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“Een van de gaafste dingen die ik tot nu toe ge-
daan heb? Dat was het concert met mijn band 
‘Brugklasbeatz’ tijdens Koningsdag op het Pius-
plein in Tilburg. Het plein stond helemaal vol! 
Mensen stonden, ondanks de regen, buiten te 
dansen en mee te zingen met onze muziek. Dat 
gaf me super veel adrenaline.”

Milo’s passie voor zingen ontstond op de basis-
school. “Ik zong altijd thuis. Op een dag - ik was 
acht - zei mijn vader tegen mij: ‘Dat klinkt leuk, 
daar moet je meer mee doen.’ Mijn vriendinnetje 
Alisa Tuasuun zong bij jeugdkoor Groenewoud. 
Daar ben ik toen gaan kijken.” De muziek heeft 
Milo sinds die tijd nooit meer losgelaten. “Iedere 
stem in het koor had een eigen karakter. Ik vond 
het zo mooi de stemmen van iedereen samen te 
horen. Ik zat dan helemaal in het moment en in 
mijn element. Het gaf me kippenvel.”

Toch stopte Milo toen ze in de brugklas zat met 
zingen bij het jeugdkoor. “Ik had het druk met 
het halen van mijn vakken op school en met 
voco, vooropleiding conservatorium.” Daarnaast 
deed de zangeres elk jaar mee aan schoolconcert 
Unplugged op de Philips van Horne, waarmee ze 
samen met andere muzikanten nummers van on-
der meer Avril Lavigne en Anna Nalick coverde. 

Een hobby groeide uit tot iets waar Milo haar be-
roep van wilde maken. “Het gevoel dat ik krijg 
als ik mensen met mijn muziek raak, is zo goed 
en eigenlijk niet te beschrijven.” Na de mid-
delbare school startte de zangeres dan ook met 
de opleiding Muzikant aan het Arcus College in 
Heerlen. “Toen ik daar klaar was, had ik niet het 
gevoel dat ik uitgeleerd was. Ik wilde mezelf nog 
meer ontwikkelen als artiest.” 

Milo schreef zich in bij de Rockacademie in 
Tilburg en werd aangenomen. Inmiddels zit ze 
daar in het derde jaar. “Afgelopen jaar had ik het 
erg druk, onder meer met optredens. Ook ben 
ik geswitcht naar het leerarrangement Business.” 
Ze deed eerst het leerarrangement Eigen Act, 
een meer uitvoerende richting van de muziekop-
leiding. Maar ze kwam erachter dat ze meer kon 
leren bij Business, waarbij het gaat over geld-
stromen die ontstaan bij het maken van muziek. 
“Hier leer ik bijvoorbeeld naar welke labels ik 
toe moet met mijn nummers. Of hoe je omgaat 
met contracten en managen, zodat ik als artiest 
niet afhankelijk van anderen ben.” 

De optredens waar Milo het de afgelopen tijd 
druk mee had, waren voornamelijk met Brugklas-
beatz, een zevenkoppige band die muziek maakt 
uit de jaren negentig en de zero’s. “Die guilty 
pleasures (zo noemt Milo de nummers die ze met 
hen zingt), zoals No Limit of nummers van de Spi-
ce Girls, vind ik te gek. Die nemen mij mee naar 
toen ikzelf een jaar of vier, vijf was. De tijd dat 
mijn liefde voor muziek ontstond.” 

Anno 2019 gaat Brugklasbeatz als een speer. Het 
optreden tijdens Koningsdag zorgde voor bekend-
heid en meer optredens, waar Milo helaas nog 
niet veel over mag vertellen. “We richten ons nu 
op festivals, zoals Paaspop, en clubshows, waar 
we onder onze eigen naam kunnen optreden en 
geen deel uitmaken van een voorprogramma.” 
Naast Brugklasbeatz timmert Milo hard aan de 
weg als solozangeres. Ondanks haar brede mu-
zieksmaak, labelt ze haar muziekstijl met de 
naam ‘donkere synth-pop’. Invloeden haalt Milo 
uit bands zoals Muse en Aurora. Beide verwerken 
elektronische sounds in hun nummers. “Ik vind 
het vet dat de band deze zelf speelt”, zegt ze. 
Samenzang, waar Milo tijdens haar tijd bij het 
jeugdkoor mee kennismaakte, blijft ook een gro-
te rol spelen bij haar muziek en is terug te horen 
in haar tracks. “Maar die stemmen zijn wel al-
lemaal door mijzelf ingezongen.”

Misschien ken je haar wel als 
non Maria Luyten uit de Graaf 
Van Horne musical. Of van de 
verschillende optredens die 
ze jaar in jaar uit gaf tijdens 
het schoolconcert ‘Unplugged’ 
op de Philips van Horne. Milo 
Seerden (22) uit Weert timmert 
hard aan de weg als zangeres. 
“Uiteindelijk hoop ik niet alleen 
mijn eigen muziek te kunnen 
verkopen onder mijn eigen 
platenlabel, maar ook die van 
anderen.”

Door Laura Mennen

Hoe de zangeres haar toekomst ziet? “Uitein-
delijk hoop ik niet alleen mijn eigen muziek te 
kunnen verkopen onder mijn eigen platenlabel. 
Ik wil ook artiesten begeleiden bij het produce-
ren van hun muziek. Ik weet dat ik waarschijn-
lijk geen Ziggo Dome ga uitverkopen; ik ben geen 
Ariana Grande of Katy Perry. Dat wil niet zeggen 
dat ik er niet van droom. Bovendien vind ik het 
al supergaaf als ik op poppodia kan spelen. Daar 
is de setting vaak intiemer waardoor de sfeer van 
mijn nummers extra goed overkomen. Als ik maar 
van mijn muziek kan leven.” 

‘Als ik maar van mijn muziek kan leven’
talent
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Heythuysen
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EP:Tummers, de elektrovakspeciaalzaak 
waar service voorop staat.
Begin dit jaar is de zevende vestiging van EP:Tummers geopend op de Moesdijk in Weert, pal naast de Gamma. In deze prachtige 

megastore draait alles om beleving, service en het individuele advies. De verkoopadviseurs nemen zich graag de tijd voor u. 

Onder het genot van een lekker kopje koffie vertellen ze u enthousiast over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

witgoed, bruingoed, inbouwapparatuur en nog veel meer. 

Tummers

“Eerlijk en passend advies”
Pascal de Kort: “De ontwikkelingen volgen elkaar ontzet-

tend snel op tegenwoordig. Er zijn zoveel verschillende 

mogelijkheden en technieken, lastig voor iemand om een 

weloverwogen keuze te maken. Wij als verkoopadviseurs 

zien het als belangrijke taak om precies dát product te 

adviseren dat het beste aansluit op iemands persoonlijke 

situatie en wensen. We voorzien de klant altijd van een 

eerlijk, passend en vooral ook persoonlijk advies.“

“7 dagen per week échte service”

Patrick Struijk: “Niets is zo vervelend voor een klant als 

een apparaat dat niet naar behoren werkt of defect is. 

In ons Service Center lossen wij deze problemen met 

plezier op. We nemen de frustratie weg en maken men-

sen weer blij. Bij ons kan iedereen terecht voor profes-

sionele technische assistentie en reparaties. Daarnaast 

hebben wij een ruim assortiment beschikbaar aan (IT-)

producten, accessoires en installatiematerialen.”

“Wij nemen de klant alle zorgen uit handen”
Rifai Lafir: “Het verkopen van het apparaat is vaak slechts 

het begin van onze dienstverlening. Onze service stopt 

dan ook niet wanneer de klant de winkel verlaat. Onze 

eigen bezorgdienst brengt het apparaat gratis bij de 

klant thuis. We zetten het neer op de juiste plek en indien 

gewenst pakken wij het uit en sluiten we het aan. Of het 

nu gaat om een wasmachine, televisie, stereo-installatie of 

inbouw-vaatwasser, wij zijn van alle markten thuis.”
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Het begrip ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ is een veelgebruikte term. ‘Wie zijn het en 
waarover spreken we dan?’ Hoe gaan werkgevers ermee om? Twee mensen die veel met deze term te 
maken hebben zijn Don Thijssen, regiomanager UWV, en Erik Rosier, initiatiefnemer en projectleider van 
Konnekt’os. Zij gingen met elkaar en met ons in gesprek.

Maatschappelijke verantwoord omgaan met medewerkers

en communicatie waren aspecten die hierbij kwa-
men bovendrijven.”
Erik: “Enkele jaren geleden hebben we het plat-
form Konnekt’os opgericht, hét MVO-platform van 
Midden-Limburg. Het is bestemd voor onderne-
mers die de kracht van MVO (willen) benutten en 
zich willen onderscheiden in de regio. Dit doen ze 
door sociaal te ondernemen en kansen te bieden 
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Inmiddels hebben we in de regio Midden-Limburg 
ruim 100 partners die elkaar met regelmaat ont-
moeten tijdens evenementen, bedrijfsbezoeken 
en workshops. Daarbij doen ze dan kennis op over 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en be-
denken ze (met elkaar) hoe ze de kracht van MVO 
beter kunnen inzetten in hun bedrijf en voor de 
samenleving. Daarnaast versterken ze hun eigen 
netwerk en creëren ze waarde met en voor elkaar. 
Hierbij is dus sprake van een win-win situatie. En 
wat belangrijk is, ondernemers spreken geen be-
leidstaal. Ze begrijpen elkaar daardoor heel goed. 
Ze luisteren en leren van elkaar en ze benoemen 
daarbij de zaken die misgingen, maar ook de kan-
sen en successen.”
Don: “Door naar elkaar te luisteren zie je ook za-
ken veranderen in het bedrijfsleven en in proces-
sen. Er was een bedrijf dat tegen het feit aanliep 

dat bepaalde medewerkers het tempo en het ni-
veau van productieprocessen niet meer aankon-
den. Hierop is kritisch naar die arbeidsprocessen 
gekeken. Is het aan te passen, te vereenvoudigen 
zodat we deze mensen kunnen behouden en zelfs 
andere medewerkers kunnen toevoegen? Of het 
voorbeeld van een productiechef die het tempo 
niet meer aankon. Deze man heeft nu een andere 
rol gekregen. Hij leidt nu nieuwe medewerkers op. 
Hierbij zet hij zijn betrokkenheid, zijn trots en zijn 
kennis in. Kwestie van anders tegen je eigen be-
drijf aankijken.           

                        

Een ander voorbeeld is een callcenter dat moeite 
had om voldoende mensen te krijgen. Door ‘out of 
the box’ te gaan denken is het systeem aangepast 
en werken er nu tientallen mensen met een visu-
ele beperking die perfect functioneren in de job 
en waarvoor alleen het arbeidssysteem aangepast 
diende te worden. Dat is wat ondernemers van el-
kaar leren. Meer denken vanuit competenties van 
de beschikbare mensen en minder denken vanuit 
het profiel van de vacature. Onze economie staat 
onder druk door het tekort aan handjes, terwijl er 
nog heel veel mensen thuis zitten. Wanneer onder-
nemers anders kunnen en willen gaan denken, is er 
een betere aansluiting te maken.”

Erik: “Of die bakkerij waar nu doven en slechtho-
rende medewerkers optimaal functioneren, alleen 
doordat deze werkgever anders denkt en handelt. 
Uiteraard is de omvang van een bedrijf van be-
lang. In grotere bedrijven gaat dit langzamer, maar 
ook zij zijn genoodzaakt om te veranderen. Maar 
naast het aannemen van nieuwe mensen dienen 
we erg zorgvuldig om te gaan met onze bestaande 
arbeidskrachten. Ik zeg altijd: ‘doe de voordeur 
open, maar houd de achterdeur dicht’. 

Zorg dat mensen niet uitvallen omdat ze de aan-
sluiting verliezen. Luister en kijk op de werkvloer 
wat er veranderd dient te worden om mensen 
operationeel en gemotiveerd te houden Ook dat 
is MVO, duurzame inzetbaarheid. Mensen tot hun 
pensioen op zinvolle wijze productief laten zijn 
en uitval voorkomen. Wij – Konnekt’os en UWV – 
helpen en ondersteunen elkaar waar mogelijk. We 
hebben raakvlakken en ervaren de kruisbestuiving. 
Ondernemers laten zich steeds makkelijker infor-
meren. Er zijn zoveel instanties die daarbij kunnen 
helpen. En dan wordt het een olievlek die lang-
zaam groter wordt.” 

De heren zijn het erover eens dat de moraal van 
het verhaal is: ‘MVO is nodig om economisch te 
blijven bestaan.’

Door Desiré Kappert̀

De arbeidsmarkt heeft een afstand tot de mensen…’

Erik Rosier (L), projectleider Konnekt’os en 
Don Thijssen regiomanager UWV, stimuleren 

ondernemers om anders te gaan denken.

In onze maatschappij spreek je over een afstand 
tot de arbeidsmarkt als je, om wat voor reden dan 
ook, het risico loopt dat het langer dan gemiddeld 
duurt voordat je vanuit werkloosheid weer aan het 
werk komt. Dat kan komen door ziekte, ontslag, 
een gedeeltelijke arbeidshandicap, te hoge leef-
tijd of andere vooroordelen die we met elkaar kun-
nen bedenken. 

Don Thijssen en Erik Rosier zijn al erg lang actief in 
de wereld van werkgevers en werkzoekenden. Don 
Thijssen (53): “Ik draai het altijd om, ‘de arbeids-
markt heeft een afstand tot de mensen’.  Werk-
gevers zouden moeten leren om anders te gaan 
denken. Kijken naar competenties van mensen en 
niet meer puur naar het CV. Kijk wat mensen wél 
kunnen en niet naar wat ze eventueel niet beheer-
sen”. Zijn gesprekspartner Erik Rosier (61) knikt 
bevestigend. “Afstand tot arbeidsmarkt is zo’n 
containerbegrip. Bedrijven moeten leren om meer 
‘inclusief te ondernemen’ (Bij inclusief onderne-
men geven werkgevers mensen met een (grote) 
afstand tot de arbeidsmarkt een kans in hun orga-
nisatie via een baan of werkervaringsplek. red.) Je 
moet je personeelsbestand net zo inrichten als de 
samenleving is ingericht. Dat vraagt om een andere 
denkwijze. Gelukkig gebeurt dit in Midden-Limburg 
al volop en deze regio loopt qua resultaten lande-
lijk voorop.  Maar dit soort processen vragen tijd.” 
Het aantal werkzoekenden met een afstand tot de 
arbeidsmarkt neemt af. Dat heeft enerzijds te ma-
ken met de economische groei (meer banen, min-
der beschikbare kandidaten), maar gelukkig ook 
met het anders denken van werkgevers. 

Don: ”Werkgevers-, werknemersorganisaties en de 
overheid hebben op zich genomen dat er tot 2026 
125.000 banen worden gecreëerd voor mensen met 
een arbeidsbeperking. Dit wordt ook wel de ‘Ba-
nenafspraak’ genoemd. Werkgevers in de markt-
sector nemen 100.000 banen voor hun rekening. 
Dat betekent dat er in een bepaald tempo banen 
gecreëerd moeten worden waarin mensen met een 
afstand ingepast kunnen worden. En zoals al eer-
der gezegd, laten werkgevers in onze regio zien 
dat ze ruimschoots op koers liggen om hun deel 
van deze afspraak in te vullen.”
Erik vult aan: “Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen is te verdelen in de 3 P’s. People 
(mensen), Planet (milieu) en Profit (economische 
winst). Het uitgangspunt van MVO is het streven 
naar een balans tussen de 3 P’s. Uit onderzoeken 
blijkt dat het investeren in deze doelgroep loont. 
De productiviteit gaat omhoog, mensen zijn loyaal, 
trouwer en nemen doorgaans hun verantwoorde-
lijkheid. En daarnaast zijn er diverse regelingen 
vanuit de overheid voor financiële ondersteuning 
voor werkgevers. Veel bedrijven hebben vanuit de 
overheid al een verplichting om aan de zogeheten 
Social Return paragraaf te voldoen, willen ze op-
drachten vanuit de overheid krijgen. Dat betekent 
dat bedrijven verplicht worden om een percentage 
van hun personeelsbestand in te vullen met deze 
doelgroep.” Don onderschrijft deze ontwikkeling: 
“Er is in Nederland bijvoorbeeld een grote super-
marktketen die haar leveranciers selecteert op 
het MVO-label. Dat betekent dat wanneer zij niet 
voldoen aan ‘voldoende medewerkers met een af-

stand tot de arbeidsmarkt’, zij niet mogen leveren 
aan deze grootgrutter.”
Erik: “Het lastige is dat de arbeidsmarkt (en de 
media) zo labelt. Er is zo snel een vooroordeel dat 
mensen die tot een bepaalde groep behoren moei-
lijk plaatsbaar zijn. Zo hebben we het over mensen 
in de bijstand, mensen die langer dan twee jaar 
werkloos zijn, mensen die uit de ziektewet komen, 
mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, 
50-plussers of SW’ers. Al deze mensen hebben het 
label ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Wij vinden dat 
er meer gekeken moet worden naar de kwalitei-
ten van de mensen en niet naar wat ze niet (meer) 
kunnen.” Don: “Deze ontwikkeling komen we ge-
lukkig steeds vaker tegen. Bedrijven gaan op een 
andere manier werven en selecteren. Onlangs was 
er een grote sollicitatieprocedure bij een bedrijf 
in Midden-Limburg. Geen sollicitatiegesprekken of 
CV’s, nee een spel met water, emmers en diverse 
opdrachten. Samenwerking, overleg, leiderschap 

‘In onze 
maatschappij praat 
je over afstand tot 
de arbeidsmarkt 

als je, om wat voor 
reden dan ook, voor 
langere tijd niet aan 

het werk komt.’

gesprekintweevoudgesprekintweevoudMVO-MILIEU
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actueel

Gemeenschapshuis Haaze-Hoof moet een écht 
huis van de Ospelse gemeenschap worden. 
24 Ospelse verenigingen hebben er hun stek ge-
vonden. Toch staat er nog regelmatig een ruimte 
leeg. “Dat is jammer”, volgens voorzitter Jan 
Hermans. “De grote zaal en diverse andere ruimtes 
bieden mogelijkheden voor verenigingen en kleine 
bedrijvigheid. Een parkeerplaats ligt voor de deur 
en straks is er een mooie horecavoorziening om 
hier een leuke middag of avond te organiseren.”

Rode cijfers in huishoudboekje
Ondernemersnetwerk Bizz’Cu, dat in 2012 de op-
richtingsbijeenkomst hield in Haaze-Hoof, organi-
seerde in mei jongstleden een bijeenkomst voor 
ondernemers uit Ospel en daarbuiten. Om hen te 
laten kennismaken met de mogelijkheden van dit 
gemeenschapshuis én hen te motiveren een letter-
lijke of figuurlijke duit in het zakje te doen. 
Wat is het geval? Het gemeenschapshuis is eigen-
dom van de Stichting M.F.A. Haaze-Hoof Ospel 
en ontvangt geen structurele subsidie van de ge-
meente Nederweert. Het bestuur van het gemeen-
schapshuis moet, door horecaopbrengsten en door 
de verhuur van ruimtes aan bedrijven, organisa-
ties en verenigingen, zelf de ‘broek ophouden’. 
Met het verlies van enkele vaste huurders, kleur-
den de cijfers rood. “Zou Haaze-Hoof over vijf jaar 
nog bestaan?”, was het bericht dat het bestuur de 

wereld in stuurde. Een aantal brainstormsessies 
met belanghebbenden en geïnteresseerde inwo-
ners volgde. Het resultaat was een plan voor een 
verbouwing van het gemeenschapshuis, waardoor 
het aantrekkelijker wordt om er te verblijven. 

Crowd funding voor verbouw
Bij uitvoering door een aannemer kost de ge-
plande verbouwing ca. 475.000 euro. Zowel de 
gemeente Nederweert als de provincie Limburg 
zegden een subsidie van 100.000 euro toe. Het 
bestuur gaat ervan uit dat zij zelf een bedrag van 
150.000 euro kunnen bijdragen. Deels uit eigen 
budget, deels door fondsenwerving. Er resteert 
echter een ‘gat’ van 125.000 euro. Gehoopt wordt 
op donaties of hand-en-span-diensten van onder-
nemers en handige Harry’s. Noem het crowdfun-
ding, noem het gemeenschapszin. Hoe dan ook, 
zoals zich eerder heeft bewezen weten mensen in 
Ospel elkaar goed te vinden en grandioze resulta-
ten neer te zetten. Immers, de renovatie van de 
kerktoren in Ospel werd mede door crowdfunding 
bekostigd. Ook de bouw van een mantelzorgwo-
ning en de aanpassing van de tuin voor een hulp-
behoevende dorpsgenoot werd door samenwer-
king met ondernemers en diverse vrijwilligers een 
groot succes. Het stichtingsbestuur hoopt op de-
zelfde gemeenschapszin en trekt aan de bel voor 
ondersteuning. Heeft u een idee, wilt u financieel 

Vindt u ook dat gemeenschapshuis Haaze-Hoof in Ospel moet voortbestaan? Wilt u de handen er voor uit de mou-
wen steken? Of heeft u er een donatie voor over? Help het bestuur van Haaze-Hoof dan uit de brand om er met hen 
een superlocatie van te maken, waar voorbijgangers met plezier een kopje koffie op het gezellige terras drinken en 
waar altijd iets te doen is in het horecagedeelte, de beugelbaan of in de verhuurbare ruimtes. 

ondersteunen of meehelpen, meld u dan bij 
Haaze-Hoof via www.haaze-hoof.nl. 

Vanaf volgend jaar wordt het horecagedeelte 
door JCS Partyrent uit Ospel geëxploiteerd. De 
verbouwplannen zijn in samenspraak met hen op-
gesteld. Het café wordt uitgebreid met een grote 
terrasserre met schuifpui. Hierdoor breekt men de 
accommodatie letterlijk open en worden de gezel-
lige activiteiten meer zichtbaar voor jong en oud. 

U zou de indruk kunnen krijgen dat de financiële 
ondersteuning van de verbouwing ten faveure is 
van de commerciële exploitant van het horecage-
deelte. Dat zou getuigen van weinig visie van het 
stichtingsbestuur. Nee, het bestuur heeft het goed 
geregeld. De financiële en fysieke bijdrage om de 
verbouwing tot stand te brengen heeft als doel 
van het gemeenschapshuis een écht huis van de 
Ospelse gemeenschap te maken en een thuisbasis 
te bieden aan verenigingen. Met als resultaat dat 
het aantrekkelijker wordt om er een ruimte te hu-
ren en er zich nog meer verenigingen permanent 
zullen vestigen. Ook de horecaexploitanten beta-
len huur voor de door hen gebruikte ruimte. Door 
eigen inzet kunnen zij inkomsten verwerven. 

Welke dienst biedt u aan?
Een werkgroep Accommodatie & Activiteiten be-
geleidt de verbouw én organiseert een Ospelse 
Dörpsdaag. Een dienstenveiling is onderdeel van 
de dorpsdag, die op zondag 6 oktober 2019 plaats-
vindt. Iedereen, particulieren en ondernemers, 
wordt uitgenodigd om diensten en/of goederen 
voor de veiling aan te bieden. Denk aan een gra-
tis knip- en kleurbeurt voor jezelf of een was- en 
knipbeurt voor de hond, teksten voor startende 
ondernemers, een dag tuinonderhoud, een optre-
den van een band of orkest, een beugelclinic, een 
culinaire avond. Draagt u Haaze-Hoof een warm 
hart toe? Doe dan een mooi aanbod dat een goe-
de duit in het zakje doet voor een levensvatbaar 
Gemeenschapshuis Haaze-Hoof.

Stichtingsbestuur trekt aan de bel!

Door Francis Bruekers

V.l.n.r. Jan Hermans, Jan van Laer, Toon van Haperen, Carin Sieben, Bianka Kock, Thijs Pellemans, 
Wiek Verheijen, Henk Venner, Harrie Heijkers, Jan Jacobs, Theu van Gog en Martien Beerens.
'Werkgroep Accomodatie & Activiteiten'.

Bestaat Haaze-Hoof over vijf jaar nog?

Bijdrage voor 
commerciële exploitant?

Toegankelijker Haaze-Hoof moet 
meer mensen trekken

ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079
  WONEN & SLAPEN
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inbedrijf

In de groene omgeving van het Natuur- en Milieu-
centrum van Weert gaan we het gesprek aan over 
wat er komt kijken bij het instandhouden van onze 
planeet. We maken kennis met een duurzaam-
heidscoördinator, een medewerker klimaatadap-
tatie en een stadsecoloog. Het is door de gedre-
ven inzet en aanpak van wethouder Gabriëls dat 
Weert op dit gebied zo voortvarend te werk gaat. 
Hij heeft dit thema erg hoog op zijn agenda staan. 
Deze raadsperiode is er daadwerkelijk geld vrijge-
maakt om de zaken aan te pakken en uit te rollen.

Tjalle Fijlstra is sinds 1 januari 2019 in dienst als 
duurzaamheidscoördinator. “Ik heb als taak de co-
ordinatie van het duurzaamheidsbeleid uit te voe-
ren. Hierin staan drie speerpunten waarop we ons 
concentreren: energie, klimaat en biodiversiteit. 
Weert wil in 2040 een energieneutrale gemeente 
zijn. Dat wil zeggen dat de energievraag volledig 
door hernieuwbare bronnen wordt voorzien (bijv. 

zon, wind, aardwarmte of waterkracht). Een ener-
gieneutrale gemeente pakt dit aan door de ener-
gievoorziening anders in te richten en de manier 
waarop energie wordt geproduceerd te verande-
ren. Dit om de CO2 uitstoot te beperken. De uit-
stoot zorgt voor een versterkt broeikaseffect dat 
leidt tot een versnelde opwarming van de aarde. 
Landelijk is een klimaatwet aangenomen die eist 
dat elke gemeente dit voor 2050 rond heeft. Dit 
beleid raakt iedereen, zowel burgers als bedrij-
ven en organisaties. Energieneutraal betekent in 
de praktijk dat gebouwen geen aardgas meer ge-
bruiken en op duurzame wijze in hun energiebe-
hoefte voorzien. De gemeente Weert is bezig om 
bewustwording te creëren hoe noodzakelijk deze 
verandering is en hoe we dat kunnen gaan realise-
ren. Want, we moeten nu iets doen met z’n allen, 
anders gaat onze planeet er langzaam aan.
In Noord- en Midden-Limburg werken we hiervoor 
ook al samen met andere gemeenten. Je hoeft 

Weert is al jaren op veel fronten 
een vooruitstrevende gemeente, 
won de Nederlandse milieuprijs, 
was de Groenste Gemeente 
van de wereld en Sportstad van 
Nederland. Ook op het gebied van 
biodiversiteit en duurzaamheid is 
Weert een kartrekker. Voor deze 
MVO-Special maakten we kennis 
met drie 'nieuwe' ambtenaren 
die een mooie, maar lastige taak 
hebben: ‘Wees zuinig op onze 
planeet en breng dit over op de 
burger’. We maken graag kennis.

niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. In onze 
regio – vooral in Weert – is veel restwarmte be-
schikbaar. Dat is de warmte die vrijkomt bij pro-
ductiebedrijven. Door deze op een of andere ma-
nier op te slaan ben je in staat om veel woningen 
van warmte te voorzien. Nu gaat de warmte de 
lucht in en zijn we ze kwijt. 

Een ander mooi voorbeeld is het onlangs ge-
opende zonnepark in Altweerterheide. Het eerste 
coöperatieve zonnepark van Limburg. Veel inwo-
ners hebben zich daar verenigd in een coöpera-
tie (Weert Energie) en gezamenlijk (ondersteund 
door de gemeente) grondgebonden zonnepanelen 
aangelegd. De investeringen zijn gedaan door de 
inwoners en de opbrengsten (energie) zijn voor 
diezelfde inwoners. Een overschot wordt opgesla-
gen in ‘batterijen’. Een geweldig voorbeeld van 
samenwerking tussen burgers en overheid. En voor 
beiden met hetzelfde doel.”

   Gemeente Weert erg 
vooruitstrevend in duurzaamheid  
    ‘We kunnen het niet alleen’
Door Desiré Kappert

Een geveltuin aanleggen in maar vier stappen!
Meer groen in de tuin zorgt voor een aangenamer (woon)klimaat. Niet elke woning heeft een 
voortuin. In dat geval is een geveltuin een goed alternatief. En een geveltuin is eenvoudig aan te 
leggen. Wethouder Geert Gabriëls: "In veel steden zie je mooie groene geveltuinen die de inwo-
ners in hun straat aanleggen. Dat kan en mag in Weert natuurlijk ook!"

Voor dieren en klimaat                                                                                                                                          
Met een geveltuin zorg je voor meer natuur in de stad. Het trekt vogels aan. Ze bouwen er een nest of 
vinden er een slaap- en schuilplaats. Gevelplanten beschermen ook je huis. In de winter zorgen groen-
blijvende klimplanten ervoor dat de muur niet te sterk afkoelt en het binnen warmer blijft. In de zomer 
zorgen de planten er juist weer voor dat je muur koeler blijft en het binnen minder snel opwarmt. 
Doordat de planten langs je gevel de stenen koel houden tijdens warme zomerdagen en water verdam-
pen, functioneren groene gevels ook als een natuurlijke airconditioner van de stad. Last but nog least: 
planten filteren fijnstof en geven zuurstof af waardoor onze luchtkwaliteit verbetert.

Als u er planten in zet die goed zijn voor bijen en vlinders, ondersteunt u ook nog de biodiversiteit.
Lees voor u begint de tips en voorwaarden. Die vindt u op www.heerlijkweert.nl onder ‘Natuur in en 
om de stad’.

inbedrijf

Naast Tjalle is Renata Bruinsma ook een nieuwe 
medewerker in Weert. Zij is sinds 1 mei 2019 de 
stadsecoloog. Zij legt uit wat deze titel inhoudt: 
“In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de 
biodiversiteit in onze gemeente. ‘Bio’ betekent 
leven, ‘diversiteit’ betekent afwisseling of ver-
scheidenheid. Biodiversiteit is een term voor alle 
verschillende soorten planten en dieren die we op 
aarde hebben. Het is belangrijk dat we – bijvoor-
beeld - niet alleen meeuwen hebben, maar ook 
mussen; niet alleen maar gras, maar ook bloemen. 
Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de na-
tuur. Omdat er verschillende soorten zijn, blijft de 
natuur in evenwicht. Biodiversiteit is belangrijker 
dan je misschien zou denken. Meer dan veertig pro-
cent van de medicijnen die wij gebruiken, komen 
voort uit de natuur. Daar moeten we dan ook erg 
zuinig op zijn. Het gaat niet goed met de zogehe-
ten ecosystemen. Ongeveer 1 miljoen soorten op 
aarde verdwijnen als er niets gebeurt. Uiteindelijk 
wordt het bestaan van de mens bedreigd omdat 
we het ecosysteem uit balans halen. Biodiversiteit 
zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een 
stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grond-
stoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en 
medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen 
dat we kunnen bestaan.”

“Met kleine acties en initiatieven worden inwoners 
meer bewust gemaakt van dit probleem en van de 
kleine oplossingen. Bijvoorbeeld met de ‘operatie 
Steenbreek’. Dit is een landelijke actie die stimu-
leert om tegels en stenen uit de bestratingen te 
halen en daar planten of struiken voor in de plaats 
terug te brengen (zie kader). Dit lijkt misschien 
klein, maar het is goed voor de waterafvoer, voor 
de temperatuur (want stenen verhitten en planten 
absorberen) en voor de kwaliteit van de lucht. Ook 
worden er zogenaamde ‘Tiny Forests’ aangelegd. 
Een ‘Tiny Forest’ is een bosje ter grootte van een 
tennisbaan. Het minibos is een prettige plek voor 
dieren en mensen en zorgt bovendien voor verkoe-
ling, meer biodiversiteit en waterberging bij zwa-
re regenval. Het eerste Tiny Forest is dit voorjaar 
geplant bij de Brede School Moesel. Een tweede 
komt in Leuken. Daarna volgen er nog twee in 
Graswinkel en in Molenakker. Het wordt aangelegd 
met hulp van kinderen, die ook betrokken worden 

bij het onderhoud en er zijn een soort praktijk-
natuurlessen op scholen. Het is bewezen dat groen 
op een schoolplein het pesten enorm terugbrengt 
en de leerprestaties bevordert.

Renate gaat verder: “Een ander voorbeeld waar-
mee de gemeente de biodiversiteit wil stimuleren 
is het ecologisch bermbeheer. Zo worden bijvoor-
beeld de geluidswallen langs de Ringbanen en de 
haag in de middenberm van de Eindhovenseweg 
niet of veel minder gemaaid en gesnoeid. Hierdoor 
kunnen insecten (en daarmee andere soorten zo-
als vogels) zich beter handhaven.
Inwoners kunnen op een eenvoudige manier een 
steentje bijdragen. Door bij het afbreken van een 
schuurtje goed te kijken welke diertjes zich hier 
genesteld hebben en deze op een of andere ma-
nier terug laten keren. Kleine zaken, waarin inwo-
ners van belangrijke betekenis zijn in het verbete-
ren van de biodiversiteit.    
Er is sinds kort een nieuwe website: www.heer-
lijkweert.nl. Hierop staan veel eerlijke en duur-
zame initiatieven waarmee we samen het verschil 
kunnen maken. Voor onszelf maar zeker voor de 
generaties na ons. Doelstelling van deze site is om 
Weert gezamenlijk groener te maken. Inwoners 
kunnen hier inspiratie opdoen over wat ze zelf 
kunnen realiseren. Je kunt lezen wat de gemeen-
te allemaal doet voor een groener en duurzamer 
Weert. En weet dat veel initiatieven door de ge-
meente financieel of organisatorisch ondersteund 
kunnen worden. Een duidelijk voorbeeld van ‘sa-
men’.” 

Nog een nieuweling bij de gemeente is Roy 
Thijssen. Hij is aangenomen op de functie ‘water- 
en klimaatadaptatie’. Ook zo’n moeilijke term. 
Roy: “Adaptatie staat voor aanpassen. Aanpassen 

aan de veranderende weersomstandigheden en - 
klimaat. Dat het weer verandert, is een feit. Zaak 
is om Weert toekomstbestendig te maken voor 
extreem weer. Op het gebied van ruimtelijke in-
richting en waterbeheer, zoeken we nadrukkelijk 
naar slimme oplossingen. Een belangrijk aspect is 
hoe je als gemeente omgaat met steeds hevigere 
hoosbuien, langdurige regenval, of droogte. Hierin 
werken wij veel samen met andere gemeenten en 
het waterschap. We versterken elkaar. Het beleid 
is erop gericht om steeds meer water op te vangen 
in ‘wachtbekkens’ en dit water weer terug te la-
ten vloeien in de grond. Ook willen we stimuleren 
dat inwoners overtollig hemelwater opvangen. Dat 
kan door het afkoppelen van regenpijpen, waar-
door het water niet meer in het riool wegloopt- 
waar het opnieuw gezuiverd moet worden- maar 
om het opnieuw te gebruiken in tuinen. Dit pro-
ject wordt door de gemeente gesubsidieerd. Dak-
groen is ook een vorm van het vasthouden van wa-
ter. Zo zijn er veel kleine aanpassingen waarmee 
we beter om kunnen gaan met het veranderende 
klimaat, met meer aandacht voor natuur en leef-
omgeving. Wij zijn voor de inwoners rechtstreeks 
bereikbaar. Ze kunnen ons mailen of bellen met 
ideeën, suggesties of initiatieven.”

Renata sluit het gesprek af: “Wij mogen allemaal 
‘natuur inclusief’ gaan denken. Ik bedoel hiermee 
dat je bij dingen die je in en om je huis doet, na-
denkt in hoeverre je rekening kunt houden met 
onze planeet. Bijvoorbeeld bij de verbouwing van 
je keuken. Kies je daarbij weer voor gas of ga je 
over naar elektrisch, maak je een aanbouw aan je 
huis, denk eens na over een groen dak. Overweeg 
ook extra isolatie en zonnepanelen. Vraag je iets 
vaker af, ‘wat voor effect heeft mijn handelen op 
de planeet’. Want…we kunnen het niet alleen.”

    Tjalle Fijlstra (40)
 duurzaamheidscoördinator  

  t.fijlstra@weert.nl
0495-575 354

Roy Thijssen (35)
water- en klimaatadaptatie

r.thijssen@weert.nl
0495-575 604

Renata Bruinsma (36)
stadsecoloog 

r.bruinsma@weert.nl
0495-575 291

Wethouder Geert Gabriëls plant samen met een inwoner een geveltuintje. Foto: WeertdeGekste.
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van dat bedrijf bepaald moet worden. Ik breng de 
risico’s in kaart en ik adviseer hoe hierbij rekening 
moet worden gehouden met de vaststelling van de 
koopprijs.” Actuaris is niet een alledaags beroep. 
Hoe kom je erbij om dat te worden? Ester legt het 
uit: “Ik heb niet heel bewust gekozen om actuaris 
te worden. Het advieswerk heb ik wel altijd 
leuk gevonden. Dus toen ik voor econometrie 
een bedrijf moest vinden om mijn scriptie te 
schrijven ben ik wel op zoek gegaan naar een 
adviesbureau. Dit is toen een ‘actuarieel’-
adviesbureau geworden. Bij dit bureau heb ik, 
na mijn afstudeerstage, mijn studie tot actuaris 
afgerond en heb ik nog een jaar of tien gewerkt. 
Later ben ik bij PwC terecht gekomen heb ik het 
actuariële werk iets meer losgelaten en ben ik 
ook meer HR-werk gaan doen. Dat richt zich meer 
op personeelsmanagement. Ik heb leuke collega’s 
met een fijne mentaliteit; hard werken maar ook 
tijd voor plezier en grappen. De keerzijde is dat 
de dynamiek bij fusies en overnames zeer groot 
is. Dat geeft veel energie, maar soms betekent 
dat ook dat je moet werken op een moment dat 
je het niet gepland had.”

Hoe sterk is de eenzame fietser
Zürich heeft 385.000 inwoners en ligt zo’n 675 
kilometer hier vandaan; met een uurtje of zeven 
ben je er. Esters partner heeft een eigen bedrijf 
in Nederland en dat geeft hem voldoende ruimte 

om vaak naar Zwitserland te komen. Samen 
ontdekken ze het Zwitserse leven. Ester: “De 
cultuur in Zwitserland is niet heel veel anders 
dan in Nederland. Dus het leven ziet er aan de 
ene kant niet heel anders uit. Aan de andere 
kant; mensen zijn hier wel punctueler en je 
moet er rekening mee houden dat alle winkels, 
behalve de bakker, op zondag dicht zijn. Een 
groot verschil zijn de heuvels. Ik ga op de fiets 
naar mijn werk en dat is hier heel ongebruikelijk. 
Iedereen gaat met het openbaar vervoer naar het 
werk. Ik moet iedere ochtend een heuvel over; 
dat is best vervelend als je net wakker bent”, 
lacht Ester. “En als je verder de natuur in gaat 
dan kom je meest prachtige heuvels, bergen en 
uitzichten tegen. Dat is overweldigend mooi.”

Koop elders niet…
Is er verder nog iets dat we moeten weten 
van de Zwitsers? Ester hoeft niet lang na te 
denken over dit antwoord. In de korte tijd dat 
ze er woont heeft ze al heel snel iets ontdekt. 
Ester: “Ze vinden het heel belangrijk dat alles 
Zwitsers is. Hoe lokaler het is, hoe beter. Bij 
mijn housewarming laatst had ik Duits bier 
ingeslagen. De Zwitsers stellen dan toch echt 
de vraag waarom je geen Zwitsers bier in huis 
hebt…”, lacht Ester. “En mijn huisbaas vertelde 
bij de rondleiding in huis ook vol trots dat de 
wasmachine van Zwitserse makelij is. Oh ja, een 

eigen wasmachine hebben is hier een enorme 
luxe. De meeste appartementen, in ieder geval 
die in de stad, hebben een gedeelde wasmachine 
in de kelder staan, waar je met het gehele 
complex gebruik van maakt. Ik was dus erg blij 
dat ik geen wasmachine mee verhuisd heb vanuit 
Nederland.”

Zwitsers genieten
In februari was Ester nog even thuis in op de Hei. 
Want toen werd haar neefje jeugdvorst (Jeroen 
Broens) van CV de Heiknuiters. Ester: “Daar ben 
ik graag even voor op en neer naar Nederland 
gekomen. En ook om de rest van de familie te 
zien natuurlijk. We zien elkaar wel minder dan 
toen ik in Utrecht woonde maar met face-timen 
kom je een heel eind. En zo ver is Zwitserland 
nu ook weer niet. Mijn ouders zijn laatst nog een 
weekje hier geweest.” 

Ester denkt in de toekomst toch wel weer een 
keer in Nederland te wonen. En dan het liefst 
weer op een boerderijtje met wat beestjes en 
een groentetuin. Maar zover is het voorlopig 
nog niet. Ester: “We willen nog heel veel 
mooie plekken in Zwitserland opzoeken. Ik 
wil graag leren langlaufen en graag nog meer 
sneeuwwandeltochten, met van die tennisrackets 
onder je schoenen, doen. Kortom: Het Zwitserse 
leven nog verder meemaken en beleven!”

Lelijkste gebouw
Dat ze in Zwitserland ook verkoudheidsvirussen 
hebben, heeft Ester deze week letterlijk 
en figuurlijk aan den lijve ondervonden. 
Snotverkouden en met een zwaar hoofd maar 
met groot enthousiasme vertelt ze over haar 
avontuur in Zwitserland. Ester: “Na mijn studie in 
Maastricht woonde ik in Utrecht. Ik kreeg de kans 
van mijn werkgever PricewaterhouseCoopers om 
de overstap te maken naar Zürich. Die heb ik met 
beide handen aangegrepen. Nu woon ik in een 
appartement midden in Zürich, met uitzicht over 
de rivier de Limmat (waar je in kunt zwemmen 
in de zomer) en over het lelijkste gebouw van 
Zürich, het Kornhaus (graanschuur). Ik werk vijf 
dagen per week en s ’avonds ga ik sporten, uit 
eten of lekker de kroeg in.”

Te gekke studententijd
Ester groeide op in Altweerterheide waar ze 
samen met haar ouders, zus en oma op een 
boerderij woonde. Ester: “Mijn jeugd bestond 
vooral uit veel buiten zijn. Op de boerderij 
was altijd van alles te beleven. Daarnaast heb 
ik ook veel aan sport gedaan. Eerst handbal in 
Altweerterheide en daarna in Stramproy toen op 
de Hei niet meer genoeg leden waren om een 

team te vullen. Ik heb ook nog getennist maar 
daar was ik niet zo goed in, dus daar ging de lol 
snel vanaf. Ik herinner me met veel plezier mijn 
tijd bij de Kindervakantieweken van KiVaKeMo 
die ik mede organiseerde.” 
Als kind wilde Ester eigenlijk F16-piloot worden. 
Maar uiteindelijk nam haar carrière een andere 
vlucht. Na haar VWO aan het Bisschoppelijk 
College koos ze voor de studie Econometrie aan 
de Universiteit in Maastricht. 

Econometrie is een combinatie van economie en 
wiskunde. Waar economie stopt, gaat econometrie 
verder. Econometrie pakt de economische theorie 
op en probeert door middel van wiskundige en 
statistische technieken verbanden in de economie 
te ontdekken en voorspellingen van de economie 
voor de toekomst te maken of bedrijfsprocessen 
te optimaliseren.

“Ik heb leren altijd heel leuk gevonden, dus ik kijk 
met plezier terug op mijn schooltijd. Omdat het 
leren me gemakkelijk afging was er nog genoeg 
tijd over om af en toe wat kattenkwaad uit te 
halen”, knipoogt Ester. “Mijn tijd in Maastricht 
was te gek”, vertelt ze verder, “ik heb er veel 
nieuwe vrienden gemaakt (die nu nog steeds 

Er zijn heuvels en geen fietspaden. Iedereen gaat met het openbaar 
vervoer naar het werk en automobilisten zijn niet gewend rekening te 
houden met fietsers. Toch zie je elke doordeweekse ochtend in 
Zürich een Wieërter maegdje op haar fietske een heuvel bedwingen om 
bij haar kantoor te komen. Ester Lamerikx (40) vertrok in januari van 
dit jaar naar de grootste stad van Zwitserland om daar aan de slag te 
aan als actuaris. Als wat? Ja als actuaris… Wat dat is leest u hieronder.

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

goede vrienden zijn). Hier heb ik veel plezier gehad 
met stappen en met het op kamers wonen. Ik heb 
genoten van de vrijheid die je dan opeens hebt.”

Enig idee hoe groot de kans is dat je huis 
afbrandt? Of hoe lang je van je pensioen kunt 
genieten? Niemand kan de toekomst lezen en 
antwoord geven op deze vragen. Hoewel… Als 
actuaris probeer je te voorspellen hoe groot 
de kans is dat bepaalde risico’s zich voordoen 
en wat de financiële gevolgen hiervan zijn. 
Je houdt hierbij rekening met de rentestand, 
inflatie, stijgende kosten en met demografische, 
juridische en fiscale ontwikkelingen. Een 
actuaris is een risicomanager die met behulp van 
statistiek en modellen kansberekeningen maakt 
en aan de hand hiervan bijvoorbeeld de premies 
van verzekeringen voor auto- en brandschade 
berekent. Ook vraagstukken op het gebied van 
pensioenen, beleggingen en sociale voorzieningen 
behoren tot zijn of haar werkgebied. 

Hoe word je actuaris?
In Zürich werkt Ester voor het internationaal 
accountants- en belastingadviseur bedrijf 
PricewaterhouseCoopers (afgekort PwC). Ze is 
actuaris en werkt als consultant bij fusies en 
overnames op pensioen en HR-gebied. Ester: “Ik 
werk vooral aan projecten waarbij een bedrijf 
een ander bedrijf wil kopen en waarbij de prijs 

        Ester Lamerikx in Zürich 
‘Duits bier wordt hier niet op prijs gesteld!’

Sneeuwwandeltocht met Huskies.

Esther kan op de 
racefiets naar de 
Rijnwatervallen 
In Schaffhausen

Op de derde verdieping het appartement 
van Ester. De beste Schnitzel van Zürich.

Hiken vlakbij Zürich met de Alpen op de achtergrond
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Een ondernemer staat voor veel keuzes en beslissingen. Dat begint al voor de startende ondernemer.  
Is er een ondernemingsplan, een heldere strategie? Is er nagedacht over een goede administratie? Met 
name in de beginfase loopt de startende ondernemer tegen allerlei vragen aan. Ze vragen zich af of ze de 
juiste inschatting maken, goed voorbereid zijn en niets over het hoofd zien. 
En we weten allemaal: “Een goed begin, is het halve werk.” Het is bovendien de basis voor succes.

Werkwijze
Ondernemers die zich melden bij Ondernemers-
klankbord krijgen een adviseur toegewezen. De 
adviseurs zijn ervaren oud-ondernemers of speci-
alisten uit het bedrijfsleven. Daarmee wordt een 
intakegesprek gepland en dan wordt er gekeken 
wat de ondernemersvraag is. Veelal zijn de advi-
seurs bezig met: aan het denken zetten van de 
ondernemer, helpen met het proces, het geven 
van tips, het verbinden van de juiste organisaties 
of mensen die de ondernemers nodig hebben. Er 
worden afspraken gemaakt over een periode van 
zes maanden, afhankelijk van wat de onderne-
mer nodig heeft.

Landelijk actief
Ondernemers zijn door het hele land te vinden, 
van Groningen, Utrecht tot aan Limburg en Zee-
land. Ondernemersklankbord is landelijk actief 
en helpt ondernemers door heel Nederland. Zo 
ook in Limburg, waar Sjra Clerkx actief is als 
regiovoorzitter. Hij hielp bijvoorbeeld een boer 
die samen met zijn vrouw een veeteelt- en kaas-
boerderij runde, die van generatie op generatie 
was overgegaan. “Het bedrijf liep helaas niet 
goed en zij wilden het graag over een andere 
boeg gooien. Uiteindelijk hebben ze de veesta-
pel verkocht, maar de kaasboerderij behouden. 
Daarnaast kunnen mensen er terecht voor bij-
voorbeeld bedrijfsuitjes, wijnproeverijen, brui-
loften, workshops en boottochten. Een prachtig 
bedrijf.”

Een dikke dertig procent van de ondernemers die 
door Ondernemersklankbord zijn geholpen, geeft 
aan meer winst te maken sinds hun klankbordtra-
ject. Dat blijkt uit de klanttevredenheidsonder-
zoeken die Ondernemersklankbord houdt onder 
de geholpen ondernemers. Ondernemersklank-
bord vroeg in dit onderzoek ook hoe zij het con-
tact met hun adviseur beoordeelden en hoe het 
sparren bijdroeg aan een betere bedrijfsvoering.

Ruim tachtig procent van de ondernemers die 
een klankbordtraject volgden, beoordeelt het 
contact met de adviseur als goed en nuttig. Bijna 
65 procent van de ondernemers die de vragenlijst 
invulden, geeft aan dat de begeleiding door On-
dernemersklankbord heeft bijgedragen aan een 
betere bedrijfsvoering. 

Tijd voor een goed gesprek?
Een goed gesprek met een ervaren sparringpart-
ner kan nieuw perspectief bieden.

Meer weten over Stichting Ondernemersklank-
bord of interesse in een klankbordtraject of 
de rol van adviseur? Bezoek de website 
www.ondernemersklankbord.nl, 
team-limburg@ondernemersklankbord.nl 
of neem telefonisch contact op via 
06-25065671, Sjra Clerkx. 

 

Sjra Clerkx, 
regiovoorzitter 
OKB team Limburg.

Even sparren?

Maar als een ondernemer langer succesvol on-
derneemt, kan hij of zij ook voor lastige vragen 
komen te staan. Bijvoorbeeld door de verande-
ringen in de bedrijfsvoering of bij uitbreiding 
van de onderneming. Denk aan het aanboren 
van nieuwe markten, productontwikkeling, in-
vesteringen, een overname of fusie, wetten en 
regels, subsidies of procesmatige verbeteringen. 
Allemaal specifieke ondernemersvraagstukken. 
Of de onderneming is minder succesvol, komt in 
zwaar weer en dreigt misschien failliet te gaan. 
Dan is het fijn als er iemand is die je helpt. Advies 
van iemand die al met het bijltje gehakt heeft en 

weet wat het ondernemerschap inhoudt. Iemand 
die luistert, analyseert en adviseert over de te 
nemen stappen. Stichting Ondernemersklankbord 
is er voor deze ondernemers. De adviseurs van 
Ondernemersklankbord hebben hun sporen als 
ondernemer of specialist in het bedrijfsleven 
verdiend en fungeren met hun kennis en ervaring 
als klankbord en sparringpartner. Ondernemers 
helpen ondernemers vooruit!

Veel kennis en ervaring
Of het nou om een bedrijfsplan, marketing, pro-
ductontwikkeling of financiën gaat, de adviseurs 

van Ondernemersklankbord helpen en zorgen 
voor optimale begeleiding. De adviseurs van On-
dernemersklankbord zijn werkzaam geweest in 
uiteenlopende sectoren en kennen als geen ander 
het klappen van de zweep van het ondernemer-
schap. Ze zullen nooit op de stoel van de onder-
nemer gaan zitten. Want de ondernemer is en 
blijft degene die beslist. De OKB-adviseur weet 
als geen ander dat ondernemen ook lastig kan 
zijn en onzekere situaties met zich meebrengt. 
De adviseur kan zich goed inleven in verschil-
lende situaties, begrijpt de vraag en doorziet de 
uitdaging. OKB-adviseurs komen snel tot de kern 
van de zaak, zodat zij samen met de ondernemer 
kunnen werken aan de oplossing. Met kennis van 
zaken begeleiden en adviseren ze ondernemers 
in een persoonlijk klankbordtraject. Praktisch, 
concreet en oplossingsgericht.

We zijn geen club van dikke rapporten en zitten 
het liefst bij de ondernemer aan de keukentafel. 
We doen ons werk vrijwillig en met enthousias-
me. Daardoor kunnen bedrijven tegen een laag 
bedrag toegang tot expertise en advisering krij-
gen die anders budgettair buiten hun bereik zou 
blijven. 

Als adviseur analyseren wij de bedrijfsvoering en 
zoeken naar het verzilveren van kansen van een 
onderneming. Bij starters richten wij ons vooral 
op de opzet van hun bedrijf en manieren om het 
te versterken. Terwijl wij in geval van faillisse-
mentspreventie vaak adviseren over een sanering 
en plannen voor een doorstart. Het zijn vooral de 
afwisseling en voldoening die het OKB-werk leuk 
maken. Bovendien leren wij er elke keer weer 
van. In gesprekken met ondernemers doen wij als 
adviseur voortdurend nieuwe inzichten en kennis 
op. Er is echt sprake van een uitdagend tweerich-
tingsverkeer.

Minimale donatie
Persoonlijke begeleiding voor ondernemers kost 
vaak veel geld. Er zijn talloze organisaties die on-
dernemers coachen. Maar ondernemers moeten 
vaak op de kleintjes letten. De adviseurs van On-
dernemersklankbord weten hoe het is om onder-
nemer te zijn. Dus zij houden daar volop rekening 
mee. Daarom stellen zij vrijwillig hun expertise 
ter beschikking. Daarnaast is Ondernemersklank-
bord een stichting en heeft het geen winstoog-
merk. Het enige wat zij vragen is een donatie van 
€ 150,- ter dekking van de kosten. Daarvoor kan 
een ondernemer zes maanden lang met een advi-
seur klankborden!

inbedrijfinbedrijf

delimburgsezaak

een samenwerking met 
Ondernemersklankbord 

Ondernemersklankbord biedt hulp aan 
(startende) ondernemers 

via het OKB project De Limburgse Zaak (DLZ)

Welke hulp bieden wij?
Praktische hulp van hbo-studenten financieel, juridische, economische en commerciële 
opleidingen via dienstverlening op financieel of commercieel en juridisch terrein.

Jong + Oud = Goud
Als ondernemers in zwaar weer zitten hebben zij vaak behoefte aan iemand die hen weer 
op de goede weg zet en helpt bij hun bedrijfsproblemen. HBO-studenten én onafhanke-
lijke oud-ondernemers van Ondernemersklankbord (OKB) geven die steun en bieden een 
begeleidingstraject aan deze ondernemers in nood.
Zij doen dat in samenwerking met gemeenten en banken die  ondernemers doorver-
wijzen naar de De Limburgse Zaak. De Limburgse Zaak is een initiatief van 
Ondernemersklankbord team Limburg en wordt gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

Welke hulp bieden wij

Financiële Diensten
De Limburgse Zaak biedt een aantal financiële diensten aan om ondernemers te helpen 
met het opstellen van financiële gegevens wanneer hij of zij niet meer de middelen heeft 
om dit te laten doen. Het is ons doel om er voor te zorgen dat de ondernemer ook leert 
om te gaan met een administratie, zodat de ondernemer zelf in de toekomst de boek-
houding kan bijhouden.
• Ordenen boekhouding
• Opstellen investeringsplan
• Opstellen jaarrekening
• Opstellen liquiditeitsoverzicht
• Opstellen schuldenoverzicht
• Opstellen overzicht privé opnamen

Juridisch
• Algemeen juridisch advies
• Opstellen privacyverklaring (AVG)
• Opstellen contracten
 
Economisch
Hulp bij:
• Ondernemersplan
• Marketingplan

Meer info, www.delimburgsezaak.nl

Geen dikke rapporten maar 
sparren aan de keukentafel

De feiten: meer winst na 
klankbordtraject
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     Peter Stienen:
‘mijn herstel was mijn 
verantwoordelijkheid’

Door Desiré Kappert

mooimensmooimens

Hij werkte jaren in de verpleging en de psychiatrie 
maar wilde uiteindelijk iets anders. Hij kreeg 
een ernstig ongeval waarvan hij jaren moest 
revalideren. Het veranderde hem als mens. De 
reeds ingeslagen weg werd hem steeds duidelijker; 
hij maakte een ongewone carrièreswitch. Van 
psychiatrie naar campingbeheer. Bijzonder en 
interessant. Peter Stienen (51) vertelt zijn verhaal.

Ik tref Peter op het Natuurkampeerterrein Wega 
in de bossen van de IJzeren Man. De omgeving 
ademt een enorme rust en stilte. Op deze door-
deweekse dag na Pinksteren is het terrein nage-
noeg leeg. Een fanatieke kampeerder zit onder 
zijn luifel een boek te lezen, iemand anders 
pakt de fiets voor een ontspannen fietstocht. De 
sfeer op en rond het terrein is aangenaam. De 
rust is wedergekeerd na een druk Hemelvaart- 
en Pinksterweekend waarin Peter meer dan 300 
gasten mocht verwelkomen. Een nieuwe erva-
ring voor de kersverse exploitant. Ik spreek hem 
in zijn verblijf op het terrein.

Uit wat voor gezin kwam je?
“Ik ben geboren in Nederweert. We hadden thuis 
drie kinderen waarvan ik de jongste ben. Als 
kind was ik zoekende. Wat boeit me, wat bindt 
me? Mijn zus ging al uit huis toen ik 13 was; het 
gezin veranderde. Ik was een open, vrije jongen 
die nieuwsgierig naar het leven was. Ik kwam al 
vroeg in contact met muziek. Ik werd verdien-
stelijk drummer en kreeg vrienden met verstand 
van muziek. Heb jaren gespeeld bij Double Axe 
en later bij The Electrophonics. Muziek was een 
uitlaatklep voor mij. Wij zijn redelijk traditi-
oneel opgevoed. Mijn ouders waren katholiek, 
maar ik had niets met het geloof en de kerk. 
Toch werd ik op de lagere school misdienaar toen 
de pastoor nieuwe misdienaars zocht. Niet van-
wege de kerk maar omdat je dan overdag verlof 
kreeg als er een uitvaart of trouwerij was. We 
groeiden op in Nederweert. Mijn vader werkte 
40 jaar bij Coveco, mijn krachtige moeder was 
huisvrouw en had daarnaast een baantje. Na de 
middelbare school ben ik geschiedenis gaan stu-
deren om leraar te woerden. Maar dat was het 
niet voor mij. Uiteindelijk heb ik de opleiding 
A- verpleegkundige gedaan in het ziekenhuis van 
Venlo. Na verloop van tijd vond ik dat niet meer 
bij mij passen en ben ik overgestapt naar de B-
richting: psychiatrie.”

En hoe ging het met de liefde?
“Ik leerde in die tijd mijn vriendin kennen. Na 
een tijdje ben ik bij haar in Roermond gaan wo-
nen (Zwartbroekplein en Minderbroedersstraat, 
prachtige ligging). We wilden een gezin stichten 
maar daar was dit niet het ideale huis voor. We 
verhuisden naar Weert waar we een woning aan 
de Oude Laarderweg hebben opgeknapt. Onze 
relatie heeft vier prachtige jongens gebracht. 
Sinds enkele maanden zijn we uit elkaar en 
woont ze niet meer bij mij. We hebben prima 
contact met elkaar en we laten de jongens vrij 
in waar ze willen zijn en op welk moment.”

En je carrière in de psychiatrie? 
“Die begon bij een psychiatrisch centrum in 
Venray. Daarna ben ik overgestapt naar de PAAZ-
afdeling in Roermond en studeerde ik verder om 
uiteindelijk te kunnen beginnen bij het RIAGG 
(Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke 
Gezondheidszorg. Een instelling waar mensen 
terecht kunnen met psychosociale en psychia-
trische problemen. red.) Daar heb ik 22 (!!) jaar 

gewerkt. Na enkele jaren had ik een prachtige 
baan als teamleider ‘acute zorg en bemoeizorg’ 
Midden-Limburg. Langzaam zag ik steeds meer 
collega’s vastlopen in het systeem, de protocol-
len en fusieperikelen. Ook de inzetbaarheid bij 
acute crisisdienst ging opbreken. In die periode 
heb ik me vaker afgevraagd of ik dit wel wilde 
tot mijn pensioen.”

Je was ook nog actief als hobbykok?
“Ja, dat was mooi werk. Ik kook graag en samen 
met een vriendin openden wij Atelier Manger. 
In de keuken bereidden wij voor groepen van 
maximaal 12 personen een heerlijk 4-gangen di-
ner, compleet met wijnen. Wij kookten en de 
mensen genoten in het inpandige Atelier. Dat 
deden we toen zo’n tien keer per jaar. Heerlijk 
om te doen. Geen druk en geen stress, alleen 
hobbymatig.”  

En toen kreeg je een ernstig ongeval.
“Ja, op 2 februari 2017. We zouden die avond 
een afspraak hebben met de eigenaren van dit 
kampeerterrein, tot het noodlot toesloeg. Ik 
ging die ochtend – zoals elke ochtend – met mijn 
elektrische fiets op weg naar mijn werk in Roer-
mond. Maar het was glad en ter hoogte van Horn 
ging ik hard onderuit. Door de val liep ik een 
traumatisch hersenletsel op. Godzijdank droeg 
ik een helm anders had ik het wellicht niet over-
leefd. Ter plaatse ben ik behandeld door een 
trauma-arts en met spoed overgebracht naar het 
ziekenhuis in Maastricht waar ik zo’n vijf dagen 
in coma werd gehouden. Mijn rechter lichaams-
helft viel uit en ik moest lang revalideren. Dat 
was voor mij als verpleegkundige erg lastig kan 
ik je zeggen. Je wilt niets en bent eigenwijs. 
Ik was een heel deel van mijn geheugen kwijt 
door het hersenletsel. Van meer dan acht weken 
kon ik me niets meer herinneren. Ook van tijden 
en momenten daarvoor kan ik me zelfs nu niet 
altijd meer iets herinneren. Maar ik wilde terug, 
de draad weer oppakken. Alleen… dat ging niet. 
Ik moest revalideren in Hoensbroek, intern. Het 
riep weerstand op en ik ben in goed overleg naar 
huis kunnen gaan, mits ik in dagbehandeling zou 
komen. Ook wilde ik geen gesprekken om het 
ongeval te verwerken en vooral mezelf een plek 
te geven. Ik ben keihard gaan werken bij de 
fysio want ik wilde terug naar wie ik voor het 

ongeval was. Ik heb mezelf in die periode ver-
schrikkelijk overschat. Het kon allemaal niet. 
Dat besefte ik toen niet. Nu wel. Ik heb in die 
periode ontzettend veel steun gehad van mijn 
toenmalige partner Bertien en van mijn zoons. 
Die moesten ook met de situatie omgaan, waar-
bij ík (ongewild) vaak in het middelpunt stond. 
Daar ben ik hen dankbaar voor.”

We zijn nu ruim twee jaar verder. Hoe is 
het nu met je?
“Het gaat goed. Mijn rechterhelft is er weer. 
Heel soms heb ik wat moeite met de spraak (wat 
ik alleen zelf merk), het geheugen laat me nog 
wel eens in de steek, het lopen gaat meestal 
goed, soms minder. Maar ik ben gezond en kan 
weer volledig functioneren. Ik bezoek weer con-
certen. Een van mijn favorieten, Eilen Jewell, 
was het eerste concert na mijn ongeval. Dat viel 
wel tegen, de mensen, het licht en het geluid. 
Erg wennen! Gelukkig gaat dat nu weer stukken 
beter, vooral in kleinere sfeervolle bijeenkom-
sten. Concerten of festivals met grote groepen 
mensen zijn niet meer mijn ding, die sla ik lie-
ver over. Ik ben ook weer vrij snel op de fiets ge-
stapt en langs de plek van het ongeval gereden. 
Dat was wel moeilijk. Omdat ik me niets kon 
herinneren was dat ook vreemd. Acht maanden 
na het ongeval ben ik weer naar mijn werk ge-
gaan en begonnen met de opbouw. In het be-
gin word je dan ontzettend aangesproken door 
collega’s met de vraag hoe het is. Dat vond ik 
erg lastig. Steeds weer praten over mezelf en 
over het ongeluk. Ik vond het op een bepaald 
moment te confronterend en had er last van. 
Nu, achteraf ben ik er blij mee en zie ik er ook 
de waarde van in. Ook die mensen hebben een 
verhaal en waren erg geschrokken. Dat geldt ook 
voor alle kaarten en lieve reacties in de weken 
na het ongeval. Stapels kaarten kwam de post-
bode brengen. Toen deed het me minder dan nu. 
Ik bekijk ze nog regelmatig. Tegenwoordig ben 
ik erg dankbaar om al die aandacht en warmte. 
Het geeft weer dat je iets betekent voor men-
sen.” 

Heeft het ongeluk je ook iets gebracht?
“Zeker. Het heeft me veranderd. Mijn relative-
rend vermogen is aanzienlijk gestegen, ik maak 

Ernstig ongeval leidt tot bijzondere carrièreswitch

La Roulotte - de woonwagen - 
is door Peter zelf gebouwd en te huur als vakantieverblijf.
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me niet meer zo druk als voorheen. De gehaastheid en de onrust van voor 
het ongeval zijn verdwenen. Ik leer iedere dag; de zelfoverschatting van 
het begin na 2 februari 2017 heeft ruimte gemaakt voor meer inzicht en 
omgaan met herinneringen. In het begin zei een begeleidende arts: ‘Voor 
het herstel moet je tellen op drie jaar.’ Ik dacht, wat een onzin. Nu be-
grijp ik dat pas. Een handleiding voor herstel bestaat niet. Dat gaat met 
vallen en opstaan. Het heeft een enorme impact gehad, op mij en mijn 
omgeving. Je verandert, maar wilt terug naar het vertrouwde, naar de 
oude veilige situatie. Dat zijn je ankers in het leven. Maar die oude situ-
atie bestond niet meer. Zowel lichamelijk, het bewustzijn en als persoon 
niet. Gelukkig maar, kan ik na twee jaar zeggen. 

Maar ook op de werkvloer was veel veranderd. Veel collega’s waren alle 
veranderingen moe en de procedures waren aangescherpt. Dat was voor 
mij de spreekwoordelijke druppel om te stoppen. Door het hele trauma, 
het herstel en het besef ben ik anders geworden. Ik relativeer veel meer, 
ben anders gaan presteren en heb veel meer rust in mijn leven gekregen. 
Ben dankbaar voor de warme mensen om me heen en de aandacht en hulp 
van anderen. In het begin van mijn revalidatie wilde ik te snel gaan, ik heb 
toen een mentaal traject gecanceld en te veel van mezelf en mijn omge-
ving gevraagd. Achteraf denk ik dat ik te vroeg begonnen ben met werken. 
Ik heb toen het gezin bij elkaar geroepen en besproken ‘dat ik mezelf 
centraler ga stellen en meer voor mezelf ga opkomen’. Mijn herstel was 
míjn verantwoordelijkheid. Ik ging knokken, wilde geen invalide of meer 
afhankelijk worden. Niemand brengt je geluk, dat moet je zelf vinden. In 
die fase, tot voor kort, koos ik voor een psychologisch behandeltraject. 
Het besef kwam dat ik niet meewerkte en ook dood had kunnen zijn. Het 
proces van verandering bij mezélf.  En dat mijn ‘ik’ van voorheen er niet 
meer was. Hij is er weer, maar wel in een nieuw jasje.  Met begrip en hulp 
van mijn gezin ben ik geworden wie ik nu ben.”

Je zei net, dat je op een bepaald moment wilde stoppen met je 
werk. Gedurfd, na 22 jaar.
“Ik heb nooit met tegenzin gewerkt, maar was klaar op mijn werk. De vol-
gende stap lonkte. Ik wilde energie halen uit mijn werk en dat was over. 
Ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en ben in een nieuw avon-
tuur gestapt. Vóór mijn ongeval waren we al in gesprek met de eigenaren 
van dit natuurkampeerterrein. Zij wilden stoppen en wij hadden interes-
se. In september 2018 ben ik na 22 jaar gestopt bij het RIAGG. En sinds 
1 februari dit jaar ben ik eigenaar van dit terrein. Een openbaring. Hier vind 
ik de rust, de ruimte en de mogelijkheden om mezelf en m’n creatieve idee-
en te ontplooien. Ik hoef geen rekening meer te houden met protocollen 
en er kijkt geen directie over mijn schouder mee. En het voelt geweldig.”

Vertel eens over je huidige werk.
Het Natuurkampeerterrein bestaat al tientallen jaren. We beschikken over 
58 ruime plekken voor caravans, campers, tenten en er staan drie trek-
kershutten. Het terrein is prachtig gelegen in de mooie bossen van de 
IJzeren Man en Kempen Broek. Er is ontzettend veel te doen in de directe 
omgeving. Wat ons uniek maakt, is de uitgestrekte natuuromgeving waar 

het heerlijk wandelen, fietsen of recreëren is. De bezoekers van het terrein ko-
men voor de rust en voor die omgeving. Om die rust in stand te houden is er geen 
actief animatieteam. Wel bieden we activiteiten van bijzondere mensen, bijvoor-
beeld verhalen van een imker of een boswachter, een kok die voor de kampeerders 
kookt en mindfull-kennismakingen. Nog zoveel ideeën. Ook willen we graag iets 
betekenen voor Weertenaren die laag op de maatschappelijke ladder staan. Ieder 
mens heeft een unieke persoonlijkheid en unieke kwaliteiten. Die wil ik laten 
delen. Ons beleid is erop gericht om zorgvuldig met de mooie natuur en het bij-
zondere karakter van het terrein en de omgeving om te gaan, zodat de speciale 
uitstraling volledig tot z’n recht komt. En daar voel ik me in thuis. We zijn ook erg 
met duurzaamheid bezig. Dat begint met het gericht instandhouden van de natuur 
en de aanwezige dieren in en om het bos. We hebben bijenkorven geplaatst waar 
een imker zeer actief mee is, we scheiden zeer gericht al het afval en het water 
winnen we weer voor hergebruik. Met onze gasten zijn we samen verantwoor-
delijk voor onze omgeving en wij dragen zorg voor de bewustwording hiervan.                                                                                                                                         
In april was de opening met genodigden en familie. Toen was het rond het vries-
punt met sneeuw. Een week later was het Pasen en toen steeg de temperatuur tot 
bijna 30 graden! Die extremen zijn van invloed op de situaties en de bezoekers-
aantallen op zo’n kampeerterrein. We hebben inmiddels Hemelvaart en Pinkste-
ren achter de rug, waarbij het vol was. En dat geeft een lekkere hectiek waarin 
ik prima kan functioneren. De laatste jaren hebben me veel positiefs gebracht. Ik 
ben namelijk mezelf en dat geeft rust. Veel rust!”

mooimens seniorenweetjes

Vakantiegevoel!
Heeft u dat ook zo eind juni/ begin juli? Zo’n gevoel van hèhè, 
ik heb het eigenlijk wel even gehad voor een tijdje. Ik wil wel 
eens wat anders dan de gewone sleur van dag in dag uit! Ik 
merk het vooral op de vrijdag zo tegen het weekend aan. Dan 
is de energie een beetje op!
De Vastelaovondj is geweest met een bijzondere discussie 
over de stadprinses! Diverse prachtige bonte avonden, een 
mooi feest op de markt, een keigezellige optocht en ook in de 
wijken en kerkdorpen volop ‘lol en plezeer’!
Een Chinese delegatie was op bezoek met bestuurders uit Yu-
hang en ondernemers die graag zaken willen doen in Weert. 
Ik begrijp wel dat sommige Weertenaren nog steeds twijfels 
hebben over de zusterrelatie tussen Weert en Yuhang. Maar 
wellicht is een relatietherapie voor die personen aan te be-
velen, want de ondernemers van het provincieplaatsje Weert 
gaat toch echt heel de wereld over!         

 
Verkiezingen voor de provincie en het Europese Parlement 
met opkomsten van 56% en 41 %. Gelukkig wat hoger dan in 
2015. Maar toch, waarom blijven er zoveel mensen thuis als 
het om zulke belangrijke zaken gaat? De traditionele partij-
en willen te lang de macht behouden en verliezen daardoor 
juist het contact met de inwoners!
In mei het EK Triathlon met twee fantastische weekends 
waar duizenden sporters vanuit heel Europa en zelfs uit de 
hele wereld naar dat provincieplaatsje kwamen om te win-
nen! Het enthousiaste publiek op de tribune kon het niet 
warm genoeg zijn. Een mooie bronzen medaille voor het Ne-
derlandse team!
Gedurende de afgelopen maanden zorgden sommige bewo-
ners van het AZC voor opschudding. Ze verpestten het voor 
de echte vluchtelingen! De naam van dat provincieplaatsje 
Weert ging door de Tweede en de Eerste Kamer en door heel 
Nederland.  Zelfs in het Europees Parlement werd Weert 
als voorbeeld aangehaald hoe het moet met de opvang van 
vluchtelingen! Mijn adagium: hart met een T voor echte 
vluchtelingen en hard met een D voor gelukzoekers die zich 
niet aan de regels houden!       
De discussie over de grootschalige huisvesting van arbeids-
migranten was niet gedaan na het raadsbesluit van decem-
ber 2018. Na een half jaar van voorbereiden, vergaderen en 
uiteindelijk besluiten, begon de discussie weer opnieuw! Be-
sturen is per definitie niet gemakkelijk. Immers, bij een be-
sluit zijn er altijd mensen blij en anderen verdrietig! Maar je 
kunt bij een beslissing niet iedereen te vriend houden want 
dan krijg je uiteindelijk vriendjespolitiek! 
Als de maand juli zich langzaam maar zeker aandient en de 
avonden langer en zwoeler worden en alles wat langzamer 
lijkt te gaan, dan krijg ik dat vakantiegevoel! Even niets, 
geen afspraken, geen vergaderingen, geen besluiten, geen 
dossiers om te lezen, geen representatieve zaken … gewoon 
helemaal niets! Vakantie!
Tot in augustus! Reis voorzichtig en kom allemaal gezond te-
rug naar dat mooie provincieplaatsje Weert! 

Jos Heijmans, burgemeester Weert    

column

(advertentie)

 Een kunstgebit poets je 
    met tandpasta? Feit of fabel?

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

Er zijn veel fabels rondom een kunstgebit. Wij leggen elke patiënt uit 
hoe hij zijn of haar gebit het beste kan verzorgen maar ook wat je 
vooral niet moet doen met een kunstgebit.
Een jaarlijkse controle lijkt voor veel mensen overbodig want; het zit 
toch goed!
Maar jaarlijks op controle heeft een doel, allereerst draait het ons om 
de mondgezondheid. Is de mond gezond of zijn er vreemde plekken 
te zien? Als we een plek niet vertrouwen sturen we u gelijk door naar 
de kaakchirurg. Helaas is het al een aantal keer voorgekomen dat ik 
deze plekken zie, gelukkig zijn de patiënten op tijd doorverwezen 
naar de kaakchirurg en is er op tijd een behandeling gestart. De 
mondgezondheid is iets wat vaak verwaarloosd wordt als je eenmaal 
een kunstgebit hebt, maar wat je zeker niet moet onderschatten. 
In deze jaarlijkse controle kijken we ook goed naar het gebit. Zitten 
er scheurtjes in? Hoe zit het in de mond? Is het losser gaan zitten? 
Allemaal punten die belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gebit 
goed zijn werk voor u blijft doen, u moet immers goed kunnen blijven 
spreken, kauwen en lachen!

Feiten en fabels:
Poetsen met tandpasta is een echte fabel! 
In tandpasta zit een soort schuurmiddel, dit is goed voor je eigen 
tanden maar ontzettend slecht voor kunsttanden en de kunsthars. 
Het kunstgebit wordt door het poetsen met tandpasta steeds dunner, 
er komen minuscule krasjes in waardoor bacteriën en schimmels zich 
kunnen vormen.
Het beste kun je poetsen met afwasmiddel, jazeker gewoon 
afwasmiddel! Het liefst na elke maaltijd even goed afspoelen en 
poetsen. In afwasmiddel zit geen schuurmiddel en het reinigt goed. Er 
zijn ook speciale kunstgebitpasta’s, deze kunt u kopen bij de drogist. 
Hier zit geen schuurmiddel in maar wel een mint smaak. En leg uw gebit 
een keer in de twee weken een nacht in de natuurazijn, dit voorkomt 
tandsteen.

Mijn kunstgebit kan ik ’s nachts gewoon inhouden. 
Nee; ook weer een echte fabel! 
Doe uw kunstgebit ‘s nachts altijd uit. ’s Nachts zetten uw kaken onbe-
wust druk op elkaar en daardoor kan uw kunstgebit sneller scheuren of 
breken, en de kaak slinkt sneller. ’s Avonds in een glas water is ook niet 
nodig, gewoon droog leggen is het beste. Niet in water met een bruis-
tablet leggen, want ook deze bruistabletten tasten de kunsthars aan.
’s Avonds in een glas water is ook niet nodig, gewoon droog leggen is 
het beste.

Een onaangename ademgeur hoort bij ouderen. Wederom een 
echte fabel!
Een onfrisse adem is vaak een teken van een slechte mondgezondheid 
of een ontsteking. Ook het slecht kunnen kauwen van eten kan een 
reden zijn. Als het gebit niet goed zit, of iemand wil het niet meer 
in omdat het pijn doet, is dit altijd een reden om langs te komen. De 
mond is onderdeel van het spijsverteringsstelsel en bij een pijnlijke en 
ongezonde mond eet je slecht wat weer veel vervelende gevolgen heeft. 
Ziektes als suikerziekte, hart- en vaatziekten zijn allemaal verbonden 
met mondgezondheid.

Mocht u vragen hebben, 
informatie of advies willen, 
u kunt altijd bij ons terecht. 
Een adviesafspraak is 
altijd gratis, want goed 
advies moet voor iedereen 
mogelijk zijn! 

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)
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Palmen Sport

De zaak stond altijd en overal op nummer één
Veel detaillisten vragen zich tegenwoordig af wat wijsheid is. Doorgaan en vechten tegen de bierkaai 
of kiezen voor een carrièreswitch? Als je dan al dertig jaar bezig bent, nog jong genoeg voor andere 
uitdagingen en de kinderen niet geïnteresseerd zijn in een overname, wordt die beslissing sneller - maar 
zeker niet makkelijker - genomen. Tenminste niet voor Rob en Anita Palmen, beiden 51 jaar. Met pijn 
in hun hart sluiten ze begin 2020 de deuren van hun sportzaak in Stramproy. Een moeilijke keuze, die 
tegelijkertijd ook ruimte biedt voor een spannende, nieuwe fase.

Het pand aan Kerkplein 2 heeft al sinds 1978 een 
commerciële functie. De ouders van Rob starten 
in dat jaar een confectieatelier met winkel, waar 
allerlei stoffen, fournituren en basiskledingstuk-
ken verkrijgbaar zijn. Na een verbouwing in 1989 
neemt Rob het stokje over en richt zich volledig 
op sportkleding, -schoenen, -accessoires en spor-
tieve vrijetijdskleding. Vanaf 1991 (ze zijn dan 
net een jaar getrouwd) werkt Anita fulltime mee 
in de winkel. Samen weten ze zowel de individu-
ele sportieveling als de teamsporter en een groot 
aantal verenigingen aan zich te binden. Dit vooral 
door uitstekende service te bieden, echt mee te 
denken en persoonlijke aandacht te geven. De slo-
gan ‘Palmen Sport, de sportzaak die wint op pun-
ten’ maken ze beslist waar.

Vijf jaar later, als het postkantoor uit het dorp 
verdwijnt, maken ze ruimte in de winkel voor een 
postagentschap, zodat dorpsgenoten daarvoor 
niet naar Weert hoeven te rijden. De zaak gaat 
goed en privé loopt alles ook lekker. Rob en Anita 
zijn inmiddels trotse ouders van Anka en Jens en 
in de winkel worden ze bijgestaan door een viertal 
medewerkers. “Dat was nog in de romantische tijd 
van de detailhandel”, lacht Anita. “De babyfoon 
stond gewoon op de trap en degene die boven in 
ons appartement als eerste koffie ging drinken, 
haalde Anka uit bed.”

Plezier en weemoed
Ze denkt met veel plezier en een beetje weemoed 
terug aan die gloriejaren. “De tijden zijn echt wel 
veranderd. Omdat grote merken als Nike, Adidas 
en Asics inkooptechnisch steeds meer van ons ver-
langden, hebben we in 2008 een tweede filiaal ge-
opend in Nederweert. Die zaak liep redelijk maar 
bracht ook extra werkdruk met zich mee. Rondom 
die periode vroegen we ons voor het eerst af waar 
onze ambities nog lagen.”
Vooral het feit dat de grote merken verplichten 
om vier keer per jaar van ieder segment uit de 
collectie een pakket af te nemen, stuit het echt-
paar tegen de borst. “Dat geeft een gevoel alsof 
de winkel niet echt meer van jezelf is. Je bent 
niet meer vrij in je inkoopkeuzes, terwijl wij juist 
daarom voor het zelfstandig ondernemerschap 

hebben gekozen en niet voor een franchisefor-
mule”, legt Rob uit. “Enerzijds verandert de sec-
tor, anderzijds neemt de e-commerce steeds meer 
over van de detailhandel en ook de mentaliteit 
van klanten verschuift. Zij worden veeleisender, 
tonen minder begrip en zijn niet meer zo loyaal als 
vroeger. In zowel steden als kleine kernen heeft de 
huidige consument duidelijk andere prioriteiten.”

Voor de beeldvorming vertellen Rob en Anita dat 
ze al jarenlang een lokale trainer een aantal ten-
nisrackets meegeven, zodat spelers deze kunnen 
uittesten en vergelijken. “Vroeger was dit een at-
tent gebaar dat zich terugbetaalde via de consu-
ment. Tegenwoordig wordt hier dankbaar gebruik 
van gemaakt en worden de rackets vervolgens on-
line besteld.”

Een evaluatieperiode 
Deze (ogenschijnlijk) kleine details spelen ineens 
een veel grotere rol als Rob in 2013 een hartaanval 
krijgt. Dit is het beginsein voor een aantal drama-
tische familiegebeurtenissen die elkaar snel opvol-
gen. “Dan kom je terecht in een evaluatieperiode, 
waarin je bewust een paar keuzes maakt”, aldus 

Rob. “Zo hebben we het filiaal in Nederweert ge-
sloten en zijn, gewoon met zijn tweetjes, zonder 
personeel, doorgegaan met de oorspronkelijke 
winkel.”
Het stel doet een stapje terug om meer rust in 
het dagelijks ritme te creëren. Anita: “Natuurlijk 
wilden we wel met de tijd meegaan. Naast de fy-
sieke winkel hadden we nog een eigen webshop 
en maakten deel uit van de landelijke site ‘jouw-
sportzaak.nl’.”
Ondertussen slaan de kinderen hun eigen vleugels 
uit en kiezen beiden een totaal andere richting. 
Anka studeert bouwkunde en Jens haalt zijn hart 
op door volop in de weer te zijn met tractoren en 
grote motoren. “Tijdens vakanties hebben ze wel 
eens bijgesprongen, maar ze hebben allebei altijd 
aangegeven de zaak niet te willen overnemen. En 
dat is oké. Zij moeten hun eigen leven leiden”, 
zeggen hun ouders liefdevol.

Een moedig besluit 
In de wetenschap dat ze met heel veel liefde en 
aandacht de sportzaak hebben gerund en een 
prachtige mijlpaal (van dertig jaar) hebben be-
reikt, nemen Rob en Anita medio oktober/novem-

Rob en Anita.

ber 2018 een moedig besluit. “De zaak stond al-
tijd en overal op nummer één! Alleen tijdens een 
weekje wintersport met het hele gezin en als we 
de tweede week van de bouwvak dichtgingen én 
dan ook weg waren, hadden we echt vrij”, vertel-
len ze openhartig. “Het lijkt ons heerlijk om op 
een ‘vrije’ maandag eens spontaan te gaan fiet-
sen, in plaats van eerst de bestellingen te doen, 
de administratie bij te werken en de winkel te 
poetsen.”

“Toch was het niet eenvoudig om de knoop door te 
hakken”, gaan ze verder. “Je hebt tijd nodig om 
dit te verwerken, om duidelijkheid te scheppen, 
alternatieven te zoeken en samen op één lijn te 
komen. Het voelt goed om nu met onze beslissing 
naar buiten te treden.”

Opheffingsuitverkoop
Op dinsdag 2 juli start Palmen Sport met de ophef-
fingsuitverkoop. Cadeaubonnen en tegoedbonnen 
blijven tot het eind van het jaar geldig en tot die 
periode worden alle basisartikelen op voorraad 
gehouden. Het leveren en bedrukken van sportte-
nues en bedrijfskleding zal voortgezet worden op 
dezelfde wijze als mensen dat gewend zijn.

“De winkel blijft nog tot begin 2020 open”, ver-
telt Rob. “Pas na de jaarwisseling beginnen we 
aan een nieuw hoofdstuk. Dan wordt de winkel 
verbouwd tot een appartement en een onafhan-
kelijke woonruimte die toegankelijk is vanuit de 
Julianastraat.”
Op dit moment worden daarvoor volop plannen 
gemaakt. Rob wil ongeveer een jaar uittrekken 
voor de verbouwing, waarin hij zelf een actieve 
rol gaat spelen. Extern zal het pand zijn karakte-
ristieke uitstraling behouden.

Alles ligt open
Anita, die van origine instelling kok is, zal in de 
tussentijd uitkijken naar een leuke job. Liefst niet 
in de detailhandel, maar verder heeft ze weinig 
eisen. “Dat is het voordeel van een nieuwe fase; 
alles ligt open!”

Uiteraard hebben de ondernemers met collega’s 
uit de sportbranche gesproken die dit traject 
reeds achter de rug hebben. Tot nu toe heeft nie-
mand spijt van deze keuze, weten ze. “We gaan 
het zien! We verheugen ons op de vrijheid om zelf 
onze vrije tijd in te delen. Het waren mooie jaren, 
maar het is tijd voor nieuwe dingen. Hoewel, we 
gaan eerst alles netjes afronden, onze klanten en 
collega-ondernemers hartelijk bedanken en de op-
heffingsuitverkoop tot een succes maken.” 

Palmen Sport gaat door met de kledingverkoop voor sportverenigingen en bedrijven. De zaak 
is al decennialang een vertrouwd adres voor het snel en professioneel laten bedrukken van 
sporttenues en bedrijfskleding. En dit zal niet veranderen. Verenigingen en organisaties die 
zich willen profileren in kwalitatief goede kleding voorzien van een logo, slogan of andere 
boodschap kunnen nog altijd een afspraak maken. Zij mogen rekenen op een correct en 
passend voorstel gebaseerd op persoonlijke wensen.

Vertrouwd adres voor kledingbedrukking
Door Nicole Smolenaers

OPHEFFINGSUIT VERKOOP

Kerkplein 2, Stramproy
0495-561924
info@palmensport.nl
www.palmensport.nl
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actueel

Onze regio kent veel festivals, groots of intiem, 
pop of rock, blues of hardcore. Maar er zijn er 
bijna geen die gratis toegankelijk zijn. Raadpop 
Nederweert is het enige in de regio. Op het Raad-
huisplein, in de kern van Nederweert, staat in het 
weekend van 4,5 en 6 juli het festival weer opge-
bouwd. 

Waarom gratis?       
Voorzitter Rolf Verheijen: “We doen dit voor de 
Nederweerter samenleving. Nederweert is van 
oudsher een erg muzikale gemeenschap met veel 
bands en muziekgezelschappen. Jarenlang heeft 
hier NLOA (Nederweert Live Open Air) plaatsgevon-
den, maar dat stopte in 2007 na een paar slecht-
weer-edities. Wij -als echte Nederweertenaren én 
muziekliefhebbers- zijn in 2015 opnieuw begonnen 
met een festival, onder de naam Raadpop (met 
een verwijzing naar de locatie Raadhuisplein, red). 
Uitgangspunt was om het kleinschalig, intiem én 
gratis te houden en het op die manier toegankelijk 
te maken. Zowel de inwoners uit de regio áls de 
muzikanten willen wij een jaarlijks terugkerende 
happening bieden die mensen samenbrengt, ver-
bindt en trots maakt.”

Secretaris Harm Smolenaers ”We hebben veel 
lokale sponsoren. Ondernemers die ons initia-
tief toejuichen en financieel ondersteunen. Maar 
ook sponsoren die in natura materialen en dien-

sten leveren. Hierdoor besparen we veel kosten. 
Daarnaast werken we met een mooie grote groep 
vrijwilligers die ons trouw helpt met opbouwen, 
bonnenverkoop, biertjes tappen en afbreken. En 
natuurlijk verdienen we aan de drankomzet op de 
festivaldagen. Met deze omzet proberen we ieder 
jaar een buffer op te bouwen om zo het festival 
ieder jaar te kunnen blijven organiseren.  Maar er 
blijft een risico. We zijn namelijk erg afhankelijk 
van het weer.”

Harm: “We zijn een regionaal festival waar veel 
topbands uit de regio spelen. Bands met een gro-
te schare fans en verrassende genres en muziek. 
Maar ook coverbands doen het goed. En omdat we 
alle faciliteiten toch hebben, bouwen we eerder 
op zodat we een extra dag kunnen toevoegen. 
Deze is dit jaar bestemd voor regionale koren. 
Waar vorig jaar de harmonieën nog prachtige 
promsconcerten verzorgden, gaan we nu de koren 
een podium bieden. Op donderdag 4 juli treden 
vier verschillende zangkoren op tijdens The Night 
of the Choirs, die garant staan voor een intieme en 
warme sfeer, met laagdrempelige hits.” 

Wat is jullie ambitie?
Rolf: “We willen een gratis toegankelijk festival 
blijven. We zouden graag zien dat ons festival een 
traditie wordt. Net als de muziekavonden tijdens 
de kermis. Ook dan treffen duizenden mensen uit 

Nederweert en omgeving elkaar op het Horeca-
plein. Dat beogen we met Raadpop ook. Een mu-
ziekweekend dat mensen bijeenbrengt met voor 
elk wat wils. We zijn een professioneel evenement 
met een professioneel podium en dito appara-
tuur in een prettige ambiance en entourage. En 
dat willen we graag voortzetten en de continuïteit 
hiervan waarborgen. Want zoals al eerder gezegd, 
muziek verbindt.”

Harm: “Op donderdag 4 juli beginnen we met 
The Night of the Choirs om op vrijdag en zater-
dag een divers en afwisselend programma neer te 
zetten. Op zaterdagmiddag is er tevens een mid-
dagprogramma voor de jeugd met in de avond-
uren enkele geweldige coverbands. Het festival 
vindt op het grotendeels afgesloten Raadhuisplein 
plaats, perfect per fiets bereikbaar en met fes-
tivalvriendelijke tarieven voor de consumpties.                                                                                                         
Dus deze dagen in juli is Nederweert ‘the place 
to be’.” 

Voorzitter Rolf sluit enthousiast af: “We vinden 
het mooi om samen met de inwoners en de onder-
nemers van Nederweert e.o. dit te organiseren. 
Nederweert verdient een (gratis) festival als Raad-
pop, groot of klein maakt eigenlijk niet uit.”  

Gratis festival Raadpop in Nederweert 
viert jubileum

Donderdag 4 juli 2019 
Night of the Choirs
19.30–20.15 u. – Aan Paol 60
20.30–21.15 u. – ZusenZo
21.30–22.15 u. – Kazoo
22.30–23.15 u. – Timeless

Vrijdag 5 juli 2019 
Showdag 1 Raadpop                                                                                            
19.00–19.30 u. – Watchin' Joe
20.00–21.00 u. – Wigg
21.30–23.00 u. – Marcel Scherpenzeel Band                                                                                                   
23.30–tot einde – BloYaTop

Zaterdag 6 juli 2019 
Showdag 2 Raadpop
13.00–17.00 uur – Middagprogramma Jeugd
18.30–19.00 uur – Scary Kids
19.30–20.30 uur – Sonic Temple
21.00–22.30 uur - Touch of Toto
23.00–tot einde – Absolutely Floyd

Meer info via: www.raadpop.nl

Raadpop in Nederweert is het enige gratis muziekfestival in de regio. Hiermee wil de organisatie breed 
maatschappelijk actief zijn in haar gemeente. “Muziek verbindt en op deze manier bieden wij veel muzi-
kanten én zangers letterlijk en figuurlijk een mooi podium”, zo stelt het bestuur. Het event viert dit jaar 
haar 5-jarig jubileum. Tijd voor een kennismaking.

Extra dag voor regionale koren

Hoe komen jullie dan 
aan het budget?

Hoe ziet jullie 
programmering eruit?

Wanneer vindt Raadpop 
precies plaats?

Bestuur van Raadpop.
V.l.n.r.: Paul van der Sande, Harm Smolenaers, Rolf Verheijen, Frank Kuppens en Jo Bouwels.
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een oorlogsgebied niet verloren gegaan. Ook al 
spreken ze nog geen Nederlands, de taal van de 
natuur is universeel. De kids liggen in een deuk 
bij het uitspreken van namen als ‘geel gerande 
watertor’ en ‘waterpissebed’!”

 Jet gaat aan de slag met de 
 vrijwilligers. Er wordt hard gewerkt 
 aan een tentoonstelling over actua-
liteiten als duurzaamheid, biodiversiteit en het 
klimaat. Jet realiseert zich dat niet iedereen 
hier meteen warm voor loopt. Daarom worden 
er concretere voorbeelden en doe-opdrachten 
gemaakt waar mensen meer feeling mee heb-
ben, zoals de ‘plastic soep’ in onze oceanen of 
het dierenwelzijn. Zo wil men juist die mensen 
die minder ‘natuurminded’ zijn ook uitnodigen 
om naar het belangrijke verhaal te luisteren.  

 Vanmiddag komen eerstejaars
 leerlingen van het Kwadrant naar 
 het NMC. Zij werken aan het project: 
‘Jong Leren Eten’, als onderdeel van de nationa-
le voedselagenda. Het heeft als doel de kinderen 

voedselvaardig maken. Ze leren er over gezonde 
voeding voor henzelf en de aarde, zodat ze zelf 
verantwoorde en duurzame voedselkeuzes kun-
nen maken.  Een van de vrijwilligers heeft een 
verleden als kok en gaat met hen de prachtige 
tuin van het NMC in. Er wordt naar kruid én 
onkruid gezocht. Van zevenblad maken ze pesto 
en van jonge brandnetel wordt thee getrokken. 
Er wordt naar hartenlust geplukt, geroken en 
geproefd. Jet spreekt haar bewondering uit voor 
de leerlingen als ze vertelt: “Er staan ook in-
secten op het menu. Meelwormen bijvoorbeeld, 
zijn perfecte vleesvervangers. Je gelooft het 
niet, maar de meeste leerlingen laten zich niet 
kennen en nemen een hap!” 

 Vanavond heeft Jet een vergadering 
 in het NMC. Er worden 
 voorbereidingen getroffen voor al-
lerhande activiteiten als workshops, lezingen 
en cursussen. Zo is er binnenkort een Imkerdag, 
een Klimaatdag, een fietstocht door Grenspark 
Kempen-Broek staat op de planning en je kunt 
deelnemen aan de 1000-soortendag. Ook staan 
er verschillende tentoonstellingen en lespro-
gramma’s rondom klimaatadaptatie op het pro-
gramma. Daarnaast is er regelmatig een ‘NMC 
Café’, de opvolger van het radioprogramma 
‘Puur Natuur’. Op interactieve wijze worden in 
een gemoedelijk sfeer gesprekken en discussies 
gevoerd over een actueel natuur-gerelateerd 
thema. Het praatprogramma wordt opgenomen 
en via diverse mediakanalen, waaronder You-
Tube en de website van het NMC Weert, uitge-
zonden.

Tenslotte wordt er nagedacht over het jaarlijkse 
teamuitje van NMC Weert. Jet: “Ons hele team 
bestaat uit echte teamplayers die voortdurend 
zorgen voor verbinding omdat ze elkaar in hun 
kracht zetten en putten uit elkaars expertise. 
Gezellig om met z’n allen op pad te gaan. Iets 
om naar uit te kijken!”

 Jet (64) stapt binnen op ‘kantoor’,
 het Natuur- en Milieucentrum 
 De IJzeren Man. Een stichtingsvorm 
onder de naam Stichting Natuur- en Milieueduca-
tie. Doelstelling van de stichting is het vergro-
ten van kennis en inzicht in de natuur en het 
milieu door middel van leerprocessen en andere 
vormen van informatieoverdracht. Daarmee pro-
beren ze zoveel mogelijk mensen te overtuigen 
van het belang van een natuurvriendelijk be-
wustzijn en een duurzame samenleving. Binnen 
het thema ‘Samen duurzaam leren en leven’, 
heeft Jet de taak activiteiten te organiseren die 
jongeren en volwassenen betrekken en onder-
wijzen in het bijdragen aan duurzame keuzes. 
Dit doet ze in samenwerking met een educatief 
medewerkster. Zij worden ondersteund door een 
club van maar liefst 80 vrijwilligers. Veel van 
hen zijn aangesloten bij een van de elf ‘groene 
verenigingen’, die gebruik maken van de ruimtes 
en middelen die het gebouw en de omgeving van 
het NMC bieden. Jet is maar wat trots op het 
team van enthousiaste en gedreven kundigen. 
“Elk jaar zorgen zij voor een zeer gevarieerd en 
uitgebreid jaarprogramma aan activiteiten voor 
onze bezoekers.”

 Vandaag ontvangt Jet samen met een
 gids van het Instituut voor 
 Natuureducatie en Duurzaamheid 
(IVN), een groep leerlingen van de KoaLaschool, 
op het AZC. Vanuit het thema ‘waterdiertjes’ 
gaan de kinderen, met een schepnetje onder de 
arm, op pad in de natuur rondom het centrum. 
Ze scheppen er de mooiste en gekste dieren uit 
het water om ze vervolgens onder de loep te 
leggen.  Jet: “Hun bewondering voor de na-
tuur is ondanks hun vlucht uit hun thuisland in 

watzoujijdoenmeteendagmet

Door Maartje Derckx
Na haar studie milieukunde is ze 
analist in het laboratorium. Ze raakt 
er gefascineerd door het proces van 
reacties op de juiste verbindingen. 
Ook nu als coördinator in het 
Natuur- en Milieucentrum De IJzeren 
Man (NMC) wordt ze nog dagelijks 
aangenaam verrast. “Of het nou gaat 
om mensen, kennis, of chemische 
stoffen in een lab, je kan geweldige 
verandering creëren, als je de 
juiste ingrediënten maar met elkaar 
verbindt.”

EEN DAG MET... Jet Joris

09:00

19:00

14:00

09:30

11:00

13:30

Door Desiré Kappert
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Mensenmensen
Hedwig en Johan hebben het ‘mensenmens-virus’. Zij hebben 
de rust en de kalmte om hun bewoners volledig in hun waarde 
te laten en te ondersteunen waar nodig. Ook weten zij 
vrijwilligers op een natuurlijke manier aan zich te binden. Zij 
stellen hun accommodatie en het schoolplein beschikbaar voor 
vergaderingen van de Dorpsraad, Meulenbuurt, Gehandicapten 
Platform en voor de zeer succesvolle koningsmarkt en 
kerstmarkt. Het stel kan altijd op medewerking van inwoners 
vanne Diêk rekenen. Hedwig: “De succesvolle jaarlijkse motorrit 
voor de bewoners is daar een mooi en goed voorbeeld van.”

Johan en Hedwig: ‘Dit is onze levensstijl’

eenhuisvertelt eenhuisvertelt

Ten dienste van…
Vind maar eens een echtpaar dat wil wonen in een zorgomgeving 
en bereid is om dag en nacht klaar te staan voor acht verstandelijk 
beperkte bewoners. Hedwig en Johan Smeets, ouders van 
een volwassen zoon en dochter, ervaren het werkelijk niet 
als belastend. Zij bieden een huiselijke sfeer met volledige 
betrokkenheid bij de bewoners. Zij gaan nooit op vakantie en 
hebben zelden een dagje vrij. Johan: “Dit is onze vakantie.” 
De deur naar hun eigen woongedeelte is open, zodat zij altijd 
bereikbaar zijn. Hedwig: “Zo doe je dat thuis toch ook?”

Eigen kamer
Iedereen mag de eigen kamer zelf inrichten, van vloer tot plafond. 
Daardoor weerspiegelt iedere kamer het karakter van de bewoner. 
Rik laat trots zijn kamer zien. 
De bewoners van het Thomashuis Ospeldijk hebben het erg naar hun zin. 
Johan: “We horen van ouders dat hun kind zo positief is veranderd sinds 
hij of zij bij ons woont. Dat is voor ons een enorm compliment. Wij doen 
dit werk met hart en ziel voor onze bewoners. Daarom willen we het nog 
lang niet hebben over stoppen. ‘Ons’ Thomashuis is onze levensstijl.”

Een typisch voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden we 
in Ospeldijk. Hier draait het niet om duurzaamheid als in energie en milieu, maar 
om het opbouwen van duurzame relaties tussen mensen met een verstandelijke 
beperking en hun omgeving. 

In 2013 zou het zestigjarig bestaan van de H. Geestschool, in 2000 omgedoopt tot 
Basisschool ’t Kienhout, worden gevierd. Zover kwam het helaas niet. Door een 
sterke daling van het leerlingaantal moest de school in 2012 sluiten. De inwoners 
van Ospeldijk wilden aan het gebouw graag een maatschappelijke bestemming 
geven. Daaraan gaf de gemeente gehoor door toestemming te verlenen voor de 
vestiging van een Thomashuis. Het sociaal betrokken echtpaar Johan (58) en 
Hedwig (57) Smeets kreeg in 2013 de sleutel. Sindsdien maken zij, samen met hun 
drie medewerkers, stagiaires en talloze vrijwilligers, er hun dagelijkse taak van om 
het hun bewoners naar de zin te maken en hen te begeleiden op hun levenswandel. 

Door Francis Bruekers

Controleramen
De kenmerkende gang is gebleven, nu voorzien van vrolijke foto’s. De vroegere 
koffiekamer waarin ook reken- en taaltoetsjes werden afgenomen, is nu een 
bewonerskamer. De originele trap naar de zolder is gebleven, maar 90° gedraaid 
en verstopt achter een deur. De typische hoge ramen aan de achterzijde van 
de school zijn gebleven, evenals een aantal van de zogeheten controleramen 
tussen de leslokalen en de gang. Het aanzien van het pand is, mede op verzoek 
van de bewoners van Ospeldijk, hetzelfde gebleven. Inclusief de raampjes en de 
buitendeuren bij de kindertoiletjes. 

Foto’s van gezelligheid
Het Thomashuis heeft een warme plek in het hart van Ospeldijk verworven. De be-
woners zijn bekend in de buurt en horen er echt bij. Hedwig: “Vaak horen we ‘Sinds 
jullie hier zijn, gebeurt er tenminste weer wat.’ We zijn met open armen ontvangen.” 
De foto’s in de gang illustreren dat en laten de talloze mooie, bijzondere en gezellige 
momenten zien. 

Thomashuis Ospeldijk

De van alles-en-nog-wat huiskamer
De centrale ruimte in het gebouw is tevens huiskamer, knutselkamer, 
ontmoetingsruimte, koffiekamer enz. Hun privé-woonkamer wordt 
gebruikt als opslagruimte, vergaderplaats voor de Dorpsraad, 
Meulenbuurt, Gehandicapten Platform en – let wel – als stemlokaal bij 
verkiezingen!

Kinderwc-tjes
De voormalige kinderwc-tjes hebben plaatsgemaakt voor een grote prak-
tische badkamer en een was- en droogruimte. Hedwig: “Soms vragen ou-
ders: ‘Hebben de bewoners geen eigen badkamer?’ Ik vraag dan of dat bij 
hen in huis wel zo is. Ons Thomashuis is als een huis voor een groot gezin, 
waar iedereen de badkamer deelt. Dat vinden wij heel normaal.”

Thomas
Het ‘Thomashuis’ ontleent zijn naam aan een jongen met de naam Thomas. Hij 
was een jongen met een verstandelijke beperking die verbleef in een instelling. De 
werkwijze in die instelling paste niet bij Thomas en zijn ouders. Daarom zochten zij 
vijftien jaren geleden naar een manier om in een huiselijke sfeer, met betrokken 
zorgprofessionals en minimale bureaucratie zorg voor hun zoon te organiseren. 
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uitgelicht

Na een bezetting van ruim vier jaar werd 
onze stad op 22 september 1944 bevrijd uit 
handen van de Duitse bezetters. Nu bijna 75 
jaar geleden. Vanuit België kwam het Engelse 
Suffolkregiment richting onze stad. Via de 
tegenwoordige Suffolkweg kwamen ze aan bij de 
restanten van wat nu de stadsbrug is. Hier begon 
de bevrijding van Weert en hier wordt straks het 
bevrijdingsfestival gehouden. 

Het evenement wordt georganiseerd door de 
stichting Gran Fiësta, de organisatie achter het 
succesvolle Weert Totaal Festival (WTF) dat af-
gelopen Hemelvaart voor de tweede keer plaats-
vond. Voorzitter Luciën Adriaens vertelt en-
thousiast: “Ik was een paar jaar geleden op een 
kleinschalig festival in het zuiden en was onder 
de indruk van de omvang en de sfeer. Toen een 
van onze organisatieleden, Gijs Wullems vorig 
jaar op een bevrijdingsfestival in Eindhoven was, 
ontstond het idee om ook in Weert een soortge-
lijk evenement te organiseren.” 

Zo gezegd, zo gedaan. Gesprekken volgden met 
gemeente, andere stichtingen en organisaties en 
enkele maanden geleden werd het licht op groen 
gezet voor dit unieke gebeuren. Luciën: “Om-
dat het 75 jaar geleden is dat onze stad werd 
bevrijd, heeft de gemeente een behoorlijke bij-
drage gedaan om het festival financieel mogelijk 
te maken. Met een subsidie van € 1,- per inwo-
ner zijn wij in staat om een bijzondere line-up 
samen te stellen en de ticketprijs zeer laag te 
houden zodat het festival toegankelijk is voor ie-
dereen. Wat dacht je van Nielson, Maan, Waylon 
en als afsluiter BLØF? We zijn bezig om daar nog 
een topper aan toe te voegen. Dus houd vanaf 
half juli onze site en Facebook in de gaten.” 
(www.bevrijdingsfestivalweert.nl of 
facebook.com/bevrijdingsfestival-weert)

Het evenement vindt plaats op zaterdag 21 
september a.s. om 13.00 uur en zal in het te-
ken staan van de bevrijding. Luciën: “We zijn in 
overleg met het Comité Herdenking en Bevrijding 
Weert over een gepaste invulling van die dag en 
zeker de dag erna. We hebben allerlei bijzondere 
plannen en gaan proberen om er daar een aantal 
van te realiseren. Zo denken we aan een Bailey-
brug over de Zuid Willemsvaart. Bij de bevrijding 
was de stadsbrug zodanig beschadigd dat deze 
niet meer gebruikt kon worden. Zodoende wil-
len we nu de stadsbrug ook ‘uitschakelen’ en de 
mensen via een militaire brug het kanaal laten 
passeren. Of een militaire watertaxi op en neer 
naar de Biesterbrug laten gaan. Militaire voertui-
gen, je kunt van alles bedenken. Je bent alleen 
afhankelijk van vergunningen en toestemmingen 
van overheden en defensie. Maar we maken er 
wel iets speciaals van.” 

Dat geldt ook voor de overgang van zater-
dag 21 naar zondag 22 september, de da-
tum van de bevrijding. Luciën: ”Het evene-
ment duurt tot 01.00 uur maar rond de klok 
van 00.00 uur willen we iets bijzonders laten 
plaatsvinden. Wat en hoe weten we nog niet.                                                                                       
Ook op zondagmorgen staan we stil bij de be-
vrijding, 75 jaar geleden. Omdat we dan toch 
beschikken over alle faciliteiten op het terrein 
gaan we voor die speciale dag ook iets organise-
ren. Een H. Mis, een herdenking, muziek en op-
tredens. In de middag komen er fietsers aan die 
vanuit Brussel naar Weert zijn komen rijden over 
de route die onze bevrijders ook aflegden.” 
  
“De kaartverkoop voor het festival is al begon-
nen. Binnen een dag waren er ruim 2500 kaar-
ten verkocht. Op het terrein is capaciteit voor 
ruim 7500 bezoekers. Inmiddels zijn er meer dan 
4000 tickets verkocht. Door de bijdrage van de 

gemeente is de toegangsprijs € 24,50. Voor fes-
tivalbegrippen is dit, ook gezien de line-up, een 
zeer lage entreeprijs”, sluit trotse Weertenaar 
Luciën Adriaens af.
Het festival is voorlopig eenmalig en keert dus 
niet jaarlijks terug.

Op het festival komt ook een VIP-area en een sky-
deck met perfect zicht op het podium. 
Dit arrangement bestaat uit een aparte area, be-
diening, drank all-inclusive, hele dag door luxe 
hapjes en 's avonds een buffet. Tickets apart te 
koop voor € 150,- per stuk. 

www.bevrijdingsfestivalweert.nl 
of facebook.com/bevrijdingsfestival-weert

Maan
16.30-17.30 uur.

 V.l.n.r.: Luciën Adriaens, Bart Groeneveld en Arthur Tullemans, 
op de festivallocatie nabij de stadsbrug.

Een nieuw evenement dat plaatsvindt in het kader van 75 jaar bevrijding. Nederlandse topartiesten op een 
historische locatie. Zie hier de ingrediënten voor het eerste bevrijdingsfestival van Weert op zaterdag 21 
september a.s. nabij de stadsbrug. Met muziek, entertainment en festiviteiten.

Bijzondere line-up op nieuw festival in Weert
22 september 2019 is Weert 75 jaar bevrijd
Door Desiré Kappert

12.00  uur
Terrein open

13.00 - 15.30 uur
Lokaal en regionaal toptalent

16.30 - 17.30 uur 
Maan

18.30 – 19.30 uur
Waylon

20.30 - 21.30 uur
Nielson

22.30 - 23.30 uur
Bløf

23.30 - 01.00 uur
Afterparty met DJ Arnoud

2726

watzoujijdoenmet

Zwerfafval is een uitwas en negatief kenmerk van 
onze huidige comfortmaatschappij dat onverschil-
ligheid en in sommige gevallen hufterigheid weer-
geeft. De onverschilligheid komt voort uit het feit 
dat het ons (te) goed gaat. Het wordt toch wel 
opgeruimd. Hufterigheid zie ik bijvoorbeeld als ik 
naar mijn werk fiets. Er ligt elke dag wel ergens een 
verpakking, verstrekt door de Mac uit de omgeving, 
op het fietspad. Uit het raam van de auto geslin-
gerd. Het is de anonimiteit die dat mogelijk maakt. 
Datzelfde ervaar ik op de school waar ik werk. Op 
het einde van de pauze staan de leerlingen op en 
laten het afval liggen zoals het er ligt. Hierop heb-
ben we al erg veel actie ondernomen, helaas met 
enkel frustraties als resultaat. Een project met 
afvalscheiding is volledig mislukt. Ook hier is ano-
nimiteit en afschuiven, ‘is niet van mij’, de reden. 
Helaas blijkt dat we dit niet kunnen oplossen door 
het gedrag te veranderen. Dit ontslaat ons overi-
gens niet van de plicht daar steeds opvoedkundig 
op te blijven hameren!
Ik zie meer in een technische oplossing: Verbied 
alle kunststofverpakkingen en vervang die door 
snel natuurlijk afbreekbare verpakkingen. Onze 
chemiereus in het zuiden heeft daar zeker oplos-
singen voor. Het is in mijn ogen ook geen goede 
oplossing maar de minst slechte.

Zwerfafval is een groot probleem in de wereld. 
Daarom is het belangrijk om ook hier in Weert al te 
beginnen daar iets aan te doen. Bijna alles wat je in 
de supermarkt koopt, is in plastic verpakt. National 
Geographic laat ons weten dat 91% van dat plastic 
niet wordt gerecycled. Hier moet toch een oplos-
sing voor zijn. In Thailand hebben ze er een gevon-
den. Daar worden bananenbladen gebruikt in plaats 
van plastic. Dit idee gaat het plastic verbruikt in 
Thailand sterk verminderen. 
Ook vind ik het idee van boetes heel goed. Als 
zwerfafval niet serieus wordt genomen dan zal er 
nooit iets veranderen. Dit besef moet al op jonge 
leeftijd beginnen. Het is belangrijk dat jongeren 
begrijpen wat er met de aarde gebeurt, en dat zij 
snappen dat zij hier ook invloed op kunnen hebben. 
Je bent nooit te jong om voor verandering te zorgen! 
Een duidelijk voorbeeld hiervan is Greta Thunberg 
uit Zweden. Ze is pas 15 jaar en heeft met haar 
acties heel veel indruk gemaakt op scholieren over 
de hele wereld. 
Om ervoor te zorgen dat mensen in Weert, jon-
geren en ouderen, weten dat het belangrijk is om 
zwerfafval op te ruimen vind ik het een goed idee 
om maandelijks een grote groep te vormen en dan 
samen zwerfafval op te ruimen. 

    Zwerfafval 
in Weert of Nederweert?

watzoujijdoenmet

Door Ton Adriaens      

Op een ANWB-affiche uit 1900 staat: Laat niet, als 
dank voor ’t aangenaam verpoozen, d’n eigenaar 
van ’t bosch de schillen en den doozen. Dat was 
nog in de tijd van de grote 3 R’s: rust, reinheid 
en regelmaat. Tijdens de vele natuurwandelingen 
bespeur ik nauwelijks nog zwerfafval. Soms word 
ik tot mijn grote ergernis verrast door een clan-
destiene storting van huisvuil of grofvuil. In dit 
vuilrijtje past ook de term zwerfvuil. Veroorzakers 
ervan noem ik liever zwerfvervuilers dan zwerf-
afvallers. Zwerfvervuilers blijken vooral actief 
te zijn in woongebieden en langs wegen. Namen 
van zwerfvervuilers ken ik niet. Wie zijn het en 
waarom?  Kennen ze dan niet de minimale levens-
duur van al die troep? Weten ze dan niet dat die 
kan oplopen van minimaal 1 jaar tot oneindig? Ne-
derland Schoon zet zich via plaatselijke acties in 
om heel Nederland schoon te houden. Eind 2020 
wordt er volgens een afspraak tussen de overheid 
en het bedrijfsleven via recycling gestart met een 
reductie van 70 tot 90% van de hoeveelheid kleine 
flesjes in het zwerfvuil. Hiervoor zullen allerlei 
soortige bedrijven worden ingeschakeld. Dat is 
een goede zaak. Maar ook als een betrapte zwerf-
vervuiler een taakstraf krijgt bij een plaatselijke 
actie van Schoon Nederland.  

Wim Kiggen (59) Tungelroy, docent, 
voorzitter Crescentia 

Jan Vaes (71) Nederweert, fervent wandelaar 
in natuurgebieden in Midden-Limburg 

en aangrenzende regio’s

Megan Comyns (17) Weert, 
scholiere international baccalaureate

Jaarlijks wordt wereldwijd ongeveer 311 miljoen ton plastic gemaakt. Per minuut komt er echter één volle vrachtwagen plastic in onze oceanen. Omdat 
we elk jaar meer plastic produceren bevatten onze oceanen in 2050 meer plastic dan vis. De grootste veroorzaker van die plastic soep is zwerfafval 
vanaf land.
Alleen al in de Stille Oceaan ligt 80 miljoen kilo plastic.  De Nederlander Boyan Slat probeert nu binnen vijf jaar de helft hiervan op te ruimen.
Maar dat is allemaal achteraf. We moeten zwerfafval aan de voorkant tegengaan.  We kunnen recycling op een hoger plan proberen te tillen of net als 
in de Chinese hoofdstad Beijing hoge boetes uitdelen voor spugen en rotzooi achterlaten op straat. 
De Europese Commissie wil een verbod op plastic borden en bestek, wattenstaafjes, rietjes en roer- en ballonstaafjes. Maar wat heeft het voor zin als 
ik een rietje weiger in een restaurant? Het probleem ligt uiteindelijk bij de grote bedrijven en hun bereidheid om plastic producten en verpakkingen 
te vervangen door meer duurzame materialen.
Toch zouden we zelf, in Weert en Nederweert, initiatieven kunnen ontwikkelen om zwerfafval tegen te gaan. Je ‘plastic footprint’ bewust verminderen. 
Het goede voorbeeld geven, opruimacties op school of in de eigen buurt starten. Goed voorbeeld doet goed volgen. De oceaan krijgen we vanuit deze 
regio niet schoon, wel onze eigen wijk of stad.
Ideeën? Ja graag!

MVO-MILIEU
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Het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’ duikt overal op. Het is een term die organisaties gebruiken voor het 
gezond, ontwikkeld en vooral werkend houden van medewerkers. Feit is dat iedereen langer moet blijven 
werken. Daarom stelt de overheid voorwaarden aan werkgevers om medewerkers ‘werkfit’ te houden. 
Anders gezegd: werkgevers moeten hun medewerkers met behoud van gezondheid en welzijn in staat 
stellen om gezond te kunnen werken. En niet alleen nu: de huidige werkgever moet ervoor zorgen dat een 
werknemer – indien nodig - ook bij een volgende baan aan de slag kan. 

Overheid, werkgever én werknemer zijn erbij gebaat! conciërge bij een bedrijf plaatst waarvan blijkt 
dat dit een perfecte kandidaat is voor een func-
tie in dat bedrijf. De medewerker van Blankers 
Schoon krijgt een arbeidscontract bij die werk-
gever aangeboden. Onze opdrachtgevers voldoen 
hiermee mogelijk aan de Participatiewet en kun-
nen hierbij openstaande vacatures invullen. Zij 
hebben de juiste kandidaat gevonden en de me-
dewerker zelf voelt zich gewaardeerd. Die waar-
dering draagt dan weer bij aan de werkvreugde 
en het gevoel van belang te zijn. Kortom, onze 
missie: ‘Dankbaar Werk’.”

Blankers Schoon: ‘Ook als commercieel bedrijf 
nemen wij onze verantwoordelijkheid om men-
sen te laten doorstromen naar de baan die 
perfect bij hen past.’ 

Milou Houtman: ”Inderdaad. Zo zien wij dat bij 
LOKET3 ook! Het gevoel gewaardeerd te worden, 
van belang zijn … Dat doet zoveel meer voor een 
kandidaat dan alleen arbeidsvreugde brengen! 
Als re-integratiespecialist en jobcoach werken 
wij veel in opdracht van het UWV en gemeenten. 
Werkfit maken en houden en ondersteunen naar 
passend werk staat bij ons centraal. Hoe wij dat 
doen? We doorbreken de keukentafelgesprekken 
en brengen kandidaten in beweging. De verbin-
ding tussen onderwijs, Loket3 en het bedrijfs-
leven is zeer dynamisch. Vroegtijdig betrokken 
zijn om een naadloze overgang van school naar 
werk te ondersteunen. Het praktijkonderwijs kan 

ons benaderen met de vraag om een schoolver-
later verder te begeleiden van stage naar werk. 
Onze jobcoaches begeleiden kandidaten met een 
afstand tot de arbeidsmarkt op de werkvloer. 
Vanuit de voorziening jobcoaching (UWV) wordt 
zowel de werknemer, de werkgever en de sociale 
(werk) omgeving ondersteunt.  Met de juiste be-
geleiding, creatieve oplossingen voor praktische 
problemen en persoonlijke ondersteuning kun-
nen kandidaten met een afstand tot de arbeids-
markt wel deelnemen aan het arbeidsproces. Dat 
creëert waarde en betekenis; voor de kandidaat, 
de directe omgeving en voor de bedrijven die ar-
beidsplaatsen creëren. Wij ervaren dagelijks wat 
het met iemand doet om maatschappelijk te par-
ticiperen. Als je werkt, tel je mee!”

Patrick Idema: “Iedereen kan contact opnemen 
met LOKET3” Wij gaan geen enkele ondersteu-
ningsvraag uit de weg. Maatwerk staat voorop. 
Van participatie interventie, naar bevorderen 
maatschappelijke interventie naar Werkfit Ma-
ken. De jobcoach van Loket3 helpt je om de 
afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en je 
voor te bereiden op een nieuwe start in nieuw 
werk. In ons werk is het belangrijk om samen 
te werken met partners, werkgevers en andere 
zorgaanbieders om elkaars expertise te benut-
ten. In de kern komt het altijd op hetzelfde neer: 
LOKET3 begeleidt mensen. Werk staat hierbij 
centraal maar succesvol ‘aan het werk gaan’ 

gaat pas als alle (persoonlijke) moeilijkheden 
van tevoren gestabiliseerd zijn. Wanneer we je 
écht hebben leren kennen, weten waar je talent 
ligt, rekening houdend met je belastbaarheid, 
dan pas kan iemand succesvol ingezet worden en 
deel gaan uitmaken van een team van collega’s. 
En ‘ergens bij horen’ voegt niet alleen arbeids-
vreugde toe! Het vinden van een passende baan 
is een eerste succes. Daarna begint de volgende 
fase, waarin je jezelf in het werk gaat ontwik-
kelen. Je wordt ondersteunt op je werk en hoe 
je je leven kunt organiseren rond je werk. Uit-
eindelijk kun je na een traject bij Loket3 je werk 
zelfstandig en duurzaam blijven uitvoeren, al kun 
je natuurlijk altijd bij je jobcoach en werkgever 
terecht met vragen, of als er eens een probleem 
of onduidelijkheid is.”

Milou Houtman: ‘De mens eerst centraal zetten 
en ervoor zorgen dat alle obstakels die werken 
bemoeilijken, weggenomen zijn. Pas dan kan 
re-integreren of jobcoaching succesvol zijn en 
wordt het doel duurzaam inzetbaar bereikt!’ 

Ruud Danklof: “Heb je als werkgever ‘duurzame 
inzetbaarheid’ nog niet in je bedrijfsgenen zit-
ten, dan loont het de moeite om je hierover te 
laten informeren. Vooral als er in jouw bedrijf 
veel openstaande vacatures zijn of als je ver-

Door Joke van der Mast

‘Gezond en vitaal aan het werk blijven’

Martijn van den Heuvel: “De gemeente zorgt er-
voor dat mensen die een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt via Werk.Kom – ons re-integratiebu-
reau – aan het werk kunnen. Maar niet alleen die 
groep heeft onze aandacht: de gemeente Weert 
buigt zich samen met ondernemers en het onder-
wijsveld over dezelfde vraag. ‘Hoe houd ik mijn 
medewerkers vitaal én ook hun kennis en kunde 
up-to-date voor toekomstig werk?’ Wekelijks ga 
ik op bedrijfsbezoek en praat met werkgevers 
en werknemers over onder andere het realise-
ren van het doel ‘levenslang leren’ en hoe zij 
‘vitaal en gezond houden’ binnen hun branche 
zien. Wij zijn er ons van bewust dat de landelijke 
Banenafspraak (banen gaan creëren bij reguliere 
werkgevers voor mensen met een arbeidsbeper-
king) voor een ondernemer een andere tak van 
sport is, naast het ontwikkelen van een bedrijf. 
Het Werkbedrijf Midden-Limburg voert de regie 

over de taakstelling Banenafspraak. Keyport 2020 
ondersteunt projecten om werknemers vitaal te 
houden. In beide zijn overheid, ondernemers en 
onderwijsveld vertegenwoordigd. Het Werkbe-
drijf Midden-Limburg en Keyport 2020 - waarvan 
ik bestuurslid ben - ondersteunt ondernemers én 
onderwijs bij het halen van afgesproken doelstel-
lingen. We moeten het écht samen doen!”

Martijn van den Heuvel: ‘Overheid, onderne-
mers, onderwijsveld: we zullen samen voor die 
duurzame inzetbaarheid van ieder mens moe-
ten zorgen.’

Ruud Danklof: ”Blankers heeft een historie van 
ruim 53 jaar, de huidige Blankers Schoon- organi-
satie is nu vier jaar onderweg en heeft 300 men-
sen in dienst. Blankers Schoon is een mensgericht 
schoonmaakbedrijf. Wij zijn meer dan een totaal 

aanbieder op het gebied van schoonmaakdienst-
verlening. Natuurlijk zijn wij een bedrijf met 
een commerciële doelstelling, maar we hebben 
direct daaronder de missie geadopteerd om men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt succes-
vol aan een baan te helpen. Wij hebben hiervoor 
ons PSO-trede 3 (< 4% aandeel medewerkers met 
afstand tot reguliere arbeidsmarkt) behaald en 
willen hierin verder doorgroeien. Kortom, wij 
zijn een leerwerkbedrijf voor diverse scholen 
en een bedrijf dat nauw samenwerkt met re-in-
tegratiebureaus en het UWV. Vooral nu er sprake 
is van veel openstaande vacatures kan Blankers 
Schoon als ‘spin in het web’ dat goed laten zien 
aan opdrachtgevers. Wij werken met een profes-
sionele medewerker Werving & Selectie en heb-
ben hierdoor geen uitzendkrachten in dienst. 
Bijvoorbeeld: het komt wel eens voor dat 
Blankers Schoon een schoonmaakmedewerker of 

gesprekinmeervoudgesprekinmeervoud

Een ‘GesprekinMeervoud’ 
met Martijn van den 

Heuvel (wethouder van 
Economische Zaken, 
Participatiewet en 

Arbeidsmarkt), Ümügül 
Tasim (teamleader 

Participatie gemeente 
Weert), Ruud Danklof 

(ondernemer en werkgever 
Blankers Schoon), Jamie van 
der Bruggen, (HR-manager 

Blankers Schoon), Milou  
   Houtman en Patrick Idema   
  (re-integratiespecialisten 
    en jobcoaches LOKET3).
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seniorenweetjes

Jokken mag niet!

mensendingen

Weert Magazine is het blad dat verbindt. In deze column wil ik gelijkge-
zinde (on)gelovigen verbinden maar ook potentiële kerkverlaters waar-
schuwen. Wil je je uitschrijven uit de Katholieke Kerk? Vertrouw dan niet 
op de kerkelijke vertegenwoordigers. Terwijl ze de gelukzalige blik van 
een Rubens-engel opzetten kunnen ze met de  arrogantie van een Trump 
of een Baudet de meest bizarre opvattingen verkondigen. Én … er zijn 
erbij die jokken!

Voor de duidelijkheid even de feiten op een rij:
In maart 2010 heb ik mij laten uitschrijven als lid van de Rooms-Katho-
lieke Kerk. Dat moest gebeuren bij de parochie waar je was gedoopt. Ik 
schreef een keurig briefje naar het betreffende parochiekantoor en enige 
tijd later stond er een vooraanstaand vertegenwoordiger van de katho-
lieke kerk bij mij aan de deur. We gingen uitgebreid in op de motivatie 
voor mijn uitschrijving: structureel seksueel misbruik binnen de kerk, 
opvattingen over homofilie, echtscheiding, aidsbestrijding, verbod op 
condoomgebruik,  financiële malversaties in het Vaticaan, alles kwam 
voorbij, maar het gleed van hem af als wijwater van een priesterhand. 
Hij bleef zich stoïcijns bedienen van teksten als: ‘God heeft de vrouw 
voor de man geschapen’, ‘In elke mand zit wel een rotte appel’, ‘Voor 
zowel hongersnood als aidsbestrijding in Afrika is geboortebeperking 
middels periodieke onthouding een geschikt middel’. Ik werd voor 
honderd procent bevestigd in mijn oordeel over de Katholieke Kerk. De 
bevestiging van mijn uitschrijving bestond slechts uit een kopie van mijn 
eigen brief waarop  ‘uitgeschreven’ was gepend en die was voorzien van 
een handtekening.

In februari van dit jaar las ik in De Limburger dat lokale kerken niet 
altijd even zorgvuldig omgaan met uitschrijvingen. Potverdorie, het zal 
toch niet waar zijn? Meteen een mail gestuurd naar het SILA, de Stich-
ting Interkerkelijke LedenAdministratie. Ik bleek in het SILA-bestand nog 
steeds geregistreerd te staan als lid van de Rooms-Katholieke Kerk. ‘Het 
SILA heeft echter een louter administratieve functie en u moet zich tot 
uw kerkgenootschap of plaatselijke parochie wenden om desgewenst 
ook uw registratie als kerklid te beëindigen.’ Nondedju, dan ook nog 
een mail naar het IPAL, de ledenadministratie van de Rooms-Katholieke 
Kerk. Ook daar was niets bekend over mijn uitschrijving. Reactie van een 
medewerkster van dit Interdiocesaan Platform Automatisering en Leden-
administratie: ‘Het lijkt erop dat ze u destijds niet geholpen hebben met 
uw vraag. U staat nog steeds ingeschreven. De parochie dient voor de 
uitschrijving te zorgen en u te voorzien van een bevestiging.’ En die heb 
ik, maar hij strookt niet met de feitelijke waarheid. 
Is dit gesjoemel, valsheid in geschriften, bedrog, fopperij, fraude, mislei-
ding, oplichterij, nep, 
verlakkerij, voor-
de-gek-houderij? 
Kiest u maar. Ik 
hou het op jok-
ken. En jokken 
mag niet! Is het 
achtste gebod 
niet ‘Gij zult geen 
valse getuigenis 
afleggen’?
Met aan zekerheid 
grenzende waar-
schijnlijkheid durf 
ik te stellen dat 
ik niet de enige 
ben die bela-
zerd is. U bent 
dus gewaar-
schuwd.

Ton 
Adriaens

PREMIUM SERIES

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

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

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

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

NEW DEFINTION OF 
URBAN LEGEND

Kom 6 en 7 mei 
naar de opstapdag 

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

Openingstijden:
Zaterdag 6 mei: 9.00-17.00u.

Zondag 7 mei: 11.00-16.00u. Opstapdag 

6 en 7 mei

PERFORMANCE SERIES

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

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

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

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

EXPERIENCE WHAT 
PERFORMANCE 
FEELS LIKE.
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Maak nu 

een 
proefrit

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

moderndesign

nieuwekleuren

stilletechnieken

Eind 12 b, 6034 SN Nederweert-Eind | Telefoon 0495-626995
www.green2go.nl

gesprekinmeervoud

wacht dat die er gaan komen. Met het inzetten 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
kunnen huidige vacatures wellicht snel ingevuld 
worden en je opent een nieuw potentieel om de 
juiste kandidaat te vinden. Met het oog op de 
snelle ontwikkelingen wat technologie betreft, 
moet je als ondernemer ook proactief zijn om 
jouw mensen hiermee te kunnen laten werken in 
de toekomst!” 
Ümügül Tasim: “Inderdaad! Gezien de krapte op 
de arbeidsmarkt moeten we samen nieuwe invul-
lingen vinden van huidige en toekomstige vacatu-
res. Samen moeten we ervoor zorgen dat oplei-
dingen aansluiten op de vraag uit de markt. Ook 
dienen huidige werknemers tijdig bijgeschoold te 
worden anders heb je bij een ouder personeels-
bestand nog een ander probleem. Daarom denkt 
de gemeente Weert actief mee en zitten wij aan 
tafel bij alle betrokken partijen. De overheid kan 
dit namelijk niet alleen! Voor ondernemers is 
Konnekt’os het MVO-platform waar deze informa-
tie met elkaar wordt gedeeld en voor een quick-
scan van plaatsingsmogelijkheden van arbeidsbe-
perkten kan Werk.Kom juist veel betekenen.”
Jamie van der Bruggen, (HR-manager Blankers 
Schoon): “Stel je hebt een baan en je komt - 
door wat voor redenen dan ook - in de schulden 
terecht. Of je zit met een ziek familielid. Al dit 
soort zorgen kunnen ertoe bijdragen dat je niet 
goed in je vel zit en op den duur kunt uitvallen 
op je werk. Met welke lastige vraag iemand ook 
zit: de werkgever is erbij gebaat dat iemand niet 
langdurig uitvalt. Ook dit is ‘duurzaam werken’. 
Dus – hoe moeilijk het ook soms is – práát met je 
werkgever voor het te laat is! Je werkgever kan 
je verder helpen of doorverwijzen.” 

Jamie van der Bruggen, (HR-manager Blankers 
Schoon): ‘Heb je zorgen waar je werk onder 

dreigt te gaan lijden? Praat erover! Een HR-
medewerker kan je helpen met het vinden van 
oplossingen.’

Martijn van den Heuvel: “De gemeente Weert 
heeft armoedebestrijding hoog op de agenda 
staan. Werkenden kunnen hier een beroep op 
doen als er financiële problemen (dreigen te) 
komen. Onlangs hebben wij met werkgevers de 
‘Moedige Dialoog’ gevoerd en met elkaar bespro-
ken wat het een bedrijf kost als je niet goed voor 
je personeel zorgt. Dat gesprek wilden wij als 
gemeente aan de ‘voorkant’ voeren. Er kwamen 
verfrissende ideeën boven tafel van onderne-
merszijde.”
Ruud Danklof: “Laatst hadden wij iemand die 
door de terugbetaling van toeslagen aan de Be-
lastingdienst in de problemen was gekomen. Zijn 
bewindvoerder nam contact met ons op en wat 
eerst een negatieve insteek was, kreeg een po-
sitieve wending. Blankers Schoon gaat nu samen-
werken met deze bewindvoerder zodat wij onze 
mensen goed kunnen helpen én voorkomen dat 
ze uitvallen. Een gevolg van de ‘Moedige Dialoog’ 
was dat samenwerkende werkgevers een schuld-
hulpverleningsfonds in het leven riepen om direct 
te kunnen helpen!” 

Ook persoonlijke vragen over ‘duurzame in-
zetbaarheid, armoedebestrijding (ook voor 
werkenden), schuldhulpverlening en anders-
zins stel je via www.weert.nl/devraagwijzer.

Martijn van den Heuvel: “De boodschap is: heb 
je als werknemer een vraag? Stel hem dan! En als 
je werkgever of HR-medewerker een brug te ver 
is, neem dan contact op met de gemeentelijke 
Vraagwijzer of een jobcoach/ re-integratiespeci-
alist als LOKET3. Er zijn zoveel mogelijkheden om 

te voorkomen dat iemand langdurig, om wat voor 
reden dan ook, uitvalt. Talloze mogelijkheden 
om bij te scholen bijvoorbeeld. Alleen vragende 
mensen zijn te helpen. Als wethouder wilde ik 
daarom naast Economische Zaken de portefeuille 
Participatie ook op mij nemen want beide liggen 
zo ontzettend dicht bij elkaar! En alleen geza-
menlijk kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen 
vitaal, gezond en met plezier naar zijn of haar 
werk kan blijven gaan. Dat draagt alleen maar bij 
aan ieders – DUURZAME - levensvreugde!” 

Die laatste uitspraak wordt instemmend 
bevestigd door de zes tafelgenoten. 

Milou Houtman & Patrick Idema, 
re-integratiespecialisten en jobcoaches LOKET3. 

www.loket3.nl

Martijn van den Heuvel (wethouder van Economische Zaken, 
Participatiewet en Arbeidsmarkt),

 Ümügül Tasim (teamleader Participatie gemeente Weert)
www.weert.nl/devraagwijzer

Jamie van der Bruggen, HR-manager Blankers Schoon,
Ruud Danklof -  directeur Blankers Schoon 

www.blankersschoon.nl
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MAAIEN ZONDER MOEITE

ACCUGRASMAAIERS
VAN STIHL

Nieuw
IN ONZE SHOWROOM

INTRAK BV
Roermondseweg 85
6004 AR  Weert
0495 535 612
www.intrak.nl
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Welkom in het gezelligste
theater van Limburg!
Tickets via munttheater.nl/agenda 
of 0495-513575

 Gezellig samen meezingen tijdens onze theaterconcerten!

Volg ons:

Bezoek gezellig samen een mooie voorstelling 
in het nieuwe theaterseizoen!

DONDERDAG 24 OKTOBER 2019
The Fortunate Sons
A tribute to Creedence Clearwater Revival

VRIJDAG 1 NOVEMBER 2019
Tim Akkerman sings The Boss
Tim Akkerman & band

ZONDAG 3 NOVEMBER 2019
Jan Keizer & Anny Schilder
The Grande Finale

DONDERDAG 14 NOVEMBER 2019
The Stones vs The Beatles Battle
Het verhaal, de hits en de vete

VRIJDAG 29 NOVEMBER 2019
List, Shaffy & Piaf
Renée van Wegberg zingt!

ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020
The Rocket Man
A tribute to Elton John

 Gezellig samen lachen!

WOENSDAG 13 NOVEMBER 2019
Lenette van Dongen
Paradijskleier

WOENSDAG 11 DECEMBER 2019
Max van den Burg
Paasbest

ZATERDAG 30 MEI 2020
Martijn Koning
Koning van de toekomst

Gezellig samen genieten van artistieke pareltjes!

DINSDAG 17 DECEMBER 2019
A very Släpstick Christmas
Släpstick (voorheen de Wëreldbänd)

DONDERDAG 6 FEBRUARI 2020
Ellen ten Damme
Casablanca

BESPAAR 

€ 10,-
... en beleef 3 
onvergetelijke 
avonden!

THEATERSERIE
Girls Night Out

munttheater.nl/girlsnightout
DINSDAG 17 DECEMBER 2019
A very Släpstick Christmas
Släpstick (voorheen de Wëreldbänd)

Neem mee bij 
  de Theaterkassa!


