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“Op de middelbare school speelde ik al met het idee om iets in de 
uitvaartbranche te gaan doen. Op jonge leeftijd verloor ik een aantal 
mensen die mij heel dierbaar waren, waardoor ik wist hoe belangrijk het is 
om goed afscheid te nemen. Uiteindelijk won de liefde voor bloemen en 
studeerde ik af als Meester in de Bloemsierkunst. 

De binding met de uitvaart bleef echter bestaan: ik haalde de meeste 
voldoening uit het maken van rouwstukken. De verhalen die de nabe-
staanden vertelden, probeerde ik zo goed mogelijk te vertalen naar de 
bloemstukken. Bloemen geven troost, roepen herinneringen op en 
zeggen wat met woorden niet uit te drukken is.” 

“Bloemen zeggen wat met woorden 
niet uit te drukken is.”

“Uiteindelijk heb ik toch de overstap naar de uitvaartbranche gemaakt, 
nu ruim een jaar geleden. Afscheid nemen kun je maar één keer doen 
en iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. Ik vind het iedere keer 
weer heel bijzonder dat ik hiermee mag helpen. 

Als uitvaartleidster schik ik, net als bloemen, alle wensen die er zijn en 
probeer er zo samen met de nabestaanden een mooi afscheid van te 
vormen. Ik ben op de achtergrond aanwezig om zorgen uit handen te 
nemen, of juist op de voorgrond als dat nodig is. Op deze manier hoop ik 
dat ik, net als bloemen, troost kan bieden door er op één van de moeilijkste 
momenten in het leven te zijn.” 
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Hoogveldstraat 16 - Weert
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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

Maak kennis met de nieuwe boxspring collectie Nachtrijk. 
Nu te bewonderen bij Buco Wooncentrum.



“De eerste wedstrijd die ik speelde met het 
Dames 1 team in Weert was een van mijn gaafste 
hockeyervaringen. Wat was ik die dag nerveus! Als 
veertienjarige was ik de jongste speler. Iedereen 
was in de twintig en een stuk groter dan ik. 
Tegelijkertijd gaf het veel energie en vond ik het 
een eer dat ik mocht meedoen.” Het was voor 
Steffie een van de momenten waarop ze dacht: 
na de middelbare school wil ik niet stoppen met 
hockey en me focussen op een opleiding. Ze wilde 
deze sport blijven doen, meer dan ooit voorheen. 

Hockeyfamilie
Steffie groeide op in een zogenaamde hockeyfami-
lie. Haar oma en haar ouders hockeyden. “Als mijn 
vader of moeder een wedstrijd hadden, ging ik als 
kind altijd mee.” Toen ze vijf jaar oud was, ging 
ze zelf het veld op. “Mijn eerste training kan ik me 
niet goed meer herinneren. Ik weet alleen dat ik 
erg enthousiast en fanatiek was.”

Fanatiek
“Het leukste aan hockey vind ik dat het een 
teamsport is. Je werkt door de week zo hard 
met elkaar om in het weekend die overwinning 
te halen. Dat gevoel dat ik heb als het lukt, is 
geweldig!” Steffie was een jaar of acht toen ze 
voor het eerst wedstrijden speelde. “Ik wilde 
winnen, alles goed doen en vooral beter worden!” 
Toen ze erachter kwam dat ze ‘best goed met een 
stick en een bal kon omgaan’, wilde ze dit graag 
verder ontwikkelen. Op de middelbare school 
stond ze voor schooltijd op om te gaan hardlopen, 
drie keer in de week had ze hockeytraining en in 
het weekend speelde ze een of twee wedstrijden. 
“Op den duur was ik elke dag bezig met hockey.” 

Amerika
Twee jaar geleden kwam er iemand naar Steffies 
middelbare school, het College, om te praten over 
studeren in Amerika als je goed bent in een be-
paalde sport. “Dit sprak me erg aan. Ik wilde op 
hoog niveau hockeyen, maar ook naar een univer-
siteit gaan. In Amerika is het makkelijker dit te 
combineren dan in Nederland.” Steffie ging naar 
een bureau dat jongeren helpt bij het vinden van 
zo’n studie in Amerika. “Het proces dat ik moest 
doorlopen, vond ik ingewikkeld. Ik moest toetsen 
maken en een filmpje van mij tijdens een hockey-
training opsturen.” Vervolgens kwam Steffie in 
contact met verschillende Amerikaanse universi-
teiten. “Ik denk dat ongeveer tien scholen mij als 
student wilden! Dat vond ik gaaf.”

Heimwee?
Steffie koos er uiteindelijk voor om te starten aan 
de University of Richmond. Bij deze school had ze 
meteen een goed gevoel. “Ik had een goede klik 
met de coaches en met de spelers van het team, 
die ik sprak via Facetime. De school was ook erg 
klein, waardoor er een gemoedelijke sfeer hing. 
Dat vond ik erg fijn.” In juli verhuisde ze naar 
Amerika. “In het begin vond ik het lastig zo lang 
zo ver weg van huis te zijn. Ik was dat nooit ge-
weest. Daar kwam bij dat ik steeds in een andere 
taal moest praten. Ik moest daaraan wennen.” 
Tegelijkertijd realiseerde Steffie zich dat dit een 
kans was die ze niet snel nog een keer zou krijgen. 
“Het feit dat alles nieuw was en dat ik vrijwel al-
tijd bezig was, heeft me geholpen tegen heimwee 
naar huis. Ik had vaak geen tijd om erover na te 
denken.”

Ze moet er weer even aan wennen. Een langer gesprek voeren in 
het Nederlands. Steffie Bongers (19) uit Weert vertrok een half jaar 
geleden naar Amerika om daar vier jaar te studeren aan de universiteit 
van Richmond Athletics. “Ik wilde winnen, alles goed doen en vooral 
beter worden!” 

Door Laura Mennen

Later
In Amerika duurt een hockeyseizoen drie maan-
den, van oktober tot december. “In die periode 
ging mijn wekker om zes uur ‘s ochtends. Ik begon 
met twee uur training, dan had ik colleges. Daarna 
had ik weer training. In het weekend speelde ik 
twee wedstrijden.” Steffie vertelt dat het een 
zware periode is, maar ook een erg gezellige. Ze 
trekt veel op met de meiden uit haar team. Op dit 
moment heeft Steffie voornamelijk krachttraining 
en conditietraining, zodat ze goed voorbereid is 
op het volgende seizoen. Of ze van hockey later 
haar beroep wil maken? “Ik weet het nog niet. Ik 
wil eerst deze vier jaar afmaken in Amerika. Dan 
zie ik verder. Wat ik wel weet, is dat ik nooit zal 
stoppen met hockeyen.”

‘Ik stop nooit met hockeyen’ 

talent

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

ste 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, gelegen naast de Gamma. 

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 bieden wij u een vervangend product aan of 
stellen wij een gratis leentoestel tot uw beschikking.

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
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NIEUW
IN WEERT!

www.eptummers.nl

NIEUW!

Naast de 
  Gamma!

Deskundige inbouwdienst
EP:Tummers heeft dé vakmensen in huis om nieuwe apparaten 
professioneel in uw keuken in te bouwen. Wij sluiten het allemaal 
netjes voor u aan op uw leidingen of elektra en gaan pas weg als 
het perfect werkt. Het oude apparaat en het verpakkingsmateriaal 
worden op verzoek mee retour genomen. Weet u niet zeker of het 
inbouwapparaat wel past in uw situatie? Dan kunnen wij ook nog 
langskomen om het in te meten. Dat is genieten zonder zorgen!

Gratis kookworkshops en demonstraties
Bij het inrichten van een keuken word u voor veel keuzes geplaatst:
inductieplaat, elektrisch koken, stoomoven…?! Lastige keuze
als u er nooit eerder mee heeft gekookt. In de winkel is een 
demonstratiekeuken ingericht. Hier worden door de kookdemon-
stratrice Monique wekelijks gratis workshops en demonstratis ge-
geven. Zo kunt u de stoomoven of inductieplaat eerst uitproberen,
voordat u hem koopt. En de workshops zijn volledig gratis!

Deze nieuwe, ultra moderne 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.

Een lust voor oog en oor én meer...
Dit moet u zelf gezien en ervaren hebben bij EP:Tummers:

• Unieke koffi  ewereld (met een gratis kopje koffi  e)
• BOSE & SONOS audio-corners 
• Het allernieuwste MIELE Innovation Center: het eerste van Europa!
• Live showcooking en regelmatig gratis kookworkshops
• Computer & ICT-corner
• TV-studio’s met de allernieuwste modellen
• In-house Service Center voor technische problemen
• Getrainde vakspecialisten die 7 dagen per week voor u klaarstaan
• Topkwaliteit voor elk budget

De winkel is helemaal ingericht op het ‘zelf er-
varen’ en testen van producten. Dat gaat van 
kleine tot grote consumenten- en huishoudelijke 
elektronica maar ook van keukenapparatuur tot 
en met smart-tv’s en smart audio-oplossingen. 
Alles is demo-klaar, en er is een oplossing voor 
elk budget! Wij staan bovendien zeven dagen 
per week voor u klaar met deskundig advies op 
maat. Ik en mijn team verwelkomen u graag!

Pascal de Kort

5



inbedrijf

Koers is een vorm van gepersonaliseerd onder-
wijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum 
waarbij de leerling zelf richting geeft aan én ei-
genaar is van zijn leerproces. Binnen deze inno-
vatieve vorm van onderwijs staan keuze, ruimte, 
structuur en coaching centraal. Bij Koers werken 
leerlingen en docenten met elkaar samen, willen 
leerlingen graag leren, uitgaande van hun eigen 
interesses en kwaliteiten. 

Bij Koers wordt er niet meer klassikaal en vakge-
bonden lesgegeven op de manier die ons allemaal 
bekend is. Leerlingen worden vanaf het begin ge-
koppeld aan één vaste docent, die als coach fun-
geert en verantwoordelijk is voor de algemene 
begeleiding van het leerproces van de leerling. 
Het onderwijsteam van Koers bestaat uit gedre-
ven vakdocenten met een berg aan ervaring in 
het voortgezet onderwijs en kennis van het hele 
curriculum. Er zijn in de week altijd voldoende 
vakdocenten aanwezig die in overleg met en naar 
behoefte van de leerlingen, een vakcollege aan-
bieden. Samen staan zij voor de kernwaarden ver-
trouwen, autonomie, duurzaamheid, betrokken-
heid en openheid. 

Middels gepersonaliseerde leerdoelen doen de 
leerlingen vakkenkennis op, waarbij ze zelf bepa-
len wat ze daarvoor nodig hebben. Binnen Koers 
is er veel aandacht voor het leren leren, voor het 
loskomen van vaste patronen. Niet de leerstof, 
maar de leerling staat centraal. Zo is gebleken dat 
leren vanuit je eigen interesses en leren van eigen 
initiatieven motiverend werkt en bijdraagt aan 
het uitbouwen van de zelfstandigheid en het leren 
maken van eigen keuzes.

Koers legt de nadruk op een brede ontwikkeling 
van de leerling, waarbij eigen inbreng van de leer-
ling aangemoedigd wordt. Op die manier wordt 
de leerling gestimuleerd na te denken over zijn 
toekomst en hoe deze vorm te geven. Er worden 
zoveel mogelijk verbindingen met de samenleving 
gemaakt, zo wordt de vakkenkennis onder andere 
opgedaan met contextrijke, functionele opdrach-
ten. De opgedane stof wordt door de jaren heen ge-
toetst door een eindopgave waarna duidelijk wordt 
of de leerling de stof voldoende beheerst of dat er 
nog meer input van dit vak vereist is.
De leerlingen en docenten werken met en bij el-
kaar in een omgeving/organisatie die inspirerend 

Maatschappelijke veranderingen vinden veel en snel plaats. Dat vraagt om een grote mate van flexibiliteit 
van leerlingen. Elk individu beweegt zich daarin op zijn eigen manier. Toch wordt binnen het reguliere 
onderbouw-onderwijs aan elke leerling hetzelfde lesaanbod gepresenteerd en wordt er verwacht dat elke 
leerling dit in eenzelfde mate tot zich neemt en vervolgens eenzelfde niveau bereikt. Maatwerk is in alle 
facetten van ons leven van groot belang, waarom in het onderwijs dan niet? Met de wens dit te veranderen 
ontwikkelde het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) in 2016 het nieuwe onderwijsconcept “Koers”. 

werkt en in mindere mate regulerend is. Koers is 
een onderwijsvorm met veel keuzevrijheid, waar-
bij de verplichte onderdelen afgewisseld worden 
met keuzedelen. Er wordt gestreefd naar een 
flexibele organisatie. Dat betekent dat er in de 
week zo weinig mogelijk wordt vastgelegd om de 
individuele leerroutes veel ruimte te geven. Toch 
heeft elke leerling behoefte aan een bepaalde 
mate van richting en regeling en liggen er enkele 
zaken vast, zaken die de nodige structuur bieden 
aan het individuele leerproces.

Met een scala aan zowel vakkennis, als kennis over 
zichzelf, stromen de leerlingen door naar de bo-
venbouw, waar zij deelnemen aan hun examen-
jaar. 

Regie over je eigen 
 leerproces én 
           over je leven! 

Door Maartje Derckx

Ons Team.... Zoals iedereen een eigen handtekening heeft, zo heeft ook 
bijna iedere medewerker van Bloematelier Huygen een eigen stijl. Daniëlles stijl is verfijnd, na-
tuurlijk en kleurrijk. Zij houdt erg van het maken van ambachtelijk bloemwerk. “In onze branche 
zie je veel boeketten, maar steeds minder bloemwerk. Ik vind dat jammer. Een bloemwerk brengt 
diversiteit. Bovendien kunnen verse bloemen vervangen worden, waardoor het stuk lang houd-
baar is.” Bloematelier heeft veel vaste klanten, hotels en bedrijven. Bij hun bestellingen vragen 
zij vaak of iemand specifiek de stukken wil maken. Sommige bloembindsters werken groter en 
grover en gebruiken daarvoor andere bloemen dan degenen die bij voorkeur kleiner en compacter 
werken. Zo combineert het team bestaande uit zeven dames hun vaardigheden en voorkeuren en 
‘bindt’ deze tot een totaalaanbod voor bloemwerk en boeketten. Wat henzelf bindt is de liefde 
voor bloemen, overduidelijk terug te vinden in de sfeer van de winkel. 

buitengewoonbuiten KLEURRIJKGewoon
Bloematelier Huygen in Weert

Florale creativiteit
Bloematelier Huygen is van oudsher bekend van 
de artistieke bloemwerken en boeketten met 
bijzondere bloemen. De etalage verklapt de flo-
rale creativiteit. “Een mooie etalage laat zien 
wat je in huis hebt.” 

Daniëlle Sniekers houdt erg van tekenen en schil-
deren en overwoog hier haar werk van te maken. 
Tijdens haar weekendbaantje bij een bloemist 
ontstond echter de liefde voor het bloemenvak. 
“In het bloematelier kon ik mijn artisticiteit be-
nutten.” 
De klantenkring waardeert de telkens verrassen-
de combinaties, aparte bloemen en bijpassend 
decoratiemateriaal. Dit leidde al meermaals tot 
mooie opdrachten, zoals bloemwerk bij huwe-
lijken op locatie. Daniëlle: “We maken van elke 
opdracht iets moois. Een passend rouwwerk, 
een bijzonder trouwboeket of een gezellige bos 
bloemen. Kom gerust de sfeer opsnuiven in onze 
winkel en geniet van ons aanbod. Ook voor die 
ene mooie bloem speciaal voor iemand in het 
bijzonder.” 

Kleur en plukboeketten zijn de trend. 
Daniëlle: “Oranje met roze. Prachtige 
blauwe en groenige bloemen. Heel 
mooi voor bijvoorbeeld een plukboeket. 
Dat is een losse mengeling van allerlei 
verschillende bloemen, waardoor 
iedere bloem tot z’n recht komt. 
Plukboeketten zijn bij uitstek boeketten 
die in ieder interieur passen. Het is altijd 
anders en daardoor altijd perfect. De 
opbouw van zo’n boeket is afhankelijk 
van seizoensbloemen. Zo blijft de 
samenstelling een mooie verrassing." 

MOEDERDAG
Daniëlle Sniekers (38) van Bloematelier 
Huygen koestert mooie herinneringen aan 
Moederdag in haar kinderjaren. “Ik weet 
nog dat ik heel erg zenuwachtig was om 
het gedichtje op te zeggen. Ik mocht een 
knutselwerkje geven én ik mocht met pap 
een bloemetje uitzoeken voor mam.” Die 
fijne herinnering gunt zij ieder kind én 
vader. Daniëlle: “Ik vind het geweldig om te 
zien hoe kinderen ijverig en met zorg een 
bloemetje uitkiezen voor hun mama’s.” 
Voor Moederdag heeft Daniëlle daarom extra 
veel bloemen in de winkel staan, in allerlei 
kleuren en variaties. Geschikt voor prachtige 
(pluk)boeketten.

Bloementrends

Door Francis Bruekers

Maaspoort 17, Weert 
Tel. 0495-524485 www.atelierhuygen.nl

Bezorgservice • Bloemenabonnement
Bloem- en plantadvies, thuis of op de zaak

“Verzorg de bloemen met liefde”. Dat is de belangrijkste tip van Daniëlle. 

Andere tips zijn:
 Gebruik altijd een schone vaas. Achtergebleven bacteriën in de vaas 
 verkorten de levensduur van de bloemen. 
 Snijd de stelen schuin af met een scherp mes of bloemensnijder, 
 niet met een snoeischaar want dan ‘knijp’ je de steel dicht.
 Gebruik niet te koud water in de vaas. 
 Zorg ervoor dat er geen blad in het water komt, maar alleen 
 de bloemsteel. Blad vervuilt het water in de vaas. 
 Vul regelmatig water bij.
 Los het bijgeleverde snijbloemenvoedsel op in lauw water en voeg 
 het aan toe aan het water in de vaas. 
 Zet bloemen niet in de buurt van een open haard, kachel of (vloer)verwarming. 
 Ook niet in de zon, op de tocht of in de buurt van rijpend fruit. 

TIPS OM EXTRA LANG VAN UW BLOEMEN TE GENIETEN

Ben je nieuwsgierig geworden 
naar deze vernieuwende 

manier van onderwijs en wil je 
weten of het bij je past? Kijk 

dan eens op www.koersweert.nl 
en neemt contact met ons op!
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SPEELKAMER
Behalve (kraam)vrouwen en pasgeborenen, worden 
op het VMK ook kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 
jaar opgenomen. Meream: “Onder begeleiding van 
onze pedagogisch medewerkers kunnen kinderen 
spelenderwijs ‘vergeten’ waarom ze hier waren. 
Ze vinden het soms zo leuk, dat ze helemaal niet 
meer naar huis willen!” 

Beschuit met muisjes in het 
    Vrouw-Moeder-Kind Centrum

eenhuisvertelt eenhuisvertelt

Digitale aangifte pasgeborene
Ook in het ziekenhuis zijn digitale systemen niet meer weg te 
denken. Zo kan de pasgeborene simpelweg via de IPad aangegeven 
worden in het geboorteregister van de gemeente Weert. Het 
neemt een beetje van de aloude romantiek weg, toen de partner 
met knikkende knieën naar het gemeentehuis moest om het kind 
aan te geven. Naamsverschrijvingen kunnen de ambtenaar nu 
echter niet meer aangerekend worden. 

ZUSTERSPOST
Meream: “We stellen de ouders centraal en proberen zo servicegericht mogelijk te 
werken. Regelmatig onderzoeken we de klanttevredenheid. Onlangs scoorden we 
een 8,7.  Samen met de medewerkers zijn we bezig met een interne kwaliteitsslag. 
Dagelijks beginnen we met een gezamenlijke ‘dagstart’. Aan het einde van de dag, 
voorafgaand aan de overdracht, evalueren we samen. We bespreken hoe de dag 
verlopen is en waar we tegenaan liepen. Verbeterpunten pakken we meteen op. 
Patiënten merken het als ze worden verzorgd door een team dat goed op elkaar is 
ingespeeld.”  

Het leek ons een leuk idee om voor deze KindSpecial een kijkje te nemen in 
het Vrouw-Moeder-Kind Centrum (VMK) in SJG Weert.
Hier worden de beschuiten voor de kersverse ouders gesmeerd. Dat is een van 
de services in het VMK. “Omdat thuis bevallen niet altijd kan, proberen we het 
verblijf op de verpleegafdeling zo prettig mogelijk te maken”, aldus Meream 
Karidi, leidinggevende in het Vrouw-Moeder-Kind Centrum (VMK).

Normaliter wordt in deze rubriek vertelt en getoond hoe een ruimte er uit-
ziet en wat de kenmerken zijn. Deze keer zijn de uiterlijke kenmerken van de 
ruimte ondergeschikt aan het doel ervan. Hoewel de pluchen beertjes op de 
bebording in de gangen er toch wel heel gezellig uitzien. 

Door Francis Bruekers

Walking epidural
Een belangrijke vooruitgang is de ‘walking epidural’. Dankzij deze vorm van 
pijnbestrijding blijft de pijn beheersbaar en wordt de spierkracht in het 
bekken en de benen behouden. Daardoor kunnen kraamvrouwen zelfstandig 
blijven lopen voorafgaand aan de bevalling. Meream: “Met deze manier van 
pijnverlichting zijn we uniek in Nederland. Daar ben ik best trots op.”

VERLOSKAMER
Een kamer, een mobiele commode, een verlosbed, CTG-apparatuur (om de 
hartslag van de baby te controleren). De verloskamer is uiterst doelmatig 
ingericht. Hier gaat efficiency boven huiselijkheid, alhoewel dat binnen de 
mogelijkheden wel nagestreefd wordt. Meream: “Die huiselijkheid proberen 
wij onder andere te realiseren door te zorgen voor een goede sfeer en een 
rustige, kleurige inrichting van de kamer.” Ook vrouwen die medisch gezien niet 
in het ziekenhuis hoeven te bevallen, kunnen ervoor kiezen om met de eigen 
verloskundige te bevallen in de ‘open verloskamer’.

COUVEUSEKAMER
Meteen na de geboorte wordt het kind bij de moeder op de borst gelegd. 
Meream: “We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zo dicht mogelijk 
bij elkaar blijven. Daarvan knappen zowel de ouders als de baby op. Als er een 
couveuse nodig is, streven we ernaar het kindje bij de moeder op de kamer te 
houden. Wanneer extra toezicht op een pasgeborene nodig is, wordt het kindje 
opgenomen op de couveusekamer. Die is naast de kraamkamers. De mama 
kan dan altijd naar haar kindje gaan.” Grenzend aan de couveusekamer is de 
bewakingsruimte. Op de monitor worden hartslag, ademhaling en zuurstofgehalte 
van het kindje gecontroleerd/bewaakt. 

Maximale vrijheid door draadloze hartslagcontrole
Om de hartslag te controleren wordt gebruikgemaakt van een CTG. Tot 
voor kort stond op het VMK apparatuur waarop de aanstaande moeder via 
kabeltjes aangesloten was. Zeer recent is dit vervangen door draadloze 
apparatuur. Hiermee kan de harttoestand van moeder en het ongeboren 
kind uiterst zorgvuldig gecontroleerd worden en heeft de moeder maximale 
bewegingsvrijheid. 

KRAAMSUITES
Na de bevalling kunnen moeder, partner 
en kind samen in de kraamsuite blijven, 
totdat het gezin naar huis gaat. De kamers 
zijn uitgerust met een badkamer en 
babybenodigdheden. Voor de partner staat 
er een slaapbank, om ook ’s nachts bij de 
moeder te kunnen blijven. Verblijf in een 
kraamsuite geeft de zekerheid dat er altijd 
deskundige begeleiding in de buurt is.
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Bewust kiezen
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht, 
een landelijk project dat ook in Weert is opgepakt. 
Thomas Witjes is JOGG-regisseur en richt zich op 
de groep vanaf het ongeboren kind tot circa 12-ja-
rigen en hun ouders. Thomas: “Met onze aanpak 
proberen we om van gezonde keuzes, gemakke-
lijke keuzes te maken. Door alles wat er in de 
winkels, op tv-reclames en in je omgeving op je 
afkomt, is het vaak moeilijk om gezonde keuzes te 
maken. We zien dat het aantal kinderen met over-
gewicht alsmaar toeneemt. Daarom is het heel erg 
belangrijk om samen te werken en met elkaar de 
leefstijl van de jeugd te beïnvloeden. Dat gaat 
stap voor stap. Sportverenigingen en scholen spe-
len daarin een belangrijke rol. Daarom doen we 
veel aan voorlichting, bewustwording en bieden 
we handvatten en ondersteuning. Dit levert ook 
echt gezondheidswinst op.” 

Reactie van een ouder naar aanleiding van het 
drinkwaterproject: “Thomas waar ben jij mee be-
zig? Mijn kind dronk normaal in de avond zoete 
dranken maar zegt nu dat ze water wil omdat 
meester Thomas op school heeft verteld dat dit 
beter is. Zelfs als ik zelf frisdrank drink, krijg ik 
soms een reactie van mijn dochter: papa je weet 
toch dat water gezonder is! Bedankt Thomas, 
haha!”

Meedenken
Een ander landelijk initiatief waar Punt Welzijn 
nauw bij is betrokken, is Speaking Minds. Jonge-
ren vanaf 16 jaar worden gevraagd om met hun 
klas mee te denken in het armoedebeleid van de 
gemeente. Diederieke Brueren: “De leerlingen 
krijgen uitleg hoe gemeentelijk beleid werkt. 
Waarom zaken soms tijd kosten en dat er rekening 
gehouden moet worden met wetgevingen. In het 
huidige traject van tien weken denken ze na over 

de vraag: ‘Wat hebben jongeren in armoede nodig 
om een gezonde leefstijl te krijgen of te behou-
den?’ Hiervoor verrichten ze ‘veldonderzoek’. Zo 
hebben ze bij een vorig traject een rondleiding 
gehad in een Jongerencentrum en bij Voedselbank 
Weert en zijn ze in gesprek gegaan met ambtena-
ren en andere jongeren. Na die tien weken komen 
ze met onderbouwde adviezen, die ze in een heuse 
presentatie voorleggen aan de verantwoordelijke 
wethouders, de coördinator Armoedebestrijding 
en andere geïnteresseerden. Na drie maanden 
komt vanuit de gemeente een terugkoppeling over 
de resultaten en de effecten van de adviezen. 
Daarna beginnen we met een nieuwe groep aan 
een volgende vraag. Een mooi voorbeeld dus van 
jongerenparticipatie in gemeente Weert.”

Zelf oplossen
Imke Gijsen is welzijnswerker bij Punt Welzijn, 
en coördineert Coaching2Gether. “Deze activi-
teit richt zich op jongeren vanaf groep 7-8 van de 
basisschool tot aan het gehele middelbaar onder-
wijs. In de praktijk blijkt dat veel jongeren rond-
lopen met vraagstukken waar ze (even) geen raad 
mee weten. Hoe fijn is het dan om een coach te 
hebben die naar je luistert, je prikkelende vragen 
stelt en je stimuleert om zelf met een oplossing 
te komen. Coaching2Gether is laagdrempelig van 
opzet. We werken met geschoolde vrijwilligers en 
professionals in opleiding, jonge mensen die goed 
kunnen aansluiten bij de belevingswereld van de 
jongeren. De coachgesprekken vinden plaats in 
een setting waarin de jongere zich prettig voelt. 
Dat kan wandelend, aan de keukentafel en zelfs 
tijdens het spelen van een potje kaarten zijn. Na 
een periode van ongeveer een schooljaar kunnen 
jongeren meestal weer goed vooruit en hebben ze 
op een andere manier naar situaties en zichzelf 
leren kijken. Dat maakt ze sterker.

“Jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling naar volwassenheid; daar richten zich onze activiteiten 
voor jongeren op”, vertelt jongerenwerker Diederieke Brueren. “Dat kan heel divers zijn: bewust gezond 
kiezen, participeren door meedenken of het zinvol besteden van je vrije tijd. Dat jongeren sterk in 
hun schoenen staan en lekker in hun vel zitten, is voor ons het belangrijkste. Daar gaan we voor. Onze 
activiteiten zetten jongeren soms letterlijk en figuurlijk in beweging!”

Samen bewegen
Een ander mooi voorbeeld van samenwerken 
om jongeren een zinvolle vrije tijd te bieden is 
‘Hang Out St. Louis’. In de voormalige kantine 
van Wilhelmina ’08 op Sportpark St. Louis aan de 
Limburglaan kunnen jongeren elkaar tweemaal 
per week treffen. “Jongeren hadden behoefte 
om met elkaar te bewegen op een centrale plek 
in Weert. Na een een-tweetje met de voorzitter 
van Wilhelmina ’08, gemeente Weert en Punt 
Welzijn konden wij snel aan de slag” vertelt 
jongerenwerker Joran Bijl. “Op de voetbalvelden, 
het basketbalveld en de atletiekbaan kunnen we 
super veel sport, bewegen en spel aanbieden. Bij 
sport zijn er geen culturele regels maar spelregels. 
Dat verbindt mensen op een andere manier die 
heel goed werkt bij jongeren. Ze zijn dus niet 
alleen lekker sportief bezig, maar leren elkaar 
kennen en respecteren.”  

Punt Welzijn is meer
Alle genoemde activiteiten geven een mooi in-
kijkje op een onderdeel van Punt Welzijn. De or-
ganisatie zelf is breder. Men zet zich in op vier 
thema’s: Opgroeien, Samen Leven, Vrijwillige in-
zet en Leefstijl. Samen zorgen dat:
- kinderen een goede start maken;
-  jongeren opgroeien tot zelfredzame 
 volwassenen; 
-  de wijken, buurten en dorpen leefbaar blijven; 
-  mantelzorgers hun ondersteuning kunnen 
 volhouden;
-  er betrokken vrijwilligers en sterke 
 vrijwilligersorganisaties zijn;
-  nieuwkomers deelnemen aan de samenleving;
-  een gezonde leefstijl voor iedereen in Weert 
 een keuze is.

Bij Punt Welzijn werken eigentijdse agogen en 
pedagogen samen met veel vrijwilligers. Vanuit 
de filosofie dat je samen het verschil kunt 
maken. Samen krijg je meer dingen voor elkaar. 
Om die reden is Punt Welzijn altijd op zoek 
naar jongeren en (jong)volwassen die iets voor 
een ander willen betekenen. Zo kunnen we bij 
Coaching2gether nog een aantal enthousiaste 
nieuwe vrijwillige coaches gebruiken. Dus wil je 
ook iets voor een ander betekenen? Neem dan 
zeker contact met ons op info@puntwelzijn.nl. 

“In beweging, letterlijk en figuurlijk” 
Door Desiré Kappert

Over de Konnekt’os MVO-prijs
Op maandag 1 april jl. vond de uitreiking van 
de Konnekt’os MVO-prijs Midden-Limburg 2019 
plaats in kasteel Groot Buggenum in Grathem. 
Kersten Hulpmiddelenspecialist kwam tijdens de 
spannende en goedbezochte Konnekt’os-finale 
als winnaar uit de bus en mag zich twee jaar lang 
de meest maatschappelijk verantwoorde onder-
nemer van Midden-Limburg noemen. 
Een Weerts bedrijf eindigde verdiend op de 
tweede plek: Rijvers BV! Het bedrijf bewerkt 
plaatmaterialen, o.a. trespa, spaanplaat en mdf 
voor de meubel- en projectindustrie. We gingen 
in gesprek met Chris Wiermans, directeur. 
Wiermans: “Over de hele wereld kun je produc-
ten tegenkomen die bij Rijvers gemaakt zijn. 
Kom je bij de Efteling dan kun je je tas opbergen 
in een Rijvers-kluisje. Check je een week later in 
op Schiphol of op het vliegveld van Kaapverdië, 
dan staat daar een incheckbalie van Rijvers. Ook 
heel wat hotels in binnen- en buitenland hebben 
ons meubilair in huis!”

“We hebben 36 medewerkers waarvan 10% een 
afstand tot de arbeidsmarkt heeft. We geven 
onze mensen veel aandacht. Een goed teken: als 
ze hier eenmaal werken, willen ze vaak niet meer 
weg! Onlangs was er een collega jarig die hier 
gedetacheerd is via Werk.Kom. We besteden daar 
altijd aandacht aan met een traktatie vanuit het 

bedrijf. In dit geval nam de jarige collega zelf 
appelflappen mee omdat hij zo blij is dat hij hier 
werkt. Dat vind ik mooi! Ook vinden we Planet 
belangrijk. Al het hout dat we gebruiken is duur-
zaam. Wanneer er bomen worden gekapt, worden 
er nieuwe neergezet en een groot gedeelte van 
de plaatmaterialen bestaat uit gerecycled hout. 
Ook het afval scheiden is belangrijk. Hiervoor fa-
briceren we speciale afvalmeubels voor bedrij-
ven en overheid. Deze gebruiken we zelf ook.”

“Ik zeg altijd: Practice what you preach! Recent 
was ik bij een concert van Guus Meeuwis. Hij zong 
een tekst die indruk op me maakte: ‘Je moet niet 
hopen, je moet niet denken, je moet niet wil-
len. Je moet het voelen, met je hart’. En doen: 
Dus ga aan de slag; kijk binnen je bedrijf welke 
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werkzaamheden er zijn die ook door iemand met 
een afstand tot de arbeidsmarkt gedaan kun-
nen worden. Onderzoek hun ‘voorsprong’ en je 
vindt passende werkzaamheden. De mensen van 
Konnekt’os kunnen je daar ook bij helpen! Het 
levert mooie resultaten op.”

Meer weten over Konnekt’os?
Konnekt’os is hét MVO-platform van Midden-
Limburg, een businessnetwerk voor ondernemers 
(inmiddels ruim 100) die zich onderscheiden op 
het gebied van sociaal ondernemen. Iets voor u?!
www.konnektos.nl, info@konnektos.nl, 
tel.: 0495 584 636 of 06 24 88 37 24. 

‘Je moet voelen en doen!’

Wil je ook iets betekenen voor 
een ander? Word vrijwilliger!

Chris Wiermans, directeur Rijvers BV

Rijvers is ook koploper 
op MVO-gebied Wat wilt u andere 

bedrijven meegeven?

* Voordeel (€ 2.800,-) is gebaseerd op de Renault CAPTUR TCe 90 Life. Voordeel verschilt per model en uitvoering. Check de voorwaarden bij het betre�ende aanbod. Voordeel is enkel van toepassing op particuliere orders. Getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs. Actie is geldig op klantorders van 8 t/m  
28 april 2019 met uiterste registratiedatum 31 augustus 2019. Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden.
O�ciële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 4,0-6,0 l/100 km, resp. 25,0-16,7 km/l. CO2: 101-136 gr./km.

Profiteer nú van Lentevoordeel tot wel € 2.800,-*

Onze modellen staan volop in bloei

Check gratis en vrijblijvend uw inruilprijs op onze eigen inruil- en actiesite www.renault.NU

Roermond Jacob Romenweg 8, tel. (0475) 32 22 99
Weert Roermondseweg 87, tel. (0495) 58 07 00
Echt Rijksweg Noord 3, tel. (0475) 48 12 50
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Onderdompelen
De keuze voor een vervolgopleiding na je 
middelbare school is voor velen niet gemakkelijk. 
Je zit nog voor je eindexamens en moet al 
beslissen wat je daarna wil gaan doen. Ook voor 
Suze was het nog geen uitgemaakte zaak. Totdat 
ze hoorde dat een meisje van haar school een 
jaar high school ging doen in Amerika. Ze bezocht 
informatiebijeenkomsten van EF Education First; 
een internationaal taalonderwijsbureau voor 
studenten die willen studeren in het buitenland. 
Deze organisatie zoekt een gezin waar je een heel 
schooljaar gaat wonen. Het is de bedoeling dat je 
volledig meedraait in het leven daar. De oprichter 
van EF - Bertil Hult - had als kind problemen op 
school als gevolg van dyslexie. Hij was ervan 
overtuigd dat je een taal het beste leert door je 
'onder te dompelen' in een gemeenschap in het 
land zelf. Voor Suze werd dat St. Joseph. Suze: 
"Ze vertelden me dat ik in Missouri ging wonen en 
ik had geen idee wat ik ervan moest vinden. Toen 
ik hier voor het eerst aankwam, had ik wel iets 
van een cultuurshock; ander eten, andere kleren 
(ze dragen Crocs en basketbal-shorts, ook bij -15 
graden) en andere gewoontes zoals het laten van 
boeren. Scheldwoorden daarentegen mag je echt 
niet zeggen!” 

Eerst nog even naar China
De cultuurshock was des te groter omdat Suze 
vlak voor haar vertrek naar de USA nog drie weken 
naar China was geweest met Global Exploration. 
Suze: "We hebben daar scholen bezocht en samen 
met Chinese leeftijdsgenoten allerlei activiteiten 
ondernomen. Het bezoek aan een hele arme 

school in de bergen maakte de meeste indruk op 
mij.” Direct na haar terugkomst uit China moest 
het visum voor Amerika geregeld worden. Suze: 
"Dat was nog even spannend of dat wel allemaal 
op tijd zou zijn. Want twee weken later zou ik 
al naar New York vliegen. Uiteindelijk kwam het 
paspoort met de benodigde stempels op tijd 
terug. Op 8 augustus vloog ik met een groep 
mede-EF-studenten naar New York. Hier hadden 
we nog eerst drie dagen sight-seeing. Daarna 
vloog ik alleen van NY naar Kansas City waar mijn 
host-family me stond op te wachten.”

Home of the Dragons
Als je het hebt over een jaartje naar Amerika om 
high school te gaan doen dan denk je meteen aan 
grote steden in California, New York en Florida. 
Niet aan St. Joseph, Missouri. Het plaatsje heeft 
75.000 inwoners en ligt een half uurtje rijden 
boven Kansas City. Suze: “Ik hoorde dat ik op een 
vrij kleine school terecht kwam met de naam Mid 
Buchanan High School, Home of the Dragons. In 
het begin was ik een beetje teleurgesteld maar 
ik had geen betere school kunnen wensen. Onze 
school is niet groot, ook niet klein maar wel 
perfect”, zegt Suze enthousiast. “Ik ken iedereen 
en iedereen kent mij. In het begin was het 
natuurlijk wel anders want iedereen kende elkaar 
en ik was de enige nieuwe. Elke school hier heeft 
een mascotte. Onze kleuren zijn rood en groen. 
We hebben gele schoolbussen waarmee kinderen 
gehaald en gebracht worden. Vanaf zestien jaar 
heb je hier je rijbewijs. Je oefent eerst met je 
ouders en dan haal je voor 20 dollar je rijbewijs. 

De afgelopen negen maanden waren een rollercoaster voor Suze Meulendijks (17). Na drie weken China 
voor Global Exploration vertrok ze veertien dagen later voor een jaar High School in St. Joseph, Missouri, 
USA. In haar tijd in Amerika was ze vervolgens in Kansas City, Miami, Mexico, Belize, de Kaaimaneilanden, 
Boston, New York en binnenkort komt daar nog Chicago bij. "Go big or go home", is een Amerikaans ge-
zegde en helemaal van toepassing op deze Weertse globetrotter. 

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

Iedereen heeft een eigen auto. In het begin van 
het schooljaar mocht ik zelf kiezen welke vakken 
ik wilde volgen. Ik wilde niet te makkelijk maar 
ook niet te moeilijk. Je hebt rode en groene 
dagen. Op groene dagen heb ik American history, 
math, psychology/sociology, contemporary issues 
(actuele vraagstukken), physical science en 
major war. Op rode dagen heb ik art, PE-health 
(gym), English, wood- and shopdrafting en child 
development. Voor dit laatste vak kregen we 
laatst een baby (pop) om een hele week voor te 
zorgen. Die pop begon op willekeurige tijden te 
huilen. Je mocht je baby nooit wegleggen. Dat was 
een hele klus. Het leukste vak vind ik psychology/
sociology. In die richting wil ik komend studiejaar 
mijn vervolgstudie kiezen.”

Cruise in november
Tijdens haar verblijf in de USA had ze de kans om 
met een familie een 7-daagse Western Carribean 
cruise te maken. Ze vloog naar Miama, Florida 
en voer naar Cozumel Mexico, Belize en de 
Kaaimaneilanden. Suze: “Mijn ouders moesten 
hiervoor weer speciale papieren ondertekenen 
en laten goedkeuren door de notaris en de 
rechtbank van Roermond. Dit heeft te maken 
met het Apostilleverdrag (voorziet in een 
eenvoudige procedure om officiële doucumenten 
te gebruiken). De reis was een fantastische 
ervaring.”

Suze for State
Suze woont bij de familie Webster. Dit gezin 
bestaat uit vader Joe, moeder Lisa, zusjes 
Reagan (18), Zoë (17), Selah (13) en broer Creed 
(16). Suze: “Ik heb een eigen kamer en voel me 
hier heel fijn. Vanaf het begin wilde iedereen 
vrienden met me worden. Ik was voor deze school 
de eerste exchange-student en iedereen was zeer 

         Suze Meulendijks: 
Topjaar aan Mid Buchanan High School 
         in St. Joseph USA

Op weg naar Prom.

Suze in Boston.
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geïnteresseerd. Sport speelt een belangrijke rol 
in Amerika. Een schooljaar is verdeeld in drie 
seizoenen. Je traint elke dag na school. Soms 
tot 16.00 uur, maar dat kan ook wel tot 18.00 
uur zijn. Dan maak je lange dagen. Het vorige 
trimester speelde ik basketbal. Dit trimester doe 
ik ‘track’. Dat is atletiek. Ik ren een estafette 
met drie anderen. We moeten allemaal 800 
meter sprinten. Daarnaast ren ik individueel 
800 meter. Ik ben nu zelfs een kanshebber voor 
‘State’. Dat is de hoogste competitie in de hele 
staat. Elkaar supporten is heel groot hier. Zo gaat 
bijna iedereen naar elke schoolwedstrijd die we 
hebben. Ook alle familieleden gaan mee. Zelf als 
we vier uur moeten rijden. ‘Love never fails’, 
zeggen we altijd op mijn school.”

Eten tijdens de les
Op de vraag wat de grootste verschillen zijn met 
Nederland antwoordt Suze meteen: “In Nederland 
fiets ik naar school en hier halen vriendinnen me 
op met de auto, je kan niet sporten als je cijfers 
niet goed zijn, de kluisjes zijn 5x groter en je 
krijgt geen cijfers maar letters op je rapport zoals 
A+ of B-. Je hebt een gangpas nodig als je over 
de gang loopt tijdens de les. Je mag hier eten 
tijdens de les; je mag gewoon een pak yoghurt 
open maken met een kom erbij. Dat was op de 
Philips van Horne niet denkbaar”, lacht Suze. 
“O ja, en we doen ook elke dag de Pledge of 
Allegiance. Dan staan we met ons gezicht richting 
de Amerikaanse vlag en zeggen de pledge;
I pledge Allegiance to the flag
of the United States of America

and to the Republic for which it stands,
one nation under God, indivisible,
with Liberty and Justice for all.”

Weerzien
Na precies acht maanden kon Suze haar ouders 
weer in haar armen sluiten op het vliegveld van 
Kansas City. Suze: “Ik heb ze alles laten zien; 
mijn school, mijn huis en mijn host-family, de 
plaatsen waar we met vriendinnen naar toe gaan 
(o.a. Chick-Fil-A, Dunkin Donuts, Baskin Robbins). 
Daarna zijn we met z’n drietjes nog naar Boston 
en New York geweest. Na twaalf dagen vlogen 
mijn ouders terug naar huis en ik weer alleen 
naar Kansas City voor mijn laatste twee maanden 
USA.”

Prom 
Het hoogtepunt van een Amerikaans schooljaar 
is ‘Prom’. Suze: “Dat is echt iets waar je het 
hele jaar naar uitkijkt. Je wordt gevraagd want 
je gaat dus met een date en dan ga je prom-
jurken shoppen met vriendinnen. ’s Ochtends 
sta je vroeg op om je make-up en haren te laten 
doen. Je date komt je ophalen. De meisjes 
dragen een corsage van bloemen om de pols en 

de jongens een boutonnière in het knoopsgat. 
Met je prom-groep maak je samen veel foto’s 
en ga je uit eten. Dan ga je naar je school waar 
iedereen zijn entree maakt en dan begint het 
feest met veel leuke muziek, leuke mensen en 
gezelligheid. Alle leerlingen kunnen hun stem 
uitbrengen op één jongen en één meisje om 
Prom King en Prom Queen te worden. Ik was 
gekozen tot Prom Queen van Mid Buchanan High 
School”, vertelt Suze. “Er hoorde een echte 
kroon bij. Het was echt mega leuk.”

Aan alles komt een eind
19 mei is het Graduation Day en krijgt Suze haar 
diploma. “Ik heb mijn daarbij horend pak en 
hoedje (mortarboard) met flosje al in de kast 
hangen.” Eind mei komt ze terug naar Weert. 
Daar heeft ze nogal dubbele gevoelens bij. Suze: 
“Natuurlijk heb ik zin om iedereen weer te zien. 
Maar de mensen hier zijn nu mijn familie. Dus 
dat wordt moeilijk om hen achter te laten. Tot 
die tijd ga ik er nog volop van genieten. Deze 
ervaring was zo gaaf, er zijn echt geen woorden 
voor. Ik heb de kans gehad om een leven op te 
starten in Amerika en dat wil ik voor altijd bij me 
dragen.”

New York vanaf Central Park.

Met vriendinnen 
naar Prom.

Stars and Stripes.

Cali, Suze en Kelsey.
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Iedere goede uitslag in het ziekenhuis werd samen 
gevierd. 21 augustus 2015, iets minder dan 3 maanden 
na de diagnose.

uitgelicht

Cindy en Archel wonen in een ruime woning op 
Moesel. Als ik binnenloop komen ze net met z’n 
drieën van buiten waar ze gezamenlijk plezier 
hadden op de trampoline. Op het oog een geluk-
kig gezin. Maar gaandeweg het gesprek blijkt er 
een groot gemis. “Ik ben geboren in Weert en op-
gegroeid in Leveroy”, begint Cindy. “Ik had een 
heel goede band met mijn moeder. Ze was alles 
voor me, vader en moeder tegelijk, maar ook mijn 
vriendin. Alles kon ik met haar bespreken. Daarom 
is het zo pijnlijk dat ze er nu niet meer is.”

Moeder Miek is 59 jaar als ze in 2015 naar de 
dokter gaat voor eenvoudige klachten. Daar 
komt naar voren dat ze een ernstige vorm van 
longkanker heeft. De medische molen begint te 
draaien en ze ondergaat enkele chemokuren en 
bestralingen. Maar de vooruitzichten zijn som-
ber. Ondertussen wil Cindy heel graag zwanger 
worden. “Wij hadden zo graag gehad dat mijn 
moeder haar eerste kleinkind nog zou zien. Toen 
het vermoeden bestond dat ik zwanger was, heb-
ben we mijn moeder betrokken bij de zwanger-
schapstest. Door die positieve uitslag kreeg ze 
een enorme opleving. In die periode is ze zoveel 
mogelijk overal bij geweest. We hebben samen 
de naam gekozen (Micah is afgeleid van Miek), de 
kinderkamer ingericht en zij heeft heel veel ge-

schreven in het boek ‘Oma, vertel ‘s’. Ik deelde 
alles met mijn moeder”. Cindy valt even stil en 
haar partner Archel neemt het gesprek over. Ik 
had zo’n goede band met mijn schoonmoeder, ze 
was zo lief en behulpzaam. Het deed pijn toen ze 
overleed, zeker gezien het gemis bij Cindy.”
In de 15e week van de zwangerschap kon 
Cindy een echo laten maken in Maastricht. Hier-
bij was ook te zien dat het een jongetje werd. 
“We hebben toen een taart met blauwe vulling 
laten maken die mijn moeder mocht aansnijden 
zodat ze kon zien dat ze een kleinzoon kreeg. 
Een dag later moest ze opgenomen worden in het 
ziekenhuis. De opleving die ze had, was van korte 
duur en Miek stierf in de vierde maand van de 
zwangerschap. Cindy: ”Ik was zo boos en verdrie-
tig tegelijk. Kwam overal oma’s met kinderwa-
gens tegen en kon niets meer met mijn moeder 
delen. Tijdens de bevalling had ik een foto van 
mijn moeder naast mij staan en voelde ik haar 
aanwezigheid. Ik was uitgeteld op 16 september 
maar Micah kwam pas de 19e. Mijn moeder was 
op 19 april overleden.” 

Door persoonlijke omstandigheden zijn de vader 
van Cindy en de moeder van Archel niet in staat 
om de rol van opa en oma op zich te nemen waar-
door Archel en Cindy een oma en opa missen voor 
Micah. “Als ik terugdenk aan mijn jeugd heb ik 
zo’n mooi beeld van mijn oma. Ze was mijn ver-
trouwenspersoon, ik kon haar alles vertellen en 
ze had nooit een oordeel. Dat zou ik mijn zoontje 
ook gunnen. Een oma (en eventueel) opa die er 
voor hem zijn. En natuurlijk zou het voor mij ook 
een leegte opvullen”, vertelt Cindy. “En het kan 
aan de andere kant – bij de grootouders – ook een 
leegte invullen”, benoemt Archel. “Mensen die 
door omstandigheden zelf nooit oma en opa zijn 
geworden en dezelfde behoeften hebben, kun-
nen met Micah een mooie tijd gaan beleven. Een 
groot wederzijds voordeel. Micah gaat nu twee 
dagen per week naar een gastouder en daar is 
hij helemaal gek mee. Volgend jaar mag hij naar 

school, dus een nieuwe oma heeft veel mogelijk-
heden en tijd met hem. We willen alles in over-
leg doen en zoeken naar een hele mooie match”, 
zegt Archel.

Cindy sluit het gesprek af met een citaat dat haar 
moeder op het sterfbed uitsprak: “Ze zei tegen 
ons: ‘ga door met jullie leven en vorm een gezin’. 
En voor mij hoort bij dit een gezin een hele lieve 
bonusoma.”
Omdat Micah allergisch is voor veel huisdieren is 
het beter als de bonusoma geen huisdieren heeft. 
Voor meer informatie, stuur een e-mail naar Cindy 
en Archel: micahzoekteenbonusoma@gmail.com

“We gunnen onze Micah een lieve oma”
Door Desiré Kappert

“Als ik op straat andere kinderen met hun oma zie, breekt mijn hart. Dan gun ik mijn zoontje ook zo graag 
een oma… en mijzelf eigenlijk een moederfiguur.” Dat zegt Cindy van de Moosdijk (29), moeder van de 
tweeëneenhalf jarige Micah. Samen met haar man Archel is ze op zoek naar een invulling voor de leegte die 
zij al lange tijd voelen.

Aangepaste schoenen koop je ook niet in 
een gewone schoenenzaak. 

Dus ga naar de specialist voor 
            je kunstgebit!

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

Vorig jaar heb ik in een column al een keer uitgelegd wat de verschil-
len zijn tussen een tandprotheticus, een tandarts, een tandtechnicus 
en een klinisch prothese technicus. Omdat we nog steeds veel vragen 
krijgen over de verschillen herhaal ik ze graag nog een keer.

Kort samengevat zijn alleen een tandprotheticus en een tandarts opge-
leid en bevoegd om zelfstandig in de mond te werken. 
Een tandprotheticus is speciaal opgeleid in alles wat uitneembaar is in 
de mond, dus een kunstgebit maar ook een plaatje en een frame. Naast 
het aanmeten kan hij ook alles zelf maken.
Een tandarts is voornamelijk opgeleid voor alles wat echt is in de 
mond, dus eigen tanden en kiezen, wortelkanaalbehandelingen, kro-
nen- en bruggen, etc. Op dit moment is het onderdeel kunstgebit geen 
standaard onderdeel meer van de opleiding tandheelkunde.
Een tandtechnicus maakt alles wat wordt aangemeten in de stoel bij 
de tandprotheticus of tandarts. Hij mag zelf niet aan de stoel staan.
Een klinisch prothese technicus heeft een korte cursus gehad in het 
aanmeten en mag dit alleen onder begeleiding van een tandprotheticus 
of tandarts doen.

Heeft u een kunstgebit? Dan raden wij u dus aan om naar een tand-
protheticus te gaan! 
Dat hoeft niet naar mij, dat kan ook naar een collega tandprotheticus. 
Een tandprotheticus is speciaal opgeleid in het aanmeten en maken 
van kunstgebitten, we doen dit dagelijks, zien veel verschillende kaken 
en monden en zien veel verschillende situaties. Ga dus altijd naar een 
specialist voor je gebit. www.kunstgebit.nl 
Voor een speciale orthopedische schoen gaat u immers ook niet naar 
een gewone schoenenzaak.
Een verwijzing van de huisarts of de tandarts is niet nodig. Wij heb-
ben contracten met alle grote zorgverzekeraars en kunnen rechtstreeks 
een declaratie doen.

Bij ons kunt u ook terecht voor een reparatie, met vragen of voor 
een gratis advies. 
Zit er een scheurtje in de prothese en loopt u daarmee door? 
Zit het los en wilt u weten of het vaster kan? 
Wilt u weten wat een nieuw gebit kost? 
Zit uw prothese niet lekker en moet u hem altijd plakken? 
Kunt u niet goed eten met uw prothese?

Allemaal vragen die wekelijks soms dagelijks voorbij komen en 
waar we u graag in adviseren. Ons advies is gratis, omdat goed 
advies voor iedereen mogelijk moet zijn. Dus bel ons op en maak 
een gratis afspraak!

Een volledig kunstgebit valt onder de basisverzekering, u hoeft hier dus geen 
aanvullende verzekering voor te hebben. Ook reparaties en opvullingen van een 
volledige prothese vallen onder de basisverzekering en worden voor 90% ver-
goed. Een nieuw kunstgebit wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering, 
25% is uw eigen bijdrage en betaalt u zelf. Dit komt gemiddeld neer op een be-
drag van €290 voor een volledig nieuw kunstgebit boven en onder. Een prothese 
laten opvullen wordt voor 90% vergoed, uw eigen bijdrage is 10% en dit komt 
neer op €20 per kaak.
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    Chantal Joosten over dochter Anna-Sophie, 
      paarden en de advocatuur,
                                        -‘Maar wel in díe volgorde!’-

Door Ton Adriaens

mooimensmooimens

Je hebt een wel erg volle agenda als 
alleenstaande moeder en eigenaresse van een 
advocatenkantoor en een paardenbedrijf. Hoe 
houd jij al die ballen in de lucht?
‘Dat is niet echt gemakkelijk. Omdat ik er ook 
wil zijn voor mijn dochter werk ik normaal 
gesproken tot een uur ’s nachts maar het wordt 
ook wel eens later. Ik houd dat vol omdat ik 
het allemaal super leuk en uitdagend vind. Je 
krijgt er dan veel positieve energie van. In de 
advocatuur krijg ik snel een band met mijn 
cliënten omdat we samen ergens voor strijden. 
Het wordt wel steeds zwaarder en stressvoller 
omdat je in toenemende mate te maken krijgt 
met hoge verwachtingen, dwingende termijnen 
en lastige tegenpartijen.
Ik ben steeds op zoek naar de juiste balans tus-
sen al mijn activiteiten. Hier aan huis en bij de 
paarden is altijd bedrijvigheid. Ik heb een gro-
te vrienden- en kennissenkring, mensen om mij 
heen die mij helpen. Gelukkig kan ik best goed 
relativeren. Ik lig ’s nacht niet vaak wakker.’

Je dochter wordt in augustus drie. Dat is dan 
toch een echt handenbindertje?
‘Zeker, maar Anna-Sophie mag ook een handen-
bindertje zijn. Ik ben zo ongelooflijk blij met 
haar. Ik zit nog steeds, ruim 2 ½ jaar later, op 
de roze moederwolk. Anna-Sophie is een heel 
lief kind, ik kan eigenlijk nooit boos op haar 
zijn en ik vind het niet eenvoudig om haar iets 
te ontzeggen. Misschien ben ik wel wat te lief 
voor haar. Als ze midden in de nacht wakker 
wordt en naar het kinderfilmpje Peppa Pig wil 
kijken, dan ga ik wel eens overstag. 
Mijn moeder is een bijzondere steun. En ook 
met vrienden kan ik overleggen. Ik heb een 
open karakter en durf om raad te vragen. Ik 
werk anderhalve dag per week en in het week-
end thuis en ben er dan voor mijn dochter. 
Daarnaast gaat ze naar de kinderopvang of is er 
opvang hier aan huis.’

Anna-Sophie
Je was 44 toen je Anna-Sophie kreeg. Kun je 
aangeven hoe jouw moederwens zich ontwik-
keld heeft?
‘Vroeger had ik niet zoveel met kinderen, vond 
ik die verhalen van moeders wat overdreven. 
Nu emotioneert alles rondom Anna-Sophie mij. 

Als ze bij wijze van spreken één keer hoest, 
maak ik me al zorgen. 
Ik heb heel lang gedacht dat ik geen kin-
deren zou krijgen en vond dat ook prima. 
Dat idee kantelde een klein beetje toen ik 
voor de eerste keer een veulentje fokte. Ik 
vond dat zo magisch hoe automatisch de na-
tuur nieuw leven regelt, de liefde van de 
moeder voor dat pasgeboren veulentje en 
hoe ze haar kind beschermt. Alles klopt. 
Het veulentje staat amper een uur na de 
geboorte op eigen benen en begint bij de 
moeder te drinken. Ik kreeg steeds nadruk-
kelijker de wens om het leven door te ge-
ven. Dat gevoel ontwikkelde zich steeds 
verder maar ook de biologische klok tikte 
door. Op mijn negenendertigste nam ik con-
tact op met een ziekenhuis omdat ik geen 
partner had. In de veronderstelling dat de 
wereld maakbaar was, zag ik weinig proble-
men. Ik stapte echter in een langdurig en 
heftig medisch ivf-proces. Na veel teleur-
stellingen is het uiteindelijk na vijf jaar ge-
lukt en is Anna-Sophie geboren en ben ik de 
gelukkigste vrouw ter wereld.’

Ervaar je het ontbreken van een vaderfi-
guur als een gemis?
‘Nee, er zijn meerdere wegen die naar 
Rome leiden. Er zijn diverse gezinsvormen 
waarin kinderen veilig, geborgen en met 
veel liefde kunnen opgroeien. In mijn werk 
zie ik bovendien dat het er in ‘normale’ ge-
zinssituaties slechter aan toe kan gaan. Ik 
ben blij met hoe het nu gaat. Het is niet zo 

Chantal Joosten (46) is een gedreven advocate. Daarnaast fokt en verhandelt ze 
sportpaarden en verhuurt ze paardenboxen. Verder heeft ze plannen om een hippisch 
opleidingsinstituut van internationale allure te starten. Haar liefde voor paarden 
heeft ertoe geleid dat ze zich ook heeft toegelegd op hippisch recht zodat ze haar 
klantenkring op dat specifieke gebied van dienst kan zijn. Ook een kenniscentrum 
waarin andere advocaten kunnen worden bijgeschoold is in oprichting.

Haar grootste liefde is echter dochter Anna-Sophie (2 ½). Haar steeds vuriger 
wordende moederwens heeft Chantal met behulp van donorschap en IVF weten te 
vervullen. Meer dan voldoende onderwerpen voor een gesprek met deze zelfstandige 
en veelzijdige vrouw.

dat ik per se niemand wil ontmoeten. Als het 
gebeurt, gebeurt het. Zo niet, ook prima. Mis-
schien zou het wel handig zijn als hier iemand 
rondliep die af en toe op de rem trapt. Ik kan 
nogal een doordraver zijn.’

Wat zijn je meest kenmerkende 
karaktertrekken?
‘Ik ben best wel een gepassioneerd type en 
voel het al snel heel diep, zowel in vreugde als 
in verdriet. Zeker als het mijn dochter betreft. 
Als kind had ik al moeite met bepaalde ‘levens-
vragen’. Ik was best zorgelijk, bijvoorbeeld dat 
je als mens zo weinig invloed hebt op de stand 
der dingen. En dierenleed, daar kon ik me 
enorm druk om maken. Ik schreef brieven aan 
Prins Bernard en aan minister-president Lub-
bers en kreeg daar ook antwoord op. En van de 
dierenbeschermingen, hele plakboeken heb ik 
vol. Toen op het journaal beelden voorbijkwa-
men van zeehondjes die werden neergeknup-
peld kwam ik als tienjarige in actie en nam 
contact op met Lenie ’t Hart en Greenpeace, 
haalde handtekeningen op en deed van het 
geld dat ik op mijn verjaardag kreeg donaties 
aan Greenpeace. Ik woonde destijds in Kelpen 
en samen met een vriendinnetje ging ik op de 
fiets naar de burgemeester van Grathem omdat 
ik een tentoonstelling wilde organiseren over 
dierenbescherming en de zeehondjesopvang 
in Pieterburen. De opbrengst, 400 gulden, ging 
naar de dierenbescherming.

Ik was, en ben nog steeds, een doorzetter. Wat 
ik in mijn hoofd heb, moet er ook uitkomen. 
Ik ben behoorlijk ambitieus en voortdurend 
op zoek naar vernieuwing en uitdaging. Zowel 
in de paardenwereld als in de advocatuur wil 
ik me profileren. Lezingen voor cliënten, een 
blog bijhouden, een boek schrijven, een ken-
niscentrum en een hippisch opleidingsinstituut 
van de grond tillen, het staat allemaal op mijn 
lijstje. Een vervelende onhebbelijkheid van 
mij is dat ik te ongeduldig ben als mensen mij 
niet begrijpen of niet in mijn tempo mee willen 
werken. Dat is niet altijd reëel en daarmee doe 
ik anderen toch wel eens tekort.’

Paarden
Je hebt hier in het buitengebied van Ospel 
een prachtig paardenbedrijf met stallen, een 
dressuurbak en drie hectaren weilanden. Dat 
is geen hobby meer. Is dit als kind begonnen 
met de aanschaf van een pony?
‘Ik had al vroeg een passie voor paarden maar 
was er eigenlijk een beetje bang voor. Pas rond 
mijn twintigste durfde ik het aan om paardrij-
les te nemen en een paard te kopen. Een ver-
dienstelijk ruiter ben ik nooit geworden. Maar 

IVF 
Wanneer een zwangerschap uitblijft, 
is in sommige gevallen een IVF-
behandeling een mogelijke oplossing. 
In-vitrofertilisatie wordt ook wel 
reageerbuisbevruchting genoemd. Het 
is een voortplantingstechniek waarbij 
een of meer eicellen buiten het lichaam 
worden bevrucht met zaadcellen, 
waarna de ontstane embryo's in 
de baarmoeder teruggeplaatst 
worden. De vrouw krijgt hiervoor een 
hormoonbehandeling zodat er meerdere 
eicellen rijpen. Een IVF-behandeling 
is een lichamelijk en emotioneel 
belastende behandeling. 
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 “Dagelijks leveren wij 
vers bereide maaltijden  
uit  eigen keuken,  
 gratis aan huis bezorgd”
        www.ferroost.nl

ik heb wel veel kennis opgedaan over paarden, 
bezoek shows en wedstrijden en onderhoud nu 
een breed netwerk in de hippische wereld. Ik ga 
overal op zoek naar potentiele toppaarden waar-
mee ik wil fokken en handelen. Dat is een be-
drijfsmatige opzet geworden. Op dit moment heb 
ik zelf negen paarden die ik laat berijden en ik 
verhuur boxen aan topruiters die gebruik maken 
van mijn kleinschalige, maar zeer professionele, 
accommodatie om hier in alle rust te trainen.’

Je hebt grote plannen met deze uit de hand 
gelopen hobby?
‘Inderdaad. De plannen voor een hippisch oplei-
dingsinstituut op hbo-niveau zijn in een vergevor-
derd stadium. Samen met een zakelijk partner 
wil ik in augustus 2020 een prachtig hippisch op-

leidingsinstituut openen in het gebied rondom De 
Peelbergen in het Noord-Limburgse Kronenberg. 
Het is een uniek onderwijsproject,wereldwijd 
bestaat dit nog niet. De bedoeling is dat jonge-
ren afkomstig uit alle delen van de wereld daar 
een 2-jarige opleiding volgen op het gebied van 
paardensport en paardenhouderij. Het wordt een 
combinatie van rijden en leren op topniveau. 
Het is de bedoeling dat Business Universiteit 
Nyenrode een belangrijke bijdrage gaat leveren 
aan deze privéschool. Ook het bekende taalin-
stituut “De nonnen van Vught” wil meedoen. We 
willen topcoaches van internationale naam en 
faam op het gebied van dressuur en springen aan 
ons onderwijsinstituut verbinden maar ook ande-
re inspirerende persoonlijkheden als gastdocent 
aantrekken. Denk aan bekende sporters uit an-

dere sportdisciplines, ondernemers en personen 
met een verhaal. Naast vakkennis willen we veel 
aandacht aan personality building gaan besteden. 
We willen onze studenten een reward for life ge-
ven, een fantastische tijd, vol passie en leererva-
ringen en een netwerk voor het leven. 
Zo’n onderwijsinstituut opzetten is ontzettend 
leuk. Het kost tijd en energie maar levert tegelij-
kertijd veel energie op.’ 

Advocatuur
Je hebt rechten gestudeerd in Tilburg en 
gekozen voor de advocatuur. Vanwaar die 
keuze?
‘Net als de paardenwereld is de advocatuur voor 
mij een way of life. Het opkomen voor een an-
der zit in mij. Achter iedere cliënt zit een mens 
met een menselijk verhaal waarvoor ik oprechte 
belangstelling heb. Ik oordeel niet gemakkelijk 
of snel. Ik weeg veel af en probeer te doorgron-
den. Dat zoeken naar de nuances in ieder verhaal 
heeft zich in de loop van mijn carrière ontwik-
keld. Ik zit nu ruim negentien jaar in de advo-
catuur, aanvankelijk enkele jaren in loondienst 
maar sinds 2005 met een eigen advocatenkantoor 
in Venlo en binnenkort een nevenvestiging in Os-
pel. Druk is het wel. Na ‘1001 juridische vragen 
en antwoorden’, een boek dat ik in 2009 vanuit 
de advocatuur heb uitgegeven heb ik nu het boek 
‘de 101 meest gestelde vragen op paardenge-
bied’ geschreven. Kortom, Anna-Sophie op de 
eerste plaats en dan heel wat ballen in de lucht 
houden maar omdat ik het doe uit passie kost het 
geen moeite en geeft het energie.’

advertentie
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Trend: SPELEN MET LICHT
U was vast al van plan andere gordijnen te nemen. Worden het In Betweens, jaloezieën, gordijnen? 
Een combinatie? Of toch iets anders? De mogelijkheden zijn enorm bij SE Raamdecoratie. Evenals 
het aanbod stoffen, kleuren, materialen en uitvoeringen. 
Pasteltinten zijn weer trend. Net als prachtige glanzende stoffen voor een luxe uitstraling. De Mart 
Visser-collectie biedt een moderne variant op de grovere vitrage. Veloursgordijnen zijn terug van 
weggeweest, passend bij het moderne interieur en verkrijgbaar in diverse tinten. 

buitengewoonbuiten RAAMDECORATIEGewoon

Caroline Stultjens: “Bij SE Raamdecora-
tie word je goed geholpen bij het maken 
van keuzes. Je kunt er voor iedere ruim-
te in huis terecht. Ik kocht er gordijnen 
en rolgordijnen voor de slaapkamers, de 
overloop en de hal. Binnenkort ga ik weer 
gordijnstalen ophalen, want de woonka-
mer is aan de beurt. Ze hebben ook bud-
getgordijnen, maar dan met de service van 
SE Raamdecoratie. Dat is belangrijk. Want 
al kies je nog zulke mooie stoffen, als het 
niet goed gemaakt en gemonteerd is, zie je 
de kwaliteit nog niet. Bij SE Raamdecora-
tie krijg je goede materiaaluitleg, de me-
dewerkers denken in oplossingen en gaan 
voor het beste eindresultaat.”

Even voorstellen
Marcel (54) en Mariëlle Boelaars (53) namen in 
2006 het bedrijf SE Raamdecoratie in Leende over. 
Zij openden een tweede winkel aan de Brugstraat in 
Nederweert. “Als Nederweertenaren wilden we 
ook hier een winkel openen, toevallig op 
een plek waar men altijd al raamde-
coratie verkocht. Onze medewer-
kers komen ook uit Nederweert. 
Roos Stals en José van Eerdt 
vieren dit jaar hun 12,5-jarig 
jubileum. Mariëlle Gabriëls is 
nieuw in het team.”
“Raamdecoratie is een vak 
apart. Onze medewerkers zijn 
allround opgeleid en kunnen 
over alle producten adviseren. 
De diversiteit in producten en 
materialen is groot. We zoeken 
samen met de klant naar de beste 
optie voor het interieur én budget.”

Nederweert & Leende
info@schmitz-engelen.nl  
www.se-raamdecoratie.nl

klant vertelt
39    JAAR

Door Francis Bruekers

Raamdecoratie kan een dure aanschaf zijn. 
Het is echter bij ons ook mogelijk om al voor 
een kleine prijs mooie (trend)stoffen en ma-
terialen te kopen. Zo wordt veranderen van 
woonsfeer erg aantrekkelijk en leuk!”

Passie voor     wooncomfort 
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Marcel Boelaars, eigenaar SE Raamdecoratie: 
“Ons specialisme is spelen met licht en creëren 
van sfeer. Vindt u een keuze maken moeilijk? 
Wij geven u advies, in de winkel of thuis.” 



seniorenweetjes

Het heeft de 
majesteit behaagd! 
Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden in Nederland 
koninklijke onderscheidingen (k.o.’s) uitgereikt aan vrijwilli-
gers die bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. 
Beter bekend als de lintjesregen! De k.o. is al ruim 200 jaar 
oud. Koning Willem I stelde op 30 april 1815 de militaire 
Willemsorde in en op 29 september 1815 de orde van de Ne-
derlandse Leeuw. Hij bedacht die onderscheidingen omdat 
hij militairen of burgers die iets bijzonders gedaan hadden, 
wilde belonen.

Alle burgemeesters reiken dan ook namens de koning de 
k.o.’s uit in zijn of haar gemeente en sluit de speech af met: 
“Het heeft de majesteit behaagd etc. etc. ”!   De k.o. wordt 
meestal door verenigingen of instellingen aangevraagd, soms 
ook door familie. De aanvragers willen meestal de aanstaan-
de decorandus verrassen en bereiden alles in het diepste ge-
heim voor.
Met zorg worden de grootste smoesjes bedacht om de per-
soon in kwestie netjes gekleed en op tijd op de plaats te krij-
gen waar de grote verrassing geopenbaard zal worden. Dit 
leidt vaak tot bijzondere taferelen, vooral als de uitreiking 
thuis plaatsvindt.

Tijdens zo’n uitreiking kwam ik, op mijn paasbest gekleed, 
ambtsketen gepoetst en fraai gedrapeerd om mijn schouders, 
met bloemen en een k.o. aan op een boerderij waar de vrouw 
des huizes alles in het geniep had voorbereid. Haar man, de 
beoogde decorandus, was nog aan het werk in de koeienstal. 
We werden naar bin-
nen gesmokkeld naar 
de voorkamer waar we 
even moesten wachten 
tot de boer vanuit de 
koeienstal naar bin-
nen kwam om koffie te 
drinken.

Na ongeveer een 
kwartier hoorde ik 
de boer aankomen op 
zijn klompen. De deur 
ging open en daar 
stond hij! Met zijn 
petje in de handen, in 
een overall onder de 
koeienstront. 
Zijn mond viel open 
en zijn hoofd werd 
vuurrood. Voordat ik 
iets kon zeggen, riep 
hij:”Burgemeester, 
kom morgen maar 
terug want zoals je ziet ben ik er niet op gekleed!”

Een andere anekdote gaat over een vrouw van middelbare 
leeftijd die sinds jaar en dag collecteerde voor o.a. het Rode 
Kruis. Nu hadden de aanvragers, op een mooie warme dag, 
een bijzondere route voor haar uitgestippeld zodat ze ‘per 
ongeluk’ langs het gemeenschapshuis kwam. Daar hadden 
bestuur, familie en vrienden zich stiekem verzameld en za-
ten mooi opgemaakt en gekleed aan de koffie met gebak.  
Mevrouw kwam niets vermoedend in spijkerbroek en wit T-
shirtje het gemeenschapshuis binnen waar de burgemeester 
met ambtsketen om in het bijzijn van tientallen familieleden 
en vrienden haar wilde decoreren. De vrouw bezweet van het 
lopen barstte spontaan in huilen uit en rende de zaal uit, de 
gehele familiekring verbaasd achterlatend.

Iemand verrassen is leuk vooral voor diegenen die het orga-
niseren. Maar het ‘slachtoffer’ kan in sommige gevallen ‘bij-
zonder’ reageren. Aanvragers genieten van het in het geheim 
organiseren van een uitreiking en willen dat zo lang moge-
lijk volhouden. Ik zeg wel eens: ”Weet je wat, we reiken het 
lintje niet uit, dan blijft het altijd een verrassing!”

 
Jos Heijmans, Burgemeester Weert

column

Nu online bestellen! 
hubo.nl/duijts-zonwering
Een goed voorbereide klus in huis is sneller klaar, dat is bekend. 
Uitzoeken van je spullen doe je het liefst op de plek van de klus, 
op je gemak.

Gratis bezorgd vanaf € 100,- Alles wordt thuisbezorgd, 
van gipsplaat tot schroef!

Afhalen kan ook. Op werkdagen voor 12.00 uur besteld, 
dezelfde dag na 16.00 uur af te halen.

Afhalen of thuis bezorgd,
 aan jou de keuze!

Hubo/DUIJTS Zonwering
Kerkstraat 16 - 6031 CH Nederweert
(0495) 62 63 09 - nederweert@hubo.nl 

1 2  - 13  - 1 4  juli 2019  Weert-Noord

Vrijdag 12 juli:

SNOW PATROL
Richard Ashcroft 
JAMES MORRISON, KODALINE 
The Charlatans, Matt Simons, MY BABY
Wille & the Bandits
 

Zaterdag 13 juli:

JOHN FOGERTY
SKUNK ANANSIE
Daryl Hall & John Oates 
FLOGGING MOLLY
THE CAT EMPIRE, THE MAGPIE SALUTE
JOHN BUTLER TRIO, KOVACS
JIMMY BARNES, LIVING COLOUR
THE DOORS ALIVE, THE LACHY DOLEY GROUP
Cordovas
 

Zondag 14 juli:

STING
NILE RODGERS & CHIC
JOE JACKSON, THE SPECIALS
FOREIGNER, LEVEL 42
Al McKay ‘s EARTH WIND & FIRE Experience
CHRIS ROBINSON BROTHERHOOD
RIVAL SONS, MARC BROUSSARD
THE WHITE BUFFALO, ROW WEN HèZE
JESSICA WILDE BOSPOP.NL

Bospop_2019_adv_WM_170x118mm.indd   1 23-04-19   12:18

dus maatwerk. De begeleiding die Veronique en 
haar collega’s bieden, is gebaseerd op respect 
en vertrouwen. Veronique: “Wij als leerkrach-
ten vormen de basis en veiligheid voor deze 
kinderen, en dat is in die zin reactief. Wat je 
uitstraalt, wordt hoe dan ook opgepikt door de 
kinderen.We staan niet boven de kinderen, maar 
naast hen!” 

 Na de lunch wordt het projectmatige 
 middagprogramma aangeboden. 
 Er wordt een houten vlag beschilderd 
en geknutseld met ballonnen in het kader van 
het thema feest. In de klas zitten zowel tieners 
als jongere kinderen. Veronique: “Het mooie 
daaraan is, is dat de oudere kinderen de jon-
gere kinderen kunnen helpen en de kids daarin 
veel van de ander en over zichzelf leren.” Een 
jongere leerling staat wat te stuntelen met 
het tekenen van een gezicht op de ballon. Een 
oudere leerling ziet het met lede ogen aan. “Zal 
ik je helpen? Ik ben supergoed in het tekenen 
van wenkbrauwen, kom maar eens hier," aldus 
de met prachtige wenkbrauwen versierde tiener. 

 Vanmiddag is er gymles. Middels 
 fysieke activiteiten wordt gewerkt 
 aan samenwerking, faalangst en 
zelfvertrouwen. Veronique: “Vooral tijdens het 
projectmatig werken zien we onze leerlingen 
opbloeien. Elke woensdagochtend gaan we met 
de klas naar een frambozenboerderij in Meijel, 
waar we samen in de (moes)tuin werken. Kinde-
ren met een aangetast zelfvertrouwen zie 

je daar zelfstandig de handen uit de mouwen 
steken en verrassend genoeg een leidingrol 
aannemen, prachtig toch!” Een van de leerlin-
gen voegt daar grappend aan toe: “Daar heb ik 
geleerd dat eieren niet aan een boom groeien 
én dat aardappelen niet boven de grond, maar 
ín de grond groeien. Lekker wroeten in de 
aarde, dat was leuk, he juf!?” De oogst wordt 
verwerkt in de keuken van het KEC en heeft al 
eens geresulteerd in een heerlijk saladebuffet, 
stampotten en frambozentaart. Bij mooi weer 
wordt er vaker uitgeweken naar het nabijgele-
gen bosgebied van de Ijzeren man. Gymkleding 
aan en trimmen, lekker naar de kinderboerderij, 
biologieles in het natuurcentrum of zwemmen 
met het initiatief Swim to Play.
Binnen het KEC wordt er gestreefd naar kruisbe-
stuiving en samenwerking tussen alle partners. 
Zo loopt een VSO leerlinge van de Widdonck-
school stage in de klas van Veronique en volgen 
sommige leerlingen kookles bij de Widdonck-
school. Een leuke en waardevolle samenwerking 
met voordelen voor iedereen.

 Als de kinderen huiswaarts keren is
 het tijd voor rapportagewerk, 
 vergaderingen en voorbereidingen 
voor de volgende dag. “Klaar zijn we nooit!”

 Veronique voegt zich thuis in haar
 drukke gezinsleven, dat met een 
 profvoetballende zoon logistiek soms 
een uitdaging is. Veronique: “Om zelf te groeien 
en mijn hoofd leeg te maken, doe ik aan een 
spirituele Japanse zuiveringskunst.” 

 Veronique (37) komt aan op haar 
 werk. Het zogeheten Kennis- 
 en Expertise Centrum (KEC) in het 
splinternieuwe gebouw aan de Beatrixlaan in 
Weert. De Wijnberg heeft in het KEC een samen-
werkingsverband met scholen als De Maaskei, 
Het Palet, De Widdonck en zorgaanbieder 
Mutsaersstichting. 

 Een positief begin van de dag is
 belangrijk. Daarom geeft ze elk kind 
 een hand bij binnenkomst om hen 
persoonlijk welkom te heten. Er is ruimte om 
met elk kind te praten, over hoe het met hen 
gaat en wat er in hen omgaat.

 Vandaag is de opening van de 
 themaweek. In het KEC werken dan
 alle leerlingen aan eenzelfde thema, 
deze keer is het thema FEEST. Alle kinderen 
worden in de aula verwacht. Er wordt gedanst, 
gezongen en er wordt een positief startwoordje 
gedaan door een van de leerkrachten. Een 
feestelijk lint wordt doorgeknipt als symbolische 
start van de projectweek. Niet alle kinderen zijn 
dol op de drukte en de prikkels in de aula. Een 
van Veronique’s leerlingen trekt zich huilend 
terug. Het wordt hem teveel. Samen met de 
leerling onderzoekt ze wat hem kan motiveren 
om toch aanwezig te kunnen zijn. Even later 
zien we hem terug met een geluidsdichte kopte-
lefoon op. De lach op zijn gezicht verraadt dat 
dit een passende oplossing was. 

 Het ochtendprogramma biedt 
 basisvakken als taal en rekenen en
 er wordt gewerkt aan persoonlijke 
leerdoelen als samenwerking, reflectie, zelfstan-
digheid en taakaanpak. Hierin wordt ingespeeld 
op de mogelijkheden van de leerlingen en is 

watzoujijdoenmeteendagmet

Door Maartje Derckx
Kinderen zijn niet de diagnose die ze 
hebben. Met ‘plaatjesplakkerij’ heeft 
ze dan ook niets. Ze kijkt liever naar 
wat elk kind nodig heeft om te groei-
en. Als leerkracht op de Wijnberg, 
een school voor Speciaal Onderwijs en 
Voortgezet Speciaal Onderwijs geniet 
Veronique Schreurs dagelijks van de 
diversiteit in haar werk. Ze nodigt 
ons een dagje uit.

EEN DAG MET....
Met Veronique Schreurs

08:00

15:30

08:30

09:30

14:00

“Als kinderen 
groeien, doe ik 
     dat ook!”

09:00

13:00

17:30
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Anticonceptie

Kinderen die tijdens de eerste levensjaren 
gezond eten en voldoende bewegen lopen 
minder risico op overgewicht. Bovendien gaat 
het ook om gewoonte: als kinderen tijdens de 
eerste levensjaren gezond eten en voldoende 
bewegen is de kans groter dat deze trend 
zich voortzet in hun verdere leven.

Aangezien veel baby’s en peuters een groot 
deel van hun dag in de opvang doorbrengen is 
het belangrijk dat ook kinderdagverblijven 
gezonde drankjes en tussendoortjes met 
weinig of geen suikers aanbieden. Bewegen, 
sport en spelen, al rollend, kruipend en 
rennend de wereld ontdekken; het lijkt 
vanzelfsprekend voor baby’s, dreumesen en 
peuters. Toch brengen veel kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar grote delen van 
de dag zittend door. Pedagogisch medewerkers 
van kinderdagverblijven zijn opgeleid om 
kinderen van kleins af aan in ‘beweging’ 
te krijgen en op een speelse manier hun 
motoriek te ontwikkelen. Als gezond eten 
en bewegen in het systeem zitten plukken 
de kinderen daar de rest van hun leven de 
vruchten van.

Jong geleerd is 
    oud gedaan 

Hoewel de meeste vrouwen hun hoofd nog niet hebben staan naar anti-
conceptie na de bevalling, is het toch een onderwerp waar tijdig over 
nagedacht mag worden. Al voordat je je eerste menstruatie krijgt, 
heb je weer een eisprong en kun je weer zwanger worden. Het moment 
waarop je opnieuw vruchtbaar bent is dus niet bekend. Het is verstan-
dig om na te denken over de diverse vormen van anticonceptie.

Welke anticonceptiemethode het beste bij jou past, hangt af van ver-
schillende dingen. Geef je bijvoorbeeld borstvoeding of wil je op korte 
termijn opnieuw zwanger worden? Dit kan invloed hebben op de keuze 
van anticonceptie. 
De verloskundige bespreekt met iedere pas bevallen moeder de an-
ticonceptie en kan deze vaak ook voorschrijven en plaatst zelf ook 
spiralen. Alle vrouwen kunnen hiervoor terecht bij een verloskundige, 
ook dames die niet pas bevallen zijn of nog geen kinderen of kinder-
wens hebben.

weetjesweetjes

Weet jij wat je moet doen?

Voor ouders is een scheiding ingrijpend, maar 
dat geldt ook voor kinderen. De vele veran-
deringen voor de kinderen hebben vaak grote 
invloed op hun welzijn en kunnen later leiden 
tot probleemgedrag; de kinderen moeten vaak 
(deels)verhuizen, het dagelijkse ritme en de 
weekendinvulling veranderen, beide ouders gaan 
vaak meer werken en zijn dus minder thuis, ge-
meenschappelijke activiteiten worden gesplitst 
en uiteindelijk zal één of beide ouders een 
nieuwe partner krijgen.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen vooral lij-
den onder de ruzies tussen hun ouders, ze-
ker wanneer deze openlijk worden gevoerd. Ze 
voelen zich verantwoordelijk voor het verdriet 
van hun ouders en raken daardoor emotioneel 
verscheurd.
Om te voorkomen dat de ruzies escaleren kan 
het verstandig zijn om vroegtijdig een 
mediator in te schakelen. Het bespreken van 
de geschilpunten onder begeleiding van een 
ervaren scheidingsmediator is constructief en 
duurzaam. Goede afspraken bevorderen de omgang 
met elkaar na de scheiding en maken het voor 
de kinderen makkelijker om de scheiding een 
plekje te geven.

Goede afspraken 
   voorkomt ellende

Ruim 140.000 kinderen belanden jaarlijks op de Spoedeisende Hulp 
door een ongeluk in of om het huis. De meeste behandelingen zijn voor 
valpartijen en vergiftiging. Kinderen belanden vaker dan nodig in het 
ziekenhuis, omdat veel ouders niet weten wat ze moeten doen. De 
EHBO-kennis van veel jonge ouders schiet namelijk tekort. 

Uit onderzoek blijkt dat het kennisniveau zo slecht is dat Nederland 
tot de onderste drie landen van Europa behoort, als het om EHBO-
kennis bij burgers gaat. Een pleister plakken kan iedereen en een 
verbandje aanleggen lukt waarschijnlijk ook nog wel. Maar wat doe je 
als je kind zich verslikt in een stukje speelgoed? Of als hij een ernstige 
bloeding krijgt? En wat als je baby van de commode valt? De eerste mi-
nuten zijn cruciaal, zeker bij jonge kinderen. Het is daarom verstandig 
om een cursus EHBO bij baby’s en kinderen te volgen zodat je precies 
weet wat je moet doen in geval van nood. Ook handig voor opa’s en 
oma’s die vaak oppassen.  
 

Muziek maken is niet alleen leuk, het stimuleert de muzikaliteit van 
je kind en heeft ook een positief effect op zijn intelligentie en sociale 
vaardigheden. Dit blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. 

Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt (IQ) van 
kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch 
denken sterk verbeterd. Bij kinderen die muziek maken raken de 
linkerhersenhelft (spraak en intellect) en de rechterhersenhelft 
(gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden dan bij niet-
musicerende kinderen. Dit effect ontstaat doordat muziek maken een 
positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen 
in de hersenen. De neuronen worden geactiveerd waardoor er minder 
afsterven en er betere onderlinge verbindingen ontstaan. Dat bepaalt 
uiteindelijk het intelligentieniveau van je kind. Er is nog een groot 
voordeel van actief met muziek bezig zijn: het stimuleert de motoriek 
en er wordt een beroep gedaan op het gehoor. Zijn gehoor controleert 
eigenlijk wat hij doet. Een samenspel van zintuigen; het lijkt complex, 
maar je kind doet dat spelenderwijs! 

Muziek maakt slim!

René Gerritsen
Friezenstraat 11, Weert

06-23011420
rene@mediationburolimburg.nl

Muzieklessen: blokfluitbasis, 
klarinet, saxofoon, piano en 
muziektheorie.

Individuele klanksessies en 
workshops: klankervaring, 
ontspanning en heling.

Klankwerk kan worden ingezet 
voor ontspanning, verwerking, 
lichamelijke en emotionele 
klachten, innerlijke en spiritu-
ele groei, issue gericht of als 
regelmatige “afstemming”.

Ontdek wat klank en muziek 
voor jou kunnen doen!

EHBO Pascal biedt verschillende 
cursussen op het gebied van EHBO, 
BHV en reanimatie aan. 
• Vaak vergoed door uw   
   zorgverzekeraar. 
• Erkend voor de kinderopvang. 
 
Vallen, verslikken of branden. Met 
140.000 kinderen op de spoedeisende 
hulp per jaar, is het toch fijn dat jij weet 
wat je moet doen. Volg daarom nu een 
EHBO-cursus die jou leert hoe je je kind 
helpt bij ongevallen.

 

Bent u op zoek naar een gezellige, 
betrouwbare en  flexibele kinderopvang 
met ruime openingstijden, waar uw kind 

zich volop kan ontwikkelen?

Kom dan eens een kijkje nemen bij 
KDV Hupsakeee!

‘Het fijnste adres voor 
huiswerkbegeleiding; 

weg van de schoolomgeving en met alle 
hulp die je kunt gebruiken!’

Bieke Verheul

Paulien Hoezen

Anna Paulownastraat 25,Weert
p.hoezen@home.nl
06-24211325

www.soundcreation.nu

Alles
samen

goed
geregeld

Echtscheiding • Arbeidsmediation • Conflictbemiddeling

Janneke Lenssen
Brederodestraat 23, Elsloo
06-15061267
janneke@mediationburolimburg.nl

www.mediationburolimburg.nl

Emmasingel 77, Weert

bieke@sbweert.nl
www.sbweert.nl

Amentstraat 6c, Stramproy  •  wwww.kdv-hupsakeee.nl  •  0495789067

Jasmijn Gertsen Jantsje Hietkamp
Shauni Kirkels

Pascal Brentjes

EHBO PARTY, de cursus aan huis!

Hovenierstraat 14  •  6004 LA Weert  •  06-29575389 
  info@ehbopascal.nl   •  www.ehbopascal.nl  

Emmely Delhoofen & Sonja van Meijl

Veel scholieren maken wel eens een periode door waarin het niet zo 
lekker loopt op school. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben om zich 
te concentreren, de lesstof niet helemaal begrijpen of last hebben 
van faalangst. Wat de reden voor achterblijvende studieresultaten 
ook is: huiswerkbegeleiding na schooltijd kan voor sommige scholieren 
uitkomst bieden. Het houdt in dat professionele begeleiders de 
persoonlijke leerbehoefte van iedere leerling in kaart brengen en 
daarop inspringen. Zo kunnen ze iedere scholier de juiste persoonlijke 
begeleiding bieden om de oorzaak van hun tegenvallende prestaties 
aan te pakken. Bijvoorbeeld door dieper in te gaan op moeilijke lesstof 
en meer aandacht te besteden aan het maken van planningen. 

Huiswerkbegeleiding helpt scholieren in een fijn studieritme te komen 
en zorgt ervoor dat ze niet meer achterlopen met huiswerk. Ze zien 
hun resultaten verbeteren en krijgen zo weer vertrouwen en plezier 
in het leren. En, niet onbelangrijk: ze houden tijd over voor de nodige 
ontspanning.

Structuur en plezier in leren

Noordkade 2 ,Weert
0495-537130
www.verloskundigenweert.nl
info@verloskundigenweert.nl



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!

De enige contactlenzen speciaalzaak voor Weert en omstreken

Wilhelminasingel 185 • 6001 GS Weert • T: 0495 - 544588 • www.mennenendecock.nl
Ma: 13 - 18 u,  Di t/m Woe: 9 - 18 u,  Do: 9 - 21 u,  Vrij: 9 - 18 u,  Zat 9  - 17 u

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

Alle soorten contactlenzen passen 
we aan en kunnen we leveren

Eerst 2 maanden gratis 
contactlenzen proberen voordat
 u beslist

Elke dag van de week een 
contactlensspecialist aanwezig

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

administratief medewerker m/v  -   ca. 6 uur per maand

Wij zoeken op korte termijn een administratieve  ondersteuner. 
Invulling dag en tijd in overleg.   De werkzaamheden bestaan uit:  

* maandelijkse facturatie;
* inboeken crediteuren/debiteuren;

* opstellen overzichten en totaalstaten. 

Kennis van Exact en Excel zijn een vereiste.   

Meer informatie? Bel de heer Desiré Kappert 06-51345652. Reacties per e-mail: kappert@weertmagazine.com
Adres: Beekstraat 54, 6001 GJ Weert (Cwartier - voormalig gemeentehuis)

Zien wie er nog meer werkt bij dit maandblad? 
 www.weertmagazine.com/het-team

VACATURE

actueel

Verborgen armoede
‘Kinderen die in armoede opgroeien, krijgen min-
der kansen om zich te ontplooien en om volwaar-
dig mee te doen met vriendjes en vriendinnetjes. 
Het ‘aanvalsplan armoede’ heeft in Weert toppri-
oriteit. Ieder kind in Weert dat in armoede leeft, 
is er een teveel. Via Weert Magazine doen we dan 
ook een dringende oproep aan ouder(s) met een 
laag inkomen: Neem contact met ons op! U bent 
echt niet de enige. In 2018 hebben we al veel 
kinderen kunnen helpen; met de contributie voor 
een sportclub, met een laptop voor school of deel-
name aan naschoolse activiteiten. En tijdens de 
kledingdag van 7 april jl. mochten bijna duizend 
kinderen uit Weert en Nederweert gratis nieuwe 
kleding uitzoeken.’

Het klinkt bijna als een noodkreet, deze oproep 
van Tanja van Duuren (links op de foto), coördina-
tor armoedebestrijding van de gemeente Weert.
‘Ongeacht het inkomen of de situatie van ouders 
willen we dat kinderen mee kunnen doen. Door 
schulden, lage inkomsten of flexibele contrac-
ten komt nog vaak verborgen armoede voor. Bel 
ons voor een afspraak! Voor alle kinderen zijn er 

mogelijkheden binnen de gemeente Weert,’ vult 
Maartje Lambers (rechts op de foto), beleidsme-
dewerker aan.

Enkele voorbeelden uit de praktijk 
- Ilse M., alleenstaande moeder met twee kinde-
ren en een parttimebaan had het erg moeilijk om 
de eindjes aan elkaar te knopen. 
Toen zij hoorde van de kledingdag voor kinderen 
meldde zij zich meteen aan. Vervolgens konden 
we met haar bekijken waar ze nog meer recht op 
had. Nu ontvangt het gezin ook de Meedoenbijdra-
ge.  Dit is een jaarlijks bedrag, waarvan de hoogte 
wordt bepaald door het aantal personen per huis-
houden. De regeling is bedoeld voor de kosten van 
cultuur, educatie, sport en het voorkomen van een 
sociaal isolement. En via Leergeld heeft het oud-
ste kind een fiets gekregen om mee naar school 
te gaan!

- Hans P. is een harde werker met een eigen 
bedrijf. Als ZZP’er had hij enkele slechte jaren 
achter de rug. Door achterstallige betalingen 
was het moeilijk het hoofd boven water te 

houden. Zijn gezin werd regelmatig met een lege 
voorraadkast geconfronteerd. Hij schakelde onze 
hulp in. Zijn kinderen ontvingen daarop wekelijks 
het Jeugdontbijt waardoor ze thuis dagelijks met 
een gevulde maag aan de dag konden beginnen. 
Gelukkig gaat het nu weer goed met het bedrijf 
van Hans en heeft hij onze hulp niet meer nodig.

- Pierre en Agnes V. runnen een agrarisch bedrijf 
in het buitengebied van Weert.  Door strenge mi-
lieuwetgeving moesten agrariërs de afgelopen 
jaren flink investeren, bijvoorbeeld in een mo-
dernere stal. Ook moesten zij 'rechten' kopen om 
dieren te mogen houden. Bijna de helft van alle 
varkens- en kippenhouders in Nederland leeft on-
der de armoedegrens. Pierre en Agnes hebben veel 
vermogen in de gebouwen en machines van het fa-
miliebedrijf. Maar het besteedbaar inkomen is zo 
laag dat het lidmaatschap voor een vereniging er 
voor de kinderen niet meer in zat. Door inzet van 
het Jeugdfonds Sport voetbalt de zoon en tennist 
de dochter weer. 

*Genoemde namen zijn niet hun echte namen.

      “Mamma waarom 
 mag ik niet op voetbal?” 

    -Kinderen in armoede-

Door Ton Adriaens

Heeft u vragen over de 
mogelijkheden voor uw 

kind(eren)?

Kom naar ons inloopspreekuur op:
- Donderdag 9 mei van 9.00-11.00 uur
- Dinsdag 16 mei van 15.00-17.00 uur

U kunt zich hiervoor melden bij de 
servicebalie van het gemeentehuis.

Liever op een andere dag? 
Meld je dan aan bij de Vraagwijzer. 
(0495) 575 000, elke werkdag tussen

8.30 en 12.30 uur.

weetjes

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van de ‘gewone’ fysiotherapie. 
De kinderfysiotherapeut is opgeleid om kinderen tussen 0-18 jaar 
te onderzoeken en te behandelen. Meestal ontwikkelen kinderen 
zich spelenderwijs. Dat geldt ook voor het bewegen. Bij de meeste 
kinderen gaat dit vanzelf, maar soms duurt deze ontwikkeling wat 
langer of verloopt het anders dan normaal. Ook kunnen kinderen 
belemmerd worden in hun ontwikkeling. In die gevallen kan een 
kinderfysiotherapeut een handje helpen.

Kinderfysiotherapeuten behandelen bijvoorbeeld:
• Baby’s met een voorkeurshouding 
• Baby’s die veel huilen en moeilijk kunnen ontspannen
• Kinderen met een aangeboren aandoening
• Kinderen die moeite hebben met lopen, rennen, springen, hinkelen,  
 klimmen of klauteren
• Kinderen die schrijven, kleuren of tekenen moeilijk vinden
• Kinderen die pijn hebben of problemen hebben met hun houding.
Maar ook voor een (sport)blessure kun je terecht bij de 
kinderfysiotherapeut.
Voor een bezoek aan de kinderfysiotherapeut is meestal geen verwijzing 
nodig en de behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar 
uit de basisverzekering en eventueel aanvullende verzekering.

Wat is kinderfysiotherapie?
Dé praktijk met kennis, enthousiasme én veel ervaring

Lilian en Léanne

Maaslandlaan 2 & Rakerstraat 13, Weert |Loverstraat 8, Nederweert
06-37356139 | 0495-540869

Maak jij je wel eens zorgen over de 
ontwikkeling van je kind? Valt je kind 
op met buiten spelen? Heeft je kind 
moeite met kleuren of schrijven? 
Ligt je baby niet graag op de buik of 
duurt het lang voordat je baby gaat 
rollen?

Wij kijken graag met je mee! 

Door onze jarenlange ervaring kunnen 
we goed beoordelen of we je 
kind kunnen helpen! Neem 
vrijblijvend contact op of 
neem een kijkje op 
www.kinderfysioweert.nl. 
We hebben contracten met 
alle zorgverzekeraars.
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Sandra Jacobs - Kollée (50) is al ruim acht jaar ac-
tief in het vak. Voor Van Deursen Uitvaartverzor-
ging begeleidt ze nabestaanden en regelt ze met 
hen de uitvaart. Hierbij is dagelijks contact erg be-
langrijk. In het traject is rust van groot belang zo-
dat het echte afscheid van de overledene centraal 
blijft staan. In haar vak speelt nazorg een belang-
rijke rol. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.

Roel Caris (49) heeft naast zijn parttime job in 
de zorg een eigen praktijk in het begeleiden van 
mensen met zingevingsvragen. Daarnaast houdt hij 
zich bezig met rouw- en verliesbegeleiding. Na een 
4-jarige opleiding op het vlak van zingeving rondt 
hij in juni dit jaar een opleiding af in rouw-, ver-
lies, en stervensbegeleiding. Een verlies kan een 
verlies van een dierbare zijn, maar ook het verlies 
van een baan of gezondheid. Een betekenisvol ver-
lies heeft ook gevolgen voor het beleven van zin. 
Een deel van de begeleiding bestaat dan ook uit 
het hervinden van zin in de vorm van nastrevens-
waardige en betekenisvolle waarden en doelen die 
helpen om weer op een positieve manier richting 
te geven aan het leven.

Chayenne van Deursen (27) is directrice van 
Crematorium Weerterland. Sinds de opening 3,5 
jaar geleden leidt zij met haar zus deze organisatie. 

Het overlijden van een gezinslid of een andere dierbare grijpt diep in het leven van kinderen en jongeren. 
Als ouder bent u betrokkene maar tegelijkertijd ook ouder. Hoe ga je hiermee om? Om enerzijds uw eigen 
leven weer op de rit te krijgen en daarnaast ook de kinderen aandacht te geven die ze nodig hebben. Hoe 
maak je zoiets bespreekbaar en wat kun je beter wel en wat beter niet doen?  Vier specialisten gingen met 
elkaar over dit thema in gesprek. 

 Vier specialisten over kinderen en de dood 

Zij bieden nabestaanden de volledige ruimte en 
vrijheid in het invullen van een afscheidsdienst. 
Chayenne begeleidt samen met haar collega’s de 
nabestaanden op de dag van de uitvaart, verzorgt 
de koffietafel en is eveneens betrokken bij de 
nagesprekken wanneer de urn wordt opgehaald. 

Crematorium Weerteland onderscheidt zich door 
ook in de avonduren en op zondag uitvaarten en 
koffietafels te verzorgen. 

Marion Fonteyn (51) werkt als ceremonieel spreker 
bij afscheid en als ritueelbegeleider. In die hoe-

danigheid verzorgt ze de vorm en inhoud binnen 
een afscheidsviering. De wezenlijke kern van ie-
mands levensverhaal verweven met verhalen, mu-
ziek, symbolen en stilte. Vertellen wat hem/haar 
zo bijzonder maakt en dié essentie als een rode 
draad door de viering laten lopen. Waar gewenst 
gecombineerd met mooie en bijzondere rituelen. 
Op die smalle grens geeft de plechtigheid volgens 
Marion de rauwe en diepe pijn tevens een helend 
karakter. Een eerste aanzet om de weg naar jezelf 
terug te vinden. 

Openheid en betrekken
De vier zijn het volledig eens over verdriet en rouw 
bij kinderen. ‘Kinderen en jongeren rouwen ook, 
evenals volwassenen. Er is wel een verschil; kinde-
ren uiten hun gevoelens vaak op een andere manier. 
Ze schakelen sneller tussen emoties, de tranen en 
de lach volgen elkaar sneller op, waardoor het soms 
lijkt alsof ze geen verdriet hebben’. Chayenne: “Als 
afscheid en rouw nog onbekend zijn voor kinderen 
kijken ze naar hun ouders hoe zij hiermee omgaan 
en kunnen zich aan hen spiegelen. Sandra vult haar 
aan: “Kinderen worden steeds mondiger en willen 
steeds meer weten. Wij proberen antwoorden te 
geven maar willen daarbij graag aansluiten bij de 
woorden en gedachten van de ouders. Als vader of 
moeder zegt dat oma nu een sterretje wordt, kan 
ik niet zeggen dat oma nooit meer terug komt. Het 
is voor het  verwerkingsproces van kinderen erg be-
langrijk dat ze een rol krijgen in aanloop naar en 
tijdens de uitvaart.” Dat beaamt Roel ook: “Om 
het verlies van een dierbare een plaats te kun-
nen geven is het van belang dat kinderen op een 
voor hun leeftijd passende manier geïnformeerd 

Door Desiré Kappert

                “de dood in een ander daglicht”

Roel Caris 
Rouw- en Verliesbegeleiding & begeleiding 

bij Zingevingsvragen 

06-83 06 12 78
www.roelcaris.nl

Marion Fonteyn
Ceremonieel spreker bij afscheid,

 ritueelbegeleider 

06-46 21 77 28
www.marionfonteyn.nl

Chayenne van Deursen
Crematorium 
Weerterland

0495-54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

Sandra Jacobs - Kollée
Uitvaartleidster 

Van Deursen Uitvaartverzorging

0495-53 33 22 
www.vandeursen-uitvaart.nl

gesprekin4voudgesprekin4voud

2726



gesprekin4voud

en betrokken worden. Het is daarom erg goed dat 
kinderen, als ze dat willen, een rol krijgen in het 
geheel.” Marion gebruikt als ritueelbegeleider ook 
kleine vertrouwde levenselementen van de over-
ledenen. “Laat kinderen bijvoorbeeld de prentjes 
uitdelen aan het einde van een plechtigheid of 
de lievelingssnoepjes van oma uit het vertrouwde 
snoeptrommeltje. Kinderen kunnen een stukje zin-
gen of een dansje doen. Een verhaal voorlezen uit 
een kinderboek, waarbij kinderen en volwassen 
zich aangetrokken voelen tot de symboliek. Een 
goed voorbeeld is het boekje ‘een boom vol herin-
neringen’, waarbij een oude vos overlijdt en zijn 
dierenvrienden verdrietig zijn en herinneringen 
ophalen. Uit die herinneringen groeit een nieuw 
boompje. Soms kan een lintenceremonie waar-
devol zijn. Linten waarbij een uitgekozen tekst in 
tweevoud op het lint verwerkt is. De dierbare over-
ledene heeft het lint vast en het andere gedeelte 
ligt buiten de kist. Tijdens het einde van de plech-
tigheid verbreken we de fysieke verbinding symbo-
lisch. De overledene neemt een stukje van jouw 
liefde en intenties mee en jij houdt de wezenlijke 
liefde in je hart, gesymboliseerd door het lint.”                                                                                     
Voor allen geldt dat het betrekken en informeren 
van kinderen essentieel is. 

Er over praten
Sandra: “We ervaren een wending in de open-
heid. Steeds meer betrekken wij kinderen bij 
processen en de taken. Maar ook op scholen zie 
je dat er meer gesproken wordt na het overlijden 
van een klasgenootje/ouder of leerkracht. Ik ad-
viseer ouders ook altijd mee te gaan naar school 
om te vertellen dat er een naaste is overleden. In 
klassen blijkt vaak dat over de dood praten met 
leeftijdsgenootjes een steun kan zijn, omdat veel 
kinderen al een keer te maken hebben gehad met 
een verlies. Zo wordt ‘dood’ een iets algemener 
gegeven.” Roel: “Als je op een vraag niet direct 
antwoord kunt geven zeg dan dat je er later op 
terugkomt. En als je het niet weet zeg dan dat je 
het niet weet. Ook volwassenen weten niet alles. 
Ook kun je kinderen vragen hoe ze zelf over iets 
denken. Kinderen hebben daar namelijk bijna al-

tijd een gedachte over. Van belang is dat je niks 
verzint. Als kinderen erachter komen dat je iets 
verzonnen hebt dan tast dit hun vertrouwen aan. 
Maak dingen bespreekbaar en zorg voor een veilige 
en open sfeer zodat ze gemakkelijk vragen durven 
te stellen. De fantasie van een kind is namelijk 
vaak akeliger dan de werkelijkheid.”  Chayenne: 
“De dood hoort bij het leven, in de natuur, bij 
huisdieren en dus ook bij mensen. Sandra: “Het is 
goed om de dood van een hamster of konijn ook 
aan te grijpen voor een ritueel, een kistje maken, 
afscheid nemen en begraven. We zien steeds vaker 
dat er een spel gebruikt wordt bij het afscheid, 
herinneringen ophalen aan de dierbare, de leuk-
ste of juist de ondeugendste dingen vertellen van 
en over de overledene. Voor kinderen hele goede 
verwerkingsprocessen. Sandra: “Er bestaat zelfs 
rouw-lego: compleet met rouwauto, crematieoven 
en kist. Zo wordt het afscheid concreet en krijgen 
kinderen spelenderwijs een beeld van wat er gaat 
gebeuren op de dag van de uitvaart. Daardoor kun-
nen kinderen het makkelijker een plaatsje geven.”

Herinneringen
Marion benoemt ook het toenemende aantal pro-
ducten die op de markt komt om kinderen te be-
geleiden bij verlies. “Lichtbootjes die gevouwen 
op het water naar de spreekwoordelijke overkant 
gestuurd kunnen worden. De kinderen kunnen hier 
hun wens of boodschap op schrijven. Een bijzon-
der heilzaam ritueel voor kinderen. We gebrui-
ken ook steeds vaker herinneringsboekjes. Deze 
gaan na het overlijden rond, waarbij familie, 
vrienden en relaties iets moois over de overle-
dene kunnen schrijven. Voor familie of achterge-
bleven kinderen is het later zo mooi om te zien 
wat de overledene betekend heeft voor ande-
ren. Dat ze herinneringen hebben achtergelaten.                                                                                     
We passen de aandacht en de zorg natuurlijk aan 
aan de leeftijd van het kind. En het speelt een 
grote rol of het een plotselinge dood is of een 
overlijden dat eraan zat te komen. We gebruiken 
een eerste dag na het overlijden vaak om kinderen 
te laten vertellen, om zich te uiten. Daarna ga ik 
ze vragen waarmee wij ze zouden kunnen helpen. 

Voeger rustte er een taboe op de dood, was familie 
vaak toeschouwer. Gelukkig zijn we nu deelnemer 
aan uitvaarten. Ik streef naar een afscheid in de 
vorm waarop de overledene heeft geleefd. En dat 
weten de directe naasten, daarom is hun rol daarin 
zo belangrijk. Dan wordt het een ‘ode aan het le-
ven’ en is het gevoel na afloop helend.”

Roel: “Tegenwoordig kunnen we een afscheid in 
alle vrijheid op een persoonlijke manier invullen. 
Dat was vroeger wel anders. Toen werd veel voor 
je bepaald door tradities. Het thema dood is steeds 
meer uit de taboesfeer aan het komen en dat is 
maar goed ook. Het besef van onze eindigheid kan 
namelijk een wegwijzer zijn naar een waardevol 
en betekenisvol leven. Dat besef kan ons ook be-
hoeden voor het laten liggen van kansen en mo-
gelijkheden om te investeren in zaken die er voor 
ons werkelijk toe doen. Zoals bijvoorbeeld het in-
vesteren en onderhouden van relaties en vrienden. 
Een mens is uiteindelijk toch een sociaal wezen 
dat graag van betekenis wil zijn maar ook gehoord 
wilt zijn. Gedeelde smart is immers halve smart.” 
Marion vult aan: “Door de dood te betrekken bij 
het leven, ontstaat een bijzondere opening in 
het leven van alledag. Je leeft bewuster en staat 
vaker stil bij kleine mooie momenten in het le-
ven. Geniet en heb lief. Zo is er de uitspraak van 
Amerikaans psycholoog Leo Buscaglia: ‘De dood is 
een uitdaging die ons vertelt geen tijd te verspil-
len. Die ons vertelt nu meteen te zeggen dat we 
van elkaar houden.’

Chayenne onderschrijft dat: “Doordat ik al vanaf 
een relatief jonge leeftijd werkzaam ben in de 
uitvaartbranche, heeft mij dit deels ook gevormd 
als mens. Mensen vragen mij vaak of het niet erg 
zwaar is, dagelijks te worden geconfronteerd met 
zo veel verdriet. Maar de boodschap die ik door 
mijn werk meekrijg, is juist positief: ben lief voor 
elkaar, zeg elkaar wat je wilt zeggen en probeer te 
genieten van iedere dag.”

Een afsluiter waar de vier het roerend mee eens 
zijn. ‘De dood in een ander daglicht’.
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In januari van dit jaar werd de discussie rondom de IJzeren Rijn weer actueel. De verkeersministers van Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen ondertekenden 
een intentieverklaring waarin ze aangaven er alles aan te doen om deze goederenspoorlijn die de Antwerpse haven verbindt met het Ruhrgebied 
heropend te krijgen. In een haalbaarheidsstudie uit 2017 werden drie routes onderzocht. Nu blijkt dat ze zich sterk gaan maken voor het zgn. 3RX- tracé. 
Ook in deze route gaan de gevaarlijke chemische transporten dwars door het beschermde natuurgebied Weerterbergen én door het centrum van Weert. 
Het gaat dan om ruim 70 treinen per dag, bovenop de tientallen goederentreinen die al dagelijks door Weert rijden.
In 2009 zei toenmalig wethouder Anton Kirkels: “Je moet vooral geen angst hebben om als gemeente je stem te laten horen. Dit project is een grove 
inbreuk op de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid. De gemeente Weert eist een tunnel om de IJzeren Rijn onder Weert door te loodsen.”
Voor de gemeente Weert staat deze eis nog steeds overeind zoals blijkt uit een brief van B&W aan de Raad van 23 januari 2018 waarin het ‘opvallend’ 
wordt genoemd dat in de 3RX-studie géén tunnel onder de stad Weert is opgenomen.
Wat er op dit moment achter de schermen gebeurt, is niet bekend maar misschien moeten we Stadsschutte Sinte Catharina alvast bij de gemeentegrenzen 
posteren om te voorkomen dat chemische bommen straks door Weert denderen. 

watzoujijdoenmet

Ik kan er begrip voor opbrengen dat de rijksover-
heden van België en Nederland hun best doen voor 
hun eigen achterland, in dit geval de havens van 
Antwerpen en Rotterdam. Het economische be-
lang voor een goede verbinding met het Ruhrge-
bied is groot.
Maar als Officier van Dienst, en in die hoedanig-
heid verantwoordelijk voor de bestrijding van een 
calamiteit, heb ik mijn bedenkingen. 
Wie herinnert zich niet de trein- en giframp in 
het Belgische Wetteren op 4 mei 2013. Destijds 
raakten zes wagons met gevaarlijke stoffen van 
het spoor waarvan er twee kantelden en er drie in 
brand vlogen. Er ontstond een enorme brand. Het 
resultaat: een dode, 100 gewonden, 400 personen 
die zich in het ziekenhuis meldden, 2000 mensen 
geëvacueerd en grote schade voor land- en tuin-
bouw. De laatste bewoners konden pas na drie we-
ken naar huis. Er moesten noodwegen aangelegd 
worden om dit incident af te handelen. Totale kos-
ten 3,5 miljoen euro.
Als je het gedeelte van dit tracé bekijkt dat over 
Weerter grondgebied loopt en je denkt aan boven-
genoemd scenario dan baart mij dat wel zorgen. 
Als er besloten wordt tot reactivering dan moe-
ten we in de voorbereiding nog veel doen. Ik wens 
onze bestuurders veel wijsheid in deze.

Provinciale Staten stuurde mij op aanvraag een rap-
port omtrent de status van de IJzeren Rijn.

Uit dit rapport blijkt dat er reeds vele onderzoeken 
zijn gedaan en dat met name België en Duitsland 
staan te popelen om de IJzeren Rijn te reactive-
ren. Ten koste van de haven in Rotterdam...wil Ant-
werpen met het Ruhrgebied heel graag zakendoen! 
Gelukkig zijn er ook nog vele hordes die genomen 
moeten worden op financieel, milieu- en technisch 
gebied. Bij reactivering trekt Weert wel aan het 
kortste eind ...want de route loopt te allen tijde 
dwars door onze mooie stad. 

Vooropgesteld dat iedereen het recht heeft op een 
prettige leefomgeving, wordt het nu de hoogste 
tijd dat de Gemeente Weert en de Provincie Lim-
burg de gevolgen in gaan zien voor Weert en haar 
inwoners en is actie dus geboden!

Henk Gubbels (53 jaar), 
Officier van Dienst brandweer, voorheen 

brandweercommandant in Weert 

Anton Kirkels (56), 
voormalig wethouder in Weert

Gevaarlijke transporten dwars door Weert
watzoujijdoenmet

Door Ton Adriaens      

Paul Jacobs (54), 
bewoner langs het spoor

Als de buren iets vragen dan moet je daar seri-
eus naar kijken. Hun initiatief, reactivering van de 
IJzeren Rijn als Trans Europese goederenlijn, is 
zo’n vraag van de buren. En ja, we willen zoveel 
mogelijk van het goederenverkeer op onze ver-
stopte snelwegen af (kijk maar naar de A2) en 
bijvoorbeeld omzetten naar spoorvervoer. Liefst 
schoon, dus elektrisch en duurzaam opgewekt.

Voor Weert staan er toch een paar extra zaken op 
het spel. Vrachttreinen zijn nu eenmaal zwaar en 
veroorzaken daardoor overlast: lawaai en trillin-
gen. De treinen rijden door onze stad op een talud 
van vier meter hoog en dragen zo onwillekeurig 
hun geluid de stad in. Het tracé inpakken met ge-
luidschermen is ook niet de oplossing. Dan krijgen 
we een betonnen wal die met een totaal van 8 me-
ter hoog de stad doormidden deelt. Wie wil dat? 
Tien jaar geleden zag een Nederlandse minister 
van verkeer wel iets in het Tunnelplan van Weert 
en de regio. Nog steeds een goed vertrekpunt voor 
het gesprek lijkt me.

Dus ja, serieus kijken naar wat de buren willen. 
Maar daar mogen we ook wat voor terug vragen: 
de bescherming van de stad tegen al te veel over-
last. Dus niet voor een ‘frankske op de eerste rang’.
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Start bij het jonge kind
Riek Klaessen, beleidsadviseur jeugd en onder-
wijs van de gemeente Weert, vertelt over de lan-
delijke bijeenkomst “Kansrijke Start” op 11 april 
jl.: “Minister de Jonge wees daar nogmaals op 
het belang van goede eerste 1000 dagen voor een 
kind. Alles wat in die periode goed gaat, rendeert 
een heel leven lang!”  

Antwoorden
Een tip van Riek: denk je over kinderen of heb je 
ze al? “Kijk eens op de site van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin www.cjgml.nl. Daar staat nuttige, 
juiste informatie over van kinderwens tot jong-
volwassene. Je kunt het zo gek niet bedenken of 
je vindt er wel een antwoord. En samen met het 
CJG, verloskundigen en consultatiebureau bieden 
we later dit jaar naast de zwangerschapsgym ook 

ouderschapscursussen aan. Samen met andere 
nieuwbakken ouders tips uitwisselen om toch te 
kunnen slapen, een strategie verzinnen voor va-
riant B (of C) voor je planning, maar vooral: dat 
eerste lachje delen, daar doe je het voor.”  

Peuteropvang
Gemeenten zijn vanaf 2020 verplicht om voor 2,5 
tot 4-jarigen (zonder recht op kinderopvangtoe-
slag) 16 uur per week peuteropvang te bieden. 
Weert had al een regeling vanaf 2011 voor peu-
ters vanaf 2 jaar. En vanaf 2018 zelfs 52! weken 
per jaar. Dat betekent dat peuters ook in de 
rustigere vakantieperiode samen kunnen blijven 
spelen en leren. In Weert werken we hiervoor sa-
men met goede, maatschappelijk betrokken kin-
deropvangaanbieders als o.a. Humanitas, Hoera 
en Korein. De werkwijze van Weert is een voor-
beeld voor andere gemeenten. Door te investe-
ren in kinderen scoort Weert goed op het gebied 
van schooluitval en jeugdhulp.

Gelijke Kansen Alliantie
Minister Slob van onderwijs roept op om net de 
kinderen die niet in een kansrijk gezin worden 
geboren, de mogelijkheid te bieden om mee te 
doen en hun talenten te ontwikkelen. Dat lukt 
het beste in een positieve omgeving met een ste-
vig netwerk. Daarmee wordt voorkomen dat er 
problemen ontstaan. Weert sluit in juni aan bij 
de Gelijke Kansen Alliantie. Dit zijn gemeenten 
met actief, positief jeugdbeleid. Concreet: die 
ouders en werkers met kinderen helpen bij hun 
belangrijke taak.

Eigen ideeën gemeente
Wethouder Geert Gabriëls vertelt: “We zijn na-
tuurlijk blij met die allianties en plannen van 
de ministers. Vanaf 2019 krijgen we op basis van 
nieuwe cijfers van CBS, een hogere rijksbijdrage 
voor het bestrijden van onderwijsachterstanden 
bij kinderen. Die zetten we vooral in om gelijke 

kansen te bieden aan kinderen die dat nodig heb-
ben. Hier hebben we met de scholen al extra ac-
ties op gezet. 

Maar we boffen vooral met een kindvriendelijk 
college. Vanuit onderwijs, armoede, zorg, sport 
en cultuur vullen de collegeleden elkaar doelbe-
wust aan. Weert maakt ruimte door vanuit ver-
schillende budgetten extra activiteiten van CJG 
en Punt Welzijn te subsidiëren bij de kinderop-
vang en scholen. Er zijn extra taalgroepen en 
ouderbijeenkomsten en méér naschoolse activi-
teiten op het gebied van sport, cultuur, techniek, 
burgerschap etc.” 

De gemeenteraad gaat daarnaast voor drie jaar 
extra budget en formatie inzetten voor innovatie 
in kinderopvang en onderwijs. Ook wordt de maat-
schappelijke stage opnieuw ingevoerd. De plannen 
zijn in ontwikkeling. Maar belangrijker: Geert ver-
kent Weert. Wethouder Gabriëls is voorstander van 
de dialoog en gaat daarom naar de kinderopvang 
en scholen toe. Hij hoort graag rechtstreeks van 
leerkrachten, ouders en leerlingen hoe het vol-
gens hen in de toekomst leuker en leerzamer kan. 
Zo wil het college kinderen, ouders en professio-
nals ondersteunen onder het motto “klaar voor de 
toekomst”. Creatieve plannen op het gebied van 
natuur, cultuur, bewegen, techniek, burgerschap 
en diversiteit in aanbod zijn welkom. We willen 
vooraf niet te veel uitsluiten.  Dus heb je een goed 
idee: vertel het als Geert op jouw kinderopvang/
school op bezoek komt. 

“Als alle voorstellen zijn verzameld, wordt beke-
ken of ze passen in subsidieregels voor innovatie 
en of/hoe ze uitgevoerd kunnen worden. Dit doen 
we samen met leerlingen, ouders en professionals. 
In de nieuwsbrieven van kinderopvang en scholen 
volgt meer informatie over de vervolgacties.”      

Weert investeert
   in kinderen

De gemeente Weert zet zich samen met kinderopvang, scholen, Punt Welzijn en het Centrum voor Jeugd en 
Gezin actief in voor de jeugd in Weert. Jeugdigen van 0-25 jaar vormen een kwart van alle Weertenaren. 
De bedoeling is dat zij opgroeien tot actieve en zelfredzame volwassenen. Waar nodig worden ze hierin 
ondersteund.

Innovatie en 
maatschappelijke stages

Wethouder Geert Gabriëls

Onze onlineservice is uitgebreid. Alle artikelen die in Weert Magazine 
staan, zijn nu ook afzonderlijk via de website te lezen. In aanloop 
naar het verschijnen van de nieuwe editie, zijn enkele verhalen hier 
al te lezen. Dit betekent meer ruimte voor boeiende mensen die wij 
portretteren.

Al ruim tien jaar wordt Weert Magazine erg goed gelezen en gewaardeerd. 
Veel mensen kijken uit naar het laatste weekend van de maand als het 
blad in de bus valt. Door nu sommige verhalen al eerder online te delen, 
vergroten we de leesdichtheid. Voor ondernemers een extra platform om 
hun klanten te bereiken! 

www.weertmagazine.com is geen nieuwssite maar een interactieve 
afspiegeling van ons blad: divers, bijzonder, toegankelijk, menselijk, 
oprecht en met diepgang.
Naast de artikelen uit Weert Magazine brengen we nieuwsfeiten die 
daaraan gerelateerd zijn. Er is een filmpje van de column van Ton Adriaens. 
We vragen alvast ‘Wat zou je doen met ...?’ Er komen verrassende vlogs 
van Maartje Derckx en er zijn meer leuke foto’s die gemaakt zijn tijdens 
de diverse fotoshoots. Kortom onze site is verrassend interactief en 
veelzijdig.

Alle advertorials van de bedrijven uit onze regio staan ook online. Alles 
met SEO-optimalisatie zodat artikelen en berichten snel en handig zijn 
terug te vinden.

Dus…Weert Magazine, het blad dat verbindt én 

de website voor nog meer verbinding!

Lees Weert Magazine 
   (eerder) online

seniorenweetjes

Koninginnedag!

mensendingen

Van 1891 tot 2014 werd in Nederland Koninginnedag gevierd. Vele 
generaties groeiden op met dit eerbetoon aan drie fenomenale 
vorstinnen: Wilhelmina, die met haar inspirerende toespraken via Radio 
Oranje vanuit Londen in haar eentje Hitler versloeg! De Moeder des 
Vaderlands. 
Juliana, altijd omgeven door de spruitjeslucht van de gewone 
huisvrouw. Mevrouw de koningin had wat ‘toestanden’ met Bernard, 
haar flamboyante man en notoir vreemdganger en met Greet Hofmans 
haar vriendin en adviseur. Maar we hielden van haar!
Beatrix, de ambitieuze perfectioniste die het koningshuis weer allure en 
waardigheid gaf.

Het waren alle drie vorstinnen die elke morgen dezelfde onkreukbare 
helmpruik opzetten en met noest plichtbesef het land gingen besturen! 
Toen in 1999 in de St. Michielsbaai op Aruba een golf over Beatrix sloeg 
die haar koninklijke valhelm doorweekte en tot slierten liet inzakken 
werd het Nederlandse volk overmand door medelijden. Geen spoor van 
heimelijk genoegen, zelfs niet onder de radicaalste republikeinen.
Koninginnedag, alleen al de klank, het ritme van de vijf lettergrepen 
doet mij in weemoed terugdenken aan mijn jeugd. Als ik het uitspreek 
‘Ko-nin-gin-ne-dag’ schiet ik meteen in een vrolijke huppelpas.
Koninginnedag was voor mij de fiets optuigen met crêpepapier. Rood-
wit-blauw tussen de spaken van het achterwiel. Het frame met veel 
oranje omwikkeld. Met drie houten wasknijpers bevestigde ik een 
stevig stuk karton aan de spatbordstang van het voorwiel. Ook mijn 
vriendjes maakten gebruik van mijn Blue Band-doos om er een klepper 
uit te knippen. Met honderden kinderen fietsten we ratelend door 
Weert. Tienduizenden Weertenaren gingen op Koninginnedag naar 
het vuurwerk kijken dat ieder jaar werd afgesloten met een op een 
hekwerk fel oplichtend ‘Leve de Koningin’ waarna de ooh’s en aah’s 
uit honderdduizenden kelen klonken en spontaan het Wilhelmus werd 
ingezet! Vrijmarkten waar oude troep wordt verkocht bestonden toen 
nog niet. Niemand had oude troep! Waar nu op 27 april de binnenstad 
mee vol ligt zou vroeger de zondagse voorkamer mee worden ingericht!
En dan komt er na eeuwen een mannelijke troonopvolger, mét notabene 
een prachtige koningin, en moeten we potverdorie Koningsdag gaan 
vieren. Wég emancipatorisch gedachtegoed van ons vrijgevochten 
volkje. De stijve klank van ‘Koningsdag’ komt overeen met het 
harkerige gedrag van Willem-Alexander terwijl Koningin Maxima met 
één heupbeweging bij een hele natie een swingende salsa oproept. 
Maxima, de vrouw waar iedere man, of hij nu zes, zestien of zestig is, 
verliefd op wordt. Aantrekkelijk, intelligent, de flair van een filmster. 
Zelfs een oude postzak staat haar geweldig! Een Koningin met meer 
charisma in haar pink dan Willy in zijn hele houterige lijf. En waar 
staan ze voor? Willem introduceerde als een twintigste-eeuwse ‘Hansje 
Brinker met de duim in de dijk’ de term ‘watermanagement’. Dat zou 
het helemaal gaan worden. Wie heeft er nog iets van gehoord? 
Neem dan Maxima, al jaren strijdt zij met haar deskundige 
financiële achtergrond 
onvermoeibaar voor 
haar ideaal: 
microkredieten voor 
de allerarmsten in 
de wereld. Onze 
Koningin, de beste 
die wij ooit gehad 
hebben!
Het zal u duidelijk 
zijn: Het moet weer 
Koninginnedag gaan 
heten.

Ton 
Adriaens
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Met elkaar, voor elkaar!www.sjgweert.nl

Inloggen op MijnSJG kan met uw DigiD. Om uw privacy te garanderen zijn 
ziekenhuizen gebonden aan strenge, landelijke richtlijnen. Om veilig in te loggen 
op MijnSJG heeft u daarom naast een DigiD-account ook een smartphone nodig 
om een controle-sms te ontvangen. U kunt ook inloggen via de DigiD-app. 
Kijk voor meer informatie op www.sjgweert.nl/mijnsjg.

Heeft u het gemak van MijnSJG al ontdekt? MijnSJG is het online 
patiëntportaal van SJG Weert. Deze beveiligde website geeft u 24 uur 
per dag direct toegang tot uw medisch dossier. Gebruik MijnSJG om 
uw gesprek bij de dokter voor te bereiden, een afspraak te plannen, 
uw gegevens te controleren, uitslagen te bekijken of de vragenlijst 
ter voorbereiding op uw operatie digitaal in te vullen. In de nabije 
toekomst komen hier nog diverse nieuwe mogelijkheden bij!

Ontdek het gemak 
van MijnSJG
Direct inloggen? Ga naar https://mijn.sjgweert.nl

 Online uw dossier bekijken

 Uitslagen raadplegen

 Afspraken inplannen

 Vragenlijsten invullen

ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079
  WONEN & SLAPEN

www.meubelnieuwestijl.nl

Nieuw tafel-concept 

Grote nieuwe collectie 
stoelen

101 mogelijkheden!!

VANAF 

€ 99,-
75 modellen 

op voorraad!

10 
verschillende

 tafelbladen

10 
verschillende

 tafelpoten

25 verschillende
 kleuren

eettafels  
vanaf € 770,-

160 cm tot 300 cm

veel boomstamtafels


