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inhoudsopgaveinhoudsopgave
“Jarenlang werkte ik met liefde en vol overgave in de hotellerie. Ik maakte 
lange dagen maar voelde mij daar als een vis in het water en was er-
van overtuigd dat er geen mooier beroep bestond dan dat. Via mijn man 
kwam ik in aanraking met de uitvaartbranche, en toch zoekend naar een 
nieuwe uitdaging was de overstap naar Crematorium Weerterland een 
jaar geleden een feit. 
Er blijken veel overeenkomsten te bestaan tussen de hotellerie en het 
werk in een crematorium: iedere dag is anders en samen met een gemo-
tiveerd team zet je alles op alles om ervoor te zorgen dat de dag goed 
verloopt. Natuurlijk is de emotie die de werkplek met zich meebrengt ver-
schillend; een weekendje weg brengt andere emoties met zich mee dan 
een uitvaardienst of een koffietafel. Maar het idee dat veel mensen heb-
ben bij mijn werk als een omgeving waarin alleen maar tranen vloeien, is 
ook niet helemaal juist. Vanzelfsprekend is er verdriet, maar vooral tijdens 
de koffietafel mag er zeker ook gelachen worden. De spanning is er dan 
vanaf; de ontspanning komt langzaamaan weer terug.” 

“Ik vind het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt: uiteraard de nabe-
staanden, maar zeker ook de medewerkers van de uitvaartonderneming. 
Iedere uitvaart is een soort co-productie tussen onderneming en crema-
torium; een goede sfeer is daarin cruciaal. 
Aan het eind van een koffietafel loop ik vaak met de directe nabestaanden 
mee. Als zij tevreden zijn en zeggen dat alles naar wens is verlopen en het 
precies in nagedachtenis is gegaan van de overledene, dan geeft mij dat 
de meeste voldoening.”  
Britta Regterschot - Lamers
Medewerkster Crematorium

“De hotellerie en het werk in het crematorium 
hebben meer overeenkomsten dan ik dacht.”

0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl
informatie@crematoriumweerterland.nl
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Hoogveldstraat 16 - Weert
T. 0495 - 53 48 19
www.buco-wooncentrum.nl

MEER DAN ALLEEN
MOOI WONEN 2e 

KERSTDAG
OPEN 
13.00 - 17.00 UUR

Hoekbank Horta in stof 2995.-

Bank Tygo 3,5 zits in leder 2675.-

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

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

GRATIS 
KARPET*

BIJ AANKOOP 
VAN UW 

ZITMEUBEL

Gratis* 
All in House 
service op uw 
zitmeubel.

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

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

15% introductie korting op de gehele slaapcollectie!!

zondag 
26 mei 

13.00-17.00 u.
OPEN



Paul schreef en fotografeerde motorverhalen. 
Gewapend met audiorecorder, schriftje, 
pen en camera reisde hij op de motor de 
afgelopen twee jaren door heel Nederland. 
Om dat ene spannende, emotionele, bizarre of 
humoristische motorverhaal vast te leggen. 

Paul is een selfmade man en perfectionist. 
Het totale project heeft hem tig uren gekost. Hij 
had de volledige regie van het boek en alles wat 
daarbij hoorde. Het begon met het leggen van 
contacten met motorfanaten, soms getipt door 
deze of gene. Vervolgens kilometers vretend op 
de motor, interview houden – waar een journalist 
dat in één uur doet, nam Paul daar soms een hele 
middag of avond voor – en terugreizen. Daarna de 
totale audio afluisteren en verwerken tot tekst 
(“Kost wat tijd, want ik type met twee vingers”), 
herlezen, redigeren, terugleggen bij de geïnter-
viewde, laatste redactieslag er overheen et voi-
là. Een verhaal klaar. En dat tenminste 21 maal, 
want enkele interviews haalden het boek niet. 
Vervolgens ‘eventjes’ een crowd funding actie 
opzetten - die overigens zeer succesvol werd, 
het boek vormgeven, de foto’s bewerken, de kaft 
ontwerpen, 540 boeken met linnen kaft hand-
matig bedrukken, pakpapier handmatig bedruk-
ken. En passant nog een bijpassend biertje laten 
brouwen met de voor meerderlei uitleg vatbare 
naam ‘Uitlaatklep’, en tot slot een geslaagde 
boekreleaseparty organiseren bij het Brouwpo-
dium in Den Bosch. Paul: “Ik noem het klein ge-
luk als alles samenvalt. Noem bijvoorbeeld het 

verhaal over Co Appelman (alias Co Eenbeen). Hij 
verloor een been bij een motorongeluk. Uiteinde-
lijk rijdt Co mét prothese weer op de motor. Die 
wilskracht en persoonlijke overwinning bewonder 
ik. Het raakte me diep dat hij bij mijn boekpre-
sentatie was!”
Vergeet niet dat Paul een fulltimebaan heeft, ge-
trouwd is en twee tienerdochters heeft. Al met al 
een druk baasje. Met vroeg opstaan en laat naar 
bed creëert hij ‘tussenuurtjes’ waar hij verhaal 
haalt, want dat is de titel van zijn boek: Paul 
haalt Verhaal. 

“Stilzitten kan ik niet”, is het eerste wat Paul 
me vertelt tijdens dit interview. “Wat ik gedu-
rende het proces heb geleerd, is de aandacht 
erbij houden. Dat vind ik soms moeilijk. Mijn ge-
dachten schieten altijd alle kanten op. Een ver-
haal schrijven vraagt echter focus. Toen ik aan 
het eerste verhaal begon, schreef ik te veel op, 
met allerlei bijvoeglijk naamwoorden en herha-
ling van woorden. Ik heb echter geleerd dat het 
gaat om de details die het verhaal maken in com-
binatie met de foto. 

Er is niemand geweest die niet mee wilde wer-
ken aan het boek. Ze zijn allemaal motorgek en 
ze willen hun verhaal vertellen. Ik ben overal met 
enthousiasme ontvangen en dat inspireert. Vaak 
hadden ze zelfs nog een leuk idee of een tip waar 
ik wat mee kon. Van mensen die denken in moge-
lijkheden in plaats van in problemen, daar word 
ik blij van. Zo ben ik ook. 

Het talent van Paul Weekers laat zich niet zo gemakkelijk beschrijven. 
Het is namelijk geen voor de hand liggend talent. Hij bezit een enorme 
drive en drang om dingen aan te pakken, plannen uit te werken en iets 
te ondernemen. “Ik kan niet nietsdoen”, aldus Paul. Mensen die hem 
kennen, zullen dat volmondig beamen. Het is juist die eigenschap die 
hem brengt waar hij wil zijn.

Door Francis Bruekers

Of ik me nu een schrijver voel? Nee, absoluut 
niet! Schrijven naar een doel was in mijn opleiding 
onderdeel van het vak copywriting. Maar, ik ben 
eigenlijk meer van het hardop lullen. 

Mensen die mij en mijn ongedurige aard kennen, 
vragen wat mijn volgende project wordt. Daar 
hoef ik niet lang over na te denken. Kijk, jaren 
geleden toen ik mijn net gekochte motor met 
zijspan op de foto wilde zetten, vonden enkele 
kinderen in de buurt dat razend interessant. Mijn 
jongste dochtertje Gwen ging achter het stuur 
zitten. Samen met de buurtkinderen beleefde 
zij allerlei denkbeeldige avonturen op reis naar 
Verweggistan. Die fantasie en die beleving in de 
oogjes van kinderen is prachtig om te ervaren. 

Kleine kinderen vonden mij en m’n motor toen nog 
hoogst interessant. Nu, met twee puberdochters 
weet ik dat ik kritisch bekeken word. Ik ben een 
hele actieve vader, té actief soms vinden zij. Mijn 
drive en passie keert hen soms een beetje van 
mij af. Het verbaasde me dan ook geweldig toen 
de jongste mij vertelde dat zij graag met mij op 
de motor een rondreis door Ierland wilde maken. 
De aanstaande reis én die herinnering aan toen, 
zijn een mooie inspiratie voor misschien wel mijn 
tweede boek…”

Samengevat, wat is Pauls grootste talent? “Als 
je wilt, kun je alles! Mijn talent is dat ik mensen 
kan binden en verbinden. Ik stel mezelf een doel 
zonder te weten of ik wel kan wat daarvoor nodig 
is. Gaandeweg verzamel ik mensen om me heen 
die me kunnen helpen. Het boek is en blijft mijn 
product, maar zonder de mensen die mij daarbij 
gesteund hebben en soms een kick in the ass 
hebben gegeven, zou het niet zijn gelukt.”

Met het boek ‘Paul haalt Verhaal’ heeft Paul 
waarlijk zijn talent ten volle ingezet. Het is 
een goed verzorgd en prettig leesbaar koffieta-
felboek, met mooie foto’s en interessante ver-
halen. Alle informatie, inclusief hoe het boek 
te verkrijgen, vind je op facebook onder ‘Paul 
haalt Verhaal’. 

Paul haalt Verhaal
talent

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

en grootste elektrovakspeciaalzaken van Limburg. EP:Tummers 

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

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

MEGASTORE geopend in Weert, naast de Gamma. Deze megastore 

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

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

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

in de koffi ewereld of een live productdemonstratie of kookworkshop 

bijwonen.

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

dat alles perfect en vakkundig voor u wordt geregeld. Kenmerkend 

voor alle medewerkers is de grote deskundigheid en de uitge-

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

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

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

betrouwbaar!

Prachtige TV-corners
In onze Megastore in Weert hebben wij diverse TV-corners inge-
richt. In deze moderne corners treft u de mooiste en nieuwste te-
levisies aan van alle voornaamste merken, zoals Samsung, Sony, 
Philips en LG. Onze deskundige specialisten adivseren u over de 
uitgebreide functionaliteiten en eigenschappen van de modellen 
terwijl u met eigen ogen de beeldkwaliteit ervaart. Kom vooral 
eens langs om de nieuwste modellen zelf te bewonderen!

Unieke Inruilactie!
U profi teert nu tijdelijk van een unieke inruilactie bij EP:Tummers. 
Wanneer u nu uw oude televisie inlevert ontvangt u namelijk een 
enorme korting op de aanschaf van een nieuwe televisie. U ontvangt 
minimaal 300 euro inruilkorting op alle TV’s in ons assortiment vanaf 
995 euro. Zelfs als u een defect toestel inruilt! Heeft u geen zin om zelf 
met uw oude toestel te slepen? Geen probleem, wij halen het graag bij 
u op wanneer we uw spiksplinternieuwe toestel gratis bezorgen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2

NIEUW
IN WEERT!

www.eptummers.nl

NIEUW!

Unieke Inruilactie!

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

Altijd al een grotere TV, 4K TV of Smart TV gewild? Dan is dit uw kans! TV-INRUILACTIE!

Naast de 
  Gamma!

Deskundig advies bij het uitzoeken van een TV
Wanneer u op zoek bent naar een nieuwe televisie wordt u dat tegen-
woordig niet makkelijk gemaakt. Welke schermgrootte is het meest 
geschikt voor uw woonkamer? Moet u nu kiezen voor Full HD of Ultra 
HD? En wat zijn de mogelijkheden van een Smart TV? De antwoorden 
op deze vragen zijn niet altijd even eenvoudig. Gelukkig kunnen wij u 
perfect adviseren. U kunt er bij EP:Tummers altijd zeker van zijn dat u 
een professioneel advies op maat krijgt!

Minimaal €300,- inruilkorting!

“Als je wilt, kun je alles!”
bij motorrijders in den lande
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actueel

Drie dagen Bospop
Bospop blijft groeien en vernieuwen. Dit jaar is 
er een derde volwaardige festivaldag toegevoegd 
aan ons programma. We trappen vrijdag 12 juli
ijzersterk af met een scala aan artiesten die 
ook de jeugd zeker zal aanspreken: Richard 
Ashcroft, James Morrison, My Baby, Kodaline, The 
Charlatans, Matt Simons en Wille & the Bandits 
beklimmen deze eerste dag de stage. Met de 
melodieuze Indierock van Snow Patrol hebben we 
een waardige afsluiter van een eerste festivaldag 
en een fantastische opwarmer voor de twee dagen 
die volgen.  Bospop, Weert, een groene festivalwei, 
een gezellige camping met 24-uurs tent en maar 
liefst drie dagen topartiesten op het podium. 
Betere ingrediënten om de zomer te starten 
zijn moeilijk voor te stellen. Wie het typische 
Bospopgevoel nog nooit heeft meegemaakt, kan 
er eigenlijk niet om heen en moet er dit jaar bij 
zijn. De line-up van deze 39e editie is fenomenaal 
en supersterk. Met namen als Snow Patrol, Sting, 
John Fogerty, Joe Jackson, Level 42, Daryl Hall & 
John Oates, James Morrison en Skunk Anansie zijn 

de 70s,80s, 90s en zelfs de 00s vertegenwoordigd. 
Er is dus letterlijk voor ieder wat wils. 

Dat het programma aanspreekt is goed merkbaar 
in de voorverkoop. Die loopt als een trein! Voor 
de lastminute beslisser des te meer reden om niet 
al te lang te wachten met het bestellen van je 
tickets! Het zou zo maar eens te laat kunnen zijn. 

Festivalmarkt gratis toegankelijk
Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer een uit-
gebreide festivalmarkt bij Bospop. Deze is vrij 
toegankelijk voor iedereen, ook zonder Bospoptic-
ket. De festivalmarkt gaat op vrijdag 12 juli om 
10 uur open, te vinden recht tegenover het nacht-
café / de 24-uurs tent. Natuurlijk zijn er diverse 
muziekstands voor de verkoop van CD’s, DVD’s en 
talloze popmemorabilia en popmerchandise maar 
ook Indiaanse hoeden, juwelen en kunstnijverheid 
uit Zuid-Amerika, bijzondere dames- en herenkle-
ding, houtsnijwerk, sieraden en snuisterijen uit 
Nepal, India en Thailand zijn te koop. Er is ook 
een vintage shop met Westernlaarzen, sneakers, 

60-ties overhemden en meer voor een zacht prijs-
je. Natuurlijk ontbreken ook de zonnebrillen en 
zelfs de elegante regenlaarsjes voor de dames niet.

Kortom: kom Bospop beleven in 
het weekend van 12, 13, en 14 juli! 

 

De zomer begint pas echt 
                       als het Bospop is...

PROGRAMMA VRIJDAG 12 juli, 
vanaf 14.30 uur festivalterrein open.

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
15.30-16.30 uur Wille & the Bandits 
16.30-17.30 uur Matt Simons
17.30-18.30 uur My Baby 
18.30-19.30 uur James Morrisson
19.30-20.30 uur The Charlatans 
20.30-21.45 uur Richard Astcroft 
21.45-22.45 uur Kodaline 
22.45-00.30 uur Snow Patrol 

Kijk voor meer informatie op 
www.bospop.nl 

Op het moment van schrijven ligt het evenemententerrein Weert-Noord er nog maagdelijk bij. Aan de grote 
groene wei is niets te zien waaraan je kunt afleiden dat dit de locatie is waar in het tweede weekend van juli het 
festivalgeweld van Bospop weer losbarst. Achter de schermen wordt koortsachtig gewerkt om weer een gewel-
dige nieuwe editie neer te zetten. 

Door Nicky Fischer

SNOWPATROL
Kijken we naar de historie van Snow Patrol dan start die in 1994 in het Schotse Dundee 
waar o.a. Gary Lightbody optreedt onder namen als Shrug en Polar Bear. In 1997 wordt de 
naam aangepast naar Snow Patrol.

Onder de noemer Indierock timmert Snow Patrol in die tijd aan de weg. De eerste jaren 
is het vallen en opstaan, maar dat verandert in 2004 met het nummer ‘Run’ van het 
succesvolle album ‘Final Straw’. Het album wordt twee miljoen keer verkocht en krijgt 
de Ivor Novello Award. In 2005 benadert Bono de band om het voorprogramma van U2’s 
Vertigo Tour te verzorgen.

April 2006 komt het vierde album ‘Eyes Open’ op de markt met het succesvolle ‘Chasing 
Cars’ en ‘Shut Your Eyes’. Snow Patrol wordt een graag geziene wereldband, die met 
regelmaat van de klok in de periode 2004 -2008 in Nederland vertoeft. In 2008 verschijnt 
het vijfde album ‘A Hundred Million Suns’ met de wereldhits ‘Crack The Shutters’ en ‘Take 
Back The City’. Ondertussen is het duidelijk dat Snow Patrol onder de categorie stadion-
acts valt. In het najaar van 2009 is het tijd voor ‘Up To Now’ met de eerste nummer 1 hit 
‘Just Say Yes’, een song die van al het andere werk verschilt door elektronica/synthesizer 
invloeden.

2012 is het jaar waarin tijdelijk voor een break gekozen wordt. Een langdurige onderbreking 
zorgt voor de nodige nieuwe creativiteit en resulteerde dit jaar in het album ‘Wildness’.

76

Wat zou jij doen als je een miljoen wint? Uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft van alle Nederlanders (47,8 %) dit geld aan hun huis wil uitgeven. 
Natuurlijk willen we er ook leuke dingen mee doen. 20,4 % gaat van het geld liefst op vakantie terwijl 8 % het liever aan een auto besteedt. Een feestje 
kan er ook nog wel af bij 3,5%. Maar wat als je dit geld alleen mag besteden aan maatschappelijke projecten?
Toen de Notre-Dame van Parijs in brand stond, werd er door de superrijken binnen de kortste keren een miljard euro op tafel gelegd voor de wederopbouw. 
De gulle gevers struikelden over elkaars giften. Wie had de dikste portemonnee om, onder aftrek van héél veel belasting, een steentje bij te dragen 
aan het herstel van dit cultureel-religieuze erfgoed? Mooi gebaar, dat zeker. Toch kwam er vanuit de Franse gele hesjes-beweging een ander geluid: Er 
leven hier in Frankrijk héél veel mensen in armoede! Waarom is het zo moeilijk om dáár geld voor vrij te maken? Zijn stenen belangrijker dan mensen 
van vlees en bloed?
Het is weinigen gegeven om even tweehonderd miljoen te schenken. Dat is gewoon een onvoorstelbare hoeveelheid geld. Om het een beetje 
overzichtelijk te houden leg ik de vraag ‘Wat zou jij doen met een miljoen?’ voor aan drie mensen die op 26 april jl. onderscheiden werden als lid in 
de Orde van Oranje Nassau, mensen met een maatschappelijk hart dus.

watzoujijdoenmet

Stramproy kent veel verenigingen en het aantal 
vrijwilligers is uitzonderlijk hoog. Prachtige ini-
tiatieven zijn opgezet: 24 AED’s door Stramproy 
Hartsave, Stichting Leefbaarheid Stramproy, met 
‘de bus’ en ‘de fiets’, die gereserveerd kunnen 
worden door kwetsbare mensen die niet meer zelf 
voor vervoer kunnen zorgen. Initiatieven, die ver-
schillen maken voor mensen.
Met één miljoen zou ik op een mooie, centrale 
plek in ons dorp een soort dorpshuis willen openen: 
een ruimte voor iedereen, 24/7 open en beheerd 
door vrijwilligers. Een gezellige plek voor een kop 
koffie, een krantje, om er een kaartje te leggen, 
samen TV te kijken. Samen een weg zoeken op 
internet. Met een mooie grote leefkeuken, waar 
mensen samen koken, samen eten. Misschien met 
een ruimte om lekker te ‘unjeren’, even een oogje 
dicht te knijpen na het eten. Misschien zelfs met 
één of twee slaapkamertjes, waar mensen kort 
opgevangen kunnen worden, die niet alleen wil-
len/kunnen blijven tijdens de nacht. In deze tijd 
van social media lijkt contact met de medemens 
steeds gemakkelijker. De eenzaamheid bij mensen 
is echter groter dan ooit. Misschien lukt het ons 
met een miljoen, om mensen te verbinden… Om 
mensen elkaar te laten ontmoeten… Jong en oud. 
Iedereen!

Het klinkt onwaarschijnlijk, maar mocht ik een mil-
joen winnen, dan zijn er twee instanties die mij 
na aan het hart liggen: het Leger des Heils en de 
Voedselbank.
Beiden doen veel voor de armen. Er zijn er uiter-
aard nog veel meer, maar deze instanties heb ik als 
eerste in het vizier.
Het leven in Nederland wordt elk jaar duurder: alle 
prijzen en tarieven gaan telkens omhoog. Als deze 
trend zich voortzet, komen er steeds meer Neder-
landers in de problemen. Het door deze twee in-
stanties te verkrijgen miljoen zou dan ook snel als 
sneeuw voor de zon verdwijnen.
Nederland heeft veel deskundigen op allerlei gebie-
den maar echte oplossingen voor deze hulpbehoe-
venden zijn kennelijk niet te vinden (net als het 
fileprobleem: ook onoplosbaar!).

Het unieke is dat er in Nederland, één van de rijk-
ste landen van de wereld, instanties nodig zijn om 
mensen die in armoede leven een helpende hand te 
bieden. Helaas is het zo.... èn wij hebben met z’n 
allen voor dit systeem gekozen.

Waarschijnlijk zullen er mensen zijn, die een an-
dere mening hebben dan ik. Het zij zo!
En … zoals gewoonlijk blijft alles weer bij het oude.

een miljoen?
watzoujijdoenmet

Door Ton Adriaens      

Ik wens iedereen een mooi leven op een gezonde 
aarde. Met een miljoen euro zou ik dan ook gaan 
investeren in duurzame, groene energie; de zon-
ne-energie en de windenergie. Ik zou willen begin-
nen in mijn eigen omgeving. Proberen heel Weert 
duurzaam te krijgen. We zouden onze naam dan 
kunnen veranderen in “Weert, groene Van Horne 
Stad”. Als stadsgids zou ik daar dan in de toekomst 
zeker trots melding van maken tijdens mijn wan-
delingen door Weert.

Zelf kan ik zo’n groen energiebedrijf niet opzet-
ten, maar er is in Weert gelukkig al de coöperatie-
ve vereniging WeertEnergie. Die zou ik financieel 
willen ondersteunen, zodat een windpark en een 
zonnepark op korte termijn gerealiseerd konden 
worden. Tevens zou ik willen proberen om de kos-
ten voor de gebruikers zo laag mogelijk te houden, 
zodat echt alle bewoners van Weert kunnen mee-
profiteren.

Gebruik maken van deze groene energie is waan-
zinnig verstandig om ons huidige leefmilieu en dat 
van de toekomstige generaties niet verder te be-
lasten. We moeten de natuur zien als een vriend 
en niet langer uitbuiten. 

Annelies Indenkleef-Niellissen (58 jaar), 
werkzaam op basisschool De Firtel in 

Stramproy, vrijwilliger bij EHBO-vereniging 
Stramproy, schutterij Sint Catharina, 

Vluchtelingenmaatje, Stramproy bloeit en 
mantelzorger.

Carla Bronzwaer-Jacobs (54 jaar), 
vrijwilliger bij patiëntenvervoer Sint 

Jans Gasthuis, bij Theater De Huiskamer, 
coördinator Unicefloop, stadsgids/

officemanager bij de Stichting Stadsgidsen 
Weert.

Jim Overklift-Vaupelkleyn (77), vrijwilliger bij 
Open Toren Dagen Weert, Stichting Nationaal 

Indiëmonument, Bond van Wapenbroeders, Lim-
burgse Veteranendag, Fietsvierdaagse, Nacht 
van Weert, Comité Bevrijding en Herdenkingen 
Weert, tafeltje dekje en chauffeur buurtbus.



Mengelmoes, de leukste 
lifestyle- en cadeauwinkel 
met koffiebar aan de 
Muntpromenade 2 in Weert 
gaat uitbreiden met high tea en 
een kleine kaart! 

We zijn open op di-vr 
09.30-17.30u, za 09-17u en 
koopzondag 13-17u. Wees 
welkom voor de lekkerste 
koffie en gebak, versbereide 
lunch of de leukste spullen!

06 - 16 415 443 
mengelmoesweert.nl

  Altijd al gedroomd van het
           runnen van een restaurant?

Gezocht: Exploitant(en) 
voor een gedeeltelijk 
verbouwd restaurant
in de Beekstraat in Weert.
(financiering & begeleiding beschikbaar)

Interesse? 0495-561444  ● 06-54 71 44 05

inbedrijf

Werk.Kom bemiddelt mensen met én zonder af-
stand tot de arbeidsmarkt naar werk. Met op maat 
afgestemde ondersteuning groeien zij binnen de 
betrokken bedrijven uit tot de beste versie van 
zichzelf. Een geweldig pluspunt, maar in de basis 
wil iedere ondernemer een gezonde organisatie 
neerzetten. Ramon vormt geen uitzondering op 
die regel. Werkgeluk vindt hij wel cruciaal, omdat 
dit zowel de medewerkers persoonlijk als het be-
drijf in zijn geheel ten goede komt. “Ik wil breed 
en stabiel in de arbeidsmarkt staan, kansen creë-
ren en loyale mensen aantrekken die passen in het 
bedrijfsprofiel, nu en in de toekomst.”
HC Group (operatief sinds 2012) is een sterk groei-
ende speler in de internationale e-commerce. Het 
bedrijf verzorgt de distributie van webshops en 
retailers met zo’n vijfhonderd tot tienduizend or-
ders per maand. Binnen deze onderneming weet 
Ramon zijn scherp commercieel inzicht doeltref-
fend te combineren met zijn inventiviteit, ict-ken-
nis en zijn fingerspitzengefühl voor mensen.

Fingerspitzengefühl
“Waar Ramon vooral goed in is, is het kijken naar 
wat mensen wél kunnen in plaats van naar de 
eventuele beperkingen of bagage. Als iemand een 
been mist, vraagt hij wat die persoon met het an-
dere wel nog kan of kan leren”, vertelt Claudia 
Moonen voor de beeldvorming. Als manager van 
Werk.Kom heeft ze regelmatig contact met de ge-
dreven ondernemer die zichzelf duidelijke doelen 
stelt. Ook wat betreft zijn medewerkers. “Zijn 
bereidheid om daarvoor anders te kijken en te 
denken is inspirerend. Onlangs heeft hij op uitno-
diging van ons een presentatie gegeven voor onze 
kandidaten. Deze is ontzettend goed ontvangen, 
het overgrote merendeel is blijven zitten voor 
meer informatie. Dat zegt veel over Ramons en-
thousiasme. We zoeken samen telkens naar crea-
tieve oplossingen. Er zijn weinig personeelsvragen 
waarop we geen antwoord vinden. En hebben wij 
de oplossing niet zelf in huis, dan schakelen we 
met partners die deze wel kunnen bieden.” 

De krappe arbeidsmarkt verlangt van bedrijven dat zij hun horizon verbreden en niet krampachtig vasthouden aan 
(te) starre vacatureprofielen. Juist door met een open, flexibele houding het personeelsbestand op te bouwen, en 
tevens te kijken naar minder voor de hand liggende intermediairs, kan vaak een krachtig fundament gelegd wor-
den. Als daarmee dan ook nog een bijdrage geleverd wordt aan de MVO-gedachte is dat mooi meegenomen. Voor 
HC Group uit Weert is dit de normaalste zaak van de wereld. Algemeen directeur Ramon Camp heeft steevast een 
aantal medewerkers op de werkvloer die geïntroduceerd zijn door Werk.Kom, het werkgeversservicepunt en reïn-
tegratiebedrijf van gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck en Risse Groep.

Op dit moment heeft Werk.Kom voor haar kandi-
daten plaatsingen geregeld bij een groot aantal 
bedrijven in de regio. Een vijftal gemotiveerde 
mensen is aan het werk bij HC Group. Zo opent 
Jeffrey Tjia (63) iedere ochtend om 06.00 uur het 
magazijn en start met het wegzetten van ver-
voerspakketten. Verder helpt hij met het in- en 
opruimen van goederen en het orderpicken. Een 
afwisselend takenpakket en dat ervaart hij als 
heel prettig. Ook met zijn fulltime contract is 
hij erg in zijn nopjes. “Ik vind het fijn dat ik een 
baan heb. Na 24 jaar bij Roto Smeets te hebben 
gewerkt, heb ik 36 maanden thuis gezeten na een 
reorganisatie. Sinds 1,5 jaar zit ik nu hier en dat 
bevalt heel goed”, vertelt Jeffrey. “Het financieel 
onafhankelijk zijn geeft een gevoel van vrijheid en 
voldoening!”

Het gewenste resultaat
Voor Ramon heeft vooral kwaliteit prioriteit. “Ik 
vind het geen probleem om drie functies om te 
buigen naar vijf functies als dat het gewenste re-
sultaat oplevert. De regelingen en subsidies spelen 
voor mij eveneens geen rol, het gaat om de men-
sen. Soms moeten we de inzetbaarheid bijstellen, 
in samenspraak met Werk.Kom een begeleidings-
pakket samenstellen, trainingen regelen of een 
jobcoach inschakelen om op de werkvloer verbe-
teringen in performance te realiseren, maar dat is 
geen enkel probleem.”

Die range aan mogelijkheden om het beste uit me-
dewerkers naar boven te halen is essentieel. On-
bewust schept dat een sfeer van vertrouwen; bij 
werkgevers en werknemers. Bijvoorbeeld bij Dik 
Valstar (56). Een aantal maanden geleden is hij 
als Sw’er (medewerker met een indicatie voor de 
sociale werkvoorziening) gestart als magazijnme-
dewerker. “Nu zit ik voornamelijk op projecten, 
waar ik met plezier het laden, lossen en interne 
goederenvervoer verzorg. Net als Jeffrey had ik 
hiervoor een tijdje geen werk en miste vooral het 
contact met collega’s.” Dik tekent dan ook voor de 
nodige gezelligheid en maakt graag grapjes. “Het 
is af en toe lastig om mijn afspraken en werkuren 
soepel te organiseren, maar het voelt goed om 
weer ergens mijn plekje te hebben.”

Duurzame inzetbaarheid
Susan Caris, een van de zes werkcoaches van 
Werk.Kom, knikt instemmend. “Je ziet vaak men-
sen weer helemaal opbloeien. We verzorgen in 
eerste instantie de introductie en begeleiding, 
houden het overzicht en fungeren als tussenper-
soon tussen werkgever en werknemer.” Daar waar 
intensievere begeleiding nodig is dan de werkcoa-

Samen sterk voor duurzame 
inzetbaarheid, voor duurzaam sociaal 

ondernemen
Door Nicole Smolenaers
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ches kunnen bieden, werken zij samen met een 
jobcoachorganisatie, bij HC Group is dit bijvoor-
beeld Loket 3. “Als mensen echt op hun plek zit-
ten of volledig zijn gereïntegreerd, stromen zij 
regulier uit en komen op de loonlijst van de werk-
gever of een ander bedrijf. We werken allemaal 
samen aan de persoonlijke groei en ontwikkelpun-
ten van kandidaten.”

“Samen; dat is het juiste woord”, benadrukt Clau-
dia. “Samen maken we ons sterk voor duurzame 
inzetbaarheid, voor duurzaam sociaal onderne-
men. Het in hokjes denken en enkel cv’s doorspit-
ten om vacatures in te vullen, past niet meer in 
dit tijdsbeeld. Het draait veel meer om competen-
ties en talenten waarover iemand beschikt. En dat 
maakt de doelgroep veel breder en diverser dan 
mensen in eerste instantie denken.”

Meetbare kwalificaties
Om kwalificaties toch enigszins meetbaar te ma-
ken, loopt momenteel de pilot ‘Praktijkleren met 

de Praktijkverklaring’. “Doel is om mensen op een 
praktische manier weer in de leermodus te krij-
gen, ze te stimuleren om dit verder op te pak-
ken en hun kansen op langdurige deelname op de 
arbeidsmarkt te vergroten. Van statushouders tot 
kwetsbare jongeren, werkenden, kandidaten die 
een WW-uitkering ontvangen of kandidaten die al 
jaren in de bijstand zitten”, legt de manager van 
Werk.Kom uit. “De Praktijkverklaring is afgeleid 
van de kwalificatiestructuur van de ROC’s en we 
hopen binnen twee jaar alle hiaten eruit te ha-
len. Daarom is de pilot bewust klein gestart bij 
een aantal erkende leerbedrijven, waaronder HC 
Group. Na de zomer zullen we de pilot verder uit-
rollen in de regio.”

HC Group  is sowieso wars van de hokjesgeest. 
“Iedereen verdient een eerlijke kans”, aldus Ra-
mon. “En iedere medewerker heeft zijn sterke 
en minder sterke punten. De kandidaten die via 
Werk.Kom bij ons komen, zijn soms volledig inzet-
baar en hebben soms iets meer ondersteuning of 

een aangepaste werkplek nodig. Daartegenover 
staat dat de diversiteit op de werkvloer groter 
wordt en dit heeft invloed op alle medewerkers. 
Deze bijzondere groep collega’s brengt vaak on-
verwachte kwaliteiten in andere collega’s aan het 
licht en zorgt voor een goede, sociale balans.”

Meer weten over Werk.Kom? 
Neem contact op met onze accountmanagers 
Marco Vink 06-42314096 of 
Kim Hendriks 06-43844287
www.werkpuntkom.nl, info@werkpuntkom.nl.
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Vlnr: Ramon Camp, Jeffrey Tjia, Claudia Moonen, 
Susan Caris en Dik Valstar (midden).

Dik Valstar (medewerker HC Group) 
in gesprek met z’n werkcoach 
Susan Caris (Werk.Kom).



In de schijnwerpers
Als jong meisje deed ze met haar jeugdvriendinnen 
Chantal en Claudia de meidengroep LUV na. 
In de garage bij haar ouderlijk huis aan de 
Voogdenstraat. Want als één ding als een paal 
boven water stond voor de jonge Myra dan was 
het wel dat ze beroemd wilde worden. “Ik kon 
als kind uren verkleed voor de spiegel staan 
en dan beeldde ik me in dat ik een beroemde 
zangeres of actrice was”, vertelt ze lachend 
als ze eraan terugdenkt. Mooie herinneringen 
aan een zorgeloze jeugd. “Ik was een kind dat 
best graag in de spotlights stond: ik deed ballet, 
volgde zangles, zat in een koortje, speelde 
piano… en ik vond niks leuker dan ‘optreden’; of 
dat nu om een dansje op een familiefeest ging 
of meedoen aan de schoolmusical Biezjoes op 
de Philips van Horne, ik deed dat super graag! 
En dus wou ik lange tijd naar de Kleinkunst 
Academie of dergelijke. Ook had ik graag na mijn 
middelbare school een jaar naar Amerika willen 
gaan.” Maar zoals zo vaak loopt alles anders 
door gebeurtenissen waar we geen invloed op 
hebben. Als Myra net zestien jaar is, overlijdt 
haar moeder. Myra: “Dat was natuurlijk een heel 
verdrietige en moeilijke periode. Naar Amerika 
gaan, zag ik niet meer goed zitten. Veel van 

mijn jeugdige ‘ambities’ (zoals ook het beroemd 
worden) zijn toen een beetje ondergesneeuwd 
geraakt. Ik kan dat niet goed uitleggen maar alles 
veranderde toen wel.”

Antwerpen aan de Schelde
Het werd dan wel geen Amerika, toch vertrok Myra 
op negentienjarige leeftijd naar het buitenland. 
Naar Antwerpen om precies te zijn. Samen met 
haar klasgenootje en vriendinnetje Stella had ze 
hier de opendeurdag van de opleiding Vertaler-
Tolk bezocht. Ze voelde zich daar direct thuis 
en dus was de keuze snel gemaakt. “En België 
is toch ook een beetje buitenland”, glimlacht 
Myra. “Ik herinner me dat ik in het begin een 
boekje bijhield waar ik woordjes in noteerde 
die ik niet kende: ambras, goesting, nen bic, 
sjakosj…” Na twintig jaar Antwerpen woont ze 
inmiddels alweer acht jaar in Mortsel; een stadje 
zes kilometer onder Antwerpen met zo’n 25.000 
inwoners. Hier woont ze samen met haar partner 
Seppe en (om de week) met zijn dochter Trix van 
dertien. Myra: “Ik kom nog altijd heel graag in 
Antwerpen, de ‘koekestad’ zoals ze hier zeggen. 
We gaan dan meestal met de tram, met de auto 
blijf je daar beter weg. Ik blijf Antwerpen een 
geweldige stad vinden, niet te groot niet te 

Ze woont al langer in België dan dat ze in Weert woonde. Nog geen 
120 kilometer hier vandaan en toch een heel andere wereld; Mortsel 
is de woonplaats van Myra van Tuel (47). Na achtentwintig jaar klinkt 
ze echt Belgisch. Maar die veelgemaakte fout wordt door deze vro-
lijke, van oorsprong Weertse direct gecorrigeerd: “Belgisch bestaat 
helemaal niet als taal. We spreken hier Vlaams!”  

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

klein, mooie historische gebouwen, gezellige 
terrassen, heerlijk eten, geweldig shoppen…  
Het enige jammere vind ik dat Antwerpen zo 
laat in actie is geschoten om meer te doen met 
zijn rivier De Schelde. Steden aan een rivier 
hebben iets, vind ik. Momenteel zijn ze volop 
bezig aan het heraanleggen en opwaarderen van 
de Scheldekaaien. De voorbije decennia deden 
die enkel dienst als lelijke parking en dat is 
doodzonde. Als hier over een paar jaar pleintjes 
zijn, meer groen, wandelpaden, cafeetjes 
en terrasjes; dan zal Antwerpen nog mooier 
worden!”

Place to be in Mortsel
Professioneel is Myra als zelfstandig HR-consultant 
actief. En de afgelopen zes jaar combineerde 
ze dit van april tot en met september met het 
runnen van een zomerbar in Mortsel; BAR4. Deze 
was gevestigd in het Fort 4 van Mortsel; één van 
de zeven overgebleven Brialmontforten die in de 
jaren 1860-1864 rondom Antwerpen zijn gebouwd 
ter verdediging van de stad. Myra: “BAR4 
groeide in korte tijd uit tot dé plek in Mortsel en 
omstreken; op mooie dagen zat er wel duizend 
man! We organiseerden er ook tal van leuke 
events: kidsdagen met mega springkastelen, 
optredens, vuurspuwers of wat te denken van het 
EK en WK voetbal, vooral dat laatste was vorig 
jaar natuurlijk één groot feest! Het was heel 
hard werken want je bent ruim vijf maanden 
zeven dagen per week bezig. Maar het was ook 
ontzettend leuk om te doen, om zo veel mensen 

        Myra van Tuel: 
“We zouden allemaal wat liever voor 
    elkaar mogen zijn”

Seppe en Myra bij BAR4.

Myra en 
Seppe voor 
het nieuwe 
Havenhuis in 
Antwerpen.
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Ga de uitdaging aan
Een team van zo’n veertig medewerkers van een 
bedrijf uit de regio heeft vandaag hun jaarlijkse 
personeelsuitje. Ze hebben gekozen voor bewegen 
en sportief bezig zijn in de buitenlucht. Bij het 
Klimbos Weert zijn ze dan aan het juiste adres. 
Jack: “Het klimavontuur begint bij de blokhut hier 
aan de Geurtsvenweg. Na koffie met vlaai krij-
gen de deelnemers een duidelijke instructie, een 
klimgordel en een helm. Veiligheid staat natuurlijk 
bovenaan! Na de instructie ben je klaar om een 
oefenparcours af te leggen. Als dat goed gaat, mag 
je starten met parcours nummer 1.” 
Van de groep is Johan de gelukkige om als eerste 
naar boven te gaan: “Ik vind het wel een uitda-
ging, ik ben sportief aangelegd en wel benieuwd 
hoe dit zal gaan”, zegt hij terwijl hij stap voor 
stap steeds hoger klimt.

Als Tarzan tussen de bomen
Op het terrein zijn op grote hoogte vier parcour-
sen aangelegd. Deelnemers zijn bevestigd aan een 
life-line. De hoogte en moeilijkheid van ieder par-
cours is anders. Sta je in het begin nog op een 
hoogte van vier meter boven de grond, kan je twee 
hindernissen verder ineens op tien meter hoogte 
staan. Tussendoor kom je ook nog een aantal zi-
plines tegen. Dat is een kabel tussen twee pun-
ten waar je, hangend aan een katrol, vanaf gaat. 
Deelneemster Karin aarzelt niet: “Soms moet je 
niet te veel nadenken maar gewoon gaan. Daarna 
ben je trots dat je het gedaan hebt. Collega’s hel-
pen elkaar ook, trekken elkaar over de streep. Dat 
is ook teambuilding. Naast dat het natuurlijk ont-
zettend gezellig en hilarisch is”, lacht Karin.

Veiligheid boven alles
Zoals gezegd wordt hoog (letterlijk en figuurlijk) 
ingezet op veiligheid. Naast de helm, klimgordel 
en life-line krijgen deelnemers een duidelijke 
uitleg door gediplomeerde instructeurs. Jack legt 
uit: “In verband met het gebruik van de life-line 
gelden er wel een aantal restricties; je moet mi-
nimaal 1.30 meter lang zijn en mag niet zwaarder 
zijn dan 120 kg. Daarnaast moet je gekleed zijn 

om te klimmen. Dichte schoenen zijn verplicht. 
Als je jonger bent dan achttien jaar, dan dient een 
volwassenen het vrijwaringsformulier ter plekke 
te ondertekenen.” Dat laatste geldt met name 
als er kinderen gaan klimmen. Want ook voor kin-
derpartijtjes en familiefeesten is het Klimbos een 
leuke activiteit.

Zoek het hogerop
De vier parcoursen zijn los van elkaar opgebouwd 
en je hebt in totaal tweeëneenhalf uur de tijd om 
deze af te leggen. Tussendoor is gelegenheid om 
beneden, met voet op vaste grond, te genieten 
van een drankje of een ijsje. Hier zien we Johan 
die net even pauze heeft: “Ontzettend leuk om 
te doen, afwisselend en lekker bezig op zo’n hoog 
niveau! Boven in de bomen heb je een heel ander 
perspectief. Prachtig uitzicht. ‘Toch nog hogerop 
geklommen binnen het bedrijf’ grapten de col-
lega’s al onder elkaar,” vertelt Johan enthousiast. 
Maar hij heeft geen tijd meer om verder te pra-
ten. Er wacht nog één parcours op hem als laat-
ste uitdaging vandaag. Jack: “Niet iedereen durft 
het aan om de hoogte in te gaan. Daarom bieden 
we ook een aantal andere activiteiten zoals een 
GPS-tocht, waterskiën of teambuilding. Voor dat 
laatste ga je als team, onder leiding van een in-
structeur, met een aantal spellen aan de slag. Ook 
is het mogelijk om een aantal activiteiten te com-
bineren.”

Inwendige mens
Al dat klimmen en zippen in de buitenlucht maakt 
natuurlijk hongerig. Na afloop wacht alle deelne-
mers een heerlijke BBQ onder in het bos. Jack: 

Lopend door het prachtige 
recreatiegebied de IJzeren Man 
heb je kans de mooiste vogeltjes 
tegen te komen. Tegenover 
kinderboerderij het Hertenkamp 
kan je zelfs hele vreemde vogels 
spotten; hoog in de bomen zie je 
dames en heren met knaloranje 
helmen, onder luid gegil en 
gelach, een parcours tussen 
bomen afleggen. We treffen 
eigenaar Jack Hermans van het 
Klimbos Weert terwijl de laatste 
deelnemers moed verzamelen om 
de hoogte in te gaan.

“Ook daarvoor kunnen we zorgen; van BBQ tot een 
buffet; in overleg met de klant kijken we wat de 
wensen zijn. Daar bieden wij een passend arran-
gement bij.” 
Aan het einde van de dag zien we Johan en Karin 
nog even terwijl ze genieten van hun hamburger. 
Karin vertelt enthousiast: “De adrenaline en de 
kick die je voelt als je op een hoogte van acht 
meter tussen twee bomen hangt is geweldig, kan 
ik echt iedereen aanraden!”

Gewoon doen!
Reserveren voor het Klimbos kan heel gemakkelijk 
online via www.klimbosweert.nl. Voor een groep 
bestaande uit meer dan 16 personen is het ook 
mogelijk om buiten de reguliere openingstijden te 
komen. Bel dan even met Jack Hermans op tele-
foonnummer 0495- 543854. 

  Klimbos Weert:  
   Adrenaline-kick   
hoog in de bomen
Door Monique van den Brandt

Geurtsvenweg 8, 6006 SN Weert
0495 543854

www.klimbosweert.nl
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wegvanhier

een beetje vakantiegevoel in eigen stad te geven.” 
Als Myra praat over die tijd, dan merk je dat daar 
haar hart ligt. Ze vertelt enthousiast verder: 
“Het mooie aan de horeca/hospitality-sector is 
eigenlijk iets heel simpels; mensen gewoon een 
leuke tijd bezorgen. Het direct contact met je 
klanten, het organiseren van allerlei activiteiten 
en events, het samenwerken met een heel team 
van jonge mensen: die zaken geven mij instant 
voldoening." De keerzijde van de medaille was 
dat het soms fysiek best zwaar was. Myra: “Zeker 
vorige zomer toen we een heel WK-dorp hadden 
georganiseerd en de Belgen maar bleven winnen! 
Twee keer in de week bijna drieduizend man in 
je zaak (naast je gewone openingsdagen met niet 
te vergeten schitterend weer vorige zomer!): dat 
was toch best heavy. Maar hard werken geeft me 
ook energie. Positieve, inspirerende mensen ook. 
En broeden op nieuwe plannetjes en die vorm 
zien te geven.” 

#DOESLIEF
Al lang voordat SIRE met de campagne #DOESLIEF 
kwam had Myra al bedacht dat ze iets terug wilde 
doen voor de maatschappij en dan met name 
voor de mensen die het minder goed hebben. 
Myra hecht daar veel waarde aan: “Eens iets doen 
voor een ander zonder dat je daar iets voor terug 
verwacht. We zouden allemaal wat liever voor 
elkaar mogen zijn, vind ik. Een glimlach of een 
vriendelijk woord kost niks.” En dus organiseerde 
ze samen met vrijwilligers een aantal keren 
een Kerstfeest voor kansarme gezinnen. Myra: 
“Er zijn zo veel mensen die het vandaag de dag 
moeilijk hebben. Vluchtelingen of alleenstaande 
ouders met kinderen die het zich niet kunnen 
veroorloven om bijvoorbeeld eens een dagje naar 
de Efteling te gaan, of naar een binnenspeeltuin. 
Zelfs gewoon eens iets gaan drinken of een 
hapje gaan eten, is voor sommige mensen niet 
haalbaar. Wij vonden dat BAR4 een plek moest 
zijn voor iedereen. We hadden de locatie, de 
ruimte om iets dergelijks te organiseren dus ik 
vond gewoon dat we zoiets moesten doen. De 
kindjes konden zich uitleven op de schaatspiste 
of op het springkasteel, we hadden gratis soep en 
pannenkoeken, volksspelletjes, de Kerstman die 

langskwam met lekkers etc. Het was superleuk 
om te doen, en ik hoop dit initiatief in de 
toekomst nog eens te kunnen herhalen op een 
andere locatie.” 

Op zoek naar…
Afgelopen september stopte het BAR4-
avontuur voor Myra en Seppe. Het fortgebied 
behoort toe aan de stad Mortsel en voor de 
uitbating van de zomerbar was de benodigde 
concessieovereenkomst afgelopen. Op dit 
moment werkt Myra bij het communicatiebureau 
van Seppe maar is ze ook alweer druk bezig met 
nieuwe plannen. Myra: “Ik ben op zoek naar een 
geschikte locatie voor weer een nieuw horeca & 
event-project. Want dat is toch waar mijn hartje 
sneller van gaat kloppen.” 

Zussenband
Een paar keer per jaar komt Myra nog terug 
naar Weert. Myra: “Echt in de stad kom ik nog 
zelden. Er is best veel veranderd natuurlijk. 
Als ik er dan nog eens door rijd of wandel, dan 
herken ik het soms niet meer. Ik kom met name 
naar Weert om bij mijn familie op bezoek te 

gaan. Ik heb twee fantastische zussen, Mariëlle 
en Ilse, met elk een prachtig gezin en die band 
koester ik echt! Sinds een paar jaar komen we 
ook elk jaar ‘reüniegewijs’ met de vriendenclub 
van de middelbare school samen. Dat is altijd 
supergezellig. Maar Weert is voor mij sowieso te 
klein geworden in vergelijking met Antwerpen. Ik 
denk niet dat ik ooit nog terug zou kunnen”, sluit 
Myra ons gesprek af. 

De zusjes van Tuel, Myra, Mariëlle en Ilse.

BAR4 op een warme zomeravond.

In de WK-loods.

WK-voetbal in BAR4.

Myra als prille puber met haar moeder.

Trend
Tweemaal per jaar komt er nieuwe collectie uit. Trendkleuren 
van dit moment zijn absoluut denim blauw en mossig 
groen. Daarnaast blijft zwart dé kleur om te combineren 
met natuurtinten, glanzend goud en brons. Trends zien we 
vaak terug in alle collecties voor badkamer, bedlinnen en 
woonaccessoires. Het ruime assortiment in de winkel biedt 
dan ook legio mogelijkheden om kleuren te combineren. 
“Zoek je een contrast? Of wil je juist rustige 
ton-sur-ton tinten? Wij helpen 
graag bij het maken van 
een keuze die bij je past. 
Benieuwd? Kom eens 
langs, je bent van harte 
uitgenodigd!” 

buitengewoonbuiten BATH&LIVINGGewoon
Een nieuw huis, een verbouwde badkamer, 
een verhuizing. Vaak is dit het startpunt 
voor een nieuwe of aangepaste inrichting. 
Uitzoeken wat je mooi vindt, kan soms een 
hele klus zijn, daarom is het fijn als er ie-
mand met je meekijkt. Het team deskundi-
ge verkoopmedewerkers staat klaar om te 
adviseren. Vivi: “Neem gerust stalen, ma-
terialen en stoffen mee. Zo krijgen wij een 
goed beeld van de woning of betreffende 
ruimte. Vervolgens gaan we mixen en mat-
chen met de producten in onze winkel. 
Wij nemen de tijd en denken graag met 
je mee. Gezamenlijk zoeken we kleur- en 
materiaalcombinaties die passen bij jouw 
wensen en smaak. Het op elkaar afstem-
men van badkamer, slaapkamer en toilet 
brengt balans in de woning.”

Mix en match

Door Francis Bruekers

Winkel
Hoewel de winkel niet in de winkelstraat van 
Nederweert ligt, is dit geen probleem. Vivi: 
“Mensen komen gericht naar ons toe. Wij hebben 
klanten uit heel Nederland en België. Zij nemen 
de moeite om van ver naar onze winkel te 
komen. Ze willen graag de materialen voelen, 
de kleuren in het echt zien en bovenal keuze 
hebben. De merken die wij verkopen, zijn ook 
elders verkrijgbaar, maar wij hebben per merk de 
complete collectie en alles is op voorraad. Wat je 
uitkiest kun je meteen meenemen.” Bath&Living is 
uitgegroeid tot een van de grootste verkooppunten 
in Nederland en België van de kwaliteitsmerken 
Vandyck, Aquanova, Blomus, Zack en Salt&Pepper. 
Alles is zowel verkrijgbaar in de fysieke winkel als 
in de online store www.bath-living.com

Even voorstellen
De overzichtelijk en warm ingerichte winkel 
wordt enthousiast gerund door broer en zus Joeri 
Gielen (42) en Vivi Salmans (40). In 2012 startten 
zij met de verkoop van gerenommeerde A-merken 
in badkamerinrichting. Daar bleef het echter niet 
bij. Het assortiment breidde zich al snel uit met 
een grote collectie bedtextiel en serviezen. Vivi: 
“Met de materialen in onze winkel kun je een 
groot deel van je woning op elkaar afstemmen. 
Denk met name aan de badkamer, de slaapkamer 
en het toilet. Heb je in de keuken gekozen voor 
bepaalde kleuren of materialen, dan vinden wij 
het een uitdaging om ook de andere ruimtes in 
dezelfde sfeer of kleuren aan te kleden.”  

Het oog wil zeker ook wat…
Hoewel de badkamer meestal niet de plaats is 
om bezoek te ontvangen, wordt aan de inrichting 
van deze ruimte steeds meer aandacht besteed. 
Functionaliteit is van het hoogste belang, maar het 
matchen van kleuren en materialen is minstens 
zo belangrijk. Wil je je lekker voelen in een 
ruimte? Zorg dan dat deze past bij wie je bent! 
Bath&Living biedt beleving, sfeer en inspiratie 
waarmee complete inrichtingen kunnen worden 
gemaakt, passend bij de eigen woonstijl en 
afgestemd op persoonlijke voorkeuren.  

Kerkstraat 78, Nederweert
www.bath-living.com
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Likkebaardend ijsgebak
Bij binnenkomst tref je een enorme vitrine met zeer 
verleidelijke ijssmaken. Een eindje verderop staat een evenzo 
grote verleiding: een vitrine met onder andere zelfgemaakte 
semifreddo tiramisu, ijsgebak van heerlijke parfait en een wel 
heel ludiek ijs-bloempotje. Smakelijke versbereide ijstaarten 
voor een feestje of een bijzondere gebeurtenis kun je bestellen 
via het online bestelformulier op de website. 

35 jaar IJssalon Florence  Niet zomaar een ijssalon!

eenbedrijfvertelt eenbedrijfvertelt

Piaggio Gelato
De verhuurbare ijskar was er al. Daar werd een kleinere variant 
aan toegevoegd voor kinderfeestjes, waarbij de feestvierdertjes 
zelf het ijs kunnen scheppen. 
Nu is er ook de traditionele Italiaanse Piaggio Gelato, ofwel de 
ijsscooter mét bediening. Hoewel er veel vraag naar is, zijn er nog 
data vrij waarop je ‘m kunt huren. Vul daarvoor het formulier in 
op de site. 

Duurzaam en voedselveilig
IJssalon Florence is milieubewust. Het zoveel mogelijk vermijden 
van enkelvoudig bruikbaar plastic, zonnepanelen op het dak, nieuwe 
energiezuinige vriezers, waterbesparende spoelbakjes voor de ijsknijpers en 
zo min mogelijk voedselverspilling, zorgen voor een kleinere milieubelasting. 
Voedselinspectie.nl noemt Florence een voedselveilig bedrijf, wat betekent 
dat er intern dagelijks controle plaatsvindt van producten en apparatuur. Bij 
de jaarlijkse hygiënecontroles scoort het bedrijf telkens 100% OK. 

Toen bleek dat bakkerszoon Marcel Janssen allergisch was voor roggemeel, 
stelde vader hem voor een ijssalon te beginnen. Marktonderzoek wees uit dat 
Nederweert daar in 1984 niet rijp voor was. Het tegendeel werd bewezen. 
Nederweert wist de zaak aan de Brugstraat heel goed te vinden, zeker toen 
Marcel in 1987 Nederlands kampioen ijsbereider werd. 
De zaak floreerde en werd te klein. In 2000 werd op zoek gegaan naar een 
nieuwe locatie. Een zoektocht door Nederweert volgde.  Uiteindelijk gaf de 
vraag van de buurman de doorslag. Hij had een softijsmachine te koop. Of wilde 
Marcel misschien het pand van hem kopen? Het bleek de beste keuze ooit. De 
koop werd gesloten voor een markant pand in de kern van Nederweert, met 
mogelijkheid voor terras én gratis parkeren achterom.

Door Francis Bruekers

Heerlijke coupes…
…in prachtige luxe glazen. Marjo (55), Marcel (56) en Steff (27) zijn als great 
minds who think alike. Ofwel, reuze creatief! Een nieuwe coupe wordt in 
drievoud bedacht, becommentarieerd en beproefd. Pas als alle drie het erover 
eens zijn, komt de coupe op de kaart, gepresenteerd in verrassende glazen. 
Vele coupes op de kaart zijn prijswinnaars. Zoals de in 2018 met goudbekroonde 
coupe ‘Chateau Mirtillo.’ Geserveerd in een halve wijnfles is dit een niet te 
versmaden en oogstrelende ijscreatie. SVH Meesterijsbereider

In 1993 behaalde Marcel de beschermde titel SVH 
Meesterijsbereider. Dit is de hoogste graad van 
vakbekwaamheid op het gebied van ijsbereiden. De 
prestigieuze titel gaf Marcel toegang tot een netwerk 
van ijsprofessionals, topchefs en BN’ers. “Vele deuren 
gaan voor je open. Daardoor kreeg ik de gelegenheid 
om een formidabel ijsbuffet te maken in het Binnenhof, 
Huis ter Duin en het Kurhaus.” 

Prijswinnend
Vijfmaal de gouden ijscreatie gewonnen, viermaal gecreëerd door Marjo en eenmaal 
met een creatie van Steff. Viermaal de gouden ijsspatel voor de prijswinnende smaak. 
Viermaal beste ijssalon van Nederland. Zoon Steff behaalde bij het Gelato Festival 
Next Generation 2019 in Rome de derde plaats met een overheerlijke ijssmaak met 
de tongstrelende naam ‘apricot almond pie’. De kinderjury gaf hem de eerste prijs. 
Dan hebben we het nog niet over de vele overige prijzen, awards en cerficaten die dit 
gemotiveerde team weet te behalen.  Voor ijs van ijssalon Florence komen klanten 
van heinde en verre naar Nederweert. Logisch toch!

ACTIE
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Bedenk een ijssmaak en het is er, bij IJssalon Florence. Kies uit een hoorntje 
of een bakje voor een lekkere traktatie op de hand. Vers ijs zonder toevoeging 
van kunstmatige geur-, kleur-, of smaakstoffen. Met gebruikmaking van echte 
vanille, pure pistache, hazelnoten uit de Piemonte, vers fruit en Belgische 
chocolade. Het ijs is als zijn bereiders: eerlijk en oprecht. 

IJsmuntjes
Wil je iemand een cadeautje geven, haal dan een feestelijke ijsbon, 
voor willekeurig welk bedrag. Of, nog leuker, haal een ijsmunt. Uniek én 
superhandig. Voor een ijsmuntje krijg je een bolletje handijs, of ruil ‘m in 
voor een extra bolletje ijs op je coupe. Uitmuntend smullen!
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    Peter ‘van de Boortoren’
Door Ton Adriaens

mooimensmooimens

Jeugd en opvoeding
‘Bij mijn ouders thuis ging het er best wel ge-
moedelijk aan toe. Wij kregen veel vrijheid en 
ik haalde nogal eens kwajongensstreken uit. 
Als dan de politie aan de deur kwam, wist mijn 
vader het altijd wel zo te draaien dat er niet 
echt een zaak van werd gemaakt. Mijn vader 
werd Harrie van Kelders genoemd en was naast 
arbeider in de wegenbouw, een ‘verdienstelijk’ 
goochelaar. Op feesten en in cafés had hij vaak 
de lachers op zijn hand. Ik denk dat ik dat van 
hem heb meegekregen. Vroeger hadden alle 
mensen hier in Ospel een bijnaam: Wiel van 
Klos-Miet, Betjes Harrie of Cilia’s Pierke. En zo 
was mijn vader: Harrie van Lies van Kelders.
Ik ben geboren aan de Schinkelsweg hier in 
Ospel. Leren was niet zo mijn ding. Ik wilde 
met mijn handen werken. Na de lagere school 
en een paar jaar ambachtsschool kreeg ik op 
veertienjarige leeftijd mijn eerste baantje. Op 
de fiets naar Jos Poell beschuitenfabriek in de 
Maasstraat in Weert. Maar voor ieder tientje 
meer ging ik weer ergens anders werken. Zo 
kwam ik terecht bij de Bata in Nederweert, bij 
oliehandel Roost, als stukadoor bij een bedrijf 
in Meijel en via een koppelbaas heb ik ook nog 
jarenlang in Duitsland gewerkt. Intussen had 
ik mijn vrouw Ria al ontmoet, zij was vijftien 
en ik zeventien. Met haren tot op mijn schou-
ders, een vlotte babbel en rijdend op een Puch 
bromfiets maakte ik indruk op haar. We hebben 
samen ook nog een tijdje een frietzaak gehad 
in Leveroy. Al zevenenveertig jaar zijn we bij 
mekaar. Zij heeft al mijn ‘avonturen’ meege-
maakt.’

Autosloperij
Hoe ben je in de autosloperij 
terechtgekomen?
‘In mijn vrije tijd of in weekenden werkte ik 
vaak bij Jan Saes en sleutelde daar wat aan 
auto’s. Ik kon het goed met Jan vinden en hij 
adviseerde mij om ook bij mij thuis met auto-
reparatie en –verkoop aan de slag te gaan. Maar 
omdat ik geen vergunning als garagehouder of 
autohersteller had, gaf dat hier en daar wat 
scheve gezichten. In die tijd deed ik ook mee 
aan autocrosswedstrijden in Baarlo. Als de poli-
tie dan bij mij thuis kwam controleren stond er 
al een krik onder mijn eigen crosswagen en zei 
ik dat ik alleen aan mijn eigen wagen sleutelde. 
Later kocht Jan autosloperij De Boortoren van 
Jac van der Putten en verhuurde die in 1979 
aan mij. In 1982 kon ik de autosloperij kopen. 
Ik heb door de jaren heen heel wat problemen 

met gemeenteambtenaren en provinciale mi-
lieucontroleurs moeten uitvechten voordat ik 
gerealiseerd had wat hier nu staat. Nu loopt 
het prima met de zaak. Ik krijg een paar keer 
per jaar controle vanuit de provincie en dan 
moet alles kloppen: Waar is de remolie naar 
toe? Hoe zijn de accu’s verwerkt? Dat soort za-
ken. Van alle transporten en transacties moet 
je bewijsstukken kunnen overleggen.’

Waar haal je die sloopauto’s vandaan?
‘Van overal in Nederland, België, Duitsland. Je 
bouwt een netwerk op en via mond-tot-mond 
reclame breidt dat uit. Als ik dan onderweg een 
oude auto zie staan stop ik een kaartje onder 
de ruitenwisser. Dan kunnen mensen mij bellen 
en doe ik een bod. Ik heb handelaarsbloed en 
kan mensen snel ‘lezen’. Als ik iemand van top 
tot teen heb bekeken en even met hem heb 
gepraat weet ik welk vlees ik in de kuip heb. 
Verkopen doe ik veel in het Oost-Europa; Bul-
garije en Roemenië.’

Heb je een opvolger?
‘Mijn zoon Rob werkt al in het bedrijf en wordt 
mijn opvolger.  Mijn vrouw werkt mee voor 
het administratieve deel en per 1 mei komt 
ook mijn dochter Evy hier op kantoor werken. 
Veel personeel heb ik niet. Frank Rutjens is 
mijn trouwste medewerker, al 42 jaar bij mij 
in dienst. Met hem kan ik lezen en schrijven.’

De Boortoren
Dat verhaal over die olieboring hier in de 
Peel, wat is daarvan waar?
‘Dat is helemaal waar. In 1964 streek hier op 
het akkerland plotseling het Franse bedrijf 
Fina neer. Zij gingen hier naar olie boren. Het 
hele terrein werd met hekken afgeschermd. 
Ik was een manneke van een jaar of tien en 
ging hier, net als veel andere mensen uit de 
buurt, vaak kijken naar de werkzaamheden. 
Als er geen olie gevonden zou worden, zou al-
les weer in de oorspronkelijke staat worden 
teruggebracht. Ze hebben tot op 2300 meter 
naar olie gezocht maar niets gevonden. Net zo 
snel als ze gekomen waren, zijn ze ook weer 
vertrokken. Alle troep, oud ijzer en leidingen 
lieten ze achter. Gemeente en provincie zaten 
er behoorlijk mee in hun maag.  Toen boden ze 
oud ijzerhandelaar Rinus Jacobs -die ze liever 
weg hadden op zijn toenmalige bedrijfsterrein- 
aan zijn bedrijf naar hier te verplaatsen. Hij 

Peter Gähler (64), alias Peter van de Boortoren, alias Peter van Kelders heeft al 40 jaar een autosloperij aan het Ommelpad in 
Ospel. Op zijn twaalfde begon hij spulletjes te verzamelen en nu heeft hij een loods van 1000 m2 volgestouwd met ruim 500 
gerestaureerde klassieke bromfietsen en de meest bizarre verzamelingen huishoudelijke apparaten, werktuigen, machines, 
kleding uit grootmoederstijd, fototoestellen enzovoort. Je kunt het zo gek niet bedenken of het staat of hangt hier wel ergens.
In 1965 werd op het grondstuk waar nu de autosloperij staat naar olie geboord vandaar de naam ‘Peter van de Boortoren’. Peter 
is getrouwd met Ria (62) en heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. Het is een drukke prater die altijd wel een anekdote 
klaar heeft. 
Met de autosloperij verdient hij zijn geld, maar zijn hart ligt bij de bromfiets en zijn ‘museum’. In 1995 heeft hij de Stichting 
Bromfietsclub de Peel opgericht om zijn ‘museumactiviteiten’ gerealiseerd te krijgen. 

kreeg ontheffing om hier in dit akkergebied te 
beginnen en zo sneed het mes aan twee kan-
ten. Rinus verkocht het later aan Jac van der 
Putten en uiteindelijk kreeg ik het bedrijf in 
handen.
In mijn ‘museum’ heb ik nog materialen en 
boorkoppen uit die tijd liggen. 
In 2011 stond hier trouwens plotseling ene 
John Kiss, vicepresident van de Canadese firma 
Gallic Energy Ltd. op de stoep. Met nieuwe on-
derzoeksmethoden en technieken was het mis-
schien toch de moeite waard om hier schalie-
gasboringen te gaan verrichten. Ze hebben wat 
onderzoek gedaan maar daar is verder niets 
meer van gekomen.’

Museum of rariteitenverzameling?
‘De gemeente gaf mij geen toestemming een 
museum te beginnen. Dat had waarschijnlijk 
te maken met openluchtmuseum Eynderhoof 
en mogelijke subsidieaanspraken. Ook de pro-
blemen met de bouwvergunning van een loods 
hebben daar een rol in gespeeld. Ik was en ben 
namelijk niet de gemakkelijkste. Als een amb-
tenaar mij verzekert dat over zeven weken 
een vergunning rond is, gaat de schop na zeven 
weken ook meteen de grond in. En misschien 
zelfs al een beetje eerder. Als dan blijkt dat 
‘het nog niet rond’ is hebben zíj een probleem, niet ik! Eerlijk is eerlijk, er staat hier op dit ter-

rein van 10.000m2 het een en ander wat niet 
helemaal volgens de regeltjes is gegaan maar je 
moet het een ondernemer ook mogelijk maken 
te ondernemen. Ik ben een doener, en ik ben 
nogal ongeduldig. Het is wel eens voorgekomen 
dat ik hier met ambtenaren van de provincie 
aan tafel zat en ik zo hard met de vuist op tafel 
sloeg dat de borden twintig centimeter omhoog 
sprongen!’

Je verzamelt al spulletjes vanaf je 
twaalfde. Waar is het mee begonnen?
‘Dat is een apart verhaal. Op de lagere school 
moesten we eens een toneelstukje voorberei-
den. Een klasgenoot van mij had daarvoor een 
oud oma-brilletje meegebracht. Ik vond dat een 
leuk ding en kreeg het in handen in ruil voor 
een rol drop. Een paar dagen later wilde hij het 
brilletje van zijn oma weer terug hebben maar 
de rol drop had hij op. Dus dat ging niet ge-
beuren. Het brilletje ligt nu nog steeds in mijn 
‘museum’. Zo is het begonnen en verzamelde 
ik steeds meer oude spulletjes die mensen ge-
woon wegdeden, een koffiemolen, een schilde-
rij, een hobbelpaard. Daar ben ik nooit meer 

mee gestopt. Als ik ergens bij boerenmensen 
een sloopauto voor vijftig gulden ging opkopen 
keek ik eens rond in het woonhuis en de schuur 
en kreeg ik vaak voor een klein bedrag extra 
een oude bromfiets mee of een antieke wan-
molen waarmee vroeger het kaf van het koren 
werd gescheiden. Maar ook als ik nu Duitsland 
of België in trek om een auto op te halen ga ik 
onderweg overal aan waar een bordje ‘antiek’ 
of ‘brocante’ aan de gevel hangt. Zelfs vanuit 
Oost-Europa breng ik wel eens spullen mee.
 
Verkopen doe ik niks. Misschien alleen aan bur-
gemeester Henk Evers. Die heeft namelijk be-
langstelling voor een oude JAWA-motor. Ik heb 
er hier een paar staan en heb hem beloofd dat 
als ik er nog een op de kop kan tikken, die voor 
hem is. Wel heb ik een keer een paar van die 
oude bromfietsen verhuurd aan het team van 
Jiskefet. Kees Prins, Herman Koch en Michiel 
Romeyn wilden een filmpje maken over de no-
zemtijd jaren zestig. Iemand van het produc-
tieteam belde op of ik die kon leveren. Ik met 
een vrachtwagentje brommers naar Amster-
dam. Geweldige ervaring. Een hele dag opna-
mes voor een filmpje van een kwartier.’ 

Bromfietsclub De Peel
‘Aan auto’s en bromfietsen knutselen is naast 
mijn werk ook altijd mijn hobby geweest. 
Ieder oud motortje krijg ik weer aan het lo-
pen. Wat begon met een Puch, een Zündapp 
en een Florett, groeide uit tot een verzame-
ling van honderden bromfietsen en motoren. 
Samen met de duizenden museumstukken die 
ik ook al verzameld had, werd het tijd voor 
een nieuwe loods. Je begrijpt het al, weer 
problemen met de bouwvergunning. En een 
museum mocht ik al helemaal niet beginnen. 
De oplossing lag in de oprichting van Stichting 
Bromfietsclub De Peel in 1995. Er is een kan-
tine bij, toiletvoorzieningen, alles volgens de 
regels. Ik mag hier bij de bromfietsclub groe-
pen ontvangen die geïnteresseerd zijn in oude 
bromfietsen en alles wat hier aan spulletjes 
uit grootmoederstijd verzameld is. Ik vind het 
heerlijk om hier mensen rond te leiden en de 
verhalen te vertellen die bij al die spullen ho-
ren. De netto-inkomsten blijven keurig op de 
bankrekening staan van de stichting die door 
mijn kinderen en kleinkinderen voortgezet 
kan worden. Dit museum is voor mij een soort 
levenswerk.’
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Je bent altijd in voor een geintje en ondersteunt je verhalen 
met grappen en grollen, maar heb je ook een serieuze kant? 
Zijn er zaken waar jij je zorgen om maakt of die je ontroeren?
‘Eigenlijk niet. Ik leef zorgeloos. De mensen verwachten van mij dat ik 
moppen tap en ouwehoer. Alleen als het mijn kleinkinderen Kay (10), Roan 
(7) en de kleine Sway (3) betreft, kan ik wel eens week worden. Als ze 
bijvoorbeeld met het vliegtuig op vakantie gaan maak ik me zorgen dat er 
iets gebeurt.’ 

Hoe kwam het dat je drie jaar je stem kwijt bent geweest?
‘Door het vele en harde praten kreeg ik een virus op mijn stembanden. Dat 
werd een serieus probleem toen ik van de ene op de andere dag mijn stem 
helemaal kwijtraakte. Ik ben drie keer geopereerd in Maastricht zonder 
echt resultaat. Toen ontmoette ik een vrouw, een gebedsgenezeres, en die 
gaf mij een kaartje van bedevaartsoord Heppeneert in België dat ik onder 
mijn kussen moest leggen. Zij bad nog wat en binnen een paar dagen had 
ik mijn stem weer terug. De artsen in Maastricht begrepen er niets van.’

Heb je nog andere hobby’s of vrijetijdsbestedingen?
‘Ik verzamel oude foto’s van families hier uit dit gebied: Ospel, Ospeldijk, Ne-
derweert. En per familie laat ik die op grote borden afdrukken. Ben ik al een 
jaar of tien mee bezig. Als ik er zo’n tweehonderd bij elkaar heb ga ik hier een 
tent neerzetten en een expositie inrichten. Ik ken heel veel mensen en hou 
van de historie van dit gebied. De Boortoren is meer dan een autosloperij.’

mooimens seniorenweetjes

Winnen!
In de komende weekenden staat Weert in het teken van het 
EK-triatlon en de stadstriatlon. Sportieve evenementen met 
honderden deelnemers uit de hele wereld. De wedstrijd in 
het eerste weekend met onder meer een landenwedstrijd 
geldt ook als kwalificatie voor de Olympische Spelen van To-
kio in 2020. Winnen is dus het devies.

Zelf kan ik ook heel goed tegen winnen! Dat begon al toen ik 
als vijfjarige mijn voetbalcarrière begon. Bij de pupillen van 
vv Steenbergen. Ik weet nog goed dat, zodra ik op het veld 
stond, ik direct maar een doel had en dat was het doel van 
de tegenpartij. Mijn voetbaltalenten waren eigenlijk onvol-
doende zodat mij werd geadviseerd om vooral leuk te blijven 
voetballen en niet voor profvoetballer te gaan! Uiteindelijk 
haalde ik wel een aardig amateurniveau.

In 1995 werd ik burgemeester in het toenmalige Haelen. Ik 
meldde me daar aan bij RKVV Haelen om bij de veteranen 
een balletje te trappen. Ik werd ook opgeroepen voor het 
Nederlands Burgemeester Elftal! Dat was overigens niet zo’n 
grote prestaties als je weet dat er toen maar ongeveer 500 
burgemeesters waren in Nederland. Het Nederlands Burge-
meesters Elftal speelt ongeveer acht wedstrijden per sei-
zoen voor een goed doel; de Nederlandse Lepra Stichting.

Bij de veteranen van RKVV Haelen was het leuk voetballen. 
De tegenstanders waren elke zondag wel benieuwd wie de 
burgemeester was, maar binnen mijn team was er elke week 
iemand anders de burgemeester zodat ik lekker anoniem kon 
spelen. Totdat ik een rode kaart kreeg in een wedstrijd te-
gen de kampioenskandidaat in Roermond (geheel onterecht 
natuurlijk!). De regionale krant smulde ervan en zelfs de 
Telegraaf bracht het grote nieuws op de voorpagina!

Achteraf was dat wel een actie waardoor ik direct overal 
bekend was als de burgemeester van de rode kaart! Foei, 
foei, wat is dat toch voor een gedrag! Maar beste lezers, 
niets menselijks is een burgemeester vreemd. Als je op het 
veld staat, wil je winnen en niets anders dan winnen. Maar 
na afloop van de wedstrijd, schud je elkaar de hand en drink 
je gezamenlijk een glas op de geleverde inspanning en geef 
je de scheids de schuld van de dingen die niet zo goed gingen.       
Winnen, dat willen de sporters die meedoen aan het EK 
Triatlon in het weekend van 1 en 2 juni a.s. ook. Met als 
bonus deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Het 
sportfeest begint met een officiële opening op donderdag 30 
mei a.s. op het Bassin met een vlaggenparade en een fantas-
tisch muziekspektakel dat voor iedereen gratis te bezoeken 
is. Met een optreden van Glennis Grace en veel plaatselijke 
coryfeeën. Zorg dat u er bij bent!

 
Jos Heijmans, Burgemeester Weert
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Om dit te vieren ontvangt iedere
 klant een leuke attentie.

Tevens geven wij gedurende de maand juni 

25% korting 
op een product van L’Oréal of Kérastase.

KAPSALON WOLTER VIERT 
25-JARIG JUBILEUM!

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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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

WIE ZOEKEN WE?
• Je hebt een hoofdrol in het verlenen van service en voorziet onze 

spelers van een hapje en een drankje
• Je houdt toezicht en zorgt dat onze casino’s er pico bello uitzien
• Je zorgt voor de uitbetalingen aan spelers
• Je maakt gemakkelijk een spontaan praatje met onze spelers

WAT VRAGEN WE?
• LBO/MBO werk- en denkniveau
• Minimale leeftijd 21 jaar
• Affiniteit met horeca of gastheerschap. Branche-ervaring is een pré
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden
• Een representatief voorkomen
• Je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen 
• Flexibele inzetbaarheid in mogelijk meerdere filialen en tijdens 

avond- en weekenduren
• In het bezit van een rijbewijs en auto

WAT BIEDEN WE JOU?
• Arbeidsovereenkomst voor 16-24 uur per week
• Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een reiskostenvergoeding
• Werken in een leuk en enthousiast team 
• Een uitdagende functie in een unieke en spannende werkomgeving

Wij zoeken per direct voor ons casino in WEERT:

Wedden dat deze job jou bevalt!
Als Fair Player zet je net dat stapje extra om de verwachtingen 
van onze speler te overtreffen. 

WHAT’S IN IT FOR YOU?
• Bruto maandsalaris tussen ¤ 1850,- en ¤ 2200,- 
 (afhankelijk van je ervaring)
• 22 vakantiedagen, 8,0% vakantiegeld, reis- en 

parkeerkostenvergoeding, mogelijke extra bonus
• De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen
• Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast contract!

ABOUT YOU
• LBO/MBO werk- en denkniveau
• Minimale leeftijd van 21 jaar & een verklaring omtrent gedrag (VOG)
• Je bent bereid om ook in weekenden en avonden te werken

ABOUT US
Fair Play Casino is hét speelautomatencasino voor de echte speler.
Zo’n 40 casino’s door heel Nederland bieden een unieke en ultieme
gokbeleving met kansspelautomaten van fruitautomaat tot
volautomatische roulette.

ARE YOU IN? 
Bet on yourself! Waar wacht je nog op: 
solliciteren dus! Wil jij Fair Play Casino 
komen versterken? Neem contact op 
met Koen Nelissen (Recruiter) via 
k.nelissen@jhgroup.nl of 06-21329901 

Bij hem kun je ook terecht voor meer informatie.

(20 - 32 UUR PER WEEK)

(advertentie)
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Wie zijn jullie eigenlijk?
Het is de Broederschap Weert. Officieel de ‘Ve-
nerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse 
Lieve Vrouwe tot Weert’. Oorspronkelijk opgericht 
in 1404 door de heer Van Horne. Doelstelling was 
het bevorderen van de verering van Maria. Deze 
Broederschap was een vereniging van gelovigen 
onder kerkelijk toezicht. De gelovigen verplicht-
ten zich tot een bepaalde devotie en luisterden 
diensten in de kerk op.  Veel gelovigen van Weert 
en omringende plaatsen tot ver in Noord-Brabant 
en Limburg sloten zich aan bij de Broederschap 
aan. Zij brachten regelmatig bezoeken aan Haar 
beeltenis en namen deel aan de Mariaprocessies. 
Deze Broederschap doofde uit tijdens de Reforma-
tie, werd opnieuw opgericht in 1684, doofde weer 
uit en werd in 1996 wederom heropgericht.

Waarom een heroprichting?
In het recente verleden ontstond er opnieuw een 
groeiende en bloeiende aandacht voor de Mariave-
rering. In 1996 leidde dat tot de heroprichting. De 
doelstelling blijft de bevordering van de verering 
van 'Onse Lieve Vrouwe tot Weert', dit actualise-
ren en in praktijk brengen.

Hoe moet ik dat ‘in de praktijk 
brengen’ zien?
De Broederschap zet zich in voor de viering van de 
Mariafeesten en plechtigheden in de stadskerk. 
Maar ook de viering van de Maria Meimaand, het 
beoefenen, onderhouden en bevorderen van de 
verering van Maria.
Tevens zetten wij ons in voor kerkelijke en maat-
schappelijke dienstbaarheid en buigen we ons 
over het in stand houden van een eeuwenoude 
traditie. Door de activiteiten die we organiseren 
dragen we bij aan het verbinden van mensen met 
het geloof en met elkaar. Mensen kunnen elkaar 
ontmoeten tijdens onze activiteiten en elkaar 
beter leren kennen.

Waarom lopen jullie in die opvallende 
rode mantels? Waarom geen blauwe?
Ja inderdaad, bij een Mariaverering zou je blauw 
verwachten. Maar wij zijn verbonden aan de           
St.-Martinuskerk en de patroonheilige is Sint 
Maarten. Als Romeins soldaat droeg hij een rode 
mantel en toonde zijn barmhartigheid door zijn 
mantel te delen met een bedelaar. Daarom heeft 
onze groep gekozen voor rode mantels.

Treden jullie vaak naar buiten?
Als broederschap zijn wij aanwezig bij sommige 
missen in de kerk. Zoals bij de vieringen van de Ma-
ria meimaand en in oktober, de Rozenkransmaand. 
Daarnaast bij een zestal Mariafeesten gedurende 
het jaar. Tevens lopen we met een aantal broeder-
meesters en leden van het draagstersgilde mee in 
processies door het hele land.

Waarom vereren jullie juist Maria?
De Mariaverering kent een zeer lange traditie. In 
deze streken gaat zij terug tot de vierde eeuw, 
toen Servatius bisschop was. Servatius wordt be-
schouwd als de stamvader van de Nederlandse 

Regelmatig vragen omstanders zich af wie de mensen in de rode mantels zijn en wat ze doen.
Als ze langskomen in een processie of als ze deelnemen aan de Hoogmis in de St.-Martinuskerk roept hun 
aanwezigheid soms vragen op. Wie zijn ze en wat doen ze? Wij legden proost (voorzitter) Theo Jongeling 
een aantal vragen voor.

Door Desiré Kappert

kerk en is volgens de legende familie van Maria. 
Maria wordt gezien als de eerste van de gelovigen. 
Zij was natuurlijk de moeder van Jezus. Veel men-
sen komen via Haar tot Hem. Veel mensen bidden 
of vragen graag steun aan Maria in hun leven en in 
hun geloof. Daarom ook onze spreuk: “Maria draag 
je altijd bij je”. 

Onze toewijding aan Maria dragen we ook uit door 
het verlenen van bijstand aan mensen die hulp no-
dig hebben. Onder andere organiseren we samen 
met de parochies in de periode voor kerst een in-
zameling voor de Voedselbank. 

Jullie hebben ook de Sacramentsprocessie 
weer nieuw leven ingeblazen?
Ja, sinds enkele jaren wordt deze processie hier 
in Weert weer georganiseerd. Deze vindt plaats 
op de tweede donderdag na Pinksteren, het Hoog-
feest van het Allerheiligst Sacrament. Dan vieren 
we dat Jezus zichzelf aan ons heeft gegeven in de 
gedaante van brood en wijn. 

Wat houdt deze processie in?
Op donderdag 20 juni a.s. is er om 19.00 uur een 
heilige mis in de Martinuskerk waarna de processie 
door de binnenstad trekt. Er lopen meer dan 25 
groepen mee. Naast onze broedermeesters loopt 
ook ons Draagstersgilde mee dat het Mariabeeld 
tijdens processies meedraagt. Het draagstersgilde 
bestaat uit dames die in het blauw zijn gekleed. 
Daarnaast zijn er tal van Broederschappen uit het 
hele land, de zusters Birgittinessen lopen mee, zo 
ook scouting Sint Maarten, schutterijen, fanfares, 
pelgrimsgroepen, het Martinuskoor (dat zingend 
meeloopt) en achteraan lopen de priesters. Uiter-
aard kunnen alle gelovigen de processie meelopen. 
De stoet duurt circa een half uurtje en eindigt bij 
het klooster van de zusters in de Maasstraat. In de 
prachtige tuin aldaar wordt het Allerheiligste over 
een bloemtapijt gedragen en worden de aanwezi-
gen gezegend. Daarbij is iedereen welkom waarna 
er in de tuin een gezellig en informeel samenzijn 
is. Een aanrader voor iedereen!

  “Meneer, waar zijn jullie van?”

actueel

Broederschap Weert organiseert Sacramentsprocessie

ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079

2e Pinksterdag
         kom met de fiets en geniet!

www.meubelnieuwestijl.nl

Pulled Pork BBQ-event

Onze kok maakt de 

lekkerste bbq-gerechten!

Metamorfose op topniveau!

Pin
kst

ers
how

2e pinksterdag!

geopend 

van 11.00 u.

tot 17.00 u.

Pauselijke nuntius mgr. Cavalli met leden van de Broederschap na afloop van de Sacramentsprocessie 2018.

21



Authentieke tegeltjeswand
De boerderij was al gedeeltelijk verbouwd. Daar was echter 
niet veel van te zien toen het gezin Van Grimbergen het huis 
bezichtigde. Anne-Carine: “De woonkamer stond vol spullen 
en in de schuur stond de Mercedesverzameling van de vorige 
eigenaar. Wat wel al heel mooi was, was de verbouwde haard 
met tegeltjeswand.” De wand tussen keuken en woonkamer is 
voorzien van oude tegeltjes uit de bouwtijd van de boerderij, 
links en rechts geflankeerd door prachtige houten deuren. In de 
keuken zijn door de Van Grimbergens oude tegeltjes toegepast 
uit diezelfde tijd.

Wonen en werken  in rijksmonument
         ‘Jankushoof’

eenhuisvertelt eenhuisvertelt

 “Raad eens…”
Volgens de gevelsteen dateert deze langgevelboerderij uit 1824. 
De boerderij staat sinds 1967 op de Rijksmonumentenlijst. Reden 
daarvoor is het kenmerkende zadeldak tussen de puntgevels 
met (boeren)vlechtingen.  In 1977 verleenden burgemeester en 
wethouders vergunning voor een grondige verbouwing, waarbij het 
oorspronkelijke karakter behouden bleef. In 1997 werd opnieuw 
vergunning verleend voor een grondige renovatie. Ook toen bleef 
het object grotendeels in stand.  In 2003 ontdekte Anne-Carine in 
het voorbijrijden dat het pand waar zij al zo lang van droomde te 
koop stond. Zij belde haar man en sprak de bepalende woorden: 
“Raad eens…”

“We gaan gewoon”
“Mijn man en ik hebben er niet lang bij stilgestaan. ‘We gaan gewoon’, 
was wat we dachten. We hebben ons huis verkocht en zijn vertrokken, 
terwijl het in de boerderij nog lang niet klaar was. We hebben een poos 
in de kamer beneden geslapen met de kinderen, terwijl we boven bezig 
waren met verbouwen. We kregen regelmatig het welgemeende advies 
om de muren te stuken, zodat het in huis wat lichter zou worden. Maar ik 
houd juist van dat oorspronkelijke, dat originele en karakteristieke. Dus 
het authentieke metselwerk is gebleven.”

Je ziet het in het voorbijrijden meteen: hier staat een mooi karakteristiek 
pand. Daar hoef je eigenlijk geen extra aandacht op te vestigen. Immers, goede 
wijn behoeft geen krans. Maar…we gaan het toch doen. Het pand is te mooi om 
het niet te laten zien in deze rubriek.  

‘Oud Boshoven 18 | agrarische gebouwen’. Zo staat dit Rijksmonument ver-
meld op de erfgoedsite van de gemeente Weert. Niets te veel gezegd, want 
dat is het: een (weliswaar voormalig) agrarisch gebouw ‘op Bosseve’. Wat niet 
vermeld staat is de naam waaronder het jarenlang bekend stond. Het gezin Van 
Grimbergen heeft namelijk sinds 2003 een warm en historisch thuis gevonden in 
‘Jankushoof’.  “Wonen in een rijksmonument houdt beperkingen in, maar het 
biedt ook heel veel mogelijkheden”, aldus Anne-Carine van Grimbergen.

Door Francis Bruekers Tv-opnames
“Toen we naar deze boerderij gingen kijken, zag ik meteen kansen om een 
wijnhuis te beginnen in de paardenstal, met mogelijkheden voor workshops en 
cursussen. Bovendien was het woonhuis geweldig en bood het mogelijkheden 
om er een heerlijke leefkeuken te maken.”
Blij verheugd was Anne-Carine met het verzoek van een bevriend stel om met 
hun B&B-gasten een uitstap te maken naar Oud Boshoven. Op 1 april jl. vonden 
de opnames plaats voor het programma Bed & Breakfast door Omroep MAX. 

Publieksprijs
Ruben van der Kruis uit Maarheeze won in 2018 de vakjuryprijs en de publieksprijs 
van de Nationale Schildersvakprijs. Deze eer viel hem te beurt voor het (onderhouds-)
schilderwerk aan de boerderij. De buitenboel schilderde hij in de monumentale 
(Brabantse) kleuren olijfgroen-zwart, mosterdgeel en crème wit. De binnendeuren 
werden wijnrood met korengele kozijnen. Alles in hoogglans. “Met de kwast geschil-
derd”, vult Anne-Carine aan, “want ik wilde absoluut de streek van de kwast terug 
kunnen zien in het hoogglans schilderwerk.”

Een boerenvlechting is een gemetselde muurafdekking langs 
schuine bovenzijden van gevels, zoals de puntgevel van Oud 
Boshoven 18. Meerdere lagen metselwerk zijn haaks op de schuine 
muurrand aangebracht in een wigvormig inzetstuk. Met deze vorm 
van een gemetselde rollaag wordt de rand afgedekt en verstevigd. 

Goede wijn  behoeft geen krans

Kapconstructie in het zicht
De bovenverdieping is ingenieus verbouwd. Omdat het een 
rijksmonument is, mochten zij niets aan de kap met de originele 
balkenconstructie veranderen. Dus kozen zij voor een semi-losstaande 
gang waaraan de badkamer en de slaapkamers zich bevinden. Zo 
bleef de volledige kapconstructie zichtbaar én onaangetast. In de 
badkamer zijn de balken bewust in het zicht gebleven. Leuk detail 
is de badkamerkast die Anne-Carine liet maken van planken uit een 
oude koffiebranderij uit Roermond. Dat dit echt waar is, bewijst een 
originele inscriptie in een van de planken. 
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column

Ik stuitte onlangs op een tweet van Herman Finkers: “Mijn vrouw liet een briefje voor 
mij achter, of ik a.u.b. uit mezelf het gras wilde maaien.” Nadat ik was uitgelachen 
bekroop me een enigszins naar gevoel. Het bracht me terug naar een avond jaren 
geleden, waarop ik tegen een willekeurige Amerikaan in de kroeg mijn beschonken 
beklag deed over mannen die ons vrouwen niet begrijpen. Zijn respons luidde: “Just 
KISS!”  “Ja dag, John, ik ga een beetje lopen tongen als we ruzie hebben. “NO!” 
lachte hij, “K.I.S.S.: Keep It Short and Simple!” Hij doelde daarmee op een onderzoek 
dat hij en zijn vriend deden naar de niet aansluitende communicatie tussen de twee 
seksen. De treurige conclusie was toen al dat we niet moeten verwachten dat mannen 
de ruis in onze taal zich ooit eigen gaan maken. Toch ga ik regelmatig de fout in, 
afgelopen week nog. Ik zat op de bank en jammerde over het vele werk dat op me 
lag te wachten. Ik noemde schrijfwerk, de was, allerhande verplichte afspraken 
waaronder die van volgende week vrijdag om 8.30 uur bij de verloskundige. 
Feitelijk was dit een indirecte schreeuw naar aandacht, 
affectie, een arm om me heen en een compliment over 
zoiets als wat een fantastische vrouw ik ben. “Kan 
ik iets van je overnemen van die taken?” was zijn 
verdomd doelmatige antwoord geweest.

Die zondag, op moederdag, vond ik op de ontbijttafel een cadeautje 
met een kaartje. De korte tekst luidde: “Als ik naar onze zoon kijk en zie 
hoe goed hij het doet, weet ik dat dat door jou komt.” Een traan viel in 
mijn thee. Ik had echt de leukste man op aarde. 

Het is vrijdagochtend als ik Zoonlief fatsoeneer en hem voorbereid op het 
bezoekje aan de verloskundige. “Eet eerst je boterham verder op,  dan gaan we 
daarna naar de baby kijken,” zeg ik hem als ik wat hagelslag uit zijn blonde krullen 
pluk. Man komt de kamer in gelopen met zijn tas en jas over de arm. “Wat leuk, naar 
welke baby gaan jullie kijken?” Ik zie aan zijn gezicht dat het geen grapje is. “Naar 
die van ons.” Mijn blik is voldoende om hem het zwijgen op te leggen.

“Vreselijk geweldig en andersom”

Maartje Derckx

 Marleen verzorgt hapjes en drankjes
 voor haar spelers. Ze vervult de rol 
 van Casino Hostess en is samen met 
een zogeheten Gamble Pro en Respect Manager 
aan het werk. De Gamble Pro is verantwoor-
delijk voor de speluitleg van de automaten en 
weet hier alles over te vertellen. De Respect 
Manager ontvangt de casinobezoekers bij de 
deur en houdt contact met ze. Hij is een sfeer-
proever en kent zijn spelers als geen ander. 
Mocht er sprake zijn van ongewenst gedrag van 
één van de spelers, dan is hij het die de spelers 
aanspreekt en bemiddelt. Marleen: “Gelukkig 
gebeurt dat nauwelijks.”

 Marleen ziet toe op de 
 entreecontrole. Fair Play Weert 
 hanteert een minimale leeftijd van 
18 jaar en controleert de casinobezoekers op 
hun leeftijd als dat nodig is. Daarna werkt 
Marleen de bestellingen voor de drank bij en 
vult de voorraad aan. Marleen biedt daarnaast 

ook altijd een luisterend oor voor haar spelers. 
“Ook dat is een deel van mijn werk.”
Marleen: “Hoe mensen zich voelen, is vaak ook 
bepalend voor hun speelgedrag. Soms wordt er 
geadviseerd om het casino een tijdje niet te be-
zoeken. Daarnaast bieden we spelers de E-Assyst 
Preventie Speelbewust app als een persoonlijke 
coach op de mobiele telefoon. Het helpt om 
het speelgedrag te monitoren en in de hand te 
houden. Allemaal ten behoeve van de bewust-
wording.”

 Een van de spelers achter een 
 gokautomaat moppert dat er voor 
 hem niets in lijkt te zitten vandaag. 
Marleen herinnert zich dat er ooit een situatie 
was waarbij ze een twee euro muntstuk op de 
grond vond en die voor een speler in de gokma-
chine stopte. Ze noemde het gekscherend een 
‘lucky coin’. Opeens gingen er toeters en bellen 
af: De man won maar liefst duizend euro! “Dit 
soort momenten van winbeleving blijven je na-
tuurlijk altijd bij. Het gebeurt hier in dit casino 
niet dagelijks, maar als iemand de jackpot wint, 
dan is dat uiteraard heel speciaal! Bovendien 
zijn er bij Fair Play Casino maandelijks grote 
acties, waarbij spelers bovenop de jackpotten 
ook nog grote geldprijzen kunnen winnen. 

 Marleen doet her en der wat 
 opruimwerkzaamheden zodat de boel 
 netjes is voor de collega’s die van-
avond werken. Daarna is er de dienstoverdracht 
waarin bijzonderheden van de dag worden door-
gesproken met de collega’s.

 Marleen komt thuis en dineert met 
 haar man. Daarna even de welkome
 buitenlucht in en genieten van het 
avondzonnetje in de hangmat. 

 Marleen (59) komt binnen en kleedt
 zich om in haar werktenue. 
 Een classy outfit die splinternieuw 
blijkt. Marleen: “Een tijd geleden heeft de 
bekende Amsterdamse tatoeëerder Henk 
Schiffmacher onze huisstijl ontworpen. Zo zie 
je op mijn bretels een stoer design van zijn 
tekeningen, die ook terug te vinden zijn op 
allerlei spullen in het casino zoals de muntbakjes, 
de servetten en de flyers. Vervolgens gaat 
Marleen ‘de vloer op’ en werkt ze waar nodig 
de geldverwerkende apparatuur bij, zoals de 
muntmachines en de wisselgeldapparaten. 

 De deuren worden geopend en de 
 eerste gasten druppelen binnen.
 Marleen: “Er zijn spelers die de span-
ning en de rush van het spel opzoeken.” Ze doelt 
op drie mannen aan de roulettetafel die hun 
spel gedreven spelen. Er zijn ook veel spelers 
die juist ontspanning zoeken. Marleen: “Zo zijn 
er regelmatig mensen die de sfeer die het casino 
uitstraalt erg prettig vinden. Ze drinken hun 
kopje koffie en wagen een gokje op een van de 
speelautomaten en maken graag een praatje.

Het contact met onze spelers is hier van grote 
waarde. Jaren kwam hier een echtpaar voor hun 
wekelijkse uitje, ze genoten volop van hun mid-
dagje uit. Toen de man kwam te overlijden bleef 
de vrouw geregeld komen. Maar toen zij om 
gezondheidsredenen moest verhuizen naar een 
verzorgingstehuis, en haar geliefde middagje uit 
moest opgeven, was dat best even slikken, ook 
voor mij. Je bouwt met velen van hen een band 
op door de jaren heen.”

watzoujijdoenmeteendagmet

Door Maartje Derckx
Het bieden van amusement en 
gastvrijheid is een combinatie die 
haar ligt. Ze noemt het een plek waar 
de winbeleving, het spel, een hapje 
en een drankje zorgen voor prima 
vermaak en het echte casinogevoel. 
Ze neemt ons graag een dagje mee om 
dat te laten zien.

EEN DAG MET.... Marleen Gerritzen
     van Fair Play Casino Weert
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Open Dag 8 juni a.s. 
Bezoek de Open Dagen van het be-
drijfsgebouw Platium met achttien 
energie-neutrale hallen aan de Plati-
nastraat in Nederweert. Op zaterdag 
1 juni en zondag 2 juni a.s. staan de 
deuren en poorten open van 10.00 tot 
15.00 uur. Overtuig uzelf van de vele 
mogelijkheden en de voordelen die 
deze panden op deze locatie bieden. 
U bent van harte welkom!

Duurzaam project 
Jan Smits: “Er is gekozen voor een zo energie-neutraal 
mogelijk project. Elke unit heeft een eigen aantal 
zonnepanelen. Niet afgenomen stroom kan worden 
teruggeleverd aan het net. Ledverlichting zorgt voor 
minimaal stroomverbruik. Daarnaast is elke unit voor-
zien van een warmtepomp. Hierdoor is veel beter een 
constante temperatuur te realiseren dan met een he-
ater. Ook koelen in de zomer is hierdoor mogelijk.” 
Alle units zijn voorzien van een bedrijfshal, kantoor, 
pantry, toilet, elektrisch bedienbare overheaddeur, 
een meterkast met water en elektrische aansluiting 
(3 x 35A) en een internetglasvezelaansluiting. Inmid-
dels zijn er al enkele units verhuurd.

A1-locatie aan de A2 
Het nieuwste project van 
Spitters Vastgoed is Bedrijfs-
gebouw Platium met achttien 
energie neutrale bedrijfshallen. 
Het pand ligt op een toplocatie 
op bedrijventerrein Pannenweg; 
naast de A2, aan de doorgaan-
de weg van Nederweert naar 
Venlo. Goed bereikbaar met 
directe aansluitingen richting 
Eindhoven, Venlo, Roermond en 
België. 

Maatwerk 
Spitters Vastgoed is al ruim 35 jaar specialist op het 
gebied van bedrijfshuisvesting in Midden-Limburg, 
Noord-Limburg en oostelijk Noord-Brabant. Doordat 
Spitters Vastgoed optreedt als verhuurder en tevens 
als beheerder hebben huurders te maken met één aan-
spreekpunt. Deze constructie staat garant voor korte 
communicatielijnen, hoge betrokkenheid en kennis 
van elk bedrijfspand. Cor Spitters: “Het is voor ons de 
uitdaging om voor elk bedrijf de geschikte huisvesting 
te zoeken. Elk bedrijf is uniek en daarom is het vinden 
van de best passende bedrijfsruimte ook maatwerk. 
Wij denken mee met een ondernemer. Wij vinden de 
ruimte die past.”

Uit het jasje gegroeid? 
Geen probleem
Cor Spitters (74) runt het bedrijf samen 
met zijn zonen Jeanpaul (52) en Ramon  
(50) en vastgoedmanager Jan Smits (52). 
In totaal hebben ze zo’n 135 bedrijfsunits 
in portefeuille in een gebied dat reikt 
van de regio Eindhoven tot Leudal. Voor 
huurders betekent het dat overstappen 
naar een groter pand binnen die 
portefeuille altijd mogelijk is zonder het 
opzeggen van het contract. ”Hierdoor 
zijn bedrijven flexibel in het opschalen 
van hun bedrijfsruimte zonder dat ze 
hun contract op hoeven te zeggen”, legt 
Jeanpaul Spitters uit.

Check de site 
Op de site www.spitters.eu vindt u het complete aan-
bod van bedrijfspark Platium en andere bedrijfsruim-
ten zoals winkels, kantoren, bedrijfshallen, showrooms 
en combinaties hiervan. Via een aantal selectiecriteria 
zoals soort pand, vestigingsplaats en aantal vierkante 
meters komen ondernemers uit bij een passende en 
beschikbare bedrijfsruimte. Voor meer informatie en 
een gerichte, persoonlijke zoektocht belt u met 
Spitters Vastgoed (0495) 45 08 38.

V.l.n.r. Ramon Spitters, Cor Spitters, Jeanpaul Spitters en Jan Smits.

18 nieuwe energie-neutrale hallen aan de Pannenweg - Nederweert
• Perfecte zichtlocatie op bedrijvenpark Pannenweg •  Verruilen naar groter pand zonder opzeggen mogelijk •

Spitters Vastgoed B.V.
0495-450838  info@spitters.eu  www.spitters.eu

OPEN DAG:
     zaterdag 8 juni

van 10:00 tot 15:00 uur



uitgelicht

“Oma, ik moet je wat vertellen. Ik heb kanker. 
Dat is heel naar maar ook heel bijzonder.” Deze 
woorden sprak de 7-jarige Benthe – kleindochter 
van Lia en Jo uit Weert – eind januari na een on-
derzoek in het ziekenhuis. Een week eerder za-
gen ze dat Benthe uitval had aan haar benen en 
voeten en deze niet meer op normale wijze kon 
bewegen. Een onderzoek met een spijkerharde 
diagnose: ‘hersentumor in een vergevorderd sta-
dium. Niet meer behandelbaar’. De wereld van 
haar moeder Marjolein, van opa Jo en oma Lia 
en van alle anderen om Benthe heen stort in een 
klap in. Hersentumor… net als papa Ruud jaren 
eerder. 

Oma Lia (61) heeft het initiatief genomen om 
dit verhaal openhartig naar buiten te brengen. 
Ze wil iets doen aan ‘die vreselijke rotziekte die 
zoveel slachtoffers maakt. “Het is ook een ver-
haal van kracht. Wij kunnen Benthe helaas niet 
meer helpen, maar mogelijk wel de Benthes die 
volgen, vertelt Lia geëmotioneerd. “Ik ga samen 
met mijn dochter Marjolein (37), die twee gelief-
den heeft moeten afgeven, meezwemmen met 
Maarten van der Weijden. Hij wil in juni weer 
een Elfstedentocht gaan zwemmen om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar 
kanker, dus ook naar hersentumoren. Samen met 
duizenden anderen. Om op die manier aandacht 

te vragen voor o.a. deze redelijk onbekende 
vorm van kanker.”
Lia haalt een keer adem: ”Onze dochter Marjo-
lein ontmoette op 15-jarige leeftijd Ruud Strijbos 
op de Philips van Horneschool. Na hun school- en 
studententijd werden de twee een. Ze gingen sa-
menwonen in Delft waar Ruud gestudeerd had. Hij 
was inmiddels ingenieur lucht- en ruimtevaart. 
Hij wilde piloot worden. Maar nog voor hij een 
baan had, kreeg hij te horen dat hij ongenees-
lijk ziek was. Diagnose: hersentumor en nog maar 
twee jaar te leven.” Lia is even stil en staart naar 
de grond. Ze vervolgt: “Toen Ruud 12 jaar was, 
overleed zijn moeder aan kanker en toen Ruud 
zelf twee jaar ziek was, is zijn vader Kees aan 
deze ziekte overleden. Hoe ziek hij zelf ook was, 
Ruud heeft zijn vader tot op het laatst verzorgd. 
De vader van Ruud stierf op 31 augustus 2010.

Marjolein en Ruud besloten dat ze graag een 
kindje wilden. In juli 2011 werd onze kleindoch-
ter Benthe geboren. Ruud wilde niet ziek zijn, 
je mocht er niet over praten. Hij had een sterke 
overlevingsdrang. Ruud was altijd heel sportief 
en gedreven. Hij heeft tot drie weken voor zijn 
dood - ondanks operaties, chemokuren en bestra-
lingen - doorgewerkt. De ziekte brengt tevens 

Je verliest je schoonzoon na een slopende ziekte. Hij is dan pas 32. Zeven jaar later blijkt dat je kleindochter 
aan dezelfde vreselijke vorm van kanker lijdt. Ook voor haar is er geen hoop meer. Na een emotionele strijd 
slaapt ze begin mei in. Wat doet dat met een opa en een oma waarvan opa vroeger getroffen is door non-
hodgkin. Een aangrijpend verhaal dat tevens ‘een verhaal van kracht’ is… 

Papa Ruud en Benthe, voorjaar 2012

‘Een verhaal van kracht’

“Voor al die andere 
     Benthes die nog 
             volgen…”

‘Oma, ik denk 
dat ik niet meer 

beter wordt. 
Wat denk jij?’

Iwan Hoeben (38), rechts op de foto en Rob de Regter (26) zijn werkzaam als makelaar bij Hendriks 
Makelaardij in Weert.  De onlinewereld speelt een grote rol bij het bedrijf, hoewel het persoonlijke contact 
het belangrijkst blijft. Rob: “Klanten staan aan het begin van het maken van een ingrijpende stap in hun 
leven. Dat proces wil ik goed begeleiden.”

Door Laura Mennen

Marjolein en Benthe in 2017.

inbedrijf

Door Desiré Kappert

       Ondanks de unieke onlineservice staat 
persoonlijk contact op één bij Hendriks Makelaardij

Emmasingel 34 - Weert
 0495 45 04 85 / www.hendriks.nl

Waar Hendriks Makelaardij jarenlang een ver-
trouwd gezicht was aan de Wilhelminasingel 
tegenover Café ‘t Swaentje, is het nu gevestigd 
aan de Emmasingel naast Mertens Bouwbedrijf. 
“De woningmarkt is tijdens de crisis enorm ver-
anderd. Het was tijd voor een moderne insteek 
op een nieuwe locatie”, vertelt makelaar Iwan 
Hoeben. “In deze periode hebben we de funde-
ring gelegd voor ons huidige succes, waarbij we 
ieder jaar een mooie groei hebben doorgemaakt 
en inmiddels weer een vertrouwd gezicht zijn in 
Weert.”

Passie
De passie voor werken als makelaar ontstond bij 
Iwan en Rob al op jonge leeftijd. “Leeftijdgenoot-
jes wilden politie- of brandweerman worden. Ik
wist toen ik een jaar of acht was al dat ik ma-
kelaar wilde worden”, vertelt Rob. Midden jaren 
negentig bouwde zijn oma een woning op Molen-
akker (Weert). Ook bij Iwan ontstond de passie 
voor woningen, doordat hij er op jonge leeftijd 
kennis mee maakte; zijn vader was hoofduitvoer-
der op de bouw. Iwan ging vaak met hem mee.

Na de middelbare school koos Iwan voor de oplei-
ding MER (Management, Economie en Recht), met 
vastgoed als specialisatie. Rob, daarentegen, wil-
de zich eerst breder oriënteren. Na zijn studie 
International Business volgde hij de particuliere 
opleiding via de NVM om zijn makelaarspapie-
ren te halen. Rob werkt sinds 2015 bij Hendriks 
Makelaardij in het online marketingteam, maar 
groeide door en werd zo de directe collega van 

Iwan. “De jarenlange ervaring van Iwan als make-
laar en mijn andere achtergrond, bleken elkaar 
uitstekend aan te vullen.”

Innovatieve organisatie
Hendriks Makelaardij Weert maakt met 28 andere 
vestigingen deel uit van de grootste full-service 
makelaarsorganisatie van Nederland. Ook voor 
hypotheek- en verzekeringsadvies kunnen men-
sen langskomen op kantoor. Met vestigingen in 
onder meer Eindhoven en Roermond is Hendriks 
Makelaardij rondom de regio ook goed verte-
genwoordigd. “Hierdoor kunnen wij een woning 
breder in de markt zetten en een groter netwerk 
aanboren van mensen buiten de regio”, vertelt 
Iwan. “Door de grote prijsstijgingen in Eindhoven 
zien we tegenwoordig steeds meer mensen uit 
deze regio die Weert als goed alternatief zien”, 
vult Rob aan.  
De landelijke organisatie beschikt over verschil-
lende teams met specialisten die de vestigingen 
ondersteunen. Zo is het online marketingteam 
verantwoordelijk voor digitale innovaties bin-
nen de organisatie, zorgt een team professionele 
tekstschrijvers voor aanbiedingsteksten van de 
woningen en een centrale back-office om tele-
fonische bereikbaarheid in de avonduren en in 
het weekend te garanderen. Een ‘win-win situ-
atie’ volgens Iwan. “Het werk wordt uitgevoerd 
door specialisten, waardoor de kwaliteit van de 
dienstverlening hoger wordt. We houden als ma-
kelaar meer tijd over voor het persoonlijke con-
tact met de klant. Doordat we een lokaal kantoor 
hebben en wij zelf uit de regio afkomstig zijn, 

worden we gezien als lokale makelaar. Mensen 
zijn vaak verrast over de grote organisatie die wij 
achter ons hebben staan. In mijn ogen beschik-
ken we dan ook over een bijzondere combinatie 
van een lokale, maar toch ook grote landelijke 
makelaar.”

Online inplannen 
Hendriks Makelaardij introduceerde een half jaar 
geleden het online inplannen van bezichtigingen 
en waardebepalingen. Volgens Rob is Hendriks 
Makelaardij de eerste in Nederland die dit doet. 
“We ontwikkelden een systeem dat synchroon 
loopt met de agenda’s van de makelaars. Bezoe-
kers van onze site kunnen dan eenvoudig direct 
een afspraak inplannen. Na de boeking kunnen 
onze verkopers via de Hendriks 24/7-app of het 
digitale dossier aangeven of dit ook bij hen uit-
komt. De kandidaat krijgt daarop direct een be-
vestiging. “Een stukje innovatie waarin we niet 
achter konden blijven. Een vakantie wordt vaak 
online geboekt, waarom dan niet een bezichti-
ging of waardebepaling? Veel mensen zijn name-
lijk pas in de avonduren actief op internet".
Naast deze unieke mogelijkheid kunnen klanten 
op de Hendriks 24/7-app en via het digitale dos-
sier altijd zien hoe het met de verkoop van hun 
woning gaat. “En mocht je moeite hebben met 
het gebruik van zo’n applicatie op je telefoon? 
Dan maken we persoonlijk een afspraak op kan-
toor en vullen we daar samen de papieren in”, 
vertelt Rob. “De manier van de verkoop van een 
woning kunnen we volledig aanpassen aan de 
wensen van de verkoper.”
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uitgelicht

een karakterverandering teweeg wat ook voor 
naasten niet gemakkelijk is. Marjolein heeft zich 
in dat laatste jaar moeten ontfermen over hun 
pasgeboren dochter en haar zwaar zieke man. Ze 
was krachtig en zorgzaam. Op 31 augustus 2012 
(precies twee jaar na zijn vader) overleed Ruud 
in onze armen. 

We hebben al die tijd gedacht dat het niet erger 
kon, maar helaas! Opnieuw stond het leven van 
Marjolein en van ons op zijn kop. Benthe van ze-
ven bleek ook het erfelijke gen Li Fraumeni van 
hersentumor te hebben. Op een zaterdag werden 
verlammingsverschijnselen geconstateerd. De 
dinsdag erop volgend werd ze geopereerd. Er kon 
maar een deel van de tumor worden verwijderd 
omdat deze inmiddels vergroeid was met een 
hersenhelft. Daarna heeft de kleine Benthe 30 
bestralingen en zeer zware chemobehandelingen 
ondergaan. Alles in dat kleine lijfje. En opnieuw 
moest Marjolein sterk en krachtig zijn om het te 
dragen. Het was zo vreselijk om beiden te zien 

lijden. Ik maak een hele diepe buiging voor mijn 
dochter.
Marjolein heeft sinds een jaar een nieuwe relatie 
met Joost (43) afkomstig uit Raalte. Ze wonen 
nu sinds half jaar samen. Joost is een geweldige 
vent die een hele grote steun is voor onze doch-
ter. Ook Benthe was gek met hem. Maar waar 
ze met het samenwonen een nieuwe toekomst 
wilden beginnen, hadden ze nu samen de groot-
ste zorgen om het zieke kind. Benthe lag in het 
Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. 
Een geweldig ziekenhuis, maar zo vreselijk dat 
dit bestaat. Hier liggen alleen maar kinderen 
met kanker. Ook baby’tjes. Je ziet hier erg veel 
verdriet, maar ook mensen die elkaar steunen en 
opvangen, die lief en leed samen delen. 

De opvang in het ziekenhuis was geweldig. Ze 
hebben alle tijd voor ouders en grootouders, 
maar vooral voor de zieke kinderen. Benthe 
vroeg me laatst: ‘Oma, ik denk dat ik niet meer 
beter wordt. Wat denk jij?’ Dan lopen de koude 
rillingen over je rug. Ik antwoordde: ‘We zullen 
dit aan jouw dokter vragen en ook hoe wij er mee 
om moeten gaan’. De kinderpsycholoog heeft 
Benthe eerlijk verteld over haar situatie en haar 
geleerd dat wanneer ze piekert ze aan een lucht-
ballon moet denken. Haal alle negatieve gedach-
tes uit het mandje en doe ze in de luchtballon 
die deze gedachtes dan meeneemt. Om dit echt 
luister bij te zetten wilde Marjolein een echte 
ballonvaart regelen waar wij samen met Benthe 
in mee mochten. Helaas is het niet meer zover 
mogen komen.

Ik heb zo’n bewondering voor Benthe. Tijdens haar 
ziek zijn vroeg ze me: ‘Oma hoe gaat het nu met 
jou?’ Dat kun je je toch niet voorstellen? Een kind 
van 7 jaar! Die levenslust en energie van die klei-
ne … dat is zo bijzonder. Een verhaal van kracht!                                                                                                    
Om het leven nog enigszins leuk te maken heb-
ben we de laatste weken allemaal fijne dingen 
gedaan. Zo lang het nog kon. Eind april bleek uit 
de MRI dat de tumor weer dusdanig was gegroeid 
dat het einde snel naderde. Marjolein heeft Ben-
the mee naar huis genomen om de laatste dagen 
met al haar dierbaren samen te zijn. Op 2 mei is 
ze definitief ingeslapen… Ze is die ochtend voor 
altijd in de luchtballon gestapt naar haar papa… 

Het verdriet is hevig net als Benthes laatste da-
gen. Er was een enorme strijd in haar om niet 
los te hoeven laten. Ze heeft met al haar kracht 
haar taak volbracht. Benthe is, in de armen van 
Marjolein en mij, rustig in haar bedje ingeslapen.

 

Hersentumor is een redelijk onbekende vorm van 
kanker. En omdat er veel minder mensen aan lij-
den dan aan bijvoorbeeld borst-, huid- of long-
kanker, wordt er ook minder onderzoek naar ge-
daan. Daarom was ik ook zo verheugd toen ik las 
dat topzwemmer Maarten van der Weijden (zelf 
ook oud-kankerpatiënt) weer een Elfstedentocht 
wil gaan proberen te zwemmen. Vorig jaar haalde 
hij met deze mega-prestatie ruim 5 miljoen euro 
op. Dit jaar gaat hij het in juni opnieuw probe-
ren en daarbij kunnen gastzwemmers (gedeelten) 
met hem meezwemmen. Ik heb direct Marjolein 
gevraagd of ze het op zou kunnen brengen om, 
samen met mij, twee kilometer met Maarten mee 
te zwemmen. Ze zei direct volmondig ‘ja’. En zo 
gaan wij op 22 juni om 14.00 u in Stavoren het 
water in om 2 km met Maarten mee zwemmen, 
om iets bij te dragen en zoveel mogelijk geld in te 
zamelen in de hoop dat deze afschuwelijke ziekte 
ooit zal verdwijnen. En als Benthe er nog was ge-
weest had ze in haar rolstoel, samen met opa en 
Joost, langs het water meegelopen. Kanker heeft 
zo’n vernietigende kracht. Helaas kunnen wij 
voor Benthe niets meer doen, maar wellicht kan 
het geld in de toekomst andere Benthes redden.”                                                                                                                                         
Hier eindigt het verhaal van Lia: ‘het verhaal van 
kracht’.

Meer weten over de zwemtocht of 
‘Team Benthe’ sponsoren? 

11stedenzwemtocht.nl  team Benthe

Ruud stierf in 
onze armen 

Juni 2012 Papa Ruud en Benthe, 
in de Efteling.

Marjolein, Benthe en Lia in het prinses Maxima ziekenhuis 
na de nieuwe drain-operatie in april 2019.

Opa Jo, Benthe en Marjolein in Blijdorp  
ongeveer 3 weken voordat Benthe is overleden.

seniorenweetjes

VERZUSTERING

mensendingen

En weer proberen raadsleden de vingers te krijgen achter de vóór- en 
nadelen van de ‘verzustering’ van Weert (50.000 inw.) met China.  Het 
doel om met het district Yuhang (1 miljoen inw.) van de Chinese stad 
Hangzhou (10 miljoen inw.) een stedenband aan te gaan lag in de eerste 
plaats op economisch gebied. Maar zijn er inmiddels concrete resultaten 
behaald op dat gebied?

Sinds 2009 onderhoudt Weert intensieve contacten met China. Op 
voorspraak van Jaak Gabriëls, burgemeester van Bree, nam burgemeester 
Niederer van Weert in oktober 2009 deel aan de International Sister 
City Mayors Conference in Hangzhou met als thema ‘Culture’. In maart 
2012 namen de burgemeesters van Bree en Weert deel aan de China 
International Import Expo en bezochten ze Yuhang. In juli van dat jaar 
zou een delegatie uit Yuhang een tegenbezoek van vijf dagen aan Weert 
brengen. Het werd een halve dag, snel ingepast in een 4-daagse Europa-
zakenreis naar Spanje en Italië. In oktober 2012 toch maar weer een 
bezoek gebracht aan de International Sister City Mayors Conference, nu 
met het thema ‘City and Leisure’. Nu moet u weten dat Hangzhou een 
band heeft met ruim 30 steden all-over the world waaronder ook Den 
Haag. Zouden dan de economische samenwerkingskansen voor Nederland 
in het provincieplaatsje Weert liggen denkt u? 

Maar, niet getreurd, “Zakendoen met China is een kwestie van lange 
adem” zo is te lezen in de evaluatieverslagen van 2012, 2014 en 2018. 
“Is het vertrouwen er eenmaal dan volgt het zaken doen als min of meer 
vanzelfsprekend.”  Weert kreeg tijdens de Sister City Mayors Conference 
de gelegenheid om in een video van 60 seconden (ja, u leest het goed, 
60 seconden) stad en Weerter vrijetijdsbesteding uit te dragen. De 
delegatie uit Weert reisde een dagdeel door naar Yuhang. Daar werd een 
vriendschapsboom herplant, een vuurwerkshow bezocht, gedineerd, een 
spetterende show van een dansgroep bekeken, een tour door Yuhang en 
een rondleiding door het gemeentearchief van Yuhang gemaakt. 
Nou, als dan de tijd nog niet rijp is voor verzustering! Op 14 maart 2013 
tekent burgemeester Heijmans in Yuhang de verzusteringsovereenkomst.
Nog één citaat uit het evaluatieverslag van 2012 dan: ”Door het stijgen 
van de welvaart en daarmee de groei van buitenlandse reizen kunnen en 
willen steeds meer Chinezen investeren of (luxe) aankopen doen in West-
Europa.”  Ziet u het al voor u, busladingen Chinezen in de Langstraat 
in Weert op zoek naar koopjes die in het Outlet van Roermond niet 
voorhanden zijn.

Van 2013 tot 2018 werd Yuhang 6 keer bezocht en bracht Yuhang 5 
keer een tegenbezoek aan Weert. De overeenkomst is intussen bij 
collegebesluit verlengd tot 2023.
En dan de resultaten:
• Zowel in 2014 (Weert) als in 2015 (Yuhang) vond een life 
kunstuitwisselingsproject plaats tussen 6 topkunstenaars van Yuhang en 
6 topkunstenaars uit Weert. In 2018 volgde in China de kunstuitwisseling 
‘The Great Canal’ waarvan de return in 2019 in Weert moet 
plaatsvinden.
• De stichting Basketbal Academie Weert heeft jeugdspelers uit Yuhang 
uitgenodigd voor een groot internationaal basketbaltoernooi.
• Yuhang en Weert willen graag komen tot een studentenuitwisseling 
tussen beide steden. Het LVO Weert onderzoekt de mogelijkheden.

Ja maar het ging toch in de eerste plaats om de economische belangen?
In het evaluatieverslag van 2018 wordt gesproken over ‘enthousiaste 
deelnemers aan de handelsmissie 2016’, ‘tot stand gebrachte matches’ 
en ‘perspectiefvolle afspraken’. 
De handelsreis 2019, de acquisitie van Alibaba en de bouw van een 
Chinees hotel, specifiek bedoeld voor de Chinese toerist, worden als 
prioriteiten opgevoerd. 

Opgeblazen taalgebruik, grote plannen en ronkende vergezichten? We 
weten inmiddels dat Alibaba niet komt en ook het Chinees hotel voorlopig 
niet doorgaat. Blijft over dat er ‘in het kader van relatiebeheer over en 
weer een bestuurlijk weerzien zal plaatsvinden’.
Ik twijfel niet aan de goede 
bedoelingen van ons 
gemeentebestuur maar 
als de wens de vader 
van de gedachte 
wordt …? 
Ik heb zelden 
evaluatierapporten 
gelezen waarin met 
zoveel gebakken lucht 
wordt toegeschreven 
naar een positief 
resultaat. Ton 

Adriaens

Geelen 
Weert, Moesdijk 17, 0495-544544

autogeelen.nl

SUMMERTIME 
DEAL
GRATIS CABRIODAK

Private
Lease v.a.
 € 229,- 

p.m.*

SUMMERTIME DEAL: 
DE TOYOTA AYGO MET GRATIS CABRIODAK!
Je ziet meer van de wereld in een nieuwe AYGO met cabriodak. Tijdelijk ontvang je 
het cabriodak ter waarde van € 995,- helemaal gratis! En geven we je bovendien 
€ 1.250,- extra inruilwaarde! Wil je liever Private Lease? Dat kan al vanaf € 229,- per 
maand*. Het belooft een prachtige zomer te worden. Stap dus snel over in een AYGO 
met cabriodak. Plan je proefrit op autogeelen.nl of kom langs in de showroom en 
maak kans op een compleet verzorgd weekend op Texel in de AYGO x-otic. 

Brandstofverbruik varieert van 3,8-4,2 l/100 km (26,3-23,8 km/l); CO₂ 86-95 gr/km.

* O.b.v. 48 maanden en 10.000 km per jaar. Tarief gebaseerd op de AYGO x-play. Wijzigingen en typefouten 
voorbehouden.  Voorwaarden op toyota.nl

KEDA BV

AGAVE, PALMS YUCCA, CACTUS, ETC

EXOTIC   HOME   AND   GARDEN   PLANTS

Plantencentrum 
Ospel

• Cactussen
• Aloe
• Agave
• Succulenten
• Tillandsia

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

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

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

maandag gesloten 

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

30



Met elkaar, voor elkaar!www.sjgweert.nl

Kijk op www.sjgweert.nl voor het volledige 
programma van de open dag.

Ontdek de operatiekamer!

Kom te weten hoe een CT-scanner werkt. 

Volg de reis van een patiënt met  de brandweer en de ambulance.

Wandel door een  

opblaasbare darm.

Zij zijn ook van de partij: AmbulanceZorg Limburg Noord, Toon Hermans Huis, Brandweer, 
Huisartsenpost Weert (HAP), Wensambulance, Punt Welzijn, Zorggroep, Maastro.

Neem een kijkje in het  Vrouw-Moeder-Kind centrum.

Open dag  
SJG Weert
22 juni van 10:30 - 16:00 uur


