Mathilde Dominikowski
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Zeg nooit nooit
Per dag verlaten vierhonderd Nederlanders ons 
land. Dat betekent bijna 150.000 emigranten 
per jaar. De verwachting is dat dit aantal in 
2040 stijgt naar ruim 185.000. Velen van hen 
keren na een paar jaar weer terug naar hun 
geboorteland. Nicole woonde achtereenvolgens 
in Indonesië, Ghana, Suriname en nu woont ze 
alweer eenentwintig jaar in Australië: “Had je 
mij vijftien jaar geleden gevraagd of ik terug zou 
willen naar Nederland had ik gezegd: nooit! Nu 
weet ik het niet meer…” Nicole heeft een heftige 
tijd achter de rug. Onlangs overleed haar moeder 
en vloog ze in acht maanden vier keer op en neer 
naar Nederland. “Het was extra moeilijk om mijn 
vader nu zo alleen en verdrietig achter te moeten 
laten. Gelukkig woont mijn broer niet al te ver 
bij hem vandaan en bezoekt hem zo vaak hij kan. 
Dat geeft een beetje rust”, vertelt Nicole.

Mooie tijd
Een half jaar nadat opa Vossen (oprichter van de 
winkel ‘Vossen voor Heren’) in 1966 overleed, 
werd Nicole geboren in de Hoogstraat. Haar vader 
en oom zetten samen de winkel voort. Nicole: 
“We woonden naast mijn oma die boven de 
winkel woonde. Door middel van een loopplank 
konden we achterlangs bij elkaar komen. In die 
tijd was de Hoogstraat nog een straat en geen 
promenade. Het was er behoorlijk druk. Mijn 
broer en ik brachten veel tijd door bij opa en 
oma in Eindhoven omdat mijn ouders moesten 
werken op zaterdag en zeker in de drukke Sint- 
en Kerstperiodes. Naderhand verhuisden we naar 
Moesel waar ik naar de Nassauschool ging. Ik had 
een fijne en onbekommerde jeugd”, herinnert 
Nicole zich. “Vanaf mijn zevende, tot ik Weert 
verliet op mijn vijfentwintigste, heb ik gehockeyd 
bij Hockeyvereniging Weert. Een ontzettend 

leuke tijd met veel kampioenschappen, veel 
vriendjes en veel biertjes!”, lacht Nicole.

Achteraf gezien
Sportlerares wilde Nicole worden. Dus bezocht 
ze open dagen van het toenmalige CIOS. De 
Koninklijke Militaire Academie leek haar ook wel 
wat. Deze dromen werden haar uit het hoofd 
gepraat door familie en vrienden. Nicole: “Er 
zou geen geld voor sport zijn, de sporturen op 
scholen werden verminderd. En het leger… dat 
was toch zeker niets voor mij. Achteraf gezien 
had ik het gewoon moeten doen, maar ja…”, 
zegt Nicole nu. “Ik ging naar de HEAO (Hoger 
Economisch en Administratief Onderwijs) in 
Eindhoven. Ondertussen had ik bij HVW een 
leuke jongeman leren kennen die tien jaar 
ouder was dan ik. We gingen samenwonen 
en studeren was niet meer mijn prioriteit. Ik 
vond werk bij de AMRO-bank midden in de stad 
(wat nu McDonalds is) en hier heb ik zes jaar 
gewerkt. De fusie met ABN meegemaakt en door 
cursussen omhooggeklommen en uiteindelijk op 
het Goudenregenplein in Den Haag beland als 
groepsleider balie.”

Van balie naar Bali
Nicole trouwt in 1990 met Pim die als 
chemisch ingenieur werkte voor Billiton; een 
mijnbouwmaatschappij (onderdeel van Shell) 
in Indonesië. Ze wisten dat ze op een bepaald 
moment naar het buitenland zouden vertrekken. 
Ze kregen antroposofische cursussen en een 
talencursus. Nicole: “We waren goed voorbereid. 
Maar niet voor een gescheiden leven. Pim woonde 
namelijk op een klein eiland waar een goudmijn 
was en ik zat in Bali. Het afscheid was heftig. 
Uiteindelijk hebben we er tweeëneenhalf jaar 

Backpacken, studeren in het buitenland, emigreren naar een ander continent; veel mensen dromen ervan. 
Sommigen voegen de daad bij het woord. Nieuwe landen met andere culturen bieden aantrekkelijke uitda-
gingen. Prachtige verhalen en nog mooiere foto’s getuigen van een nieuw leven, opgebouwd aan de andere 
kant van de wereld. Maar ook deze medaille heeft een keerzijde. Nicole Vossen (52) woont al zevenen-
twintig jaar in het buitenland: “Het blijft moeilijk om ver weg te wonen van mensen waar je van houdt.”

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

gezeten met in het begin een schema van zes 
weken op en twee weken af. Daarna werden dat 
vier weken op en twee weken af. Onze eerste 
zoon Marnix werd geboren in Singapore. Twee 
weken te vroeg waardoor Pim de bevalling miste 
omdat hij zo snel niet van het eiland weg kon.”

Het is niet al goud wat blinkt
Om toch samen te kunnen zijn, verhuisde het 
jonge gezin van Indonesië naar Ghana, Afrika. 
Hier kwamen ze midden in de rimboe terecht, in 
Bogusu, zes uur rijden van de hoofdstad Accra. 
Nicole: “Ook hier werkte Pim in een goudmijn. 
We konden er echter niet aarden. Altijd hadden 
we gezegd dat als we het niet naar onze zin 
zouden hebben, dat we dan terug naar Nederland 
zouden gaan. Ik was zwanger van dochter Laura 
toen we na één jaar Ghana verlieten. Het plan 
was om twee à drie jaar in Nederland te blijven 
voordat we eventueel weer uitgezonden zouden 

Nicole Vossen in Mandurah, Australië: 
  ”Afscheid nemen went nooit”

Laura, Marnix, Nicole en Emil.

Zonsondergang vanuit het huis.

inbedrijf

Sportarts is voor iedereen
Dat de sportarts er alleen is voor topsporters is 
een misverstand. Iedereen kan de sportarts bezoe-
ken. In de jaren 60 en 70 is sportgeneeskunde wel-
iswaar ontstaan voor topsporters. Gezond leven en 
bewegen zijn echter essentieel voor iedereen en 
daarom is sportgeneeskunde, net als orthopedie 
of chirurgie, sinds tien jaar een specialisme in het 
St. Jans Gasthuis (SJG) Weert. We spreken met 
sportartsen Nando Liem (47) en Marieke Brink-
man (37) van MediWeert en vragen hen met welke 
klachten je bij de sportarts terecht kunt? Nando: 
“Dat kunnen mensen zijn met een chronische 
ziekte, met hartproblemen, mensen die kanker 
hebben (gehad), mensen die bang zijn om te spor-
ten na een hartinfarct, die denken kan ik nog wel 
sporten? Kan ik mijn lichaam nog wel vertrouwen? 
Maar ook wanneer je last hebt van een blessure. 
Of je bent 50+, hebt altijd zittend werk gedaan 
en je wilt de Alpe d’Huzes gaan fietsen? Kan mijn 
lichaam dit aan? Dat zijn allemaal voorbeelden 
van mensen die hier terecht kunnen. Samen gaan 
we kijken wat jouw fysieke en mentale conditie 
is en hoever je je lichaam kunt inspannen. Samen 
kijken we welke vorm van bewegen het beste bij 
jou past.”

Geen tijd? Smoesjes!
Marieke is sinds 2012 als sportarts verbonden 
aan MediWeert; “Ik ben sportarts geworden om-
dat sport mijn grootste hobby is en ik altijd veel 
interesse heb gehad in het functioneren van het 
menselijk lichaam. In mijn jeugd deed ik al veel 
aan sport; handbal, volleybal, tennis en hardlo-
pen. Vanaf mijn achttiende ben ik fanatiek gaan 
wielrennen. Al mijn vakantiedagen gaan op aan 
grotere prestatietochten in de Alpen, Pyreneeën 
en Dolomieten. Een zo hoog mogelijke plaats in 
het klassement is mijn doel. Werken als sport-
arts betekent dat je werkt met sporters en veelal 
gemotiveerde mensen. Maar ik vind het ook een 
uitdaging ongemotiveerde mensen in beweging 
te krijgen. Ik adviseer deze mensen altijd om het 
sporten op een vast tijdstip in het weekschema 
te zetten en je daar ook aan te houden. Ik hoor 
vaak als argument 'Ik heb geen tijd' maar het is 
een kwestie van prioriteit!”

Voetballers en wielrenners
Voordat Nando in 2008 sportarts werd bij Medi-
weert werkte hij als sportarts bij FC Eindhoven. 
Nando: “Bij de voetbalclub was ik meer consulent 
en deed ik keuringen, je kijkt mee als er blessures 
zijn en je zorgt dat spelers gezond zijn en blijven.” 
Daarna was Nando een aantal jaren als sportarts 
verbonden aan wielerploeg Vacansoleil. Nando: 
“Hier hield ik me bezig met o.a. het gezondheids-
preventief beleid, het antidoping-programma en 
het herleiden van afwijkende bloedwaardes. Maar 
ook het managen van de ploeg en contact houden 
met de renners, verspreid over de hele wereld, 
behoorde tot mijn taak.”

Doe iets!
“Niet bewegen leidt tot zware ellende. Letterlijk 
zwaar.” Een directe uitspraak van Nando. “Door-
dat mensen niet bewegen worden ze te dik en krij-
gen ze hoge bloeddruk, diabetes of een verhoogd 
cholesterol. En als ze uiteindelijk willen gaan be-
wegen, krijgen ze artrose omdat ze te zwaar zijn 
om te bewegen. Mensen gaan dood omdat ze niets 
doen. Nu chargeer ik, maar het is wel waar het om 
gaat.” Bewegen lijkt het toverwoord. De grafie-

We eten te veel en bewegen te weinig. Een ongezonde leefstijl leidt tot aandoeningen als obesitas, hoge 
bloeddruk, suikerziekte en hart- en vaatziekten. Ontwikkelingen die in de toekomst alleen nog maar tot 
grotere problemen gaan leiden. Tènzij we in beweging komen! Letterlijk en figuurlijk moeten we in actie 
komen. Een half uur per dag flink bewegen, zorgt niet alleen fysiek voor een beter gevoel. Ook mentaal krijg 
je er een boost van. Heb je lang niet gesport, ben je geblesseerd of weet je niet welke sport geschikt is voor 
jou? Sportartsen Nando Liem en Marieke Brinkman adviseren je graag en geven je een duwtje in de rug.

ken tonen het duidelijk aan. Wie meer beweegt, 
wordt ouder en is langer zelfredzaam. Ook als je 
al wat op leeftijd bent; het is nooit te laat om te 
beginnen. 

Win-win 
Het maatschappelijk belang speelt ook een rol. 
Gezonde werknemers zijn minder ziek en produc-
tiever. Minder uitval betekent minder kosten. Nan-
do: “Als we gezonder leven door meer te bewegen 
hebben we ook minder medicijnen nodig. Op in-
ternationale congressen wordt vaak gezegd:  “Het 
belangrijkste medicijn dat we hebben is bewegen. 
Als we de voordelen van bewegen in een pilletje 
konden vatten dan zou er geen farmaceutische in-
dustrie meer bestaan. Zo groot zijn de voordelen 
van bewegen!”

Gewoon doen
Het streven van Marieke en Nando is om iedereen 
aan het bewegen te krijgen. Het gaat niet om 
topsport. Dagelijks een half uur flink wandelen is 
al goed. Dán ben je gezond bezig. “Sporten mag, 
maar bewegen moet!”, zegt Nando resoluut.

“Het belangrijkste medicijn dat we hebben is bewegen!”
Sportartsen Nando Liem en Marieke Brinkman:

Nando Liem

Marieke Brinkman
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worden. Het werden uiteindelijk maar vier 
maanden. Laura was tien dagen oud toen we in 
Suriname gestationeerd werden. De Surinaamse 
mijn was bauxiet en we woonden er in een 
compound met voornamelijk Nederlandse en 
Surinaamse gezinnen met veel kleine kinderen. 
We hebben daar tweeëneenhalf jaar een heerlijk 
leven gehad en in die tijd nog een derde kind 
gekregen; onze zoon Emil. Zijn eerste verjaardag 
vierden we in Perth, West-Australië.”

Toch een sportlerares
Australië bood meer stabiliteit voor het jonge 
gezin. Inmiddels wonen ze eenentwintig jaar 
aan de westelijke zijde van het continent. In 
Perth, Australind en Dalyellup. Nicole volgde 
haar hart en dromen van weleer: “Ik heb veel 
cursussen gedaan en nog steeds hoor. Om bezig 
te blijven en om mijn hersenen te laten werken. 
Van massage-therapeut tot zwemlerares en van 
sportinstructeur tot counselor (therapeut). Ik 
heb ook in diverse beroepen gewerkt. Tijdens 
de schooljaren ben ik erg actief geweest met 
de ouderraad en heb geholpen bij sportdagen, 
kinderen gecoacht met hockey en feesten 
georganiseerd. Zelf heb ik gehockeyd vanaf het 
moment dat ik hier aan kwam. Ik heb West-
Australië een keer of tien vertegenwoordigd bij de 
Nationale Veterinnen Kampioenschappen en we 
zijn twee keer kampioen van Australië geworden. 
Mooie ervaringen en mooie herinneringen”, 
vertelt Nicole trots.

Verspreid over de hele wereld
Inmiddels zijn de kinderen groot en zelfstandig. 
Nicole: “We hebben geprobeerd om ze Nederlands 
te leren maar dat werd steeds moeilijker. Nu 
praten wij Nederlands tegen hen en zij spreken 
terug in het Engels.” Maar misschien komt daar 
nog verandering in. Zoon Marnix (25) woont 
namelijk al negen jaar in Nederland en doet 
zijn masters op Nyenrode. Dochter Laura (23) 
zit in haar laatste semester verpleegkunde aan 
Edith Cowan University in Perth en vertrekt in 
juli richting Nederland om daar door te studeren 
voor verloskundige. Ze heeft ook een vriend 
in Nederland. Zoon Emil (22) is in december 
verhuisd naar Nieuw-Zeeland, Auckland (bijna 
5.500 km afstand tot Perth) waar zijn vriendin 

vandaan komt. Nicole: “In mei verwachten ze 
hun eerste kindje, dus ik word oma. Weer een 
andere en nieuwe fase in mijn leven”, glundert 
Nicole. “Mijn man en ik zijn nu bijna tien jaar 
uit elkaar en hij woont sinds kort permanent in 
Frankrijk met een nieuwe partner. We zijn nog 
steeds goede vrienden en hebben tot nu toe nog 
altijd Kerst en verjaardagen samen gevierd.”

Life Change
Nicole’s leven kreeg zoals ze het zelf zegt een 
‘onverwachte wending’; ze vond een nieuwe 
liefde in 2010 en woont nu ruim acht jaar samen 
met haar Australische vriendin Kellie. Ze leerden 
elkaar kennen via het hockeyen. Nicole: “Kellie is 
geboren en getogen in Narrogin, een klein plaatsje 
in the Wheatbelt, zo’n twee uur ten oosten van 
Perth. Afgelopen jaar hebben we samen een 
huis gekocht in Mandurah (70 km ten zuiden van 
Perth). Hier wonen we dichter bij de familie 
van Kellie. We hebben een heerlijk huis op drie 
minuten lopen van het strand en een zwembad 
in de tuin. Met mijn twee honden (Samojeeds) 
Bo en Olly en onze twee katten Tickles en Tess 
hebben we een huis vol!” 

Behoefte aan diepgang
Sinds vorig jaar werkt Nicole niet meer omdat 
ze de vrijheid wil hebben naar haar vader en 
kinderen te kunnen wanneer ze dat wil of wanneer 
het nodig is. Nicole: “Het blijft moeilijk; ver weg 
wonen van mensen waar je van houdt. De laatste 
keer in februari kwam ik helaas één dag te laat 
en was mijn moeder net de dag ervoor overleden. 
Afscheid nemen van diegenen waar je van houdt, 
went niet… nooit. 
Ik huil altijd en mijn zonen zitten soms te grappen 
hoelang het deze keer weer duurt eer ik huil,’’ 
geeft Nicole ruiterlijk toe. “Nu de kinderen 
zijn opgegroeid en hun eigen levens hebben, 
komt er tijd voor reflectie; waar sta ik in mijn 
leven? Vijftien jaar geleden was teruggaan naar 
Nederland geen optie. Nu denk ik er wel eens 
over na. 
Wat ik, buiten de mensen waar ik van houd, 
mis zijn vriendschappen en contacten met 
diepgang. Hier in Australië zijn die namelijk vrij 
oppervlakkig. Nu ik ouder word, krijg ik meer en 
meer de behoefte aan zinnige gesprekken. Dus 
wie weet, kom ik toch nog een keer terug…!”, 
sluit Nicole ons gesprek af. 

Achterkant huis Nicole en Kellie.

Nicole en Kellie laatste keer 
National Kampioen in 2015; 
ze wonnen de finale tegen 
Queensland in Brisbane

 Nicole met Olly en Bo.

Kiwanis Weert haalt ten behoeve van het goede 
doel de 2000 jaar oude Chinese traditie naar 
Weert: een groot aantal teams strijdt op 29 juni 
2019 om de eerste plek in een sportieve en ge-
zellige drakenbootrace in het kanaal bij de stads-
brug. Ieder team vaart een aantal keren en de 
snelste wint. De opbrengst van het festival wordt 
gedoneerd aan goede doelen, die in het teken 
staan van Jeugd en Beweging in Weert

Drakenbootrace         
Stel je eens voor: het is zaterdag 29 juni 2019 en 
je zit in een drakenboot, 16 peddelaars en een 
trommelaar. Meerdere boten liggen naast elkaar…
dan …klinkt het startschot en hoor je het ritme van 
de trommel…bom...bom...je peddelt tezamen...

in hetzelfde ritme…zo snel mogelijk naar de finish. 
Op weg naar misschien wel de eerste prijs…maar 
in ieder geval op weg voor het goede doel: ‘Jeugd 
in Beweging Weert’!!

Iedereen kan drakenbootvaren, ervaring is niet 
nodig. Het gelijktijdig insteken van de peddels 
is, naast kracht, bepalend voor de snelheid. Dat 
maakt het drakenbootvaren dan ook een echte 
teamervaring, samenwerking is essentieel.

Inschrijving voor iedereen                                                                                                                                        
Beleef een topdag… samen met je collega’s, 
familie, vrienden, buren, sportclub of vereniging.      
VAAR MEE en vorm een team van 16 peddelaars 
en een trommelaar.

Op zaterdag 29 juni 2019 komt er een nieuw festival in Weert. Het Kiwanis DrakenbootFestival. 
Spectaculaire drakenbootraces op de Zuid-Willemsvaart, gezellige festiviteiten voor jong en oud aan de 
Werthaboulevard en een spetterend optreden van de bekende band Guarantee.

actueel

SCHRIJF JE NU IN!
Hoe kan ik een team inschrijven?  
www.KiwanisDrakenbootFestivalWeert.nl         
Voor wie? Voor iedereen die kan zwemmen én 16 
jaar of ouder is
Wanneer?  29 juni 2019                                                                                                   
Waar?  Zuid-Willemsvaart bij de Werthaboulevard                                                                      
Wat kost het?  
Op www.KiwanisDrakenbootFestivalWeert.nl
is alle informatie over de sponsorpakketten 
te vinden.                                                  
Wat is het goede doel? Projecten in het kader 
van “Jeugd in Beweging Weert’

  Doe mee aan het eerste 
Kiwanis drakenbootfestival in Weert!
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van 

Horne 
wandeling

lengte: 2,6 km of 2 km

centrum Weert

 

Historische 
wandeling

door de binnenstad
lengte: 2,4 km

centrum Weert

 

Rondje Weert: 

fietsen door 

oude dorpen en landschappen

lengte: 46 km of 27 km

De Wieërter Brandslang
een gezellige kroegentocht

De drie nieuwe boekjes zijn: 
1. Van Hornewandeling: De tweede -geactuali-
seerde- druk van de populaire ‘Van Hornewande-
ling’. Hierin wordt ook aandacht besteed aan ‘de 
speurtocht in 2018 naar het graf van Philips van 
Horne’.

2.  Centrumwandeling: De 'klassieker' onder de 
stadswandelingen door historisch Weert is geheel 
herzien. Een glasheldere routeaanduiding brengt 
u langs 22 interessante plekken in de binnenstad.

3. Rondje Weert: Deze fietstocht door 'de groen-
ste regio van de wereld' is nu 46 km lang maar kan 
moeiteloos worden ingekort tot 27 km. U fietst 
door dorpen en oude landschappen en krijgt op 
tal van plekken informatie over kerken, kapellen, 
wegkruisen en schansen. 

Bovendien maakt u op zes plekken op een bijzon-
dere manier kennis met de diverse landschappen 
rond Weert. Hier krijgt u steeds antwoord op vra-
gen als: hoe zag dit gebied er 100 jaar geleden 
uit? Waarom is het veranderd en wat wil de ge-
meente Weert in de toekomst met dit landschap?

Met deze gidsjes in de hand kunt u deze wande-
lingen of fietstocht individueel maken. Natuurlijk 

Na het succesvolle Van Hornejaar 
presenteren de Weerter stadsgidsen 
bij aanvang van het seizoen 2019, 
drie vernieuwde wandel- en 
fietsrouteboekjes. De eerste 
exemplaren worden op maandag 8 
april a.s. aangeboden aan wethouder 
Tessa Geelen. De bijeenkomst start 
om 16.00 uur in 
Theatercafé de Huiskamer. 

actueel

kan dat ook met een groep onder leiding van een 
stadsgids. Zie hiervoor de website 
www.stadsgidsenweert.nl
De gidsjes van ongeveer 40 pagina's zijn compact, 
zeer informatief en ook handig om thuis alles nog 
eens rustig na te lezen.

Ze zijn vanaf 9 april  te koop bij Bruna aan de 
Markt in Weert.

 

www.wijen.nl · T 0495 461313 
Heerweg 8 · 6031 PN · Nederweert 

 

    NIEUW! 
INTRODUCTIE 
AANBIEDING 

BOXSPRING 
JBLM 
 

 

  2.095,- 
ELEKTRISCH VERSTELBAAR 
    160 / 180 x 200 cm 

 
      2e

gratis 
POCKETVERING MATRAS JUBILEUM 
22,5 cm hoog  · Koudschuim HR40 · 7-zone pocket  

699,- 
     2 STUKS 
       70/80/90 x  
       200/210 

Stadsgidsen starten seizoen met drie vernieuwde 
  wandel- en fietsrouteboekjes

inbedrijf

Het 175- jarig bestaan van Sociëteit Amicitia was 
de aanleiding voor een tocht langs de Weerter ca-
fés die Brand bier tappen. Samen met de bierwa-
gen van de brouwerij trok een grote groep mensen 
die dag door het centrum van kroeg naar kroeg. 
Het succes was voor twee kasteleins aanleiding om 
hier een vast arrangement van te maken. In Maas-
tricht is dit al jaren een succes.  En zo geschied-
de. In een stichting zijn de zeven kasteleins - die 
samen acht Brand-cafés hebben- samengebracht 
en hebben ze de Wieërter Brandslang opgezet. 
Alle deelnemende cafés hebben aan de gevel een 
schildje hangen zodat zichtbaar is dat zij lid zijn 
van de Brandslang. Bij de start van het initiatief, 
eind 2017, nodigde elke kastelein tien relaties uit 
om kennis te maken met dit nieuwe arrangement. 
Na enkele kleine aanpassingen is de Brandslang 
sinds 2018 een feit.

Hoe werkt het?
De Brandslang is een tocht langs zes van de acht 
deelnemende cafés. Bij elke kroeg krijg je een 
Brand-biertje (of een Brand-Speciaal bier) en een 
‘snuikske’ (klein hapje, van kaasblokje tot bitter-
bal). Er zijn twee arrangementen: 
Het standaardarrangement: zes fluitjes voor 
€ 15,- en een speciaal arrangement: vijf speciaal 
Brandbieren voor de prijs van € 20,-. Zo trek je op 
een middag of avond gezellig door het centrum, in 
jouw tempo, in jouw volgorde. Het initiatief be-

staat nu ruim een jaar en de belangstelling groeit. 
De organisatie heeft 2019 bestemd voor meer 
naamsbekendheid en als promotiejaar. Tijdens de 
Paardenmarkt (16 maart jl.) stond de grote Brand 
Bierwagen in het centrum. Op vrijdag 5 april a.s. 
wordt een bijzonder evenement georganiseerd: 
‘Brandslang Live’. In alle acht deelnemende 
Brand-cafés (zie kader) treedt een live-band op. 
Bezoekers kunnen die avond de Brandslang lopen 
of gewoon in een of meerdere cafés verblijven. 
Toegang is overal gratis. Een swingende en mooie 
gelegenheid om kennis te maken met het nieuwe 
arrangement ‘de Wieërter Brandslang’. Het eve-
nement Brandslang Live wordt een jaarlijks terug-
kerend happening op de eerste vrijdag in april. 
Kom en beleef het mee!

De Wieërter Brandslang zorgt 
voor verbinding, 

gezelligheid en lokale 
betrokkenheid in het centrum 

van Weert.
                                       

Brandslang een keer lopen?                                                                                                                                       
Meer info en kaarten via 
www.wieërterbrandslang.nl, bij alle deelne-
mende cafés, VVV kantoor (Bruna op de Markt).

Met vrienden, familie of collega’s een gezellige 
wandeling door het centrum maken en daarbij 
zes cafés aan doen. Op elke plek een heerlijk 
Brandbiertje met iets lekkers erbij nuttigen. Dat 
is de Wieërter Brandslang. Een leuke nieuwe 
mogelijkheid voor lokaal vertier.

De Wieërter Brandslang

Een gezellige kroegentocht 
          langs zes café's

BRANDSLANG LIVE 
5 April 2019:

Gotcha!
Fever of Life

‘t Swaentje
Guarantee

De Tramhalt
Rebels without a clue

(rockcovers uit de jaren ’60 tot heden)

Zig Zag
WIGG Trio

(Hardrock / Bluesrock)

De Brouwer
The Wanderers 

(a tribute to the king, Elvis Presley)

SooS
Turnback

Du Commerce
Iks(X)el goud van oud band

Don Papi
Stefan Wolter & 
Jerôme Lenders
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seniorenweetjes

Het huis van Thorbecke
Op woensdag 20 maart jl. mochten we naar de stembus voor 
provinciebestuur oftewel Provinciale Staten, zeg maar de 
raad van de provincie.  Voor Limburg waren er 47 zetels be-
schikbaar. De gekozen statenleden kiezen daarna de ‘wet-
houders van de provincie’, de deputés. De opkomst was met 
53% redelijk laag! 
In 1850 bedacht Thorbecke, op verzoek van koning Willem II, 
de huidige bestuursindeling. Voor het rijk de Tweede Kamer; 
voor de provincie Provinciale Staten en voor de gemeente de 
gemeenteraad. Het huis van Thorbecke in drie etages waar-
voor de inwoners zelf de leden kiezen. Tot 1970 met stem-
plicht daarna met stemrecht. 

Sinds 1970 is de opkomst bij verkiezingen dramatisch ge-
daald. Recentelijk voor de provincie dus nauwelijks 32%! Bij 
de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018 kwamen we 
net boven de 52% en voor de Tweede Kamer tussen de 70 
en 80%.  Iedereen vraagt zich af waarom mensen niet meer 
stemmen? Wat veroorzaakt de kloof tussen politiek en bur-
ger? 
Politici hebben een slecht imago, van zakkenvullers tot: ze 
doen toch waar ze zelf zin in hebben, ze luisteren nooit. De 
traditionele partijen hebben grote moeite om leden vast te 
houden laat staan hun zetels. Alternatieve partijen van links 
tot rechts komen op en vinden een voedingsbodem bij de ver-
twijfelende inwoners die nog de moeite nemen om überhaupt 
te gaan stemmen. Thorbecke heeft zich waarschijnlijk al en-
kele keren vol afschuw omgedraaid in zijn graf. Wat is er 
toch aan de hand? Waarom staat ons democratisch stelsel zo 
ter discussie? 
Ik denk dat het huis van Thorbecke aan een grondige reno-
vatie toe is. Niet alleen zijn de drie etages uitgeleefd, im-
mers ongeveer 60% van onze wetgeving wordt ondertussen in 
Brussel door de Europese Unie bepaald. Toch wordt een in-
novatie van de drie etages door de traditionele partijen, uit 
angst, hardnekkig tegengehouden. Uit onmacht bij gemeen-
ten bijvoorbeeld worden allerlei samenwerkingsverbanden 
aangegaan. Hierdoor gaan de gemeenteraadsleden nergens 
meer over omdat ze bevoegdheden hebben afgegeven aan 
het samenwerkingsverband. Het stelsel dat bedoeld was om 
inwoners invloed te geven op de wijze hoe ze bestuurd willen 
worden, wordt door de inwoners zelf niet meer als zodanig 
herkend.
Een grondige verbouwing is dus noodzakelijk. Er is een heel 
belangrijke etage ‘bijgebouwd’: de Europese Unie. Meestal 
overstemt deze de andere etages. Misschien kunnen we de 
provincie inruilen voor de EU? Je kunt inwoners ook meer 
invloed geven op wie ze als burgemeester willen. Er leven tal 
van ideeën die eraan bijdragen dat inwoners zich herkennen 
in het bestuur dat ze zelf kiezen.  
Het is opvallend dat vooral voormalige burgemeesters voor 
een direct gekozen burgemeester zijn! Een direct gekozen 
burgemeester, in een ander systeem, zou een stap in de 
richting zijn om inwoners meer te betrekken bij hun eigen 
democratische bestuur. Tegenstanders van een gekozen bur-
gemeester noemen direct allerlei verschrikkelijke nadelen, 
nooit de voordelen. Alsof de huidige benoemingswijze alleen 
maar voordelen heeft. In Weert zou na de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018 Geert Gabriëls burgemeester gewor-
den zijn. Niets mis mee toch?
 

Jos Heijmans, 
(benoemde) burgemeester Weert

column

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.

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.

inbedrijf

Grote stad
Ze heeft goede herinneringen aan Ospel, een mooi 
en fijn dorp. Na de basisschool ging ze naar het 
Atheneum op de Philip van Horne Scholengemeen-
schap in Weert. “De grote stad lonkte,” vertelt 
ze. “En dus ging ik naar Eindhoven voor de studie 
Personeel en Organisatie. Hier was meer te zien 
en te beleven. Het was de tijd van volop dromen 
over een betere wereld. Die tijdsgeest heeft me 
zeker gevormd.”

Eigen visie
Na haar studie ging ze werken als personeels-
functionaris in de psychiatrie en in 1982 als sec-
torhoofd Personeelszaken in het ziekenhuis in 
Sittard. “Ik ontwikkelde een eigen visie. Tegelij-
kertijd ontdekte ik dat ik zelf aan het roer wilde 
staan. In 1994 stapte ik over naar een manage-
mentfunctie.” In 1996 schreef ze zich in voor de 
studie Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen. “Ik leerde de dingen te zien vanuit 
een ander perspectief. In combinatie met mijn 
personeelswerk, versterkte dit mijn visie op goed 
management. In 2005 werd ik directeur van een 
aantal verpleeghuizen en thuiszorg in de Weste-
lijke Mijnstreek: een grote organisatie met zo’n 
1.500 medewerkers. Voor mij is dat nog altijd dé 
plek waar ik heb leren besturen.” 

Wij-gevoel
In 2008 maakte Maria Jacobs de overstap naar 
Maastro, een innovatief radiotherapeutisch insti-
tuut in Maastricht. “Een kleine organisatie met 
ongeveer 300 medewerkers. Samen hebben we 
één focus: hoe kunnen we de zorg elke dag voor 
onze patiënten nog verder verbeteren? Dit doen 
we door patiëntenzorg te combineren met we-
tenschappelijk onderzoek. We hebben een sterke 
drive om onze onderzoeksresultaten zo snel mo-
gelijk te gebruiken in de dagelijkse zorg voor onze 
patiënten. Voor ons is alleen het allerbeste goed 
genoeg voor onze patiënt. Dat creëert een sterk 
wij-gevoel en daarvan heeft de patiënt profijt.”

Enorme vooruitgang
Bij Maastro deed ze eveneens haar promotie-
onderzoek naar de manier waarop in Nederland in-
novaties plaatsvinden binnen de radiotherapie. Ze 
promoveerde hierop in 2017. “Wie nu de diagnose 
kanker krijgt, heeft gemiddeld ruim 60% kans om 
over 5 jaar nog te leven. Van de mensen die 60 
jaar geleden de diagnose kanker kregen, was niet 
meer dan 25% na 5 jaar nog in leven. Een enorme 
vooruitgang! Die is vooral te danken aan de toe-
name van wetenschappelijke kennis over kanker. 
Kennis die vervolgens wordt omgezet in innova-
tieve behandelingen. Daarnaast hebben eveneens 
diverse technische innovaties en organisatorische 
innovaties hun steentje bijgedragen.” 

Belangrijke ontwikkeling
De innovatie waarmee Maastro onlangs is gestart, 
betreft dus de protonentherapie. Deze innova-
tieve behandeling kan de kans op bijwerkingen 
verminderen. “Dat is winst voor een kleine groep 
patiënten met kwetsbare organen dichtbij de tu-
mor. In Zuidoost Nederland zijn we het enige ra-
diotherapeutisch instituut dat protonentherapie 
aanbiedt. Een belangrijke ontwikkeling waarin 
Maastricht UMC+ voor 20% participeert. Ook wer-
ken we samen met ziekenhuizen in Eindhoven, 
Nijmegen, Arnhem/Deventer en Tilburg.” 

Recentelijk had de eerste 
protonenpatiënt de primeur 
bij Maastro in Maastricht. Een 
innovatieve behandeling van 
bestraling voor kankerpatiënten. 
Aan het roer van dit 
radiotherapeutisch instituut staat 
Dr. Maria Jacobs als bestuurder. 
Ze groeide op in Ospel, in een 
tijd waarin ideële overtuigingen 
hoogtij vierden. “We leerden 
maatschappelijk betrokken te zijn 
en oog te hebben voor mensen 
met minder kansen,” aldus Maria 
Jacobs. “Nog altijd voor mij 
belangrijke drijfveren.”

Fascinatie
Voor haar promotie verdiepte Maria Jacobs zich 
eveneens in goede innovaties die niet werden ge-
implementeerd. Daaruit bleek dat de helft van 
veel belovende innovaties niet verder is gekomen 
dan een wetenschappelijke publicatie. “Dat fas-
cineert me. Waarom hebben patiënten er de ene 
keer wel profijt van en de andere keer niet? Na 
mijn promotie ben ik hiermee verder gegaan. Eén 
dag in de week houd ik me nu bezig met weten-
schappelijk onderzoek. Erg leuk om te doen. Het is 
heel inhoudelijk; het biedt een mooie afwisseling 
met mijn werk als bestuurder. Uiteindelijk hoop ik 
te komen tot een lijst die geregeld moet worden 
om een zo groot mogelijke kans van slagen te heb-
ben om succesvol resultaten te kunnen omzetten 
ten gunste van de patiënt.”

Rode draad
Terugkijkend op haar loopbaan ziet ze als rode 
draad dat ze zich blijft inzetten voor mensen die 
kwetsbaar zijn. “Zo heb ik het vanuit mijn jeugd 
meegekregen. Mijn middelbare school in Weert 
vormt hiervan een belangrijk onderdeel. Natuur-
lijk heeft mijn visie zich verder ontwikkeld. Mis-
schien zijn de hele ideële kantjes er wel wat van 
af. Door de jaren heen heb ik gezien wat realis-
tisch is. Maar het uitgangspunt is uiteindelijk nooit 
veranderd; dat is ook mijn drijfveer als commis-
saris bij ZOWonen en toezichthouder bij Proteion. 
Het geeft mijn werk extra voldoening.” 

Op mijn middelbare 
school in Weert start 
de rode draad voor  
    mijn loopbaan

Voor meer informatie over bestralingen 
van kankerpatiënten, 

kijk op www.maastro.nl.
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J.O.U.W.verhaal

Ik heb tien jaar in het beroepsonderwijs gewerkt 
en maak met de opening van Mengelmoes verbor-
gen dromen waar. De conceptstore baseert zich op 
ervaringen; leuk shoppen, waarbij je producten 
kunt voelen en ervaren, maar ook anderen ont-
moeten onder het genot van goede koffie. Mengel-
moes verkoopt exclusieve producten, de meeste 
met een verhaal zoals bijvoorbeeld de sieraden 
van Bazou, gemaakt door jongeren in de Wajong. 
Gericht op de trendy vrouw en kinderen verkoopt 
Mengelmoes merken als Zoedt, Zuster Evie, Dist, 
Mijnstijl, SNURK, Jabadabado, Studio Schatkist, 
Brikkon en vanaf nu ook Zusss! 
Zusss maakt met haar zachte, frisse stijl en prach-
tige tassen, woondecoratie en sieraden het as-
sortiment van Mengelmoes compleet. Ik hou van 
alle producten van Zusss en ben er trots op dit 
merk te mogen verkopen. Om dit te vieren krijg je 
vanaf april een goodiebag met shopper, kaars en 
kaart van Zusss cadeau bij besteding vanaf €25,- 
(zo lang de voorraad strekt). 

Mengelmoes is gevestigd aan de Muntpromenade 
2 in Weert. Vanaf april kun je zowel binnen als 
buiten genieten. Met een baristatraining op zak is 
koffie maken weer een ambacht en dat proef je! 

We serveren een direct trade single origin koffie-
boon uit Peru, gebrand door Koffiebranderij Fasci-
no Weert. Er wordt direct bij de boer ingekocht en 
onze zachte, maar volle Tunki koffieboon komt van 
één plantage. De verschillende smaken losse thee 
komen van Hof van Schoor in Nederweert. Ons 
homemade gebak wordt gemaakt door patisserie 
Coeurdebeurre en het Weertse Renmeisje. De lek-
kernijen voor een high tea verzorgen zij ook. Aan 
een toegankelijke (alles vers bereid) lunchkaart 
wordt hard gewerkt. 

Volg Mengelmoes online via 
www.mengelmoesweert.nl of via social media 
om op de hoogte te blijven van alle leuke 
ontwikkelingen en acties.

Mengelmoes is een beleving vol ontspanning en happiness, waar je terecht kunt voor een leuk cadeautje, 
lekkere koffie of onderscheidend gebak. En binnenkort ook voor een verse lunch en een heerlijke high tea!

Maar vooral, wees welkom. Kom binnen om 
eens rond te neuzen en te genieten van jouw 
dagelijkse kopje blij!

Lieke van Dun schrijft:

MENGELMOES
Je dagelijkse kopje blij

www.dehegge.nl

Koenderstraat 2 a, Weert
Tel. 0495-524548 

•  Een paar dagen weg in het voorjaar 

 of in de zomervakantie?

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

•  Reserveer tijdig: Vol=Vol

•  Flexibele dagopvang van 6.00-21.00 uur

•  Professionele vachtverzorging: ook om uw hond 

 door de rui te helpen

•  Informeer eens naar de mogelijkheden

Wij zijn het hele jaar door geopend!

KEDA BV

AGAVE, PALMS YUCCA, CACTUS, ETC

EXOTIC   HOME   AND   GARDEN   PLANTS

Plantencentrum 
Ospel

• Cactussen
• Aloe
• Agave
• Succulenten
• Tillandsia

Exotische Plantenmarkt &

 Open Dag 

14 April 2019 

van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Keda bv. • Waatskamp 150, Ospel • tel. 0495 585324
info@ plantencentrumospel.nl • www.plantencentrumospel.nl

Openingstijden:
di. t/m vrij.: 12:00 - 18:00

zaterdag: 9:00 - 17:00
zondag 11:00 - 17:00

maandag gesloten 

PARTICULIERE 
VERKOOP
• Palmen
• Kuipplanten
• Exclusieve planten 
• Vaste planten 
• Potgrond / bims 
• Coffee corner

Kape l l e s t raa t  4   6005 SZ  Wee r t   06 -55388406  i n fo @leve l2 t rap renova t i e .n l

www.level2traprenovatie.nl

Ontvang nu €100.- korting op een traprenovatie 
Actie is alleen geldig op vertoon van deze advertentie in het Weert Magazine. Actie is geldig  
t/m 31 december 2019 na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging. Niet geldig in com-

binatie met andere kortingen.

TIJDELIJKE ACTIE€100.- KORTING

Kuilstraat 46035 AW Ospel06-16460233mail@studiogezien.nlwww.studiogezien.nl

Na 11 jaar vol enthousiasme te hebben samengewerkt hebben wij, 

Karin & Karin, in goed overleg besloten om niet samen verder te 

gaan binnen Multisign2 belettering & vormgeving.

We hebben samen een mooi bedrijf opgebouwd waaraan we beide veel 

goede herinneringen hebben. Maar vanaf 1 maart 2019 zijn we ieder onze 

eigen weg gegaan.

Karin de Leeuw (voorheen Mertens) was toe aan wat meer rust voor het gezin.

“Ik wil wel graag verder in de branche, maar dan kleinschaliger. De focus ligt 

nu op het borduren en bedrukken van (bedrijfs)kleding. Dit doe ik vanuit 

thuis in Ospel onder de naam ‘Studio Gezien’. Naast kleding maak ik ook nog 

kleine beletteringen. Ik heb er heel veel zin en vertrouwen in!”

Karin van der Zanden zet samen met haar team Multisign2 belettering & 

vormgeving voort. “Wij gaan vol energie dit mooie bedrijf verder uitbouwen. 

Het gedeelte van de kleding stoten we af, maar voor de rest kun je bij ons 

terecht. Wij ontwerpen en realiseren bijna alle mogelijke vormen van visuele 

communicatie. Van creatief tot concreet, van interieur tot exterieur. Niks is 

ons te gek!”

Ellerweg 23a

6037 RR Kelpen-Oler

0495-652885

info@multisign2.nl

www.multisign2.nl

Onze wegen gaan scheiden...

Laat je verleiden 
door onze ruime 
collectie en 
adviseren door 
onze lingerie-
specialisten!

Markt 16. 6021 CE Budel • 0495-495086 • www.martiniquelingerie.nl

Onze merken:  
PrimaDonna, Marie 
Jo, Twist, Chantelle, 
Passionata, Marlies 
Dekkers, Felina, 
Anita, Triumph, 
Sloggi, Ten Cate, 
Ringella, Charlie 
Choe, Schiesser, 
Cyell, Sunflair
 

KnipArt haarwerken is altijd bereikbaar!
Hannelore Fiers,  Nederweert
M  06 57583970,  E info@knipart.nl
www.knipart.nl 

Aandacht voor haar
FOLLEA®

KNIPART haarwerken is altijd bereikbaar!
Hannelore Fiers,  Nederweert
M  06 57583970,  E info@knipart.nl
www.knipart.nl 

FOLLEA®
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     Laury van Enckevort: 
“Het was een nachtmerrie!” 
Door Ton Adriaens

mooimensmooimens

Opgegroeid in Ell
Hoe kwam dat sportieve meisje uit Ell in het 
eerste damesteam van VC Weert terecht?
‘Ik speelde bij Ell en werd geselecteerd voor 
het RTC, het Regionaal Talenten Centrum. 
Daarna ging het vrij snel. Ik ging bij Ledûb in 
Budel spelen en toen ik 17 was, vroeg Fred 
Hermans, toenmalig coach van VC Weert, mij 
om bij hem te komen trainen. We werden 
kampioen in de eerste divisie, promoveerden 
naar de topdivisie, behaalden ook daar het 
kampioenschap en gingen naar de eredivisie.’

Hoe groeide je op? Hobby’s? School? 
Vriendenkring?
‘Toen ik naar het Regionaal Talenten Centrum 
ging, wisselde ik ook van school. Van De 
Philips van Horne naar het College omdat dat 
een Topsport Talentschool is die topsporters 
begeleidt in het combineren van hun studie 
met topsport.
Mijn vriendenkring bestond voornamelijk uit 
medescholieren en sporters. Uitgaan was er 
voor mij niet echt bij. Daar had ik ook weinig 
behoefte aan. Ik leefde echt voor mijn sport. 
Mijn ouders en mijn zus Rachel zijn echte 

carnavalsvierders maar mij 
heeft dat nooit zo getrokken. 
Als kind tenniste ik en 
speelde blokfluit, keyboard 
en gitaar. Daarnaast was 
ik graag creatief bezig 
en volgde ik een cursus 
bij het Kunstcollege in 
Weert.’

De eisen van topsport? 
Wat vraagt het van je? 
‘Doorzettingsvermogen 
en geloven in jezelf 
zijn daarbij wel het 
belangrijkste, én 
eigenwijsheid. Als 
anderen mij zeggen dat 
iets niet kan of dat het 
toch niet gaat lukken, dan 
motiveert mij dat nog meer 
om te bewijzen dat ik het 
wél kan. Dat helpt mij ook 
bij mijn revalidatie. Net als 
mijn creativiteit. Die steek ik 

Laury van Enckevort (21) speelde volleybal op 
eredivisieniveau bij VC Weert. Ze studeerde psychologie, 
business en wereldproblematiek aan de universiteit van 
Tilburg en volgde gelijktijdig een bachelor creatieve 
communicatie aan het Fontys. In het kader van haar studie 
aan de Uni van Tilburg volgde ze in 2017 ook enkele 
maanden colleges aan de University of Arizona en volleyde 
daar bij de Arizona Wildcats. Ze leefde het drukke leventje 
van een intelligente, zelfbewuste en ambitieuze jonge 
vrouw. De wereld lag voor haar open en ze had geweldige 
perspectieven.
Op 29 april 2018 slaat het noodlot keihard toe. Ze raakt 
zwaargewond bij een ernstig auto-ongeluk en raakt in 
coma. Of ze ooit nog wakker wordt, is op dat moment 
uiterst twijfelachtig. Na acht weken ontwaakt ze maar de 
vooruitzichten zijn niet al te best. Gelukkig is dan net het 
Daan Theeuwes Centrum in Woerden geopend. Als een van 
de eerste patiënten wordt Laury hier behandeld volgens de 
laatste inzichten op het gebied van traumatisch hersenletsel: 
de neuroplasticiteit van het centrale zenuwstelsel, het 
zelfherstellend vermogen van de hersenen bij jongeren.
Als ik de uitzending zie van Dokters van Morgen van 29 
januari 2019, waaraan Laury meewerkt, raak ik onder de 
indruk van de kracht en het doorzettingsvermogen van Laury.  
Vooral haar uitspraak: “Denken kan ik nog. Ik ben echt niet 
dom! Mijn doel is weer kunnen lopen en volleyballen …” 
blijft me bij. Een maand later neem ik contact met haar op. 
Ze revalideert nog steeds gedurende vijf dagen per week in 
Woerden. In het weekend bezoek ik haar in haar ouderlijk 
huis in Ell. Zij wil haar verhaal delen met de lezers van Weert 
Magazine, om te informeren, te inspireren en anderen in 
soortgelijke omstandigheden aan te sporen toch vooral nooit 
de moed op te geven. Maar ook om te waarschuwen voor het 
rare fenomeen dat je buiten de realiteit kunt leven. Zij had 
wekenlang de overtuiging dat ze in een nachtmerrie zat. 

nu namelijk in het schrijven van een boek over 
mijn ongeval en de revalidatie.’ 

Je bent een boek aan het schrijven? Vertel.
‘De neuropsycholoog van het Daan Theeuwes 
Centrum heeft mij hiertoe aangespoord. In 
dit boek probeer ik aan te geven hoe ik ‘de 
hele situatie’ heb ervaren. Ook heb ik alle 
betrokken personen gevraagd om hun kant van 
het verhaal te vertellen. Ik heb al 149 pagina’s 
van het boek ‘Hersenspinsels’ klaar.’ (Lees het 
voorwoord van dit boek van de hand van Laury 
op pagina 29).

Die fatale dag  
Hoe begon die 29e april? Wat waren je 
plannen? Wat gebeurde er precies? 
‘Een paar dingen van die dag heb ik weer terug 
kunnen halen uit mijn geheugen, maar het 
meeste hebben anderen mij later verteld. Ik 
ging met mijn vriendin Kim ’s morgens vanuit 
Budel met de auto van haar vader op weg naar 
Groningen voor een volleybalwedstrijd van het 
herenteam van Lycurgus. Die konden die dag 
landskampioen worden. Ik weet nog precies 
waar ik zat op de tribune maar voor de rest ben 
ik veel kwijt. In Groningen heb ik blijkbaar nog 
een paar slippers gekocht en hebben we samen 
geluncht. Dat bleek later mijn laatste maaltijd 
te zijn geweest.
Terug in Budel ben ik met mijn eigen auto naar 
Ell gereden. Een weg die ik al heel vaak heb 
gereden. Ik durf best van mezelf te zeggen 
dat ik goed autorijd en ik deed het ook graag. 
Daarna weet ik niets meer. Door een of andere 
oorzaak ben ik op de Randweg-Oost in Budel 
van de weg geraakt. Waarschijnlijk heb ik dit 
willen corrigeren en daardoor aan de andere 
kant van de weg tegen een transformatorhuisje 
gebotst en in de naastgelegen sloot terecht 
gekomen.’
 
Gaan je gedachten nog vaak terug naar die 
dag? Is er iets dat je nog steeds bezighoudt? 
‘Een aantal vragen heeft me heel lang 
beziggehouden: Hoe heeft dit kunnen 
gebeuren? Waarom ik? Aan de ene kant wil ik 
het me wel kunnen herinneren maar van de 
andere kant vraag ik me af: Wat is dan het 
effect van die herinnering? Wat heeft het voor 
zin? Politieonderzoek en getuigenverklaringen 
hebben uitgewezen dat ik niet te hard heb 
gereden en dat ik niet met mijn mobiel in 
de weer was. Misschien ben ik ergens voor 
uitgeweken? Welk nut zou het herbeleven 
van die traumatische gebeurtenis nog kunnen 
hebben?’

Ontwaken: een nachtmerrie
Na acht weken kom je bij uit een diep coma. 
Wat zijn je eerste herinneringen? 
‘Ontwaken uit een coma is een langdurig 
proces. Het is zeker niet zoals je in films ziet 
dat iemand wakker wordt en weer helemaal 
‘onder de mensen’ is. Na zes weken in het UMC 
Maastricht ging ik naar het Leijpark in Tilburg 
om uit coma te geraken. 
In mijn beleving verkeerde ik in een 
droomtoestand. Ik was gaan slapen en werd 
wakker in een andere kamer. Ik kon mij 
niets van het ongeluk of de periode in het 
UMC herinneren en geloofde oprecht in een 
vreselijke nachtmerrie te zitten. Dat had 
niets met ‘niet willen accepteren’ te maken. 

Ik geloofde gewoon niet wat me overkomen 
was. Alles en iedereen om mij heen zat in 
één groot complot. Ik ging ook op allerlei rare 
manieren testen of het wel echt was. Zo vroeg 
ik bijvoorbeeld aan een verpleegster om een 
koprol te maken, als bewijs dat wat ik vroeg 
ook echt bij een ander aankwam. En zij deed 
die koprol. Ik vond het raar dat mijn vriendin 
Kim niet kwam terwijl die blijkbaar iedere 
week op bezoek was geweest. Het feit dat mijn 
teamgenoten nooit gezamenlijk op bezoek 
kwamen, zag ik als een teken dat het niet echt 
was. Dit was een nachtmerrie. De werkelijkheid 
was gewoon dat ik niet zoveel bezoek mocht 
krijgen. Het duurt gewoon heel lang voor je 
terugbent in de realiteit en beseft wat je is 
overkomen. Ik vroeg me ook vaak af: Waar 
heb ik dit aan verdiend? Dit kan geen reden 
hebben, ook niet van hogerhand. Ik ben niet 
gelovig maar heb in die nachtmerrieperiode 
wel mensen aangeroepen die al overleden 
waren. Ik heb vaak gevraagd of ik dood was.’

Wanneer dringt het besef door van de ernst 
van de situatie? 
‘Dat gebeurde pas in september in Woerden. 
Daar drong de harde werkelijkheid tot mij 
door. Het grote verdriet kwam in de eerste 
twee weken daar. Ik heb toen veel gehuild. Mijn 
neuropsycholoog heeft mij er toen mentaal 
weer bovenop geholpen.’

Revalidatie
De hersenen zijn bepalend voor je 
intelligentie, voor je gedrag en je emoties, 
ze coördineren je spierbewegingen en alle 
zintuiglijke waarnemingen. Wat was de 
diagnose voor jouw hersenen en hoe is die nu?
‘Het zag er echt heel slecht uit. Ik had een 
volledige hersenkneusing. Ik heb alles opnieuw 
moeten leren; eten, drinken, alles. Praten kon 
ik voor het eerst weer een beetje in augustus. 
In Tilburg verliep de communicatie met behulp 
van ‘ja/nee’-kaartjes of een geplastificeerd 
letterbord. Een psycholoog in Tilburg vroeg mij 
hoe ik mij voelde en ik omcirkelde de letters 
van NACHTMERRIE. Zij veegde dat uit en vroeg 
het opnieuw. Tot drie keer toe herhaalde ik 
NACHTMERRIE. Ik dacht toen ‘Is zij nou zo 
dom!’
Gelukkig zijn veel van mijn cognitieve functies, 
zoals logica en nadenken intact gebleven. Ik 
vind het nog steeds irritant als mensen mijn 
verstandelijke vermogens onderschatten. 
Ik had echter nauwelijks controle over mijn 
spieren. Vanuit de rolstoel ben ik nu zover dat 
ik wat stappen kan zetten met de rollator. Ik 
heb onvoorstelbaar veel vooruitgang geboekt 
maar heb nog een lange weg te gaan. Waar het 
eindpunt ligt, is niet te voorspellen.’

Hoe ziet jouw revalidatieprogramma er uit?
‘Het is een heel intensief programma. Elke dag 
heb ik logopedie, fysiotherapie en ergotherapie 
en enkele keren per week neuropsychologie. 
De hele week is volgepland met groepssessies, 
creatieve activiteiten, zangtherapie en 
dergelijke. In totaal zevenenveertig sessies van 
drie kwartier.’

Wie of wat is je grootste steun en toeverlaat 
in je revalidatieproces?
‘Moeilijke vraag om te beantwoorden. Er zijn 
zoveel mensen die mij steunen. Ik ben mijn 
ouders en mijn zusje erg dankbaar. Ik zie de 
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zorg en het verdriet in hun ogen maar zij 
houden zich heel kranig en helpen mij met 
alles. Ook aan de psycholoog in Woerden heb 
ik erg veel steun. 
In Woerden kregen we in groepstherapie 
de opdracht om iets voor Valentijnsdag te 
bedenken. Dat werd het schrijven van een 
brief voor iemand uit het centrum; een andere 
revalidant, iemand uit de verpleging, een 
therapeut. Ik heb toen gekozen voor mijn 
neuropsycholoog omdat ik ontzettend dankbaar 
was voor de manier waarop hij mij die eerste 
twee weken in Woerden er doorheen heeft 
getrokken.’ 

Blik op de toekomst
Welke doelen heb jij je gesteld?
‘Als ik uit gerevalideerd ben, heb ik in ieder 
geval mijn boek ‘Hersenspinsels’ uitgebracht, 
doe ik alles weer zoals ik het deed en houd 
ik me weer bezig met volleybal. Als anderen 
mij zeggen dat ik dan de lat te hoog leg, komt 
mijn eigenwijsheid weer naar boven. Ik blijf 
ervan overtuigd dat het haalbaar is. Ook mijn 
moeder wil mij behoeden voor teleurstelling, 
dat begrijp ik wel, maar ik blijf geloven in 
het bereiken van mijn doel: Ik ga weer lopen 
en een blok zetten bij volleybal! Hoe lang ik 
daarover doe weet ik niet.’

Stichting Het Daan Theeuwes Fonds houdt zich bezig met de zorg en 
behandeling van jongeren en jongvolwassenen met niet aangeboren 
hersenletsel (NAH).
In Nederland krijgen jaarlijks bijna 19.000 jongeren tot 24 jaar te 
maken met hersenletsel. Van deze groep hebben circa 600 jongeren 
tussen de 16 en 24 zeer ernstig traumatisch hersenletsel. Slechts een 
klein deel van hen kan revalideren. De meesten komen in de chronische 
zorg in een verpleeghuis. Dat is vaak niet nodig!
Juist bij jongeren, die in de ontwikkelingsfase van hun leven zijn, 
kan intensieve training en therapie de effecten van hersenschade 
aanzienlijk verminderen. 
Vreemd genoeg is de zorg in Nederland voor jongeren met zwaar 
hersenletsel bijna identiek aan de behandeling van ouderen met een 
herseninfarct. Met dezelfde centra, artsen, therapeuten en hetzelfde 
budget en vergoeding. Daardoor worden kansen gemist. 
Het Daan Theeuwes Fonds wil ervoor zorgen dat die kansen gepakt 
worden. Door onderzoek, training, motivatie en het delen van kennis.  
Vanaf 2018 ook met een gespecialiseerd behandelcentrum. Dat zorgt 
voor een aanzienlijke besparing op de chronische zorgkosten en brengt 
voor patiënten en hun omgeving weer kwaliteit van leven terug. 

Het Daan Theewes Centrum in Woerden is vernoemd naar Daan 
Theeuwes die op 23-jarige leeftijd na een ongeluk zwaar hersenletsel 
kreeg. Na bijna een jaar van operaties en revalidatie in Nederland, koos 
Daan met zijn ouders voor verdere, gespecialiseerde behandeling in het 
buitenland. De ouders van Daan vonden dat ook in Nederland jongeren 
de kans moesten krijgen op optimaal herstel. Daarvoor hebben zij het 
Daan Theeuwes Fonds opgericht.
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Voorwoord & leesadvies

Hi lezer, le
ester,

Ik zou beginnen met: 'Leuk dat je dit boek leest' m
aar dat 

vind ik natuurlijk
 niet echt want ik had liever gehad dat 

dit boek überhaupt niet bestond omdat daar geen reden 

voor was. M
aar die is e

r nu eenmaal wel.

Ik schrijf d
it boek namelijk als onderdeel van intensieve 

neurorevalidatie na een zwaar auto-ongeval in april 

2018. Lang verhaal kort (d
e lange versie zul je zeker in 

de volgende bladzijden lezen) ik moest alles, echt alles, 

opnieuw leren na een lange periode buiten bewustzij
n 

in een comateuze toestand te zijn
 geweest. In

 dit boek 

beschrijf i
k m'n eigen ervaring, over hoe ik me alles

herinner. In de bijlagen kun je ervaringsverhalen lezen 

van de mensen die dicht bij m
ij sta

an/stonden

en hoe zij d
e hele periode hebben ervaren/hebben 

meegemaakt (w
ant ja, dat maakt uit). E

n in de

bijlagen staat ook fotomateriaal en dat mag je (als je
 

jezelf kunt bedwingen) bekijken als je
 alles gelezen 

hebt. En ik zal m’n iPad en mobiel ook plunderen voor de 

notitie
s die ik tijd

ens deze periode gemaakt heb en deze 

ook toevoegen als bijlagen. Ik beloof dat alles wat in dit 

boek staat echt is g
ebeurd. En je moet me maar geloven 

if I m
ention dat ik echt geprobeerd heb om zo compleet

mogelijk te zijn
.

Om een zo volledig mogelijke ervaring te krijgen, volg je 

de hoofdstukken in oplopende volgorde (dat is m
issch

ien 

geen logisch verhaal, m
aar dat was het voor mij ook niet).

Ik vind het natuurlijk
 wel goed dat je dit boek leest 

omdat je me dan, waarsch
ijnlijk beter begrijpt en

beter zu
lt behandelen.

Om het boek beter te begrijpen (& op te vatten) lees je 

de dingen tussen één aanhalingsteken als gedachten van 

mezelf. E
n de dingen die tussen twee aanhalingstekens 

geschreven zijn
, vat je het beste op als dingen die echt 

gezegd (letterlijk
 uitgesproken) worden. Als je

 écht wil 

weten hoe het voor mij w
as, dan lees je één hoofdstuk 

per week ongeveer gedurende .. w
eken, dat is 

namelijk 

precies het aantal weken dat mijn revalidatie duurde 

(aantal nog in te vullen wanneer ik uit-gerevalideerd ben, 

ik kan helaas nog steeds niet in de toekomst kijken). 

Maar dat wil ik
 je niet aandoen.

Ik zou zeggen: veel leesinteresse en -succes toegewenst 

(niet leesplezier).

Dat dus. M
ocht je hierin geïnteresseerd zijn

, ga het dan 

lezen! Zo niet, dan lees het vooral niet. Ju
llie

weten nu in ieder geval van het toekomstige bestaan af. 

Wellich
t tot lees’ en laat me vooral via m’n socials@

lauryvanenckevort op insta en op FB weten (ik voeg 

eigenlijk alleen mensen toe die ik persoonlijk ken), 

wat je van Hersenspinsels vindt en om op de hoogte te 

blijven van mijn revalidatie, de voortgang van het boek 

en, eventueel, hoe mijn leven er daarna uit gaat zie
n.

Lieve groetjes,

Lau(ry)

foto's: Johan Horst

2928



Loop je hoofd leeg met Mindwalk®

Het hele lichaam weerspiegelt zich in 
de voeten. Door het masseren van deze 
reflexzones worden reacties in het 
lichaam opgewekt. De doorbloeding, 
energiedoorstroming en het zenuwstelsel 
worden hiermee positief beïnvloed. 
Afvalstoffen worden daardoor sneller uit 
het lichaam afgevoerd, blokkades opgeheven 
en het zelfhelend vermogen van het lichaam 
wordt geprikkeld.

Voetreflextherapie helpt bij problemen 
zoals: 
• Hoofdpijn, stress- en burn-out 
• Slaap- en en vermoeidheidsklachten
• Luchtweg-(astma, hooikoorts, eczeem),  
  oorklachten
• Blaasontsteking, vocht-, oedeem problemen
• Hormonale problemen (overgang,menstruatie,  
  kinderwens)
• Gewicht, spijsvertering
• Reinigen / ontgiften van het lichaam

Reflexzonetherapie is afgeleid van oude 
massagetechnieken die zijn gebaseerd op de 
energiedoorstroming van het lichaam. Bij 
de oude Egyptenaren en Noord-Amerikaanse 
indianenstammen was dat al bekend. In China 
en India wordt reflexzonemassage al meer 
dan 5000 jaar toegepast. Voetreflextherapie 
heeft een positief effect op de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid, brengt balans, 
vitaliteit en zorgt voor een goede kwaliteit 
van leven.

Wat is voetreflextherapie? 

Mind-Walk zijn meditatieve wandelingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van gecombineerde oefeningen die afkomstig zijn uit yoga, 
mindfulness trainingen, ademhalingstechnieken en meditatie. Mindwalk 
is heerlijk! Het is een toegankelijke en effectieve manier om gezond-
heid en fitheid te verbeteren voor wandelaars van alle conditie
niveaus. Tijdens het wandelen geniet je van de natuur en doe je oefe-
ningen waardoor je je ontspant, minder stress ervaart en je een goed 
gevoel krijgt. Al wandelend vind je balans.  Mind-Walk® helpt vooral 
om je (weer) goed in je vel te laten zitten en bij persoonlijke groei-
processen. Met hulp van Mindwalk leer je te luisteren naar je gevoel, 
kun je beter je grenzen aangeven en krijg je tools om je (beter) te 
ontspannen. Mind-Walk trainer word je niet zomaar: je wordt hiervoor 
opgeleid. 

weetjesweetjes

BURN-OUT & PSYCHOSYNTHESE 

Ons leven is een stuk complexer 
geworden dan 100 jaar of zelfs 50 
jaar geleden. Tegenwoordig zijn er 
veel meer ballen die we in de lucht 
proberen te houden: werk, gezin, 
zorg voor anderen. Dat maakt dat veel 
mensen drukte, spanning en stress 
ervaren. Menseigen is dat we over alle 
facetten heel graag de controle willen 
vasthouden. De praktijk is echter 
weerbarstiger… soms lijk je zelfs 
helemaal geen controle te hebben. 

Hoe ga je daarmee dan om? Sommige 
mensen laveren hiertussen zo goed en 
zo kwaad als het gaat, anderen lukt 
dat minder goed en voelen zich niet 
lekker: ze zitten dan “niet goed in 
hun vel”. Het kan dan een zoektocht 
zijn om je wel weer lekker te kunnen 
voelen. Durf vooral te (leren) kiezen 
voor jezelf en je grenzen aan te 
geven. Jouw omgeving is hiervoor vaak 
begripvoller dan je soms denkt! 

WEER LEKKER IN 
          JE VEL ZITTEN

Burn-out is een uitputtingsreactie van lichaam en geest waarbij men 
weinig tot niets meer kan presteren. Het wordt veroorzaakt als iemand 
langdurig over grenzen heengaat. Hoewel een burn-out vooral bij wer-
kenden voorkomt, is het werk zelf meestal niet de oorzaak. Persoon-
lijkheidskenmerken, zoals perfectionisme, bepalen of je vatbaar bent 
voor een burn-out. 

Psychosynthese is een praktische, positieve psychologie die de mens 
in zijn geheel benadert. Er wordt zowel aandacht aan het bewuste 
als aan het onbewuste besteed en er wordt naar de kern van iemands 
persoonlijkheid gezocht; de bron van waaruit keuzes worden gemaakt. 
Mensen met een burn-out zijn vaak het contact hiermee volledig kwijt-
geraakt. Belangrijk zijn ook de verhoudingen van diegene tot de om-
geving. Welke rol neemt hij/zij in als partner, kind, ouder, werknemer? 
Dit inzicht helpt om een reëler beeld te krijgen van de werkelijkheid, 
nieuwe mogelijkheden te zien en beter in balans te komen. 
 

Hypnose is een hulpmiddel bij psychische en lichamelijke klachten 
en wordt ook ingezet ter verbetering van sportprestaties, bij 
afvallen, om zelfvertrouwen te krijgen bij, stoppen met roken en 
het verwerken van trauma’s. De cliënt wordt in een lichte trance 
gebracht maar behoudt de controle over zichzelf. Onder hypnose 
wordt er gemakkelijker contact gemaakt met het onderbewuste en 
krijgt men inzicht in de eigen behoeften. De genezing kan dan in 
gang worden gezet. EMDR is een hypnosetechniek en is een afkorting 
van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het werd als 
therapievorm ontwikkeld om posttraumatische stressstoornissen (PTSS) 
te verminderen. De herinnering aan een trauma wordt afgeleid door 
handbewegingen van de therapeut. Het doel is om de emotionele lading 
van deze herinnering af te halen. 

Hypnosetherapie is geschikt voor: 
• Angsten, fobieën
• Concentratie- en geheugenproblemen
• Depressie, burn-out, stress
• Emotionele uitbarstingen
• Pijnklachten- en slaapklachten
• Gewichtscontrole
• Verslavingen

Hypnose en EMDR

Pelmersheideweg 15A
6005 PK Weert
www.dekrang.nl

Zit je niet lekker in je vel en 
lukt het je niet hier iets aan te 
doen? Inge van praktijk de Krang 
kan je helpen jezelf weer te 
vinden door de juiste vragen te 
stellen en je te behandelen op 
het muziekwaterbed. Ook wordt 
het muziekwaterbed ingezet om 
(chronische) pijn te verlichten.

Tevens kun je bij praktijk 
de Krang terecht voor hypnose-
behandelingen voor bijvoorbeeld 
stoppen met roken, afrekenen 
met angsten of veranderen van je 
eetpatroon.

De herinnering aan een traumatische 
gebeurtenis kan heftige emoties en 
fysieke reacties veroorzaken. 
Zo kan een geluid, geur of beeld de 
emoties van een nare gebeurtenis 
‘triggeren’.
 
Soms kan dit dagelijks een negatieve 
invloed hebben: mensen ervaren angst, 
verdriet of schaamte zonder een oor-
zaak te weten. EMDR-therapie zoekt 
naar de oorzaak en helpt hiermee 
een gebeurtenis verwerken. Het doel 
is klachten te verminderen of zelfs 
geheel laten verdwijnen.
 
Nova Statera, om het verleden
achter u te laten.

Inge Sieben

Burn-Out Praktijk
R I N Y  V A N  D E  B E E K

Advies |  Begeleiding |  Counsel ing

‘Burn-out counseling: 
leef jij voluit? 
Als counselor help ik een 
dreigende burn-out af te 
wenden, of om hieruit te 
komen en te voorkomen dat je 
terugvalt in oude patronen. 

Ik sta voor jou klaar. 
Riny

www.burnoutpraktijkbeek.nl  
 info@burnoutpraktijkbeek.nl

0619485569

praktijklokatie: 
 Korbeel 44, Weert

Wilhelminaplein 27c , Someren

VOETREFLEXPLUS 
THERAPEUT

Kerkstraat 66A 
6006 KR Weert 

0495 45 01 75
06-36 56 91 97 

paulinecoolen@ziggo.nl
www.paulinecoolen.nl

Staatsie Vivere 
centrum voor lichaam en geest

Kelperweg 23, 
6037 RL Kelpen-oler

+316-52668699
info@staatsievivere.com
www.staatsievivere.com

Laura Triepels-Broeders

Claire Mols

Kelperweg 23, Kelpen
(gevestigd binnen Staatsie Vivere)
www.novastatera.nl 
06-18238378

Mindful wandelen
    in Weert

Studio de Eik is gelegen in het 
groene hart van Weert. Het is een 
plek voor bezinning, waar je kunt 
Zijn, even niets moet en (jezelf) 

kunt ontmoeten. 

Dijkerstraat 48, WEERT
06-43050645 info@studiodeeik.nl

www.studiodeeik.nl

Je kunt bij mij o.a. terecht voor:
• Mind-Walk®: 10-weekse cursus 
meditatief wandelen met invloeden 
uit de yoga, mindfulness-training, 
ademhalingstechnieken en meditatie. 
Start nieuwe cursussen: donderdag 
11 april om 19.30 en zaterdag 
13 april om 10.00 uur.
• Iedere eerste zondag van de 
maand om 10.00 uur ‘losse’ 
Mind-Walks®. 

Liever één op éen Mind-Walken?
Dat kan ook. Neem gerust contact 

met mij op.

Sylvia Geelen-Bongaerts

De Collumbehandeling richt zich op het genezen van rug-, nek- 
en hoofdpijnklachten die voortkomen uit het scheef staan van de 
nekwervels. Vaak is er een specifiek moment waarop deze scheefstand 
ontstaan is maar soms duurt het jaren voordat de klachten zich 
openbaren.

De behandeling bestaat uit twee stappen:
• Een grondige observatie van de nek, met aandacht voor de positie 
van de bovenste nekwervels en de beperking in de bewegingen die men 
met de nek kan maken.
• Een behandeling die gebaseerd is op deze observatie en die aangepast 
wordt aan elk individu biedt veel effect. Hierbij wordt gebruikt 
gemaakt van een massage-apparaat. Via een hele specifieke massage 
op de nekspieren komen de wervels opnieuw in hun - door de natuur 
voorziene - positie.

Heb jij vage klachten, een whiplash en/of een torsie informeer bij de 
specialist naar wat een collumbehandeling voor je kan betekenen.

Collumbehandeling



eendagmet

We treffen Mark in zijn zogenaamde dienstweek. 
Deze week is hij 24/7 inzetbaar. De pieper hangt 
aan zijn broek. Hij is niet aan huis gekluisterd, 
maar dient na een melding, te allen tijde binnen 
vier minuten op de kazerne te zijn. Zo is er de 
dienstweek, dan de vrije week, gevolgd door de 
reserveweek. Bij calamiteiten van grote omvang 
kan je ook tijdens die laatste twee opgeroepen 
worden om uit te rukken. Calamiteiten zijn on-
der andere: brand, waterongevallen, ongevallen 
met gevaarlijke stoffen en verkeersongevallen. De 
brandweer biedt, waar nodig, ook ondersteuning 
aan ambulance en politie.

Ongetemde motivatie 
Zijn hulpverlenershart wilde altijd al een steen-
tje bijdragen aan de stad Weert en haar inwo-
ners. In 2002 begon hij zijn tweejarige opleiding 
tot brandweerman om vervolgens een zware op-
leiding tot brandweerduiker af te ronden. “Een 
functie apart,” vertelt Mark. Hij refereert aan een 
melding van jaren geleden waarin hij werd opge-
roepen om uit te rukken voor een opdracht om 
in het water te zoeken naar een vermiste jonge 
jongen. “Het is zaak zo spoedig mogelijk melding 
te maken bij dit soort vermissingen. We spreken 
bij de brandweer van ‘het gouden uur’, want de 
kans op overleven voor een drenkeling is binnen 
het uur het grootst. Helaas was het betreffende 
kind al een uur vermist voordat de hulpverlening 
werd gealarmeerd. Voor dit kind was het te laat.” 

Op de vraag hoe hij hiermee dealt is hij allerminst 
twijfelachtig: “Het is verschrikkelijk als dit soort 
ongelukken gebeuren, maar op dat moment ben 
ik met niets anders bezig dan me concentreren op 
het zo goed mogelijk volbrengen van mijn taak. 
Dan gaat er toch een soort van knop om. Uiteraard 
is er voor ons als brandweerlieden voldoende na-
zorg en evalueren we de situatie uitvoerig.”

Acuut paraat
Na een melding meldt Mark zich op de kazerne, 
hij kleedt zich om in zijn uitrukkleding en neemt 
plaats met drie andere manschappen, een bevel-
voerder en een brandweerchauffeur in de TS, een 
afkorting van tankautospuit. Het blijkt te gaan om 
een relatief klein brandje in een autogarage. Tij-
dens de rit wordt de prioriteit echter opgehoogd. 
De brand zou zich in mum van tijd hebben uitge-
breid. Mark vertelt dat er die avond verschillende 
eenheden zijn opgeroepen om pas uren later het 
sein ‘brand meester’ te kunnen geven. Bij terug-
komst op de kazerne wordt de ademlucht klaar-
gemaakt voor het volgende gebruik en worden de 
brandweerwagens schoon en in orde gemaakt. Ze 
moeten volledig uitgerust zijn voor een volgende 
calamiteit.

Trots
“Brandweerwerk is dankbaar werk,” vindt Mark. 
Enkele jaren geleden werd hij opgeroepen voor 
een woningbrand in een nabijgelegen dorp. Col-
lega’s hebben er een zuigeling uit de brandende 
woning kunnen redden. “Dan ben ik hartstikke 
trots op het werk wat ze hebben geleverd,” aldus 
Mark. Ook tijdens de extreme droogte van afge-
lopen zomer en de pittige storm van begin maart 
voelt Mark een gepaste trots als hij ziet hoeveel 
manschappen zich met grote bevlogenheid samen-
pakken voor het volbrengen van eenzelfde taak.

Vakmanschap en kameraadschap
Mark deelt zijn passie voor het brandweervak met 
43 brandweermannen en één brandweervrouw. 
Vakmanschap en kameraadschap zijn voorbeelden 
van pijlers waarop Brandweer Weert is gebouwd. 
In dit werk is het belangrijk om heel goed op el-
kaar ingespeeld te zijn. Er wordt daarom voort-
durend geïnvesteerd in het ontwikkelen en het 
uitbouwen van professie en competenties. Elke 

Als het aankomt op Brandweer Weert, recht hij zijn rug en is er die open blik: “Daar zit mijn ziel en 
zaligheid in.” Om de trots die hij uitstraalt als hij vertelt over “zijn” team kan men niet heen.
Mark Stroek (38) is al 16 jaar lid van de vrijwillige brandweer. Hij vertelt erover. 

woensdagavond is er een brandweeroefening. 
“Die is heilig voor ons brandweermannen”, vertelt 
Mark. “Bedrijven, instellingen en scholen melden 
zich aan als locatie om een calamiteit te simule-
ren, waarna we uitvoerig evalueren als team en 
met het betreffende bedrijf. Leerzaam en noodza-
kelijk.” Ook kameraadschap wordt altijd in ere ge-
houden. Er is binnen Brandweer Weert een druk-
bezochte personeelsvereniging die zo’n acht keer 
per jaar activiteiten organiseert voor het team en 
hun familie. “Want ook die zijn nauw betrokken 
bij het werk wat je doet”, stelt Mark. “Van de 
partner van een (vrijwillige) brandweerman wordt 
net zo’n grote flexibiliteit verwacht als van de 
brandweerman zelf. Het gezin en het huishouden 
moeten natuurlijk acuut kunnen worden overge-
nomen als er een melding binnenkomt.” Ilse (35), 
de vrouw van Mark en hun kinderen Loïs (5) en 
Vinz (2) zijn hoe dan ook maar wat trots op Mark. 
“Mijn zoon is dol op de brandweer, als ik met hem 
langs de kazerne rijd, is er geen mogelijkheid om 
er niet naar binnen te gaan. Prachtig!” aldus een 
bescheiden maar hartstochtelijke Mark.

  Helden met een 
hart voor de stad!
Door Maartje Derckx

een dag met Mark Stroek

Beweegstudio Leef!
Inge Geelen-Aldenzee (46), eigenaar

● Wat doet je bedrijf?
Beweegstudio Leef! is een studio met kleinschalige Groepstrainin-
gen, Personal Training en Voeding. Nu alweer 5 jaar!
● Waarin ben je onderscheidend?
Leef! onderscheidt zich door de kleinschaligheid. Hierdoor voel je 
je snel op je gemak en is er daadwerkelijk ruimte voor deskundige 
en persoonlijke coaching tijdens de trainingen. Daarom worden we 
ook vaak gezien als het verlengde van fysiotherapie.
● Waar haal je de meeste energie uit op je werk?
Allereerst: ik heb echt allemaal leuke mensen om mij heen, 
inclusief twee enthousiaste collega-trainers Janneke en Leonne. Ik 
realiseer me dat dat niet vanzelfsprekend is. Ik geniet van de af-
wisseling tussen de Personal Trainingen, de Voedingsprogramma’s 
en de uiteenlopende Groepstrainingen. Dat gaat dus van Spinning 
tot Yoga, en van pittige Core Power Circuits tot Pilates.  

● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Heel verschillend. In het weekend naar het bos, lekker uit eten, 
een avondje uit of heerlijk in mijn eentje een ronde hardlopen. 
● Wat wilde je vroeger worden?
Kapster, haha. Dat mag ik nu dagelijks doen: kapper spelen door 
leuke vlechtjes te maken in het haar van mijn dochter. Daarnaast 
maakte ik in de 2e klas zelf een mooie tekening met de spreuk: Ik 
rook niet, ik sport… Dus misschien toen al een roeping? 
● Wat zou je nog willen bereiken in je bedrijf?
Met team Leef! wil ik steeds meer mensen in Weert e.o. inspire-
ren om meer en bewuster te bewegen en voedzamer te gaan eten 
waardoor ze zich energieker en sterker gaan voelen.  De charme 
van de kleinschaligheid en de persoonlijke touch van Leef! wil ik 
graag behouden.
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
Mijn ouders. Zij gingen graag met mijn zus en mij zwemmen of 
naar het bos. Ze leerden ons te genieten van vers gezond eten. 
Daardoor is dit voor mij ook een heel normaal patroon, wat geen 
moeite kost. 
● Wat is je levensmotto?
Leef! en zorg goed voor je lijf! 
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Voel je je niet fit? Kijk dan eerst eens naar je leefstijl. In deze 
westerse wereld is het normaal dat alles altijd en overal in over-
vloed te krijgen is. We vergeten soms wat een normaal gezond 
leef- en eetpatroon is. En dan de stress niet te vergeten. Grijp 
niet meteen naar medicatie. Het is nooit te laat om te beginnen. 
Uiteraard help ik hier graag bij! 

www.beweegstudioleef.nl  ●  06-46 60 69 23

Fit & Slank & I’m in
Anja Bastings en Remco Meuwissen, eigenaren 

● Wat doen jullie samen? 
Met onze aanpak zorgen wij ervoor dat jij je fitter en slanker gaat 
voelen. Anja van Fit & Slank verzorgt een 8-weekse cursus met de 
focus op een eenvoudig eetpatroon - ofwel de Regel van 3 en de 7 
Afspraken. 
Remco zorgt met de Milon-cirkel om je sterker en fitter te maken 
en je conditie te verbeteren in slechts 2x per 10 dagen 35 minuten 
trainen. Deze specifieke combinatie zorgt ervoor dat we samen 
resultaten behalen die je eerder voor onmogelijk hield. 
● Waarin zijn jullie onderscheidend?
Wij geloven niet in pillen, poeders, shakes/ repen of diëten. 
We werken met veel enthousiasme om iedereen te begeleiden 
naar een gezonde leefstijl. 
Daarnaast werkt Remco met het neusje van de zalm wanneer het 
aankomt op fitnessapparatuur. 
● Waar halen jullie de meeste energie uit op je werk? 
Beide: Hoe harder en enthousiaster er door de
cursisten gewerkt wordt hoe meer passie wij uit het vak halen. 
● Hoe ontspannen jullie na een drukke dag?
Met lekker te sporten :)
● Wat wilden jullie vroeger worden?
Anja: Sportdocent.
Remco: Docent bij de politie. 
● Wat zou je nog willen bereiken in jullie bedrijf?
Anja: Meer locaties in Nederland; 
cursussen leefstijlverbetering binnen bedrijven
 (zoals ik al doe bij Land van Horne, Bosch en Sint Jans Gasthuis).
Remco: Het huidige concept verder opbouwen en uiteindelijk nog 
twee andere locaties openen. 
● Wie heeft jullie het meest geïnspireerd?
Anja: Nelson Mandela. “Het lijkt altijd onmogelijk, 
totdat het is gedaan.”
Remco: Michael Jordan. 
“I’ve failed over and over again in my life. That is why I succeed”. 
● Wat is jullie levensmotto?
Anja: “Begin niet morgen, begin NU.”
Remco: Kan ik niet, bestaat niet. Dus eigenlijk: twijfel niet maar 
ga voor je eigen geluk. 
● Tot slot, wat willen jullie nog delen?
De bal licht nu bij jou, bel of mail ons gerust voor vrijblijvende 
informatie. 

www.fitenslank.nl  ●  www.milonclubweert.nl 
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Al ruim 30 jaar ligt vakantiepark Weerterbergen op de prachtige locatie in 
het bos. Met een groot ven centraal gelegen, biedt het park de rust van het 
water en de sfeer van het bos. Onlangs is de grote horecagelegenheid helemaal 
vernieuwd. Centraal op het plein staat het Limburgs Café dat door de vintage-
inrichting een gezellige bourgondische sfeer uitademt. Hier kunnen niet alleen 
de parkgasten, maar ook wandelaars en fietsers terecht voor een drankje of 
een maaltijd. Vanaf deze plek heb je een prachtig zicht op het ven, waar in de 
zomer tal van gezellige activiteiten plaatsvinden.Kom gerust eens langs, 
de koffie staat klaar!.

Boutique & Cadeaushop
Winkelen is altijd leuk, als je op vakantie bent of wanneer je als 
regiobezoeker even langskomt. In de sfeervolle Boutique & Cadeaushop 
is een zeer bijzonder assortiment samengesteld. Van kleding, badmode 
tot allerlei leuke  cadeauartikelen. Je gaat er in ieder geval met een 
opgewekte stemming naar buiten. 
 

Klimwand
Het park biedt naast 
de mooie natuur 
ook veel sport- en 
spelfaciliteiten. 
Bijzonder is de 10 
meter hoge klimwand. 
Iedereen, ook de 
regiobezoeker, kan 
deze uitdagende wand 
onder begeleiding van 
deskundige instructeurs 
proberen te bedwingen. 

Koos Konijn
De mascotte op het park en vriend van iedereen 
is Koos Konijn. Dit grote knuffeldier is elke dag 
aanwezig en beleeft met de kinderen tal van leuke 
dingen. Zo heet hij de gasten welkom, knutselt hij 
mee met de kids, komt naar de disco, speelt en 
danst met ze en is altijd in voor een knuffel. En is 
de vakantie of je leuke dag dan ten einde…dan komt 
Koos ook nog even afscheid van je nemen.

Entertainment, fun & sports: beleef het op vakantiepark Weerterbergen!

6D theater
Hier beleef je op spectaculaire wijze een enerverende 
rit in een achtbaan. Met een 6D bril ervaar je, in een 
meebewegende stoel, de virtuele tocht met elkaar. Ook dit is 
voor alle leeftijden toegankelijk en een unieke ervaring.

GlowGolf
Een andere bijzondere binnen-activiteit is GlowGolf,  minigolf. 
Op 18 sfeervolle banen speel je Glow-in-the-Dark minigolf. Speciaal 
verlicht met blacklight waardoor het decor een extra dimensie 
krijgt. Het parcours is gemaakt om met hele gezin plezier te 
hebben en dus voor zeer geschikt voor kids én volwassenen. 

Kinderfeestjes
Op het vakantiepark zijn ze sterk in het samenstellen van feestjes. 
Of het nu een familiebijeenkomst is, een vriendengroep, of 
kinderfeestjes, alles is op maat aan te bieden. Keuzes uit een 
adventure-gedeelte, arrowplay, bowlen, eten of golfen. De ervaren 
mederwerkers op het park maken er een mooi feest van!

Bowlingbanen
Al jarenlang zijn de bowlingbanen op het park een succesformule. 
De onlangs volledig opgeknapte en gemoderniseerde banen 
met speciale verlichting, dagen iedereen uit voor een sportieve 
strijd. Per uur te huren en vooraf te reserveren. Indien gewenst 
zijn de banen aan te passen, zodat de bal niet meer in de ‘goot’ 
verdwijnt. Hiermee is het spel ook ideaal voor kinderfeestjes. 

Werken op dit mooie park?
Wil jij ook werken in vakantiesfeer? Bij vakantiepark 
Weerterbergen zijn ze altijd op zoek naar enthousiaste en 
gedreven collega’s. Zowel in de horeca, als voor de afdelingen 
Sport & Animatie, Supermarkt en Boutique & Cadeau shop zijn 
medewerkers gewenst. Direct na het examen kun je al aan de 
slag. En dat de werkomgeving prettig is, bewijzen de meerdere 
medewerkers welke al vanaf het begin bij het park werkzaam 
zijn. Interesse? Bel (0495) 58 47 77 of mail 
parksales@weerterbergen.nl

GLOWGOLF 
met koffie* en appelgebak!

€ 9,50 p.p.
*koffie, thee of kleine frisdrank.

meer informatie of reserveren? 
Bel 0495-584777 of mail: parksales@weerterbergen.nl
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fit20
Tom van Dooren, 
Personal training

06-18 50 70 17  •  www.fit20weert.nl

Fit in 20 minuten per week

Piko Piko
Patricia Valkenburg, 

Coaching & Counseling
 06-15 09 40 70 •  www.piko-piko.nl

Het mooiste wat je kunt zijn is jezelf  

Pleasant Life
Didonne op den Buijsch, 

life-, adem- & hartcoherentiecoach 
06-10 75 22 12 •  www.pleasantlife.nl

3 april 19.30 info-uur, Hartcoherentie

Didonne op den Buijsch, Patricia Valkenburg en 
Tom van Dooren zijn coach. Ze zijn geen gewone 
coach, ze zijn onderscheidend. In hun aanpak en in 
hun werkwijze. Een korte kennismaking.
Didonne (49): “Na jaren werken in het bedrijfs-
leven drong het steeds meer tot mij door dat ik 
het meeste plezier beleef aan contact met men-
sen en hen te helpen zich beter te voelen. Van-
uit mijn interesse voor de ademhaling ben ik toen 
een Ademcoach-opleiding gaan volgen, aangevuld 
met een Lifecoach- opleiding. De aanleiding voor 
een lifecoach-traject kan heel divers zijn. Soms 
wil een cliënt de regie over zijn leven weer terug, 
soms loopt iemand vast op het gebied van werk en 
weet hij of zij heel goed wat hij niét meer wil maar 
niet wat hij wél wil. Vaak ook voelen cliënten zich 
enorm gehinderd door onzekerheid. Daarmee aan 
de slag gaan vanuit de kracht van de mens geeft 
mij enorm veel voldoening.  
Als ademcoach help ik mensen hun ademhaling te 
optimaliseren. Veel mensen voelen zich door een 
verkeerde ademhaling onrustig, gespannen of op-
gejaagd. Dat is jammer want de ademhaling is een 
anker waarop je altijd kunt terugvallen en dat je 
juist veel ontspanning en innerlijke rust kan geven.
Daarnaast ben ik inmiddels ook gecertificeerd 
Hartcoherentie-coach waarbij ik mensen volgens 
een wetenschappelijk onderbouwde methode leer 
om via de ademhaling veerkrachtiger met stress 
om te gaan en evenwichtiger in het leven te staan. 
Heel effectief voor mensen met stress gerelateer-
de klachten.” 
Patricia (42) werkte als verpleegkundige in de 
zwakzinnigenzorg en de psychiatrie voordat ze 
acht jaar geleden startte met haar eigen praktijk 
Piko-Piko. “Samen met mijn deelnemers ga ik op 
zoek naar: wat wil ik nu echt, wie ben ik, waar loop 

ik tegen aan? En wat heb ik nodig? Deze levensvra-
gen inspireren mij enorm. Ik ben ervan overtuigd 
dat alle antwoorden in de mens zelf zitten en ik 
help mensen de antwoorden te vinden. Het gaat 
vaak over kwetsbaar durven zijn en verantwoor-
delijkheid nemen. Het proces gaat steeds meer 
van het denken naar het diepere voelen, totdat je 
uitkomt bij je kern. Waarbij veiligheid, gelijkwaar-
digheid en vertrouwen voor mij het belangrijkste 
zijn. Met het uiteindelijke doel om je vrij te voelen 
door oude patronen los te laten, leren voelen en 
ernaar handelen, het vinden van rust en balans en 
te leven vanuit jouw unieke kracht.”

Tom van Dooren (28) volgde de opleiding Sport, 
Management en Ondernemen in Amsterdam.  Daar-
naast heeft hij veel in coaching gedaan, zoals 
mental coaching en teamcoaching. Naast de voet-
balcoaching vanuit de KNVB heeft hij zich gespeci-
aliseerd op het gebied van personal trainingen.  Zo 
kwam hij - als personal trainer in de fitness - met 
de franchiseorganisatie fit20 in contact. 
“Ik ben nu personal trainer én ondernemer, waar-
bij ik vanuit mijn passie mensen kan helpen naar 
een gezondere en fittere levenswijze. Onze we-
tenschappelijk bewezen formule houdt in dat je 
in slechts 20 minuten per week fitter, sterker en 
gezonder wordt. Het is een wekelijkse boost voor 
de algemene gezondheid. 
Bij fit20 Weert train je wekelijks 85% van je spie-
ren. Je hebt er privacy - traint alleen of in duo 
vorm – en traint altijd onder begeleiding. Na af-
loop hoef je niet te douchen aangezien je niet gaat 
zweten én je traint altijd op vaste afspraken voor 
de bekende stok achter de deur. Het is heel laag-
drempelig en toepasbaar voor jong en oud, aange-
zien iedereen op zijn/ haar eigen niveau traint. Su-

per easy, maar oh zo doeltreffend.  Sommige leden 
merken na een paar weken al flinke vorderingen 
in hun gezondheid: nek- en onderrug-klachten ver-
minderen of verdwijnen, kracht en energie nemen 
toe. 
Ook de soepelheid in de gewrichten verbetert, het 
is goed voor de bloeddruk en de stofwisseling en 
gaat osteoporose tegen door versterking van de 
botten. Deze krachttraining in slow motion helpt 
zelfs tegen klachten als reuma, artrose, fibromy-
algie en dergelijke.  Het is kort, krachtig en een 
uitkomst voor iedereen. Ook als je al fit bent, want 
dit wil je uiteraard ook blijven. Preventief trainen 
is ook belangrijk.” 
De drie zijn het erover eens dat mensen die van-
uit eigen wil een traject ingaan het beste gemoti-
veerd zijn. Didonne: “Mensen denken soms dat ze 
rigoureuze stappen moeten zetten om zich beter 
te voelen maar dat is vaak helemaal niet nodig. De 
belangrijkste verandering komt vanuit jezelf. Door 
contact te maken met je gevoel en je bewust te 
worden van belemmerende gedachten vanuit angst 
en deze om te buigen naar helpende gedachten 
vanuit vertrouwen, voelt het leven al een heel stuk 
lichter en prettiger.” 
Patricia vult aan: “Vaak na ernstige gebeurtenis-
sen is de kans op levensverandering het grootst. 
Dit omdat je dan eigenlijk wordt ‘gedwongen’ om 
stil te staan. Stilstaan en/of vertragen biedt moge-
lijkheden tot bewustwording en groei. Uiteindelijk 
wil iedereen leven vanuit zijn kracht en negatieve 
patronen loslaten. Dat zal leiden tot een aangena-
mer leven en tot denken in mogelijkheden in plaats 
van beperkingen.” 
Ook Tom ervaart dit zo: “Wanneer mensen niet fit 
zijn, bewegen ze minder en zitten ze niet lekker 
in hun vel. Dat heeft zijn weerslag op het totale 

Drie gedreven coaches die vanuit liefde voor de mens dagelijks betrokken zijn bij het welzijn van hun 
cliënten. Met passie stimuleren en begeleiden ze hen naar een prettiger leven. Begeleiden met respect en 
empathie naar meer geluk. Een gesprek in 3voud met deze ondernemers. 

Geluk heeft geen groot huis nodig om in te wonen, wel een deur om naar binnen te gaan
functioneren. Maar ook op hun humeur en produc-
tiviteit. Met een andere levensstijl merk je snel re-
sultaat. Je lijf voelt beter en je gedachten worden 
positiever en uiteindelijk sta je sterker.”
Didonne: “Ik beleef nu veel meer plezier aan mijn 
werk. Weer terug naar waar het echt om draait in 
het leven.” Patricia bevestigt deze conclusie. “Be-
wust worden van je eigen zijn, je gedachten, je 
gevoelens maar ook je verlangen en je onzekerhe-
den is het begin van patronen doorbreken. Luiste-
ren naar je lichaam, erkennen en toe durven laten, 
zijn nog vaak onbekende begrippen. Maar als je 
eenmaal begint aan je eigen persoonlijke ontwik-
keling kun je niet meer terug. Je weet het al. Je 
kunt niet meer doen alsof je het niet weet. There 
is no way back”, lacht ze. “En uit ervaring weet ik 
dat als iets heel erg pijn doet je liever de ander de 

schuld wilt geven dan te kijken naar jezelf. Boos-
heid leidt ons even af van de pijn. ‘Pijn is groei 
van bewustzijn’. Verantwoordelijkheid nemen voor 
jezelf vraagt moed. Van onzekerheid naar vertrou-
wen groeien ook. “ 
Didonne: “Je ademhaling is daarbij een graadme-
ter waaraan je heel goed kunt zien hoe je in het 
leven staat. Die hou je niet voor de gek. Als je rus-
tiger ademt, heb je letterlijk en figuurlijk meer 
lucht. Dat komt je hele ‘zijn’ ten goede.” 
“Dus is het: ‘wel zijn’ in plaats van welzijn”, voegt 
Patricia toe.
Naast zijn werk als personal trainer is Tom ook 
voetbaltrainer bij het 1e damesteam van Eindse 
Boys. “Daar merk ik ook dat de meiden gemoti-
veerd zijn om te sporten en daarin een uitlaatklep 
vinden. Door te sporten zijn ze fitter en energieker. 

Die parallel zie ik ook in mijn werk. Bewustwording 
van een bepaalde noodzaak leidt tot motivatie en 
resultaat”. Dat ervaren we alle drie.
Didonne: “Ook werkgevers zien steeds meer het 
gezamenlijk belang in van een medewerker die 
goed in zijn vel zit. Zij maken hiervoor vanuit een 
vitaliteits- of ontwikkelingsbudget middelen vrij.”
Didonne, Patricia en Tom hebben elk hun eigen 
vakgebied en expertise. Maar het doel is hetzelfde. 
Mensen helpen te veranderen en hen daarin bege-
leiden om uiteindelijk een positieve verandering 
teweeg te brengen waardoor je je beter voelt, be-
ter functioneert en dus een prettiger leven krijgt. 
“Als je open staat voor verandering is de eerste 
stap al gezet. Want, het mooiste wat je kunt zijn is 
jezelf”, sluit Patricia af. 
Daar zijn ze het alle drie roerend mee eens.

Desiré Kappert

Welzijn of wel zijn?

gesprekin3voudgesprekin3voud
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WeertvanHorneStadWeertvanHorneStad

Ruiterstandbeeld op tournee
In het stadspark komt een levensgroot ruiterstand-
beeld van Philips de Montmorency. Het bronzen 
beeld is 2,6 meter hoog en weegt 1000 kg. Het is 
gemaakt door kunstenaar Jos Dirix en bronsgieter 
Jos Boerekamps.

Het ruiterstandbeeld gaat in 2019 op ‘tournee’ 
langs allerlei Van Horne-plaatsen, waaronder 
Brussel. In 2020 landt het standbeeld op zijn 
plaats: de voorhof van het voormalige kasteel 
Nijenborgh aan de Biest.

Uitvoeringen speciale 
Graaf van Horne-compositie
De Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880 voert de 
speciale Graaf van Horne-compositie nog uit op:

• Zaterdag 6 april: Uitwisselingsconcert met  
 harmonie Pieter Aafjes uit Culemborg in de 
 Ellenhof in Ell. Aanvang 20.00 uur.
• Zondag 26 mei: Uitwisselingsconcert met 
 Harmonie Crescendo uit Beegden in ’t Leuke in 
 Beegden. Aanvang 18.00 uur.
• Zondag 13 oktober: Beoordelingsconcert in 
 ‘t Aad Raodhoees in Melick. Aanvangstijdstip 
 nog niet bekend.
• Weekend 2-3 november: Uitwisselingsconcert,  
 nog geen gegevens bekend.
• Zaterdag 23 november: Concours in 
 Schouwburg de Schalm in Veldhoven.   
 Aanvangstijd nog niet bekend.

We herdachten dat Philips de Montmorency werd onthoofd op de Markt 
in Brussel, 450 jaar geleden. Philips, één van de graven van Horne en 
heer van Weert, heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis 
en het ontstaan van Nederland.  In 2018 waren er veel activiteiten met 
als hoogtepunten (in beeld gebracht door Weert de Gekste):

2018 was Van Horne-jaar in Weert

Opening Van Hornejaar Graaf van Horne, De Musical Première Van Horne-compositie 

Maak een Van Horne-wandeling door Weert

Nagenieten? Ook in 2019 zijn er nog veel van Van Horne-activiteiten

De Stadsgidsen Weert houden op 14 april om 14.00 uur een 
Open Wandeling Van Horne. Hierbij is iedereen welkom.

Zo’n wandeling is ook op aanvraag te boeken op een ander 
moment. Info: www.stadsgidsenweert.nl

Alle Van Horne-activiteiten 
in 2018 trokken in totaal 
tussen 30.000 en 60.000 

bezoekers

Graaf van Horne,
De Musical (2018): 
6.600 bezoekers

Van Horne theater-
speurtocht (2018): 
1.275 scholieren

Van Horne-
stadswandeling (2018): 
ruim 3.000 deelnemers.

Middeleeuws tentenkamp 
in stadspark
Kennis maken met de drie standen in Weert ten 
tijde van de middeleeuwen: de adel, geestelijk-
heid en de boeren. Dat kan van 6 t/m 10 mei tij-
dens een middeleeuws evenement in het stads-
park. Het tentenkamp van Rin ende Maes wordt 
bevolkt door acteurs en figuranten uit verschil-
lende Weerter verenigingen. Doelgroep zijn de 
kinderen van groep 1 t/m 4 van basisscholen. Maar 
ook groepen ouderen kunnen genieten van middel-
eeuws entertainment tijdens een wandeling door 
het tentenkamp met een stadsgids. Organisatie: 
Munttheater, Gemeentemuseum, RICK en basis-
school de Kameleon. 

Philips van Horne 
Scholengemeenschap
De jubilerende Philips van Horne heeft nog twee 
jubileumactiviteiten:
Tot dinsdag 23 april: Emballage-actie Philips van 
Horne i.s.m. vijf supermarkten van Jumbo Heer-
schap. De opbrengst is voor de Chipala school in 
Malawi.
Zondag 2 juni: de 'Philips van Horne Bloem van 
Weert'. In nauwe samenwerking met AV Weert en 
TWC Weert organiseert de school een familiewan-
del- en fietstocht in de regio Weert over diverse 
afstanden. Start en finish bij de Philips van Horne.
 

Meer achtergrond
Twee interessante websites van de Montmorency 
Foundation: www.weertvanhornestad.nl en 
www.weertinkaart.nl (met o.a. alle middeleeuwse 
(verdwenen) gebouwen en een animatie van het 
kasteel).

Op ca. 20 panden in de binnenstad hangt een 
bordje met een oude foto, beschrijving en 
QR-code.  Dit jaar komen er nog 20 bij. 

Murals
Drie muurschilderingen van Philips van Horne zijn 
in 2018 in de binnenstad van Weert aangebracht: 
tegen het Munttheater, tegen theater De 
Huiskamer en in het steegje tussen Maasstraat 
en Walburgpassage. De laatste mural wordt 
binnenkort gerealiseerd op een van de muren van 
Het College. Leerlingen van de KOERS-opleiding 
hebben samen met de docente hiervoor ideeën 
aangeleverd. 

Foto's: gemeente Weert.
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uitgelicht

Vlinder Villa aan de Emmasingel in Weert verzorgt 
al 15 jaar professionele kinderopvang voor kinde-
ren van 0-4 jaar en is inmiddels een vertrouwde 
en vaste waarde in Weert.  Bewust geen onderdeel 
van een school, maar een verlengstuk van thuis. 
Huiselijke sfeer, vast personeel en persoonlijke 
aandacht in kleine groepjes.  

De kracht van Vlinder Villa!  
Het vijftienjarig jubileum werd eerder deze 
maand gevierd met een gezellige feestweek voor 

de huidige Vlinders. Daarnaast wil Vlinder Villa 
tijdens dit jubileumjaar ook iets betekenen voor 
kinderen van 0-16 jaar in de gemeente Weert uit 
gezinnen die het financieel moeilijk hebben en 
waarvoor het krijgen van een aardigheidje niet 
vanzelfsprekend is. 
Vlinder Villa organiseert daarom een ludieke 
schoenendoosactie waarbij iedereen wordt opge-
roepen om een vrolijk versierde schoenendoos te 
vullen met leuke, bruikbare spulletjes waar je niks 
(meer) mee doet.  

Door Maartje Derckx

Vlinder Villa Viert!
Op www.vlindervilla.nl vind je de 

spelregels. Vlinder Villa verzamelt 
de dozen en overhandigt deze aan de 
gemeente Weert, die op haar beurt 

zal zorgen dat de dozen bij de juiste 
kinderen terecht komen. 

Vertel het aan iedereen en doe mee!
Van een kind vóór een kind!

4140

De discussie blijft maar voortslepen: Inenten JA of NEE. Meestal krijgen de tegenstanders de grootste aandacht. Veel informatie is gebaseerd op meningen 
en overtuigingen en vaak ontbreekt een wetenschappelijke basis. In 1998 presenteerde de Engelse arts Andrew Wakefield een rapport waarin hij een 
verband tussen de vaccinatie tegen mazelen en autisme wilde aantonen. De studie werd korte tijd later teruggeroepen wegens fraude en de arts werd 
zijn titel ontnomen. Toch blijft dit verhaal steeds weer opduiken. Zou er dan toch een kern van waarheid inzitten? Hoe nadelig zijn bijwerkingen en hoe 
groot zijn de risico’s?
In Nederland krijgen ouders het advies om hun kind te laten vaccineren volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Het gaat hierbij om infectieziekten als 
bof, mazelen, rodehond, baarmoederhalskanker, hepatitis B, kinkhoest, mazelen en polio. De overheid beschouwt het als een van haar kerntaken om de 
burgers te beschermen tegen infectieziekten en zet campagnes in om de daling van de vaccinatiegraad tegen te gaan. Er wordt al gesproken over een 
prikplicht en het weren van niet-gevaccineerde kinderen van kinderdagverblijven. 
Niemand wil de verkeerde keuze maken en al helemaal niet als het om de gezondheid van je kinderen gaat. Er zijn voors en tegens, en er spelen 
belangen, emoties, wantrouwen en (geloofs)overtuigingen mee.

watzoujijdoenmet

Aan het begin van mijn loopbaan als arts kwam ik 
ze tegen. Slachtoffers van de polio-epidemie van 
1956. Een mevrouw met een arm als een stokje, 
een meneer met een been van vel en bot. Ach, 
ze hadden geluk gehad, vonden ze zelf. Ze had-
den het overleefd en hadden leren leven met hun 
handicap. 
Na 1957 werd er vaart gemaakt met het inentings-
programma tegen polio en waren uitbraken verle-
den tijd. Behalve in de bible-belt. In 1992 werkte 
ik als arts-assistent in een ziekenhuis in Zeeland 
toen er een polio-epidemie uitbrak onder niet-
gevaccineerden. 71 mensen werden ziek en twee 
patiënten overleden. Mijn niet-gevaccineerde col-
lega’s lieten zich inenten. Gelukkig. 
Vaccinaties hebben wereldwijd een flinke bijdrage 
geleverd aan het terugdringen van ziekte en sterf-
te, vooral bij kinderen. Ziektes als tetanus, polio 
en mazelen worden hiermee effectief voorkomen. 
Mensen weten daardoor niet meer hoe verwoes-
tend zulke ziektes kunnen zijn en laten minder 
vaak hun kinderen inenten. Het aantal ingeënte 
personen loopt steeds verder terug. Als dat niet 
verandert, zullen er weer uitbraken gaan komen 
waar vooral heel jonge kinderen slachtoffer van 
zullen worden.
De vraag is dan niet óf, maar wanneer ik weer een 
poliopatiënt ga zien.

Een lastig onderwerp waarbij emoties komen kijken 
en mensen soms feiten uit het oog verliezen.
Ik ben vooral vóór het informeren van mensen, zo-
dat ze daarna een bewuste keuze kunnen maken. 
Niet gebaseerd op angst, of omdat het hoort of van-
wege een media-/regeringsoffensief. Het is geen 
kwestie van het zekere voor het onzekere nemen 
want aan beide keuzes zitten risico’s. De vaccina-
tiekeuze gaat over beschermen van je dierbaarste 
bezit: jouw kind. Iedereen moet zelf bepalen welk 
risico hij wil dragen. Hierbij is goede en eerlijke 
informatie noodzakelijk. Zelf heb ik er moeite mee 
hoe de discussie gevoerd wordt; gemaakte aanna-
mes, uit zijn verband gehaalde informatie en ver-
wijten, terwijl er goede wetenschappelijke studies 
voorhanden zijn. Het dwingende en verketterende 
karakter moeten we niet willen. Volgens mij gaat 
men voorbij aan de noodzakelijke opbouw van 
het immuunsysteem door erg jong en in cocktails 
te prikken. Uitstellen en niet in cocktails prikken, 
zijn ook keuzes. Officieel erkende bijwerkingen en 
lange termijneffecten (vooral van cocktails) wor-
den vaak niet besproken of gebagatelliseerd. De 
groepsimmuniteit wordt bovendien niet gehaald 
omdat vaccinaties niet eeuwig werken. De werking 
van een vaccin is per persoon verschillend. Ik maak 
me zorgen over een generatie die de natuurlijke 
immuniteit niet meer doorgeeft, vanwege het niet 
hebben doorgemaakt van (enkele) kinderziektes. 

Marloes Beuvens (54),
 huisarts te Nederweert

Daniëlle van Bilzen (35) uit Stramproy, 
moeder van Isa (6) en Eef (4)

Inenten wel 
  of niet?

watzoujijdoenmet

Door Ton Adriaens      

Kim van Gansewinkel-Smits (41), eigenaresse 
VIDA-Weert; psycholoog voor lichaam en geest 

Ik ben zeker voorstander van het inenten van kin-
deren. Bij de geboorte van onze jongste dochter 
Eef, had onze oudste dochter Isa kinkhoest. Wij 
wilden geen enkel risico nemen en hebben er dus 
voor gekozen om Eef vlak na haar geboorte, ver-
vroegd, te laten inenten met het DKTP (Difterie, 
Kinkhoest, Tetanus & Polio) -vaccin. Waarschijn-
lijk was de afweer bij Isa, na de inentingen die ze 
als baby hiervoor had ontvangen, al afgenomen. 
Daarom is in het Rijksprogramma ook nog een her-
haalinenting opgenomen met 4 jaar.

Het inenten is in Nederland laagdrempelig inge-
richt. Het gebeurt tijdens de bezoeken die ou-
ders in de eerste vier jaar van het leven van hun 
kind(eren) brengen aan het consultatiebureau.  
Bovendien is inenten kosteloos. Heel makkelijk 
dus!

Je beschermt, door je kinderen te laten inenten, 
niet alleen je eigen kinderen maar ook anderen in 
de samenleving zoals zieke mensen met een zwak 
immuunsysteem. Door het aantal mensen dat is 
ingeënt hoog te houden, komen de ziektes minder 
voor en zorgen we ervoor dat ook de zwakkeren in 
de samenleving beschermd worden. 
Een mooi uitgangspunt wat mij betreft!

actueel

Ladies' Circle's - Wieërter-Kwis
17 Ladies, 112 sponsoren (die zich soms zelf aanmelden) en 
131 hilarische en breinbrekende doe- en denkvragen brachten 
16 Maart duizenden Weertenaren op de been voor de derde 
editie van de Wieërter Kwis. Binnen 42 seconden was op 1 
november de inschrijving vol. Teams konden ook dit jaar weer 
meedingen voor fikse geldprijzen, voor zelf gekozen lokale 
goede doelen. Buurtverenigingen, sportclubs, vriendenteams, 
bedrijven, jong en oud, iedereen kon meedoen. Het doel was: 
heel Weert voor Weert!

Ruim 10 maanden werkten 17 vrouwen van Ladies’ Circle 
Weert aan de deze derde Editie. Twijfel rees geregeld of ze 
editie 1 en 2 wel konden evenaren. Ook het thuisfront van 
de Ladies had het soms zwaar te verduren bij het zoveelste 
‘Wieërter-Kwis-dingetje-dat-even-moest’.

Snel na de start van de Kwis was alle twijfel bij iedereen 
als sneeuw voor de zon verdwenen. Natuurlijk moesten er 
wat brandjes geblust worden bij een te trage server, een bus 
die van de kaart afreed, vraag 77 die niet bleek te kloppen, 
etc. Maar vooral hartverwarmende reacties. Na ruim 200 uur 
nakijken zijn de prijswinnaars 24 Maart bekend gemaakt. 
Ladies’ Circle hoopt dat ook dit jaar veel Weerter goeds met 
het prijzengeld gedaan gaat worden. Ze kunnen, vrezen we, 
niet anders dan snel aan de slag gaan voor de vierde editie!

Foto's: Joke Beljaars - Bureau Cocoon



Door Francis Bruekers
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Wie ’s avonds over de Roermondseweg rijdt, kan het niet zijn ontgaan. Een knipperende elektri-
sche boom in de etalage wijst voorbijgangers op de gloednieuwe zaak voor bedrijfskleding. Sinds 
december 2018 bevindt zich hier de showroom en winkel van Helly Hansen Workwear. De winkel is 
overzichtelijk en biedt in één oogopslag een beeld van het totale aanbod. 
Nergens in Nederland is een grotere showroom van Helly Hansen Workwear. In de winkel vindt u 
meer dan 1.200 producten. Een ruim assortiment aan comfortabele, warme en praktische kleding 
voor allerlei branches. Variërend van broeken in diverse soorten en maten, geschikt voor diverse 
werkdoeleinden, tot hoodies, jacks en meer. Dubbel- en trolley-bags, veiligheidshesjes, accessoires 
en adequate werkschoenen in diverse modieuze uitvoeringen staan overzichtelijk opgesteld, zodat 

Bestverkocht en dat 
is niet voor niets!

Eigenaar Wijnand Hendriks: “Dit 
merk steekt met kop en schouders 
uit boven andere aanbieders. Het 
biedt voor iedere situatie – winter 
of zomer, regen of zonovergoten – 
comfortabele werkkleding geschikt 
voor elke branche.”

HH Workwear in Weert is een 
dochterbedrijf van Henko A&T. Dit 
toonaangevende bedrijf is sinds 
2008 gespecialiseerd in het ontwik-
kelen en produceren van kleefstof-
fen, gereedschappen en aanver-
wante producten voor de installatie 
en het onderhoud van kunstgras. 
Henko A&T is een actieve en in-
noverende speler in de markt en 
onderscheidt zich door het bieden 
van hoge kwaliteitsproducten.

Door jarenlange praktische ervar-
ing in de kunstgraswereld zijn hun 
producten ontworpen om ook aan 
de behoefte te voldoen van de 
installateurs ervan. Daar hoort in 
de filosofie van directeur Wijnand 
Hendriks ook werkkleding bij. 
“Met HH Workwear in combinatie 
met Henko A&T bieden we de klant 
een totaalpakket, ofwel ‘one stop 
shopping’. We bedienen echter niet 
alleen de kunstgrasbranche. De vele 
bedrijven die ‘buiten werken’ uit 
de regio Limburg en Brabant weten 
de weg naar onze winkel perfect te 
vinden, hoewel we pas sinds decem-
ber 2018 open zijn.”

Voor concreet advies over de meest 
geschikte werkkleding voor uw 
medewerkers, kunt u bij Danny 
de Leeuw terecht. Danny is geen 
onbekende in het Weerter land en 
de kledingbranche. Via Helly Hansen 
volgde zij diverse trainingen en 
workshops, zowel in Nederland als 
in het buitenland, om op die manier 
de producten én de kwaliteit ervan 
te leren kennen. “Nu ik zelf heb 
ervaren hoe comfortabel de kleding 
is, kan ik het iedereen aanbevelen.” 

Als echte voetbalmamma, wekelijks 
te vinden langs de lijn, weet zij 
als geen ander hoe prettig het kan 
zijn om deugdelijke kleding aan 
te hebben bij wind, kou, regen 
en zonneschijn. “Wij hebben 
thermoshirtjes in het assortiment, 
die heel geschikt zijn om warm te 
lopen op het veld. Voorzien van 
een mooi geborduurd logo, staan de 
voetballertjes er perfect op.”

Danny is tevens de 
bedrijfscontactpersoon voor 
de advisering en verkoop van 
werkkleding. “Wij brengen graag 
een bezoek aan uw bedrijf om te 
inventariseren welke kleding voor 
uw medewerkers het meest geschikt 
is en leveren de bestelde kleding 
zelf bij u af.” 

Grootste showroom voor werkkleding in Nederland
u meteen ziet waar u moet zijn in de winkel. U bent niet meer kostbare tijd kwijt dan nodig.
Werknemers van grote en kleine bedrijven, van heinde en verre, dragen bij voorkeur de comforta-
bele en praktische werkkleding van HH Workwear. Producten van Helly Hansen zijn kwalitatief sterk, 
ademen, zijn duurzaam, praktisch en flexibel. Bovendien zijn de producten perfect afgewerkt, voor-
zien van allerlei praktische details en nagenoeg onverslijtbaar. 

Werkkleding van Helly Hansen is uitermate geschikt voor de bouw, industrie, autobranche, visserij, 
en servicebranche. Met werkkleding van Helly Hansen straalt u als bedrijf kwaliteit uit, met oog voor 
praktisch gebruiksgemak. Voor iedereen die buiten werkt!

Storm in zicht!
U moet weten dat in 1877 de Noorse kapitein Helly Juell Hansen en zijn echtgenote Maren Margarethe weer-
bestendige jassen, broeken, regenhoeden en dekkleden maakten uit geoliede stof om de zeevaarders te 
beschermen tijdens zeestormen. Het is dan ook niet geheel toevallig dat ‘Storm’ is ontstaan. Storm staat dag 
en nacht op wacht bij HH Workwear in Weert en houdt een oogje in het zeil, tenzij hij op reis is naar verre 
oorden waar HH Workwear ook gewenst is. Volg Storm op social media en beleef de avonturen mee.

Helly Hansen is een innoverend outdoor merk. 
Producten van HH vinden hun weg over de hele 
wereld. Ze zijn het resultaat van de verzamel-
de ervaringen van duizenden werklui, werkend 
in de meest barre omstandigheden. Telkens 
innoverend in uitvoering en in materiaalge-
bruik blijft Helly Hansen het leading merk in 
de branche van betrouwbare en professionele 
werkkleding.  

Helly Hansen leading 
merk in werkkleding

Openingstijden: 
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

 Zaterdags en ’s avonds op afspraak.
Roermondseweg 68A - Weert

www.henkoworkwear.nl

Wijnand Hendriks 

Danny de Leeuw 

Alle werkkleding kan worden 
voorzien van bedrijfslogo’s. 
Dit kan door borduren of 
printen. Bij HH Workwear is 
ook hoogwaardige bedrukking 
van bedrijfskleding mogelijk. 
Beide manieren zijn kleurvast, 
slijtvast, wasbestendig én 
professioneel. 
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magazine t.g.v. het eerste lustrum

Oudenakkerstraat 57-63,  Weert

ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079

             2e Paasdag 
         kom met de fiets en geniet!

www.meubelnieuwestijl.nl
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Pulled Pork BBQ-event

bij aankoop van €2000,- *
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Onze kok maakt de 

lekkerste bbq-gerechten!

Paasshow

2e paasdag!

geopend 

van 11.00 u.

tot 17.00 u.

  Zorgen maar
  ook een beetje       
   verwennen! 



Op de plek waar ooit Citroëns werden verkocht en gerepareerd en later carnavalswagens werden gebouwd, 
staat nu Het Gezondheidshuys. Een markante plek in de wijk die voor bewoners van Moesel in Weert, en 
daarbuiten, nu al sinds vijf jaar een vertrouwd adres is. Een vertrouwd adres als het gaat om gezondheid en 
leefstijl. Met een tiental disciplines in de zorgverlening in huis, mag je spreken over een compleet aanbod. 
Vijf jaar – een lustrum – een mijlpaal. We blikken terug en kijken vooruit met de apothekers Annemarie Boelens 
(45) en Pieter Zuijdgeest (46), de huisartsen Ralph Janssen (50) en Thei Wolters (55) en fysiotherapeut (38) 
Raymond van Boxtel.

Het Gezondheidshuys viert eerste lustrum
    Zorgen maar ook een beetje verwennen

Leefstijl
Zo’n 12 jaar geleden waren er al eerste initiatie-
ven om in Weert tot een gezondheidscentrum te 
komen. Je ziet veranderingen in de samenleving 
en daarmee ook in de gezondheidszorg. Mensen 
leven langer, ook dat vraagt om een omslag. Thei 
Wolters: “Als je het woord ‘vergrijzing’ hoort, 
heeft dat soms een negatieve klank. Dat heeft 
het voor ons allerminst. Het is een gegeven dat 
je positief moet benaderen. Zie het als een uit-
daging. Ja, mensen worden ouder maar met een 
goede leefstijl, en als het nodig is zorg op maat, 
kan het leven heel plezierig zijn. Mensen kunnen 
langer productief zijn en meedoen in de samen-
leving.”

Korte lijntjes
Raymond van Boxtel is samen met Loek van der 
Putten eigenaar van fysiotherapiepraktijk Jouw-
Fysio. Zij zijn mede-initiatiefnemers van Het 
Gezondheidshuys. Raymond van Boxtel: “Door 
fysiek op een locatie gevestigd te zijn, kunnen 
lijntjes ook daadwerkelijk heel kort zijn. Je loopt 

als collega’s gemakkelijk bij elkaar naar binnen. 
Als het nodig is, kun je meteen schakelen. Dat is 
in de eerste plaats voor de cliënt heel prettig. 
Het betekent overigens niet dat als een van de 
huisartsen hier bijvoorbeeld fysiotherapie advi-
seert of voorschrijft dat je dan automatisch naar 
JouwFysio moet. 
De cliënt is altijd vrij om zijn of haar fysiothera-
peut te kiezen. Wij hebben geen verplichtingen 
naar elkaar.”

Compleet
“Na vijf jaar samen in een huis werken, ken je 
elkaars kwaliteiten natuurlijk wel”, lacht Pieter 
Zuijdgeest. “In een tijd dat iedereen de mond vol 
heeft over ‘zorg op maat’, kun je in zo’n com-
pleet huis als het onze echt wel dat maatwerk 
leveren. En dat is wat ook steeds vaker gebeurt; 
overleggen over zorgplannen. We noemen dat 
MDO (MultiDisciplinair Overleg). Uiteindelijk is 
een cliënt erbij gebaat als er ‘breed’ gekeken 
wordt naar zijn of haar situatie.”

Verwennen
Annemarie Boelens vertelt enthousiast: “Wat we 
vooral ook horen van mensen is dat ze het heel 
fijn vinden dat we ‘in de buurt’ zijn. 

Meedoen in de samenleving is ook zelfstandig de 
gang naar de huisarts of de apotheek of een an-
dere zorgverlener maken. En als je wil, kun je 
een heel ‘rondje zorg’ op een adres maken. Kijk 
bijvoorbeeld eens naar onze herhaalservice voor 
cliënten die chronisch medicatie gebruiken. Dat 
is enerzijds ‘ontzorgen’ en anderzijds ook een 
beetje verwennen. Niks mis mee, toch?”

Toekomst
Ook Ralph Janssen kijkt met genoegen terug op 
vijf jaar Gezondheidshuys. “Het heeft veel goeds 
teweeggebracht. En we blijven in beweging na-
tuurlijk. De visie op gezondheidszorg is dat im-
mers ook. Preventie gaat een steeds belangrijker 
begrip worden. Juist dat zien we als een uitda-
ging. We zien de toekomst daarom ook met ver-
trouwen tegemoet.”    
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Nancy Verhoeven
Podotherapie Verhoeven

Roland Gertsen
Osteopathie Gertsen

Marleen van Hoef
Groene Kruis Thuiszorg

Mirjam Coolen
Diëtistenpraktijk 

Sabine van Elst
Medipsy

Susanne Maas
Praktijk voor ergotherapie

Ellen Schouten
Logopedische praktijk 

Loek van der Putten & Raymond van Boxtel 
Jouwfysio 

Thei Wolters & Ralph Janssen
Huisartsenpraktijk Wolters - Janssen

Annemarie Boelens & Pieter Zuijdgeest
Apotheek Zuijdgeest

Toos Mennen
Medisch Pedicurecentrum Weert

Door Mathilde Dominikowski     

Van linksboven naar rechtsonder: Bovenste rij: Thei Wolters, Ralph Janssen, Loek van der Putten, Roland Gertsen, Glenn Sonneville, Pieter Zuijdgeest, 

Sander Kusters, Raymond van Boxtel, Lieke Das. Tweede rij: Natascha van de Waarsenburg, Linda Tullemans, Toos Mennen, Mieke Baudoin, Sabine van Elst, 

Nancy Verhoeven, Ellen Schouten, Imke Bongaerts, Mirjam Coolen, Yvonne Cuypers, Susanne Maas. Onderste rij: Lieke Gerits, Marleen van Hoef, 

Marieke Geven, Floor Kamerbeek, Janneke Janssen, Annemarie Boelens, Ellen Truyen, Diane de Lepper, Wendy Clement.Het uitvergrote logo wordt diapositief in grijs en/of oranje als ondersteunend element 
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Klanten aan het woord 
 over Het Gezondheidshuys...

Henri Koevoets:
‘Sinds 1989 ben ik door een dwarslaesie verlamd 
en ben ik aangewezen op de hulp van mijn echt-
genote Elly, vrienden en zorgverleners. Al die 
30 jaar is de zorg in beweging. Maar niet iedere 
verandering een verbetering is. Zo verhuisde de 
Thuiszorg/Groene Kruis in die jaren van het wijk-
gebouw aan de Nassaulaan als Zorggroep naar de 
Oranjeflat om zich enkele jaren later te vestigen 
in het nieuwe Gezondheidshuys.

Wat ondanks de veranderingen voor patiënt en 
medewerker bleef, was de goede zorg die we, 
soms meerdere malen per dag, krijgen. Nooit is 
iets te veel. Altijd goed gehumeurd, vrolijk en 
dienstbaar. Het is een leuk en empathisch team 
waar ik positieve energie van krijg.  Via speciale 
zorgapps kan ik zien wie mij komt verzorgen. 

Hoewel er soms een personeelstekort is, lukt het 
toch altijd om in mijn zorgbehoefte te voorzien. 
Het is ontzettend fijn en rustgevend dat de zorg 
zo veel mogelijk wordt uitgevoerd door dezelfde 
personen.
Doordat de Zorggroep nu is gevestigd in het 
Gezondheidshuys, is de afstand naar andere 
specialisten korter. Zo zijn ze ook gemakkelijker 
bij het zorgproces te betrekken. De ergotherapeut 
wordt door de Zorggroep geraadpleegd over 
kennis en hulpmiddelen bij transfers. Wij vinden 
het prettig om gebruik te maken van andere 
medische en paramedische diensten van het 
Gezondheidshuys. Je weet dat de onderlinge 
lijntjes en communicatie effectief en doeltreffend 
zijn. Dienstbaarheid, betrokkenheid en empathie 
staan bij iedereen hoog in het vaandel.’

Gonnie Hendriks:
‘Ik woon al jaren in de Johanna van Polanen-
straat. Door mijn leeftijd ben ik wat vaker af-
hankelijk van de gezondheidszorg. Een paar jaar 
geleden heb ik een openhartoperatie gehad. 
Sindsdien ben ik aangewezen op fysiotherapie. Ik 
kwam terecht bij de praktijk van JouwFysio aan 
de Maaseikerweg. Vijf jaar geleden werd hier op 
Moesel het gezondheidscentrum gebouwd en ver-
huisde de fysio hierheen. 

Ik was blij dat het nu dicht in de buurt was. Ik 
ben toen ook overgestapt naar de huisartsen die 
in dit centrum zitten en ik maak inmiddels ook 
gebruik van apotheek Zuidgeest. Ik ben ook klant 
bij Podotherapie Verhoeven en de medisch Pedi-
cure Toos Mennen.  Zo fijn dat ik nu alles onder 
een dak aantref. Van de huisarts kan ik nu zo naar 
de apotheek en als ik naar de fysio moet probeer 
ik ook mijn afspraak bij de medisch pedicure te 
combineren. Na mijn hartoperatie liep ik met de 
rollator, toen was afstand extra belangrijk. Na 
de hartrevalidatie doe ik nu fysiofitness en is het 
een goede oefening om lopend naar de therapie 
te gaan. En als het hard regent is de auto geen 
probleem vanwege de goede parkeerfaciliteiten.’
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Beter resultaat bij gecombineerde behandeling scoliose

Schroth-therapeut Monique Kwaspen, osteopaat Roland Gertsen en 
podotherapeut Nancy Verhoeven combineren al jaren hun expertises. De 

afgelopen vijf jaar hebben ze dit op het gebied van scoliose geïntensiveerd. 
Zowel bij kinderen als bij volwassenen worden betere resultaten behaald 

en er is regelmatig meer correctie mogelijk.

Schroth-therapie is een behandelmethode  met oefeningen in het 3- 
dimensionale vlak en ademhalingstechniek om  de  ontwikkeling van de 
scoliose  af te remmen, ook in combinatie met het dragen van een brace. 

Een vastzittend probleem in de voet, een scheefstand van het bekken, een 
regio van spanning in de buik of een minder bewegend gedeelte in de rug 

kan scoliose veroorzaken. Osteopathie zorgt voor betere beweeglijkheid om 
zo de scoliose positief te beïnvloeden.

Podotherapie onderzoekt hoe afwijkingen de scoliose beïnvloeden en maakt 
aanpassingen, bijvoorbeeld inlegzolen, om de zo vermoeidheid en pijn te 

verminderen. Alles gaat in overleg met ouders, orthopeed en huisarts.

 www.podotherapie-weert.nl    •  www.osteopathiegertsen.nl  •  www.rugindegroei.nl 

Nancy Verhoeven, 
podotherapie Verhoeven

Roland Gertsen, 
osteopathie Gertsen

Monique Kwaspen, 
Schroth-therapeut

Een mooi moment om bij stil te staan. In de 
gezondheidszorg moet het om samenwerking draaien. In het 
Gezondheidshuys maken we net dat beetje extra verschil.
Uw apotheek heef het totaaloverzicht en de kennis 
van al uw medicatie. Zeker wanneer u van meerdere 
voorschrijvers medicatie krijgt voorgeschreven is de 
apotheek de plek waar dit overzicht ‘up to date’ is.  Juist 
hierdoor is de apotheek de aangewezen plek voor de 
controle op uw medicatie. 

Dagelijks vinden er er vanuit de apotheek enkele tientallen 
telefoontjes plaats met artsen of andere behandelaars om 
voor onze clienten de optimale zorg te kunnen bieden.
Heel vaak overleggen we ‘voor de zekerheid’. Enkele keren 
per week trekken we aan de noodrem. Er kan dan niet 
afgeleverd worden zonder overleg over de medicatie. In 
veel gevallen komen we dan tot een veiliger alternatief of 
een andere dosering.

Steeds vaker voeren we in de apotheek medicatiegesprek-
ken. Dat noemen we met een mooi woord 
‘medicatiereview’. We bespreken de medicatie met de 
client: Zijn er bijwerkingen? waarom worden de medicijnen 
gebruikt en heel veel andere zaken die toelichting vragen. 
Daarna wordt de medicatie door de apotheker met de 
huisarts besproken: is alles volgens de huidige stand van de 
wetenschap, kan er medicatie worden gestopt, of moet er 
misschien toch een tabletje bij, is de combinatie van medi-
cijnen nog wel goed enz. enz.
Met de zorgverleners in het Gezondheidshuys gaan we nog 
een stap verder in een  multidisciplinair overleg. Samen 
met meerdere behandelaren (o.a. fysiotherapeut, dietiste, 
logopediste, ergotherapeut, psycholoog en thuiszorg) 
wordt de zorg voor een client zo goed mogelijk op elkaar 
afgestemd. Vanuit het Gezondheidshuys hebben we daar 
veel ervaring mee opgebouwd en we passen deze methodiek 
inmiddels met meerdere zorgverleners toe. 
Hiermee geven we net dat beetje extra aandacht en zorg 
aan de client, daar gaan we de komende vijf jaar graag 
weer mee verder.

We blijven denken in oplossingen.

Lustrum Gezondheidshuys
Samenwerken in de hoogste versnelling
Vijf jaar Gezondheidshuys
Vijf jaar intensief samenwerken.

Apotheek Zuijdgeest
www.apotheekzuijdgeest.nl

drs. Pieter D.J. Zuijdgeest, 
apotheker
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seniorenweetjes

Lingerie-gêne 

mensendingen

Op het moment dat we langs de wijd openstaande deuren van Livera 

lopen, schiet mijn vrouw naar binnen en spreekt een verkoopster aan. 

De betekenis van haar wapperende handje houdt voor mij het midden 

tussen: ‘Och, nu ik eraan denk…’ en ‘Blijf jij maar hier wachten’. Ik 

besluit tot het laatste. Het is tenslotte een dameslingeriezaak. Dat 

wapperend handje heeft ook iets van: ‘Duurt maar heel even’.

Dat blijkt niet het geval. Samen met de verkoopster loopt mijn vrouw 

dieper de winkel in. Dan sta je als man toch even in dubio. In de etalage 

naar schaars geklede paspoppen kijken, kan totaal verkeerde gedachten 

oproepen bij voorbijgangers. Dan maar naar binnen. Bij de kassa staan 

mijn vrouw en de verkoopster nu in gesprek met de winkelmanager. Ik 

blijf op gepaste afstand wat ongemakkelijk rondkijken. Waar ik ook 

kijk, alleen maar damesslips en bh’s; het ene setje nog sexyer dan het 

andere. Het aanschouwen van al dit moois geeft mij het gevoel dat mij 

ook bekruipt als ik net iets te lang naar vrouwenborsten kijk. Zelfs als 

ze uitdagend aan de frisse lucht hangen en schreeuwen om aandacht!

Ik hoor het gesprek op en neer pingpongen over merken, 

kwaliteitsverschillen, funeste wasprogramma’s en goede ervaringen 

met dit merk. Voor ik het weet, word ik door de scherpe blik van de 

filiaalmanager bij het gesprek betrokken.

Mijn vrouw blijkt onlangs een stretchslip gekocht te hebben die al heel 

snel uitgestretcht was terwijl haar oudere slips van hetzelfde merk nog 

keurig hun werk doen. Rara hoe kan dat? ‘Geen idee’, ‘Heel raar’, ‘Nooit 

klachten over gehad’, ‘Toch een ander merk?’.

Om de schijnbare impasse te doorbreken stel ik het babbelende 

driemanschap vrouwen voor om een oude en de pas gekochte slip aan 

een vergelijkend warenonderzoek te onderwerpen en dan tot een 

conclusie plus oplossing te komen. De keuvelconversatie valt even stil. 

Zo’n praktische en concrete suggestie van een man aan drie vrouwen, 

hoe haal ik het in mijn hoofd? Waarschijnlijk zit er ook net iets te veel 

doortastendheid in mijn stem. Met half dichtgeknepen ogen reageert de 

bazin met: ”Dat is een héél goed idee van meneer!” 

Overdreven complimenten kunnen dodelijk zijn. Dit is er zo een. Meen 

ik nu ook een verbeten trekje om haar mond te bespeuren? Een minzame 

glimlach bij de verkoopster? Ik realiseer me dat de eerste stappen die 

ik in de winkel heb gezet al misstappen waren. Ik wil weg. Maar hoe nu 

achteloos op mijn schreden terugkeren?

‘Zal ik alvast doorlopen en een staatslot kopen? Dan hoeven we dadelijk 

niet…’

Mijn vrouw knikt bevestigend. De twee anderen hebben een ijzig 

neutrale blik. Je moet weten 

wanneer je je ergens níet 

mee moet bemoeien. 

Naar de afloop van 

deze stretchstress 

ga ik zeker niet meer 

vragen.  Ik vrees 

dat de staatsloterij 

mij ook niet gunstig 

gezind is.
Ton 

Adriaens

PREMIUM SERIES

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

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

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

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

NEW DEFINTION OF 
URBAN LEGEND

Kom 6 en 7 mei 
naar de opstapdag 

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

Openingstijden:
Zaterdag 6 mei: 9.00-17.00u.

Zondag 7 mei: 11.00-16.00u. Opstapdag 

6 en 7 mei

PERFORMANCE SERIES

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

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

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

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

EXPERIENCE WHAT 
PERFORMANCE 
FEELS LIKE.
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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.

Maak nu 

een 
proefrit

De lente komt eraan! 
Bekijk de Qwic E-Bike collectie 2019
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raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
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ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

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

JUBILEUM 
FEESTWEEK

15 tot en met 20 april 2019

Precies 35 JAAR geleden, op  
17 april 1984, opende Hubo DUIJTS 
zijn deuren in Nederweert.  
Een feestelijk jubileum om niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan. 
Om die reden willen wij onze 
klanten trakteren op  
aantrekkelijke acties.
In de jubileum-feestweek van  
15 - 20 april 2019 kunt u bij aankoop 
van verschillende artikelen 
profiteren van diverse kortingen.

* Vraag in onze winkel  
naar de voorwaarden.

KORTING
15%OP ALLE

MAATWERK
SCHUIFKASTEN

Iedere  
betalende  

klant ontvangt  
een leuke  
attentie*
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OP HORREN &HORDEUREN

15
-2

0/
04

/2
01

9

15
-2

0/
04

/2
01

9

GRATIS
MONTAGE ROLLUIKEN

MONTAGE ROLLUIKEN

HUBO
DUIJTS

19 8 4  -  2 0 19

JAAR

Stel…u heeft al een tijdje onduidelijke lichame-
lijke klachten. U bent moe of duizelig en u kunt 
dit niet verklaren. U heeft last van oorsuizen of 
trillingen. U piekert veel of heeft paniekklachten. 
U ervaart concentratieproblemen en bent onzeker 
geworden. Steeds meer beheersen uw klachten 
uw leven. U heeft al van alles geprobeerd, maar 
zonder succes. Mogelijk vindt u het antwoord dan 
in een andere dan de gebruikelijke aanpak. “Bij 
MediPsy leert u weer grip te krijgen op uw leven.”

Sabine van Elst (51), initiatiefneemster van 
MediPsy, is klinisch psycholoog. Zij was en is werk-
zaam binnen instellingen voor geestelijke gezond-
heidszorg (GGZ). “De reguliere GGZ bood weinig 
aansluiting voor behandelingen aan mensen met 
genoemde klachten. Om hen toch te kunnen hel-
pen, startte ik MediPsy, met daarin specifiek aan-

bod voor mensen met pijnklachten of onverklaar-
de klachten.”
MediPsy richt zich op de ‘lichte’ variant van de 
geestelijke gezondheidszorg. “Denk aan niet te 
behandelen rug- of nekklachten of onverklaarbare 
trillingen en tintelingen, angst voor de terugkeer 
van kanker na een intensief medisch traject, of 
traumatische levenservaringen die om verwerking 
vragen. De behandeling van hoogsensitiviteit en 
hoogbegaafdheid is in ontwikkeling. Wij behan-
delen geen psychoses, verslaving of ernstige per-
soonlijkheidsproblematiek.”
Met negen gespecialiseerde behandelaars werkt 
MediPsy aan een prettiger leven voor cliënten.  
“Als mensen geen uitweg meer zien, kunnen de 
klachten een behoorlijke impact hebben op het 
dagelijkse leven. Soms zodanig dat men het huis 
niet meer uitkomt. Wij gaan met hen aan de slag 

Onderdeel van Het Gezondheidshuys Weert is de praktijk voor medische psychologie en psychiatrie MediPsy. 
U kunt hier terecht voor angstklachten of stemmingsproblemen en voor medisch gerelateerde psychische 
en/of onverklaarde aandoeningen. Cliënten waarderen MediPsy met een ruime 8. Een mooie waardering 
voor deze kleinschalige praktijk, met persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij de cliënt. 

om zichzelf en hun capaciteiten opnieuw te ont-
dekken, zodat zij uiteindelijk in hun kracht komen 
en weer kunnen genieten.”
Voor een behandeling bij MediPsy heeft u een 
doorverwijzing nodig van de huisarts. 
“Het traject start met een intakegesprek, gevolgd 
door een in samenspraak opgesteld behandelplan. 
Duur, aanpak en behandelmethode verschillen per 
situatie. Soms wordt gekozen voor individuele ge-
sprekstherapie, soms voor groepsgesprekken, al 
dan niet aangevuld met online gesprekstherapie, 
ofwel eHealth.” De praktijk op eigen initiatief 
bezoeken, is mogelijk. De behandeling wordt dan 
echter niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

MediPsy past bewezen effectieve psychothera-
peutische behandelmethodes toe. 
Meer informatie leest u op www.medispy.nl. 

Door Francis Bruekers

Pijnklachten? Onverklaarde klachten?  
Angstklachten? Stemmingsproblemen?  

Raadpleeg MediPsy
Praktijk voor medische psychologie en psychiatrie

Sabine van Elst & Natascha van de Waarsenburg

Wij denken in mogelijkheden!

Voor kinderen/ volwassenen met problemen bij :
ademen, stemgeven, slikken, spreken, begrijpen of uiten van taal, 
speekselbeheersing, mondgewoonten zoals:   
•  Heesheid, pijnlijke of brok in de keel gevoel                           
•   Onduidelijk, te snel/langzaam, te zacht spreken 
•  Problemen met kauwen, verslikken, eten blijft 
 steken in keel, mondademen, duimen
•   Snel buiten adem raken, licht in het hoofd, 
 benauwdheid, veel zuchten/gapen, moe zijn

Binnen logopedische 
praktijk Ellen Schouten
staat samenwerken
centraal

Kiest voor ons als u waarde 
hecht aan:
•  Kwaliteit en deskundigheid
•  Aandacht en tijd; 
   wij zetten een stapje extra    
•  Betrokkenheid en 
    enthousiasme
•  Korte lijnen met andere
   hulpverleners

www.logopedieschouten.nl  •  info@logopedieschouten.nl  •  06-12 48 84 59
Wij zien u graag! 

Ellen Schouten                     Imke Bongaerts

   Weert Magazine feliciteert
 Het Gezondheidshuys 

met het eerste lustrum!



‘Met Trots’
OPEN DAG
Wanneer?
Zondag 14 april

Waar?
Oude Graaf  6, Weert

Hoe laat?
Van 11.00 – 17.00 uur

Met trots stellen we op zondag 14 april aan u voor:
ONZE EXPERTISE IN TRAPRENOVATIE
Maak kennis met alle mogelijkheden in traprenovatie

ONS VERTROUWDE VAKMANSCHAP
Maatwerk shutters met oog voor detail

ONS NIEUWE TRAPATELIER
Waar we nieuwe, massief houten trappen maken

ONZE PRACHTIGE SHOWROOM
Het visitekaartje voor onze shutters en trappen

ONZE PASSIE
Voor vakwerk, persoonlijk advies & kwaliteit

NEWstairs of  Van Eyck shutters?
Werken bij…

Bezoek onze Open Dag voor meer informatie!

Bezoek onze Open Dag en 
laat je inspireren!
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