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  Nic Lexmond,
     de vrouw naast 
    en achter 
  Prins Frank II



a.s.zondag 
    open

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

* M.u.v. Micro-TechTM matrassen. Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 9 februari 2019 tot en met 17 maart 2019.

GRATIS
HOOFDKUSSEN 

EN DEKBED
t.w.v. € 348,-*

EN DEKBED
t.w.v. € 348,-*

SLEEP SYSTEM

Bij aankoop van een 
matras ontvangt u een
gratis hoofdkussen en
dekbed t.w.v. € 348,-*

Ervaar het zelf en kom proefl iggen bij uw TEMPUR® winkel:

* M.u.v. Micro-TechTM matrassen. Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur. Actie is geldig van 9 februari 2019 tot en met 17 maart 2019.

GRATIS
HOOFDKUSSEN 

EN DEKBED
t.w.v. € 348,-*

EN DEKBED
t.w.v. € 348,-*

SLEEP SYSTEM

Bij aankoop van een 
matras ontvangt u een
gratis hoofdkussen en
dekbed t.w.v. € 348,-*

Ervaar het zelf en kom proefl iggen bij uw TEMPUR® winkel:

ZONDAG 
24 FEBRUARI

 OPEN
13.00-17.00 uur

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

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

Helma Swinkels

Lees het hele verhaal op onze site 
onder de button: 

Lees onze
special!

ACTIE VAN 

DE MAAND: 

5x sporten 

voor € 25!
Bel nu 

voor een afspraak.

Resultaat na 4 maanden 
vacutraining in combinatie met 
het SLiMM voedingsprogramma:
12 kilo eraf en 10 cm omvang 

van de bovenbenen. Ik heb veel 
meer energie, zit goed (en strak) 

in mijn vel.
Kleding kopen is weer een genot. 

Laat de zomer maar komen!!
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“Het begon met een trucje met een tandensto-
ker door iemand uit de klas. Ik was elf jaar of zo. 
Ik vond dat helemaal geweldig. Op YouTube ben 
ik meer trucs gaan zoeken. Ook keek ik naar een 
show van illusionist Hans Klok. Toen wist ik het ze-
ker: goochelen is mijn ding!  

School
Ik zit nu op havo 4 in Weert. Nog anderhalf jaar en 
dan kan ik me volledig gaan richten op mijn doel. 
Na de havo ga ik naar de toneelschool in Maas-
tricht, want er is geen school voor illusionisten, 
jammer genoeg. De toneelschool komt het dichtst 
in de buurt. Als het daarna niet lukt om illusionist 
te worden, dan lijkt presenteren me ook heel leuk 
om te doen. 

Geen stoere hobby
Mijn eerste goocheloptreden was samen met een 
vriend. We moesten optreden voor de klas. Dat 
was in januari 2018. Mijn klasgenoten waren su-
perenthousiast. De tweede keer dat we optraden 
was toen iemand van de schoolraad mij vroeg om 
op te treden na de verbouwing van de school. Dat 
was ook heel leuk. 
In het begin vonden ze op school mijn trucs ge-
weldig en ik werd steeds enthousiaster. Maar als ik 
nu vertel over een nieuwe truc, zeggen ze steeds: 
“Ja Nigel, nu weten we het wel.” Ik weet dat 
goochelen geen stoere hobby is. Het is eigenlijk 
een beetje nerdy, maar ik wil er gewoon echt niet 
mee stoppen. Ik ben wel podiumgek, ja. 

Alles zelf
Waar mijn talent vandaan komt, weet ik niet. Een 
talent is aangeboren toch? Mijn vader en moeder 
vinden het goochelen leuk voor me, maar ze wil-
len wel dat ik straks ook iets anders heb waar ik op 
kan terugvallen. Mijn familie heeft niks met enter-
tainment. Mijn vaders familie heeft pretpark de 
Valkenier in Valkenburg opgericht. Dat komt het 
dichtst bij een ‘aangeboren’ entertainmenttalent. 

Mijn ouders zitten niet in die wereld en kunnen 
mij daarom ook niet helpen. Dus moet ik alles al-
leen uitzoeken en alleen doen en dat is soms best 
moeilijk.

Tiptop
Vroeger deed ik trucs na. De trucs die ik tegen-
woordig doe, koop ik en maak ik me helemaal ei-
gen. Ik werk net zo lang aan de trucs tot ik een 
totaalact heb van ongeveer een half uur. Ik train 
wel vier à vijf uren per dag. 
Alles moet tiptop in orde zijn. Van tevoren teken 
ik een illusie helemaal uit, bedenk ik de choreo-
grafie en zoek ik er muziek bij. Beetje spooky mu-
ziek, vaak muziek van actiefilms. Ik werk alles uit 
tot een truc van vijf minuten. Die laat ik dan mijn 
vader zien, die me nog wat tips geeft. 
Normaal gesproken ben ik niet ijdel, maar op het 
podium wel. Mijn stiefzus doet mijn make-up, 
want in het theaterlicht zie je elke oneffenheid 
in je huid. Tegenwoordig heb ik ook echte podium-
kleding.  En mijn haar moet goed zitten!

Grote successen
Ik ben pas een jaar bezig met optredens, maar 
heb er toch al verschillende gedaan. Iedere maand 
treed ik op bij bedrijfsfeestjes en openingen. In 

“Mijn ambitie? Las Vegas zou ik te gek vinden!” Goochelaar en illusionist Nigel Otermans (17) ontmoette 
zijn grote voorbeelden Hans Kazan en Hans Klok. Sindsdien wil hij alleen nog mensen vermaken met 
goocheltrucs en illusies. Nigel heeft een hele duidelijke carrièrestip op zijn horizon. En dat is allerminst een 
illusie. 

talent

Door Francis Bruekers

april 2018 heb ik de derde prijs gehaald bij het 
NK toneelgoochelen voor junioren. Kapotzenuw-
achtig was ik. Samen met mijn vriend Russel deed 
ik de truc met de zwevende doos, waar dan later 
iemand in blijkt te zitten. Dat is mijn beste truc 
tot nu toe. 
In de krant werd er over het NK geschreven. Een 
paar dagen later werd ik gebeld door de organi-
satie van Medammecour On Tour. Dat is een Lim-
burgse Vastelaovundsrevue. Met Medammecour on 
Tour heb ik twaalf shows mogen meespelen in de 
grootste theaters van Limburg. Ook in Weert. 
Superleuk was dat ik een gastrol mocht spelen in 
de jeugdfilm ‘Circus Noël’. Daar speelde ik een 
circusartiest. Waarschijnlijk mag ik in april optre-
den bij de première van die film in de Kinepolis 
Jaarbeurs in Utrecht. 

Magic
Na een optreden denk ik altijd: “Dit of dat had 
beter gekund.” Dan ga ik thuis aan de slag om een 
optreden te perfectioneren. Gelukkig heb ik bij 
Medammecour Ton Wolter ontmoet. Hij gaat mij 
nu helpen bij mijn optredens. Dat geeft een extra 
boost op wat ik in het afgelopen jaar al heb be-
reikt. Ik weet zeker dat ik mijn doel ga bereiken. 
Hoe? That’s magic.”

Hier is voor u… illusionist  Nigel Otermans!
Hij heeft de looks en de moves!
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EP:Tummers: dé 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 MEGASTORE geopend in Weert.

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 uitgesproken klantgerichte mentaliteit. 

Wij helpen u graag en snel - óók op zondag of op een drukke 

koopavond. Onze winkels zijn 7 dagen per week geopend. 

Mocht uw apparaat onverhoopt gerepareerd moeten worden, 

dan hebben wij eigen monteurs tot onze beschikking die 

bij u langs kunnen komen om u te helpen. Wij bieden altijd 

een passende oplossing. Kortom, EP:Tummers is enthousiast, 

gastvrij & betrouwbaar!

Tummers

Uw apparaat vakkundig bezorgd en geïnstalleerd
Als echte elektrovakspeciaalzaak begeleidt EP:Tummers het volle-
dige aankooptraject. Uw aankoop wordt dan ook geheel gratis bij 
u thuis afgeleverd. En dat gebeurt volledig door de eigen, deskun-
dige bezorgdienst. De intern-opgeleide bezorgers en installateurs 
zijn echte vakmensen met verstand van zaken. Wilt u uw apparaat 
ook meteen geïnstalleerd hebben, of heeft u nog wat extra uitleg 
nodig? Ook dat is geen enkel probleem. 

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

Inbouw Service
Ook voor inbouwapparatuur bent u bij EP:Tummers aan het 
juiste adres. EP:Tummers heeft niet alleen een uitgebreid 
assortiment aan inbouwapparatuur, zij kunnen deze apparaten 
ook vakkundig bij u inbouwen. Of het nu gaat om een vaatwas-
ser, koelkast, vriezer of kookplaat, ze zijn van alle markten thuis. 
En weet u niet zeker of het apparaat wel bij u past? Dan kunnen 
ze bij u thuis langskomen om het apparaat in te meten.

7 dagen per week geopend
Bij EP:Tummers kunt u 7 dagen per week terecht voor al uw aankopen of advies. 
Er wordt altijd gezorgd voor een passende oplossing. Zelfs op zondag!

Gratis bezorging
EP:Tummers levert uw aankoop altijd gratis bij u thuis met de eigen 
vakkundige, bezorgdienst.

Niet goed, geld terug garantie
Het kan natuurlijk voorkomen dat u iets koopt wat niet helemaal naar wens
is. Wij doen daar niet moeilijk over. U heeft 14 dagen bedenktijd.

Deskundig advies
EP:Tummers heeft bijna 100 jaar ervaring. De kennis van de specialisten 
wordt wekelijks bijgespijkerd. Hierdoor kunnen wij u altijd perfect adviseren.

Enthousiast, gastvrij 
& betrouwbaar!

Enthousiast, gastvrij 
& betrouwbaar!

Enthousiast, gastvrij 

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

Beleef het in de nieuwe EP:Tummers MEGASTORE in WEERT!
• Unieke koffi  ewereld (met een gratis kopje koffi  e)
• BOSE & SONOS audio-corners 
• Het allernieuwste MIELE Innovation Center: het eerste van Europa!
• Live showcooking en regelmatig gratis kookworkshops
• TV-studio’s met de allernieuwste modellen

1500
 m
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IN WEERT!

www.eptummers.nl

NIEUW!



Nieuw land
‘Nieuw-Holland’ is de historische naam voor het 
continent Australië en werd in 1644 als eerste 
gebruikt door ontdekkingsreiziger Abel Tasman. 
Toen Engelsman James Cook in 1770 langs de 
onontgonnen oostkust voer, noemde hij dit 
gebied ‘New South Wales’. Zo heet de populairste 
staat van Australië - met Sydney als hoofdstad 
- nu nog steeds. Afgekort NSW. Er wonen 7,9 
miljoen mensen en het is een smeltkroes van 
nationaliteiten. Eén van hen is Weertenaar Frank 
van Tulden. Met zijn Engelse vrouw Karen, dochter 
Frederique en zoon Lucas vertrok hij in 2009 naar 
Sydney. Ze wilden een betere levensstijl; zon, 
zee, strand en buitenleven. Frank: “We hebben 
eerst nog gekeken naar Zuid-Frankrijk, Barcelona 
en San Francisco maar om diverse redenen lukte 
dat niet. Toen we voor het bedrijf Cisco Systems 
de kans kregen om naar Australië gedaan hebben 
we die met beide handen aangegrepen.” Cisco is 
een wereldwijd marktleider op het gebied van IT 
en netwerken. Zowel Frank als zijn vrouw Karen 
zijn werkzaam in de IT.

Van Australië naar USA
Als we Frank spreken zit hij echter niet in Australië 
maar 13.000 km verderop in Breckenridge, 
Colorado in de USA. Voor een skivakantie. Zojuist 
heeft hij meer dan 100 kilometer geskied. Moe 
maar voldaan staat deze MAMIL ons te woord. 

“Ik ben geboren en getogen op de Wessemstraat 
nummer 12. Katholiek grootgebracht, gedoopt 
in de Paterskerk en ik ging naar de basisschool 
op de Biest. Ons pap was Frans van Driekske van 
Bakewel en ons mam was Annie Vaessen van Beij 
18 in Nederweert. Beiden zijn tien jaar geleden 
overleden op respectievelijk 76- en 80-jarige 
leeftijd. Mijn broers Henk (62) en René (58) wonen 
allebei in Weert. We zijn zeer onafhankelijk als 
broers en supporten elkaar als het nodig is.”
Frank kijkt terug op een mooie jeugd en noemt 
wat herinneringen: “Voetballen op het pleintje, 
fietsen, verstoppertjes spelen rond het Oude 
Katholieken veld (waar nu de Philips van Horne 
staat). Voetballen bij Wilhelmina; op woensdag 
bij Cor Persoon. Ik hoefde maar vijf minuten te 
lopen om naar de Philips te gaan. Allebei mijn 
broers gingen naar het Bisschoppelijk College. 
Desondanks zijn het geen kakkers geworden,” 
lacht Frank met een knipoog.

Als een vis in het water
Het sporten heeft altijd een belangrijke rol 
gespeelt in Franks leven. Naast het voetballen, 
zwom hij als tiener fanatiek in het A-team bij 
zwemclub de Rog. Frank: “Iedere ochtend ging 
ik op het fietske naar zwembad De Rog, toen nog 
gelegen aan de Vogelsbleek. En in de zomer naar 
de IJzeren Man. Ik zat in het team met onder 

Hij noemt zichzelf een MAMIL. Dat zoeken we even op. Het betekent: ‘middle-aged-man-in lycra’. Deze 
wielrennende mamil fietst wekelijks 110 tot 130 km door de prachtige natuur van New South Wales. Op 
mijn vraag hoe oud hij is, antwoordt hij enthousiast: “52 jaar Jong, Knap, Intelligent en Bescheiden!” 
Weertenaar Frank van Tulden ging voor twee jaar naar Sydney. Het werden er tien. Onlangs vierde hij met 
zijn gezin hun eerste decennium in Australië. En voorlopig komen ze nog niet terug.

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

andere Peter de Goeij, Eric Scheffers, Hans en 
Wim Kwaks, Joyce Lamers, Ankie Henkens en 
Patricia Weijgerse. Een prachtige tijd!”, mijmert 
Frank. Zwemmen en bodysurfen doet hij nu in 
de Zuidelijke Stille Oceaan. Het gezin woont in 
Bayview NSW; een voorstad 30 km ten noorden van 
het centrum van Sydney. Met zicht op Pittwater, 
twee Marina’s en de Tasman Sea.  Gelegen aan het 
strand zijn er veel sporten die te maken hebben 
met water. Zoals nippers training; daarbij leer je 
alles wat te maken heeft met veiligheid op het 
strand. Van surf- en zwem-omstandigheden als 
golven, stromingen en zandbanken tot gevaren 
als rotsen en dieren. Dat benoemt Frank ook als 
ik hem vraag naar het mooiste aan Australië: 
“Een nippers training op het strand op zondag, 
met een koffie in je hand, dan bodysurfen in de 
branding en daarna een barbecue als lunch.”

Ambitieus
Na de Philips van Horne wilde Frank op kamers. 
Maar daar staken pap en mam een stokje voor. 
En dus werd het een studie in Eindhoven; HEAO 
commerciële economie. Daarna volgde Nima C. 
Na gewoond en gewerkt te hebben in Waalwijk, 
Breda, Amsterdam en Hilversum emigreerde 
het gezin zoals gezegd naar Australië. Frank 
werkt hier nu als Regional Sales Manager voor 
CrowdStrike. Dit is een cloud cyber security 
software bedrijf dat binnenkort naar de beurs 
gaat op de NASDAQ. Frank: “Mijn taak is het om 
klanten/bedrijven te helpen tegen ransomware 
(oftwel gijzelsoftware; een chantagemiddel op 
internet), Identity theft (identiteitsfraude) en 
Phishing attacks (internetfraude). Het bedrijf is 
in korte tijd enorm gegroeid en dat gaat nog wel 
even zo door. We nemen de markt in rap tempo 
over. Dat is natuurlijk mooi maar het brengt ook 
een enorme druk met zich mee”, legt Frank uit. 
“Het werken met getalenteerde en intelligente 
collega’s geeft me wel enorm veel energie.”

   Frank van Tulden (52):            
“Nederlandse tolerantie begrijp je pas als je weg bent”
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Palmbeach on Pittwater.

10 jaar in Australië gevierd met een white party! 



wegvanhier

Van Tulden in Oranje
Franks partner Karen komt uit Sheffield, Engeland 
en werkt eveneens in de IT. Daarnaast is ze dol 
op Stand up Paddling (SUP); dan sta je met een 
peddel op een golfsurfplank. Daarnaast houdt ze 
zich veel bezig met women’s rights and equallity. 
Dochter Frederique (17) doet dit jaar eindexamen 
en is een getalenteerd danseres. Voordat ze een 
HBO of Universiteit gaat doen wil ze eerst een 
wereldreis gaan maken. Zoon Lucas (13) zit nog 
op de middelbare school en voetbalt als centrale 
verdediger en captain voor het jeugdelftal van de 
Central Coast Mariners (dit is vergelijkbaar met 
de Eredivisie bij ons). Hij heeft ambities om in het 
Nederlands elftal te spelen. Frank: “Op 9-jarige 
leeftijd vroeg hij aan mij of ik hem Nederlands 
kon leren. Ik vroeg hem waarom? ‘Dan kunnen 
de andere spelers in het Nederlands elftal mij 
verstaan’ zei hij met veel zelfvertrouwen”, lacht 
Frank. “Ik vind het heerlijk om mijn kinderen 
te coachen en te zien hoe ze groeien en plezier 
hebben in wat ze doen.”

Ons kent ons
“Sydney is een wereldstad maar tegelijkertijd 
ook een groot dorp”, zegt Frank. “In je eigen 
buurt kent iedereen iedereen, net als in Weert. 
Vriendschappen zijn belangrijk en maken het 
leven mooi. Vrienden zijn er voor je in goede en 
in slechte tijden. Nederlandse tolerantie heb ik 
pas echt begrepen toen ik er niet meer woonde. 
Het grootste verschil met Weert is de influx van 
allerlei nationaliteiten; van Ten Pound Poms tot 
en met de Chinese Invloed.” Ten Pound Poms is 
een term die in Australië en Nieuw-Zeeland wordt 
gebruikt voor de Britse emigranten van na de 
tweede wereldoorlog. Om te kunnen emigreren 
moesten ze ‘ten pounds’ verwerkingskosten 
betalen aan Australië. “Het weer is hier het hele 

jaar door goed”, vertelt Frank verder, “de winters 
hier zijn beter dan de zomers in Nederland.”

Saaie koala’s
Aan het einde van ons gesprek vraag ik Frank nog 
wat wij nièt weten van Australië? Frank: “Het is 
qua landoppervlak groter dan Noord-Amerika, 
kangoeroes kunnen niet achteruitspringen en 
koala’s zijn saai.” Zo, dat weten we dan ook 
weer. Voorlopig blijft het gezin van Tulden nog 
Down Under. Terug naar Nederland lijkt geen 
optie. Frank: “Je moet nooit iets uitsluiten maar 
met een Engelse partner is het niet voor de hand 
liggend. Karen heeft negen jaar in Nederland 
gewoond en kwam tot de conclusie dat het niet 
‘paradise’ was.” Dat paradijs hebben ze wel 
gevonden in Bayview NSW Sydney. En als ik de 
plaatjes google, dan snap ik dat helemaal… 
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Hond Skye in the dogpark.

Lion Island gezien van Westhead in Kuringai National Park, 15 minuten van het huis.

Lucas, Frank en Frederique.

Karen en Frederique.



inbedrijf

De wijkraad Leuken heeft zich jarenlang hard ge-
maakt om in de wijk eigen zorgvoorzieningen te 
realiseren. En uiteindelijk, na veelvuldig overleg 
met kandidaten en met de gemeente, is het nu 
een feit. Medio februari is het Gezondheidscen-
trum Leuken open gegaan. Het Gezondheidscen-
trum heeft haar huisvesting naast de supermarkt 
van de Jumbo. Onder één dak zijn de volgende 
disciplines gevestigd: huisartsen, tandarts, mond-
hygiëniste, diëtiste, fysiotherapie, apotheek, lo-
gopedie en een verloskundige. Deze specialisten 
werken, waar mogelijk en nodig, samen om de 
belangen van de klant zo goed mogelijk te behar-
tigen. Het delen van kennis en gezamenlijke over-
legmomenten kan voor klanten veel snelheid en 
voordeel opleveren.

Bijna alle specialisten hebben al een of meerdere 
vestigingen in Weert of de regio. Zij zijn overtuigd 
dat zorg dicht bij huis en goede bereikbaarheid 
belangrijk zijn bij de keuze van een klant. Omdat 
er door de wijkraad lang gewerkt is aan de opwaar-
dering van Leuken (denk aan de nieuwe school, 
sportcomplex en nu het winkelcentrum) heeft ook 
de gemeente haar volledige medewerking ver-
leend om dit gezondheidscentrum te realiseren. 
De huisartsen- , tandartsen- en fysiotherapie-
praktijk waren uiteindelijk zeer geïnteresseerd 

om naast hun andere vestigingen ook naar Leuken 
te verhuizen. De wijk (met inmiddels Vrouwenhof) 
heeft 4200 inwoners, en met Groenewoud erbij 
heeft dit deel van Weert wonen er maar liefst 
ruim 8.000 mensen. Met het oog op de groeiende 
groep kwetsbare ouderen is wijkgebonden zorg in 
de buurt dan ook een enorme aanwinst.

Alle specialisten zijn enthousiast over de samen-
werkingsmogelijkheden. “Het op elkaar afgestem-
de zorgaanbod is een voordeel. Je kunt overleggen 
over een casus, je kunt direct advies vragen of je 
kunt samen een behandelplan bespreken. Maar 
het verruimt ook je blik op de gezondheidszorg, 
wanneer je informatie van collega’s uit een andere 
discipline krijgt. Daarnaast kunnen klanten sneller 
geholpen worden wanneer zaken in onderling af-
gestemd zijn”, aldus de initiatiefnemers. “Het is 
een vorm van ‘kruisbestuiving’ in de goeie zin van 
het woord, waarbij de klant altijd centraal staat.  
Door de vestiging van meerdere specialisten onder 
een dak, kunnen bezoekers een ‘one-stop’ maken 
waarbij ze meerdere bezoeken achter elkaar kun-
nen doen. Zo ga je boodschappen doen in een van 
de supermarkten, bezoek je de dokter, tandarts of 
fysio en loop je daarna bij de apotheek of drogist 
binnen voor je medicatie. En alles naast elkaar. 
Hoeveel service kun je krijgen?

Leuken heeft er jaren op moeten wachten, maar sinds kort heeft de wijk een eigen gezondheidscentrum. 
Maar liefst acht disciplines hebben vanaf deze maand hun praktijk gevestigd in het nieuwe winkelcentrum 
aan het St. Jobplein. Een bundeling van kennis en krachten biedt de klant alleen maar voordelen. Een 
klantvriendelijke en servicegerichte aanvulling in de wijk.

Met de vestiging van meerdere praktijken in de 
wijk kunnen inwoners van Leuken of Groenewoud 
zich nu al inschrijven bij alle nieuwe praktijken. 
Met het ruime aanbod aan parkeerplaatsen be-
hoort het zoeken naar een geschikte plek tot de 
verleden tijd. Kortom, dit nieuwe gezondheids-
centrum biedt alleen maar voordelen, voor ons en 
voor de klant!

Op zaterdag 23 maart a.s. wordt 
het centrum officieel geopend waarna 

iedereen welkom is om tijdens de 
Open Dag een kijkje te komen nemen. 
 

De kracht van samenwerken

CMYK_96.65.45.45 

CMYK_ 3.10.80.0 

CMYK_90.56.30.16 

CMYK_33.25.26.5 

7700 C 

114 C 

5 C 

Acht disciplines onder een dak

Staand van links naar rechts: Guy Mullens (tandzorg), Jos Heltzel (tandzorg), Loek van der Putten (fysiotherapeut), Raymond van Boxtel (fysiotherapeut), 

Miriam van Leuken (verloskundige), Sharon Betzel (huisarts), Bart Jansen (apotheker), Hennie Hamelers (huisarts), niet op de foto: mw Stefens (huisarts). 

Zittend van links naar rechts: Charlotte Bruekers (logopediste), Anke Bruekers-Caris (logopediste), Jeroen Renzema (huisarts), Vivienne Coenen (diëtiste).

Sint Jobplein 10, 
6004 JZ Weert. 
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Praten met mensen
Ga aan tafel met een geboren en getogen Weer-
tenaar en je hebt meteen ‘kâl’. Thomas vindt het 
heerlijk om tijd door te brengen met vrienden. Hij 
mag dan ook graag een potje koken en er zijn al-
tijd genoeg gespreksonderwerpen. “Dat gaat echt 
niet altijd over politiek”, lacht hij. Maar we kun-
nen er natuurlijk niet omheen om te vragen hoe 
het allemaal zo gekomen is. Thomas: “Politiek 
fascineerde me. Op mijn zestiende werd ik lid van 
de JOVD (de jongerenorganisatie van de VVD). In 
politiek opzicht is de JOVD volledig onafhankelijk, 
met eigen standpunten. Het is een fantastische 
leerschool. Je kunt cursussen volgen, deelnemen 
aan debatten en andere activiteiten. Ikzelf heb 
daar mijn eerste bestuurservaringen opgedaan en 
ik ben nog steeds zelf actief als trainer (voor de 
volgende generatie). En het is allemaal heel open 
en onafhankelijk. Je ‘stroomt’ niet automatisch 
door naar de VVD. Je kunt gerust zeggen dat je 
door die open cultuur een goede afweging kunt 
maken over welke politieke richting je uit wil. Ik 
heb ook wel mensen naar andere liberale partijen 
zien gaan. “

In 2016 werd Thomas commissielid en in 2017 lid 
van de gemeenteraad. Na de verkiezingen in 2018 
werd hij fractievoorzitter en nu is hij kandidaat 
statenlid voor de provincie Limburg. Mag je hem 
een politiek dier noemen? Aristoteles beschreef 
ooit de kern van politiek als volgt: hoe wordt mijn 
belang een deel van het algemeen belang? “Dat 
is zeker waar”, zegt Thomas. “Ga in gesprek met 
mensen, dan ervaar je wat zij belangrijk vinden. 
Met elkaar kun je zoeken oplossingen bedenken. 
Je moet nooit in problemen denken, altijd in op-
lossingen.” 

Hart en hoofd
Thomas koos ooit vol overtuiging voor de VVD. 
“Het liberalisme met zijn kernwaarden is wat telt 
voor mij. De vrijheid van het individu voorop, be-
paal zelf wat goed voor je is en ga uit van je eigen 
kracht. Het beste uit mensen halen, zonder betut-
teling door de overheid. Dat is het DNA van mijn 
partij. Daar heb ik geen verkiezingsprogramma 
voor nodig. Dat zit in mijn hart en in mijn hoofd”, 
lacht hij. “Zo natuurlijk moet politiek ook zijn. 

Niet het programma moeten raadplegen alvorens 
je een standpunt inneemt of uitspraken doet.”   
En nu een gooi naar de provinciale politiek? “Ja, 
maar wel gecombineerd met het raadslidmaat-
schap in Weert. Die combinatie is ongelooflijk 
belangrijk en boeiend. Je hebt voeling met je ei-
gen stad en je kunt letterlijk de brug slaan tus-
sen gemeente en provincie. Wat mensen zich niet, 
of te weinig, realiseren is dat een gemeente heel 
veel zaken niet eens kan realiseren zonder de pro-
vincie. Gemeente en provincie versterken elkaar. 
Denk aan het woningbouwprogramma, de wegen, 
de industrieterreinen, windmolens en nog tal van 
andere dingen. En dan is het wel essentieel dat 
er ook een Weerter stem klinkt in Maastricht. Wat 
dacht je van investeringen in binnensteden? Die 
vijf grote steden in Limburg komen wel aan bod, 
maar ik wil hier wel stellen dat door de inspannin-
gen van bijvoorbeeld ons Weerter statenlid Anton 
Kirkels, de wensen van Weert luid en duidelijk ge-
hoord zijn. En met resultaat. Daarnaast zijn er ook 
de ‘provinciebrede’ kwesties die Weert en omge-
ving ook raken. Voorbeelden zijn de bereikbaar-
heid (A2, N280) en openbaar vervoerskwesties. Er 
is genoeg te doen.”

Thomas van Gemert (25) is fractievoorzitter voor de VVD in de gemeenteraad van Weert. Bij de verkiezingen 
voor Provinciale Staten op 20 maart 2019 staat hij op de 10e plaats van de kandidatenlijst voor de Limburgse 
VVD. Tijd voor een ‘achtergrondgesprek’.

actueel

Door Mathilde Dominikowski

Gruuëts en vastelaovundj
Thomas van Gemert wil graag met voorkeurs-
stemmen gekozen worden in Provinciale Staten. 
“Het zou echt zonde zijn als Weert niet vertegen-
woordigd zou zijn in Maastricht. Ik ben echt een 
‘gruuëtse’ Weertenaar. Dat heb je of dat heb je 
niet. Ik maak graag verre reizen, maar Weert is 
en blijft mijn stad, een bijzondere stad. Het voelt 
goed als ik de Martinustoren van verre zie, dan 
ben ik echt thuis. We mogen best wel meer onze 
kop boven het maaiveld uitsteken en de beschei-
denheid afschudden. Ik wil daar graag mijn best 
voor doen. Ik ken Weert en de mensen, weet wat 
er nodig is. Ik ken het klappen van de zweep hier 
in Weert en een goeie connectie met het gouver-
nement aan de Maas, zal Weert alleen maar goed 
doen.”    

Zoals het een echte Rogstaeker betaamt (hoe-
wel hij in het riêk van de Schaöpkes woont), gaat 
hij eerst nog flink vastelaovundj vieren. Sinds 11 
november draait hij alvast alleen nog maar car-
navalsmuziek. “Dat is ieder jaar verplichte kost 
om op de juiste ‘temperatuur’ te komen”. Zijn 
pretoogjes verraden dat het bijna zover is.  

Als hij de Martinustoren ziet, is hij thuis
Thomas van Gemert voelt zich ‘gruuëts as Wieërtenaar’

PA S P O O RT
Naam: Thomas van Gemert

Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Weert

Woonplaats: Weert
Woont samen met: Fleur Stultiens

Beroep: promovendus macro-economie 
Universiteit Maastricht

Vrije tijd: hardlopen, wielrennen, 
mountainbiken, wandelen, natuur, 

politiek
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“Vroeger was ik niet bezig met het milieu. Ik 
maakte me er niet druk om en ik had er niks 
mee. Twee jaar geleden begon ik vegetarisch te 
eten. Nadat ik me er meer in verdiepte, kwam ik 
erachter dat het beter is voor het milieu als je 
minder vlees eet. Tijdens mijn deelname aan de 
Nationale Denktank kwam ik erachter wat voor 
simpele dingen je kunt doen om een bijdrage te 
leveren aan het milieu. 

Nationale Denktank 
De Nationale Denktank is een stichting waarbij 
twintig studenten en net afgestudeerden proberen 
een maatschappelijk, urgent probleem op te lossen. 
Tijdens mijn studie Economie verdiepte ik me 
vooral in gedragseconomie. Ik vind het interessant 
bezig te zijn met gedragsveranderingen en hoe je 
verandering teweeg kunt brengen. Tijdens mijn 
studie, en bij banen die ik vroeger had, miste ik 
dat ik iets maatschappelijks kon doen, iets dat 
goed is voor de wereld.  

De eerste fase
Toen ik las dat het thema van de Nationale Denktank 
2018 ‘circulaire economie’ was, trok het mijn 
aandacht. Hoewel ik er nog niet veel vanaf wist, 
stuurde ik de stichting toch een motivatiebrief, 
mijn cijferlijsten en cv. Uit ongeveer driehonderd 
aanmeldingen was ik een van de twintig studenten 
die mocht meedoen aan de Nationale Denktank. 
De eerste maanden stonden in het teken van 
oriëntatie, de zogenaamde analysefase. Twee 
maanden deden we literatuuronderzoek en 
hielden ruim driehonderd interviews. Een daarvan 

was met de Herenboeren in Boxtel. Zij beginnen 
nu ook een vestiging in Weert en zijn een goed 
voorbeeld van lokale initiatieven.

Circulaire economie 
Voor mij was het in eerste instantie belangrijk om 
uit te zoeken wat circulaire economie inhoudt. 
Circulaire economie is een economie waarin afval 
niet bestaat. Hiermee bedoel ik dat alles wat je 
weggooit, een tweede leven krijgt. Je hergebruikt 
producten in de staat waarin ze zijn, zonder dat 
er iets aan verandert. Hierdoor komt er minder 
energie vrij en dat is beter voor het milieu. Voor 
het recyclen van plastic, bijvoorbeeld, gebruik je 
veel energie. Het gaat eerst in verbrandingsovens, 
daarna worden er plastic deeltjes van gemaakt, 
dan wordt het samengevoegd en omgevormd 
tot nieuw plastic. Als je plastic gebruikt in een 
circulaire economie gooi je het niet eerst weg voor 
je het opnieuw gebruikt. Je koopt bijvoorbeeld 
een zakje sla, vervolgens ga je met datzelfde 
zakje de dag erop naar de supermarkt om er 
nieuwe in te doen. 

Bedrijfje 
Na de analysefase gingen we op zoek naar 
oplossingen. Dit werd gedaan in groepen. Ik 
werkte mee aan drie van de tien oplossingen. Een 
daarvan is WerkCE (Werk Circulaire Economie). Dit 
is een oplossing waarbij we ondernemers simpele 
handvatten bieden om circulair te handelen op 
de bedrijfsvloer. Zo geven we advies over hoe je 
bijvoorbeeld minder printpapier en inkt gebruikt. 
Ook leggen we uit waarom het beter is mokken 

Hilde van der Schans (23) uit Weert deed afgelopen jaar mee aan 
de Nationale Denktank. Tijdens een jaarlijks traject werkte ze aan 
verschillende oplossingen die bijdragen aan een duurzamere wereld. 
“Ik kwam erachter wat voor simpele dingen je kunt doen om een 
bijdrage te leveren aan het milieu.”  

uitgelicht

Door Laura Mennen 

te gebruiken in plaats van plastic bekers. Met het 
team ontwikkelen we nu een website. Daarnaast 
zijn de eerste pilots in volle gang. We hopen dat 
hieruit een bedrijfje voortkomt. 

Hoe verder?
Begin december was in de Amsterdamse dierentuin 
Artis onze eindpresentatie. Hiermee sloten we de 
periode van de Denktank af. We gaan wel nog 
verder met onze tien oplossingen. Ik ben me nu 
nog bewuster van wat ik kan doen voor een beter 
milieu, ik heb er negentien nieuwe vrienden bij 
en waarschijnlijk start ik binnenkort met het 
bedrijfje WerkCE. Dit betekent dat opnieuw een 
drukke periode voor de boeg. Ik heb er zin in!”

‘Ik wilde iets doen dat 
  goed is voor de wereld’ 
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Dé Santa is voorbij, de autoband aan de gevel is weg, 
            maar de uitstraling bleef. 

eenhuisvertelt

Café Santa Domingo in Nederweert was beroemd en berucht. Heilige grond als 
het ware. Complete volksstammen hebben er hun puberteit (en langer) door-
gebracht. Met of zonder toestemming van hun ouders. Dit café had een ietwat 
duister imago, wat waarschijnlijk juist een van de redenen was waarom het 
klanten trok van heinde en verre. Illustere bands traden er op. Zoals Herman 
Brood en zijn wilde chickies. Of Volumia met Xander de Buisonjé. Een café met 
een verhaal, met een typische geur en kleur. Met een legioen aan stamgas-
ten, vanaf 1965 tot en met de dag dat definitief de tapkraan dicht ging. Deze 
‘drupte’ nog na tijdens een Nederweert kermis in de vorm van Santa2B. Daarna 
nog een keer, nadat Jack Bloemers (52) het had gekocht. Maar helaas mochten 
deze initiatieven niet baten. De oude ziel van de Santa kwam niet meer terug. 
Een tijdlang stond het pand leeg, totdat Jack er na een grondige verbouwing 
weer leven in bracht. 

Door Francis Bruekers

Nadat Jack het pand in april 2016 kocht, duurde het nog enige tijd voordat 
de uiteindelijke bestemming duidelijk was. Het pand zou weer café worden, 
het zou een eetgelegenheid worden, zelfs de Rabobank heeft nog overwogen 
om er een informatie- en adviespunt te vestigen, het zou gedeeltelijk een 
bedrijfslocatie worden. Uiteindelijk werd besloten het gehele pand te 
verbouwen tot vier ruime appartementen. Overigens en heel belangrijk: mét 
respect voor de uitstraling van het pand. 

In 1905 verleende het gemeentebestuur van Nederweert een bouwvergunning aan 
Maria Helena Scheres (in de volksmond ‘Schaeres’), herbergierster van beroep, 
die er met twee tevens ongehuwde broers woonde. De erfgenamen Scheres 
woonden er tot 1961. Daarna stond het pand leeg. In 1965 werd het betrokken 
door Johannes Heijster en in 1969 door Cornelis Berben, die het pand flink liet 
verbouwen tot café (en later ook discotheek) Santa Domingo. Berben woonde er 
zelf tot 1972. In 2011 volgde opheffing van café-discotheek Santa Domingo.
(Bron: ‘Tijdmachine Nederweert’, Alfons Bruekers)

12



Op de bovenverdieping is aan de achterzijde 
een representatieve ruimte gemaakt waar 
Margriet Bloemers workshops geeft onder de 
naam ‘ZoWieZo Fun’. Bakken, sieradenparty’s, 
bloemschikken, het kan er allemaal.

Dé Santa is voorbij, de autoband aan de gevel is weg, 
            maar de uitstraling bleef. 

eenhuisvertelt

De bewoners van de benedenverdieping kregen nog een tijdje 
letterlijk te maken met ‘nieuwsgierige nazen’. Nog steeds zie 
je voorbijgangers snel een blik binnen werpen, hun neus tegen 
het raam drukkend of na het passeren even teruglopend om te 
zien wat er zich achter de gevel van de Santa afspeelt. 

De heilige grond van de Santa Domingo werd eind 2017 gesloopt, afgebroken, 
vernieuwd en veranderd. Het enige originele is, volgens eigenaar Jack Bloemers 
(52), de trap die in het midden van het pand staat en nu leidt naar twee 
appartementen op de eerste verdieping. Toen hij het kocht, was het meeste van 
de originele inrichting al weg. Wat er nog was, werd verkocht via Marktplaats. 
Barkrukken en de ‘auto’ die achter in de zaak boven het podium hing, vonden op 
die manier hun nieuwe eigenaar. De vol gekladderde wc-deuren gingen linea recta 
naar de sloop. 

Door Francis Bruekers

Ergens in Nederweert ligt nog een brokstuk van de Santa. Een relikwie uit een 
vervlogen tijdperk. Het is wonderlijk, maar tijdens de sloopwerkzaamheden heeft 
daadwerkelijk iemand gevraagd of hij een specifiek stuk muur mocht hebben, 
want ‘daar hing hij altijd tegen aan toen hij nog bij de Santa kwam’. Dát is 
Santabeleving. Mensen van een bepaalde generatie begrijpen dit. De jongeren 
zegt het wellicht niets. Mede door overheidsingrijpen mist de jeugd (helaas?) de 
beleving van een bruin café met gedateerd meubilair, waar je recht vanuit het 
jeugddansen al een biertje kreeg op je 14e. 

Het pand is verdeeld in vier ruime appartementen. Twee op de begane grond 
en twee op de eerste verdieping. Alle appartementen zijn voorzien van een 
nooduitgang, grenzend aan de parkeerplaats van de achterliggende supermarkt. 
Elk appartement kreeg een leuke basisinrichting, een keukenblokje en nette 
sanitaire voorzieningen. Iedere bewoner heeft een eigen bergruimte. Verder 
zijn er opslagruimtes voor Café De Kleine Winst en voor Guulke eten & drinken. 
De bewoners hebben geen tuin, maar wel een gezamenlijke patio, mooi 
verwerkt in het midden van het pand. 
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De heilige zondag
Dit wordt geen pleidooi voor het in ere herstellen van de dag 
van de rust. Nee, waar ik het over wil hebben is de ‘heilige 
zondag’ waar iedereen in Nederweert op stap ging. Sinds 
1965. In het Spaans: de Santo Domingo. Ofwel: de Santa. Eén 
van de laatste echte ruige cafés van Nederweert. Gesloten 
vanaf juni 2011. Een uniek café? Ja en nee. De sfeer, die is 
er uniek. Maar goed, dat vindt natuurlijk iedereen die vaste 
bezoeker is bij willekeurig welk café. Voor diegenen die 
het Santa-gevoel ontberen, of voor degenen die heel goed 
weten waar het over gaat…. Doe je ogen dicht en laat je het 
volgende tekstgedeelte voorlezen.

Je trekt de bordeauxrode cafédeur open en komt in een 
donker vierkant halletje met lambrisering. De tussendeur 
klatst bijna in je gezicht van de in- en uit lopende mensen. 
De kruidige warme Santareuk van bier, mensen en alles 
wat deze mensen roken, zwiepert in je gezicht. De eerste 
typische Santa-ervaring heb je binnen. Je staat nu in 
het donkere café. Draai scherp linksom en neem de trap 
naar boven. Zie hoe druk het is. Hoeken en gaten van de 
bovenverdieping staan vol mensen. Naast elkaar, achter 
elkaar, aan elkaar. Direct aan de bar, zitten en staan de 
expats  van de boôrehoôk. Eigenlijk zitting hebbend bij 
Café Zaal Madeira. Achter de bar Leen en Frans, die horen 
erbij als een viltje bij een glas bier. We vervolgen onze weg 
door Santa en lopen naar achteren, langs de bar. We banen 
ons een weg tussen de mensen door en komen aan bij de 
banken achterin de zaak, bij ‘di-j van Mertens’. Het is hier 
nog donkerder en waziger. Of dat komt door het afnemend 
licht of door de zweverig makende dampen, laat ik aan jou 
om te bepalen. Check rechts van je de DJ Boot . Niets te 
zien? Dan heb je ‘m net gemist en is ‘ie alweer tot op de 
dansvloer gedaald. We nemen een biertje en een pauzepeuk 
en verschansen ons aan de reling in hangende pose tussen de 
suikerspingekapte vrullie, ruige mannen, spijkerboksentypes 
en de ‘The Cure-look-a-likes’ en kijken naar de mensen op de 
dansvloer. Wat wordt er gedraaid? Ah, te gek, A Love Bizar 
van Sheila E en Prince. Recht voor ons een autofront aan de 
muur. 

Peuk op? Dan door, naar beneden. Even een stop op de 
‘hygiënische’ toiletten. Wie er allemaal voor je waren is 
uitgebreid te lezen op …alles eigenlijk. Dan door over de 
vloer naar achteren, de biertuin in. Bomen en een houten 
schutting zijn het decor. Banken her en der, een bar, 
feestverlichting boven de bar. Voor de rest…donker. Absoluut 
Unique Selling Point van de Santa: de biertuin! Wow, hier 
hebben we aardig wat uren doorgebracht. Die zomerse 
zondagavonden in de biertuin zijn niet om na te vertellen. 
Daar moet je bij zijn geweest. Terug naar binnen. Er wordt 
te gekke muziek gedraaid. The Cure, Talk Talk, U2 en 
natuurlijk Simple Minds (Don’t you forget…).  Effe losgaan op 
de vloer. 

Doe je ogen maar weer open. Dat was de Santa trip. Mijn 
Santatrip, in ieder geval. Ergens in de jaren tachtig. 

In mei 2012 lieten enkele vaste gasten van het laatste 
uur, samen met de uitbaters Cor en Jean Paul Berben, 
hun emoties de vrije loop, tijdens de door hen uitgroepen 
‘Bloeëte Pensendag’. Zij gaven de kroeg de zegen, dronken 
het laatste wijwater op en zegden de heilige zondag 
vaarwel. In nomine Patris et Filii et Santa Domingo. Adios.

Francis Bruekers
(column februari 2015 - Hallo Nederweert)
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Solar Weert
Roland Jacobs (42), eigenaar

● Wat doet je bedrijf?
Adviseren, begeleiden, leveren, monteren 
en onderhouden van duurzame, kwalitatieve 
zonnepanelen-installaties, klein (10 panelen) 
tot groot (5000 panelen) leveren en monte-
ren van laadpalen ten behoeve van elektri-
sche auto’s.
● Waarin zijn jullie onderscheidend?
Kwaliteit, maatwerk, en klantgericht den-
ken. Het samenbrengen van meerdere dis-
ciplines om tot een door de klant gevraagd 
resultaat te komen.
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Structureel tussen 18.00 en 19.30 uur tijd 
voor onze kinderen. Met drie ondernemingen 
onder een dak, voldoende uitdaging om dit 
de realiseren.
● Wat wilde je vroeger worden?
Historicus, leraar geschiedenis. Het verleden 
heeft vele antwoorden op vragen en proble-
men in het heden.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Gestage groei, de kracht is soms groot te zijn 
door klein te blijven.
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Mijn ouders en schoonouders. Beiden hebben 
van niks een gezond draaiende onderneming 
opgebouwd. Zodat mijn vrouw en ik een 
goed fundament hebben om de vrijheid en 
de mogelijkheid te hebben om ons gezin en 
een werkzaam leven op te bouwen en te 
ontplooien.
● Hoe zal jullie bedrijf veranderen in de 
komende tien jaar?
Kwaliteit en degelijkheid blijven leveren en 
garanderen. Niet meegaan in prijsvechterij. 
Prijs/kwaliteit blijft in deze branche toch 
een probleem. Goedkoop en mooie praatjes 
blijken helaas toch vaak duurkoop.
● Wat wil je nog delen?
Ben er bewust van wat er de komende jaren 
veranderen gaat. Het verduurzamen van een 
woning of bedrijf gaat de particulier of on-
dernemer toch een kostenplaatje opleveren. 
Voorbeeld van verbruik: warmtepomp? +/- 
10000kWh per jaar. Een elektrische auto?
Gemiddeld 60kWh per laadbeurt. Het re-
kensommetje bovenop een normaal gezins-
verbruik (+/- 3500kWh) wordt hier zelden in 
vermeld. Maar een groot deel zelfvoorzie-
nend zijn is mogelijk.
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Met mijn vrouw en kinderen, kan verder 
niemand aan tippen!

www.solar-weert.nl
06 460 61 812
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SANITAIR & TEGELCENTRUM 
WEERT
Frits Scheres (57), directeur / eigenaar

● Wat doet je bedrijf?
Wij importeren kwaliteitstegels rechtstreeks 
uit Italië en Spanje. Zo kunnen wij uitste-
kende tegels leveren voor een zeer scherpe 
prijs. Daarnaast ontwerpen onze vakbekwa-
me verkopers graag uw droombadkamer met 
een 3D tekening. Tevens kunnen wij u geheel 
ontzorgen omdat wij met de beste installa-
teurs/ tegelzetters samenwerken.
● Waarin zijn jullie onderscheidend?
Wij onderscheiden ons door het totale 
segment. Alles onder een dak. Vloertegels, 
eventueel met vloerverwarming, wandtegels, 
sanitair en bijpassende accessoires. En dat 
alles in een schitterende showroom van 1500 
m2. Wij staan voor exclusiviteit, vakbe-
kwaamheid en service. 

● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Sporten en leuke dingen doen met vriendin, 
kinderen en kleinkinderen.
● Wat wilde je vroeger worden?
Profvoetballer, maar als dat niet lukte onder-
nemer.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
We laten de klanten al heel veel mogelijk-
heden zien, maar het zou mooi zijn om de 
klanten mee te kunnen nemen naar een 
virtuele showroom, waarin ze hun nieuwe 
vloer/ badkamer echt kunnen beleven.
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Mijn moeder maar die is helaas tien jaar 
geleden overleden.
● Hoe zal je bedrijf veranderen de komende 
tien jaar?
Dan komen we toch weer uit bij de virtuele 
showroom. Die kant gaan we toch op.
● Wat wil je nog delen?
Dat we iedereen kunnen bedienen. Dat is ook 
de reden dat we in de Franklinstraat 11 op 
Kampershoek in Weert een Tegel-Outlet heb-
ben met restant partijen tegels en palletver-
koop tegen uiterst scherpe prijzen!
● Met wie zou je nog een beschuitje willen 
eten?
Klinkt misschien raar, maar dat is met Johan 
Cruijff. Helaas kan dat niet meer.

www.tegelcentrumweert.nl
(0495) 633 331

Autobedrijf van 
Nieuwenhoven en 
Green2Go Electric Mobility
Bart van Nieuwenhoven (40), 
mede-eigenaar en chef werkplaats

● Wat doet jullie bedrijf?
Wij verzorgen de verkoop, onderhoud en 
reparatie van diverse merken auto’s en 
diverse elektrische vervoersmiddelen.
● Waarin zijn jullie onderscheidend?
Het brede pakket aan mobiliteitsproducten 
en diensten dat wij aanbieden. Van auto 
tot E-bike en E-scooter en het bijbehorende 
onderhoud.
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Liefst thuis, samen met mijn gezin leuke 
dingen doen en smeden op Eynderhoof.
● Wat wilde je vroeger worden?
Ik wilde van jongs af aan al automonteur 
worden. Dat werd mij van huis uit natuurlijk 
met de paplepel ingegeven.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Onze unieke positie op het gebied van totale 
mobiliteitsoplossingen in de regio verder 
uitbouwen.
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Meerdere mensen hebben mij geïnspireerd 
maar met name het feit dat ik uit een 
ondernemersgezin kom, heeft mij 
geïnspireerd om ook te gaan ondernemen.
● Hoe zal jullie bedrijf veranderen in de 
komende tien jaar?
Ik denk van conventioneel autobedrijf 
naar mobiliteitscentrum. Wij zijn met 
de combinatie van Autobedrijf en ons 
groene label Green2Go klaar om met die 
veranderingen mee te bewegen.
● Wat wil je nog delen?
Op specifiek mijn vakgebied, de technische 
kant van het bedrijf, vind ik het belangrijk 
om te melden dat wij altijd gaan voor 
kwaliteit. Dus een duidelijk en compleet 
overzicht van de staat van de auto met een 
eerlijk advies naar de klant toe. Daarbij 
proberen wij altijd in oplossingen te denken.
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Nou, geef mij maar een biefstuk.

 

www.autonieuwenhoven.nl 
www.green2go.nl
(0495) 631 462
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inbedrijf

Het project bestaat uit veertien duurzame wonin-
gen die de eerste gasloze huizen van Nederweert 
worden. Net over het kanaal tussen Nederweert 
en Budschop wordt een nieuw kanaalpark aange-
legd. In deze parkachtige omgeving biedt Janssen 
de Jong veertien parkwoningen aan. De connectie 
tussen de woningen en de natuurlijke omgeving 
was een van de belangrijkste uitgangspunten voor 
het ontwerp. De achtertuinen van de woningen 
zijn gesitueerd op het westen en grenzen direct 
aan het nieuwe kanaalpark. Vanuit de ruime leef-
keuken en de tuinen kijk je heerlijck over het park 
naar het kanaal. De tuinen liggen namelijk hoger 
dan het park waarbij het hoogteverschil wordt 
overbrugd door schanskorven. Voldoende privacy 
maar toch een optimale verbinding met het park, 
dat als het ware een verlengstuk van de achtertuin 
is.
Maar naast sfeer, uitzicht, ligging en beleving zijn 
aspecten als duurzaamheid en energiegebruik erg 
belangrijk in het project. Het zijn de eerste wonin-

gen in Nederweert die gasloos worden gebouwd. 
Dat betekent dat de woningen volledig elektrisch 
verwarmd worden met een warmtepomp die de 
warmte voor verwarming en warm water uit de 
buitenlucht haalt. De energie die hiervoor no-
dig is, wordt grotendeels opgewekt door de zon-
nepanelen op het dak.  Duurzaamheid betekent 
ook extra comfort zoals vloerverwarming op alle 
verdiepingen, hoogwaardige isolatie van vloer, 
dak, wanden en ramen. Het bedienen van alle 
verlichting en jaloezieën via je tablet of telefoon 
behoort tot de mogelijkheden.

Janssen de Jong heeft de woningen ontwikkeld 
met diverse mogelijkheden om de woning naar 
wens in te richten en af te werken. Bij Janssen 
de Jong weten ze dat kopers een drukke maar 
mooie tijd tegemoet gaan met veel keuzes. Vanaf 
het moment van interesse of aankoop wordt de 
koper daarom als koper volledig begeleid door de 
kopersbegeleiding en betrokken bij de afwerking, 

Terwijl de zon in de late namiddag nog over je 
tuin schijnt, zie je vanaf het verhoogde terras de 
plezierjachtjes door het kanaal varen. Omgeven 
door de natuur ben je binnen enkele minuten in 
het gezellige centrum van Nederweert. Zie hier 
het nieuwe woningbouwplan.

De Heerlijckheid dat op een prachtige locatie in 
Nederweert gebouwd gaat worden.

indeling en materiaalkeuzes. Ondanks dat de wo-
ningen projectmatig gerealiseerd worden, zijn er 
verschillende mogelijkheden om de woning geheel 
naar eigen wens af te werken. 

De woningen zijn ontworpen binnen de parkach-
tige sfeer van de omgeving. De architect heeft een 
woning ontworpen die als het ware twee ‘voor-
kanten’ heeft. Ook de wisselende hoogtes en ope-
ningen in de gevels zorgen voor een gevarieerd 
straatbeeld. Door te kiezen voor natuurlijke tinten 
in het metselwerk en houten gevelbeplating heeft 
het plan parkachtige allure. Extra grote raampar-
tijen in de voor- en achterzijde maken de tuin als 
het ware een verlengstuk van de woonkamer en 
de keuken. De woningen beschikken allen over een 
inpandige berging.
Kortom, mooie, duurzame, sfeervolle en ruime 
woningen allemaal in een natuurlijke en parkach-
tige omgeving. Hier wordt het Heerlijck wonen 
aan het water, dichtbij de natuur én met alle da-
gelijkse voorzieningen om de hoek.
In het plan zijn al enkele woningen verkocht. De 
aannemer verwacht in het najaar van 2019 te kun-
nen starten met de bouw.

  Heerlijck 
wonen aan 
   het kanaalpark

    Logo in wit

De Heerlijckheid
14 parkwoningen in Nederweert
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Verkoop en informatie

Woon Totaaladvies B.V. Dwars Makelaars B.V.

Ospelseweg 23  6031 AK  Nederweert Emmasingel 5  6001 BA  Weert

0495 46 01 80  www.woontotaaladvies.nu 0495 53 75 99  www.dwarsmakelaars.nl

Ontwikkeling Realisatie

Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. Janssen de Jong Bouw Zuid B.V.

Science Park Eindhoven 5049 Science Park Eindhoven 5049

5692 EB  Son en Breugel 5692 EB  Son en Breugel

Postbus 30  5690 AA  Son en Breugel Postbus 30  5690 AA  Son en Breugel

088 355 94 00  www.jjpo.nl 088 355 94 00  www.janssendejongbouw.nl

Disclaimer
Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze brochure geven een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nage-

streefd, kunnen aan deze tekeningen en afbeeldingen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen komen van de hand van een illustrator en worden daarom 

met recht “artist impressions” genoemd. De werkelijke kleuren van de gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen hiervan afwijken. Ook de plattegronden in 

deze brochures kunnen opties bevatten, welke door de aannemer aangeboden worden. Deze brochure maakt geen deel uit van de contractstukken. Tijdens een 

eerste gesprek bij de makelaar worden de contractstukken van de woning verstrekt.

www.heerlijckwonen.nl

Eerste gasloze woningen in Nederweert
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Schoenmakerij Grosfeld
Pascal Grosfeld

● Wat doet je bedrijf?
Sinds mijn 15e ben ik al bezig in de schoen-
makerij, dit is nog steeds de hoofdfunctie 
van het bedrijf. Daarnaast verkopen wij 
schoenfournituren en broekriemen. Wij ma-
ken sleutels, naamplaten en pasfoto’s en wij 
hebben een stomerijdepot. Ook zetten we 
videobanden over op DVD. 
● Waarin zijn jullie onderscheidend?
Sinds 1995 zijn we al lid van het Meester 
Schoenmakersgilde. Dit betekent dat wij Van 
Lier- en Van Bommelschoenen mogen en kun-
nen repareren met de originele materialen.
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Lekker samen met mijn gezin tijd doorbren-
gen.
● Wat wilde je vroeger worden?
Als klein kind wilde ik ook al schoenmaker 
worden. Mijn opa en mijn vader zijn ook 
schoenmaker geweest en hadden een eigen 
zaak op de Emmasingel. Mijn zoon is ook 
schoenmaker. Wie weet zet hij in de toe-
komst de zaak voort.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
In 2027 bestaat Schoenmakerij Grosfeld 100 
jaar. Ik hoop dat samen met mijn gezin en 
mijn ouders te kunnen vieren.
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
Grotendeels mijn vader. Op zaterdag staat 
hij nog steeds in de zaak om mee te helpen.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende tien jaar?
Er zullen zeker ontwikkelingen zijn. Ik hoop 
die te kunnen blijven volgen en up to date te 
blijven met trends die komen.
● Wat wil je nog delen?
Dat we er een supermooie (vastelaovundj) 
tijd van maken samen met Preens Frank II.
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Met mijn vrouw Evelyn … maar die ziet dat 
niet zo zitten. Beschuit kruimelt zo!

www.schoenmakerijgrosfeld.nl
langstraat 54, Weert
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SmitsVandenBroek HR 
Advies & Personeelsdiensten 
Frank Stultiens, vennoot / HR adviseur

● Wat doet jullie bedrijf? 
We zijn een dienstverlener die adviseert 
in Human Resources en arbeidsrechtelijke 
zaken; de (MKB/MKB+) ondernemer ontzorgt 
in dagelijkse (HR) werkzaamheden en zaken 
als ziekteverzuim, bemiddeling arbeids-
conflicten, interim-management/HR-office 
en coaching en training verzorgt. Ook voor 
werknemers en ZZP’ers!
● Waarin zijn jullie onderscheidend?
Pragmatische en onderbouwde aanpak van 
HR-beleid met een professionele focus op de 
factor arbeid en organisatie, veel ervaring in 
HRM/personeelszaken.
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Koffie, humor en informeel overleg zijn 
onontbeerlijk.
● Wat wilde je vroeger worden? 
Zanger… 

● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf? 
Kennis/ervaring nog meer delen en bijdragen 
aan goed personeelsbeleid en werksfeer. 
Naast het MKB meer focus op logistieke be-
drijven en de maakindustrie. 
● Wie heeft jou het meest geïnspireerd?
Mensen in mijn privé- en werkomgeving! Ik 
heb veel geluk gehad: opgegroeid in een 
arbeidersomgeving (mijn vader was timmer-
man) en ik heb bij bedrijven mogen werken 
als Interbrew, Stramit/IsoBouw en UPS  op 
managementniveau waar ik veel zakelijk heb 
mogen reizen. 
● Hoe zal jullie bedrijf veranderen in de 
komende tien jaar? 
Zijn nu anderhalf jaar bezig met onze HR-
producten. Laten we het houden op conti-
nuïteit, groei en professionaliteit. Een mix 
van jeugd en ervaring zal onze HR-adviestak 
naar het volgende decennium  brengen en 
meer aanvullend werken in ons fullservice 
concept.
● Wat wil je nog delen?
Dat ik echt geen kaas lust; deze vastela-
ovundj een geweldig feest gaat worden met 
mijn gezin, de adjudanten en de Preens/
kaasboer voorop! Dat er op 16 maart 2019 
een geweldige Torro/Vendet reünie plaats-
vindt! Dat ik maar twee Bospopfestivals 
gemist heb en nog steeds graag bij MC de 
Bosuil kom met mijn vrienden! 
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Iedereen die mij uitnodigt om de geboorte 
van een kind te vieren :)? Iedereen die ik een 
goed hart toedraag!

www.smitsvandenbroek.nl
(0495) 454 444

Kaas & Ko
Frank van Dooren (55), eigenaar

● Wat doet je bedrijf?
Mensen laten genieten van veel kazen, noten 
en diverse tapasproducten. Tevens voorzien 
we een aantal horecazaken van diverse 
kazen- en notenmixen.
● Waarin zijn jullie onderscheidend?
Onze kwaliteitsproducten staan bovenaan 
samen met zoveel mogelijk persoonlijke 
benadering naar onze klanten.
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Lekker thuis zijn.
● Wat wilde je vroeger worden?
In eerste instantie wilde ik de zaak van mijn 
vader overnemen. Een assurantiekantoor.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Dat nog meer mensen gaan ontdekken wat er 
aan mooie kazen te verkrijgen is en wat voor 
heerlijkheid dit is!
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
Familie en vrienden uit mijn directe 
omgeving.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de 
komende tien jaar?
De winkel blijft bestaan, naast dat er meer 
besteld gaat worden zowel telefonisch als via 
internet.
● Wat wil je nog delen?
Dat 2019 een geweldig carnavalsseizoen 
wordt!
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Behalve met mijn vrouw? 

www.kaasenko.nl
(0495) 536 348
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actueel

In het ‘echte’ leven woont Vivian Verdonschot (28) 
samen met haar partner John. Ze is activiteiten-
begeleidster bij verstandelijk gehandicapten met 
epilepsie en gedragsproblemen binnen Kempen-
haeghe in Heeze. Kim Scheepers (26) is samen met 
haar partner Sten stevig een huis aan het verbou-
wen waar ze gaan samenwonen. Ze is HR Officer 
bij Hotraco Group in Horst.

Het zou de boerenbruiloft in Nederweert-Eind niet 
zijn als de dames niet ook nog gesierd zijn met een 
fantastische rij van bijnamen/verwijsnamen. Het 
is te leuk om die hier niet te noemen. 

Vivian is van Frits van Antje van Lemme Lieëntje 
en Mia van Belle Frietje Kiggen en Leentje Riet-
jens en van Pierre van Wevers Wullem en van Hen-
ny van Pietje van Koëb van Sjang vanne baard en 
klein sikske en Drina Geelen.
Kim is van John van Lumme Jan en Leen van Sil-
le Harrie en van Gemma van Toon van Frans van 

Buchters en van Catharina van Tjeu van Es en Tilla 
Kremers. Zo dat was een hele mond vol!

“Het gaat om de liefde”
We gaan even terug in de tijd. Jac Beerens ver-
telt. “In de Boorebroêleftkemmissie werken we 
altijd met thema’s. We zoeken naar ludieke of 
bijzondere dingen. Vorig jaar bijvoorbeeld was 
het thema ‘Dubbelop’ met twee generaties boe-
renbruidsparen. Terwijl allerlei gezegdes en zo de 
revue passeerden, kwamen we ‘op een roze wolk’. 
Om dan vervolgens uit te komen bij twee mensen 
van hetzelfde geslacht is niet zo raar, toch?”
Kim en Vivian schudden van ‘nee’. “Nee hoor, niks 
geks.” Jac vervolgt. “We legden ons idee voor aan 
de vereniging (de Piepkukes red.) en die zagen 
geen onoverkomelijke bezwaren.”
Vivian hoefde niet lang na te denken over de vraag 
of ze met een vrouw in de onecht verbonden wilde 
worden. Haar enige voorwaarde was dat ze haar 
bruid wel moest kennen.
Hoewel Kim enigszins terughoudend was omdat 
ze niet graag in de belangstelling staat, was ze 
meteen ‘om’ toen ze hoorde dat twee vrouwen in 
de onecht verbonden zouden worden. Kim: “Dat 
statement wilde ik wel graag maken. Het gaat 
tenslotte om de liefde. Dat is wat telt, niet het 
geslacht!”

“Dat kan niet”
Als gebruikelijk werd tijdens de geweldige Bonte 
Avond de hele boerenfamilie en het thema van de 
boerenbruiloft bekend gemaakt: ‘Vae laeve op un 
roze wolk’. En er werd nogal wat ‘uit de kast’ ge-
haald die avond! Opzwepende klanken van YMCA, 
ABBA en Queen en een heuse Freddie Mercury-act: 

Op 16 februari 2019 zijn de boerenbruiden Kim en Vivian in de onecht verbonden door een ambtenaar en de 
dominee! Daarna was er een geweldige boorebroêluft in kefee-zaal ‘Bi-j Le-nie’. Het bleef nog lang onrustig 
in d’Indj! Voor het grote feest blikten we met de bruiden en Jac Beerens (59) van de Boorebroêleftkemmissie 
van de Piepkukes vooruit op het grote feest.

‘I want to break free’, zetten de toon voor de bij-
zondere verbintenis tussen Kim en Vivian die op 16 
februari zou gaan plaatsvinden.
De drie mensen aan tafel stonden volledig ach-
ter het idee en sterker nog: anno 2019 hoeft een 
huwelijk tussen twee vrouwen toch geen taboe 
(meer) te zijn. Dat dit niet door iedereen in d’Indj 
zo gezien wordt hebben ze alle drie ervaren. Dat 
ging van opmerkingen als: ‘dat kan toch niet’ tot 
krachtigere taal. Hoewel het op zo’n moment wel 
even slikken is, voegt Kim toe dat het “eigenlijk 
wel tof is dat het wat oproept. Dan wordt erover 
gesproken en misschien draagt het bij aan accep-
tatie en tolerantie.”

Tradities levend houden
Jac, Kim en Vivian zijn het roerend met elkaar 
eens dat de boerebroëluft en natuurlijk de vaste-
laovundj het ‘allerschoeënste fieëst’ is. Jac gaat 
het wat rustiger aan doen dit jaar. “De leeftijd, 
hè”, grinnikt hij. De dames storten zich er vol-
ledig in. Vivian: “Ik moet erbij zijn, anders gaat 
het niet door”, lacht ze. “Zelfs met een gebroken 
been in het gips, kon ik het niet aan mij voorbij 
laten gaan.”
De partner van Kim werkt in een café, dus die is 
met die dagen ‘onder de pannen’. “Maar ik ga 
feesten”, zegt ze vol overtuiging.
Waar de drie het ook over eens zijn, is dat je als 
dorp, vereniging of organisatie niet bang moet 
zijn om te vernieuwen, te veranderen. De hele 
maatschappij verandert. Tradities moet je koes-
teren, maar je moet ook niet blind zijn voor ont-
wikkelingen. Tradities kunnen alleen levend ge-
houden worden als ze veranderen en vernieuwen. 
Chapeau voor de Piepkukes!
   

     
 

Door Mathilde Dominikowski

Boerenbruiden van d’Indj 
   leven op een roze wolk 
  

Een traditie gepimpt

Vivian Kim



N-XT Accountants
& Adviseurs 
Erwin Sijmkens (42), eigenaar

● Wat doet je bedrijf?
In basis zijn wij een accountantskantoor, wat 
betekent dat wij jaarstukken opstellen en 
controleren, aangiften en tussentijdse cijfers 
opstellen en administraties verzorgen voor 
bedrijven en hen adviseren op het gebied 
van bedrijfseconomische en fiscale vraag-
stukken. Daarnaast zijn wij adviseurs op 
het gebied van financieringen, overnames, 
financiële planning en automatisering. 
● Waarin ben je onderscheidend?
Wij werken met prijsafspraken, zodat de 
klant vooraf weet waar hij aan toe is, in 
combinatie met een no-nonsense aanpak, 
zorgt dit voor een unieke samenwerking. 
N-XT staat voor toekomst. Bijna alle gesprek-
ken met ondernemers gaan ook over de 
toekomst en niet over het verleden.
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Met een lekker glaasje wijn op de bank of in 
de tuin, squashen en training geven aan het 
voetbalteam van mijn zoon.
● Wat wilde je vroeger worden?
Brandweerman.
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Een jaar geleden zijn wij verhuisd naar de 
Schoutlaan 18 in Weert. Hier zitten wij ide-
aal voor onze ambitie om stabiel te groeien 
naar ongeveer 15 medewerkers.
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Ik denk dat dit mijn ouders zijn geweest.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende tien jaar?
Er zal een verdere digitalisering plaatsvin-
den, waardoor de toegevoegde waarde en 
advisering nog belangrijker wordt.
● Wat wil je nog delen?
Overstappen van accountant doe je als on-
dernemer niet snel, neem eens contact met 
ons op voor een gratis second opinion, of 
gewoon een lekkere kop koffie.
● Met wie zou je een beschuitje willen eten? 
Natuurlijk met mijn partner Cindy!

MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK ● MAN(N)ENWERK●MAN(N)ENWERK

www.n-xtaccountants.nl
(0495) 786 166

Stichting
Ondernemersklankbord
Stichting 
Kasteel Groot Buggenum

Sjra Clerkx

● Wat doet je bedrijf?
Ondernemersklankbord (OKB)
Ondernemersklankbord is een onafhanke-
lijke stichting van directeuren, managers en 
specialisten. Zij stellen vanuit maatschappe-
lijke betrokkenheid hun jarenlange kennis en 
bedrijfservaring belangeloos ter beschikking 
aan ondernemers in het MKB.
Zij verstrekken gratis advies op alle vlak-
ken van de bedrijfsvoering. U kunt altijd op 
ondersteuning en begeleiding rekenen.
De onbetaalde adviseurs van OKB zijn gehou-
den aan de geheimhouding.

Kasteel Groot Buggenum
Het romantische en stijlvolle kasteel is dé 
uitgelezen plek voor uw feest!
Kasteel Groot Buggenum biedt de ideale am-
biance voor een bedrijfsfeest, een (zilveren) 
bruiloft, een receptie, een productpresenta-
tie of een verjaardag.
U bent als het ware eventjes of een hele 
dag kasteelheer en kasteelvrouw. U en uw 
gasten kunnen exclusief gebruik maken van 
het gehele kasteel en de diverse tuinen. Een 
sprankelende herinnering is gegarandeerd!

● Waarin zijn jullie onderscheidend?
OKB, biedt GRATIS hulp en advies.
Kasteel Groot Buggenum is een unieke event-
locatie, de parel van Limburg.
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Heerlijk koken voor mijn echtgenote en 
daarna een goed boek lezen.
En uiteraard een leuke opa zijn voor de 
kleinkinderen.
● Wat wilde je vroeger worden?
Politieagent en ridder. Begonnen als drukke-
rij-eigenaar.
Uiteindelijk ben ik adviseur en kasteelheer 
geworden.
● Wat zou je nog willen bereiken?
Via OKB zo veel mogelijk ondernemers, ZZP 
en MKB helpen en adviseren.
Iedereen laten genieten van het Kasteel 
Groot Buggenum.
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Mijn hardwerkende ouders op de boerderij.
● Hoe zal je bedrijf veranderen?
Wij streven niet naar verandering. Wij heb-
ben de perfecte oplossing.
Als wij moeten veranderen, dan veranderen 
we met de mensen en tijd mee.
● Wat wil je nog delen?
Voor OKB: ondernemers met een hulpvraag 
meld je zo vroeg mogelijk aan. Hulp vragen 
is geen schande, maar juist slim.
Voor Kasteel Groot Buggenum: Reserveer 
tijdig voor je feest (event). Zeker voor een 
bruiloft. Het zou jammer zijn als je dag al 
gereserveerd is.

www.ondernemersklankbord.nl
www.kasteelgrootbuggenum.nl

06 250 65 671

HENKO 
WORKWEAR B.V. 
Wijnand Hendriks (50), 
eigenaar, directeur

● Wat doet jullie bedrijf?
Verkoop werkkleding/schoeisel.
● Waarin zijn jullie onderscheidend?
In onze showroom in Weert is alle ruimte 
en tijd om de kwalitatief hoogwaardige, 
eigentijdse, stoere en modieuze collectie te 
passen onder het genot van een kopje koffie.
● Hoe ontspan je na een drukke dag?
Sporten als bootcamp, lopen, boksen en 
motorrijden, lekker uit eten of een keer 
helemaal niks doen.
● Wat wilde je vroeger worden?
Ik wilde graag zelfstandig ondernemer 
worden en dat is gelukt!
● Wat zou je nog willen bereiken in het 
bedrijf?
Internationaal opereren.
● Wie heeft je het meeste geïnspireerd?
Niet één maar meerdere succesvolle mede-
ondernemers.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de 
komende 10 jaar?
Ik hoop met mijn team op deze voet te 
kunnen blijven ontwikkelen op de groeiende 
markt.
● Wat wil je nog delen?
Blijf vooral gezond en geniet van het leven!
● Met wie zou je een beschuitje willen eten?
Met de liefde van mijn leven.

www.henko-at.nl 
06 – 463 57 095
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De telefoon gaat en met een knikje vraagt de vrouw tegenover mij om toestemming die aan te nemen. 
“Ga je gang hoor,” het geeft me tijd de nerveuze chaos in mijn hoofd te kalmeren. Ik begin vast met het invullen van een paar 
papieren. Voor het eerst dit jaar komt er ‘2019’ uit mijn pen en het is alsof ik daarmee 2018 officieel afsluit. Wat was het een 

goed jaar. Ik zocht en vond berusting in het Que Sera, Sera. Maar werd dat nu anders? Hoewel ik dol ben op het hebben en 
houden van controle, word ik nu geacht de touwen te laten vieren en het lot of God te laten bepalen.

Het interieur van de praktijk is onberispelijk. Een decorstuk hier en daar ontdoet de ruimte van een dreigend klinisch karakter. 
Het brengt me naar mijn poging tot op- en uitruimen van de speelkamer van mijn zoon. Ik had het uitgesteld tot zo’n ‘Mijn 
Huis In Puin’- gradatie dat ik het mijnenveld bijna met een wit pak moest betreden. In de warzone van kleur en geluid was 

een epileptische aanval nabij en op mijn tenen maakte ik een schifting tussen opbergbak en afvalzak, met een luid ‘NEE, 
NIET DIE!’ in mijn kielzog. De zak vulde zich met surprise-eierenprul en ‘speelgoed’ dat ooit het halve magazijn van 
de Action had bezet. Voor me maakte ik een lade leeg en schoon, achter me werd de afvalzak geplunderd door een 

vastberaden Zoonlief. Man zag het dweilen-met-de-kraan-open-tafereel met lede ogen aan en nodigde onze 
hevig protesterende zoon uit voor een bezoekje aan de kinderboerderij. Hij mopperde zijn laarzen aan en 

verliet commanderend en met één wijsvinger in de lucht, aan de hand van zijn vader, het huis. De stilte was 
oorverdovend. Maar in no time leek de speelkamer weer op toen ‘ie net was ingericht. Op de vensterbank 
prijkte een aantal fotolijstjes met bijzondere fotomomenten. Een daarvan toonde het aandoenlijke beeld 
van een vader en zijn baby die tegelijkertijd ontwaken uit hun middagslaapje. Zoonlief met de armen ver 
boven het hoofd en één oog open. Ik maakte de kiek staand op bed en kon nu het gelukzalige gevoel dat ik 

er destijds bij had met gemak reproduceren. Nog steeds is Zoonlief een fervent voorstander van 
het fenomeen ‘rooming-in’ en gaan wij softies daar bijna nachtelijks geeuwend mee akkoord. De lichte 

paniek slaat toe als ik eraan denk of ons bed wel groot genoeg gaat zijn. 

“Neem plaats op de tafel, dan gaan we beginnen.” Met mijn ogen dichtgeknepen voel ik iets kouds 
en mijn gedachten sturen knopgeluiden en gemompel naar de achtergrond. Flashbacks van hevige 

overgeefsessies die ik als buikgriep had gemaskeerd. De schattige balconette-behaatjes die mijn tepels 
-inmiddels maatje bierviltje- niet meer konden bedekken. De broek die ik al had losgeknoopt nog vóór 
het kerstdiner werd opgediend. Het badschuim dat ik opeens naar geit vond ruiken. Hoe ik geheel vrij 

van schuldgevoel week achtenveertig tot en met week eenenvijftig van de adventskalender leegat tijdens 
mijn vurige hang naar zoet en cocoonen. Het valt allemaal op z’n plek bij de betekenisvolle woorden die 

volgen: “Mag ik aan je voorstellen: je kindje.” Ze draait de volumeknop open. Het magische geluid van 
het kloppende hartje vult zowel de hele kamer als mijn hele hart.

Maartje Derckx

column

actueel

20

Drie dagen in drie uur
Het legendarische Amerikaanse ‘Woodstock Music 
& Art Festival’ in 1969 was het hoogtepunt van de 
flowerpower en de hippiecultuur. Woodstock the 
Story neemt de bezoeker mee naar dit roemruchte 
festival. Theaterscènes, beelden, de gepassioneer-
de live-band, geweldige muziek en ontwapenende 
humor geven een oprecht flowerpower-gevoel. 
Een unieke belevenis van bijna drie uur, met de 
beste nummers van de beste bands die tijdens de 
‘Three Days of Peace & Music’ optraden.

De 9-koppige cast verandert het theater in een 
festivalterrein en laat je met overgave de muziek 
beleven van onder anderen The Who, Santana, Me-
lanie, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Sly & 
The Family Stone, Jefferson Airplane, Crosby Stills 
& Nash, Creedence Clearwater Revival en vele an-
deren. Een gepassioneerde live-band, geweldige 
muziek en een oprecht flowerpower-gevoel, drie 
uur met de beste nummers van de beste bands van 
het legendarische festival. Ervaar flower power ... 
Peace, Love & Music!

Woodstock ’69
Bijna een half miljoen mensen maakten de pel-
grimstocht in augustus 1969 naar een weiland van 
2,4 vierkante kilometer, beschikbaar gesteld door 
boer Max Yasgur in Bethel, New York. Het kleine 
dorpje transformeerde daarmee – een weekend 

lang – in de op één na grootste stad van de staat. 
De line-up van het festival omvatte 32 bands en 
soloartiesten, waarvan sommigen nog aan het be-
gin van een beroemde (of roemruchte) carrière 
stonden. Samen maakten zij de Woodstock Music 
& Art Fair tot een mythe: het werd het beroemd-
ste rockfestival aller tijden, dat tot op de dag van 
vandaag als de moeder van alle festivals geldt. 
Het festival waar iedereen bij had willen zijn; de 
muziek, feiten en fabels hebben miljoenen men-
sen over de hele wereld geïnspireerd.

Woodstock the Story brengt de tijdsgeest en sfeer 
van deze generatie - en de geweldige muziek van 
dit uitzonderlijke festival - naar het heden, in een 
krachtige voorstelling.

Beleef deze tijd nog een keer op vrijdag 
5 april in het Munttheater

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
Munttheater.nl/agenda of via 

de Theaterkassa 0495-513575.

Woodstock the Story - 50th Anniversary Tour
Drie dagen Peace, Love & Music in 3 uur in het Munttheater 
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Inne Wieërter binnestad

foto's: 
Adrie Hendriks, 

hoêsfotograaf van de Rogstaekers
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Nic Lexmond, duikt de Vastelaovundj 
          in met man Frank van Dooren 
Door Ton Adriaens

mooimens

En? Hoe zijn de afgelopen twee dagen 
bevallen?
“Druk, veel, leuke hartelijke reacties, lieve 
mensen die het Frank ook heel erg gunden. Het 
viel me dus reuze mee.” (Dit komt er allemaal 
krakerig uit omdat haar stem al helemaal weg is. 
Goed teken; hoort erbij!)

Je hebt liever dat anderen iets over jou 
zeggen dan dat jij iets over jezelf vertelt. Is 
dat bescheidenheid of gereserveerdheid?
“Dat is denk ik gereserveerdheid. Ik ben enorm 
gesteld op mijn privacy. Voor mij geldt: ‘Dit is 
van mij, dit is van ons.’ Frank is de publieksmens 
en ik ben graag op de achtergrond.”

Je bent geboren en getogen in Geldrop, daar 
wordt toch ook carnaval gevierd?
“Dat klopt, maar lang niet zoals hier in Weert 
of in Eindhoven. Bovendien komen mijn ouders 
uit Gouda dus ik heb het carnavalsvirus echt niet 
met de paplepel binnengekregen. Ik hou wel 
van op stap gaan maar ben nooit een liefhebber 
van carnaval geworden. Uit eten, naar de 
bioscoop, iets leuks doen met familie, vrienden 
en vriendinnen, helemaal prima. Maar in kleine 
kring, niet de kroeg in of de drukte opzoeken 
van een zaal hossende mensen die soms teveel 
gedronken hebben en daardoor vervelend kunnen 
worden.”

Wie is Nic Lexmond? Wat zijn jouw 
typische karaktertrekken of persoonlijke 
eigenschappen?
“Nuchter, zorgzaam en ‘ernstig georganiseerd’. 
(De bij het gesprek aanwezige zonen en 
‘bonusdochters’ reageren als uit één mond met: 
“Lijstjes!”) Ja ik gebruik nog steeds lijstjes om 
structuur aan te brengen. En het werkt. Een 
afvinklijstje van spullen die mee moeten op 
vakantie of voor de jongens een instructie hoe 
de wasmachine ingesteld moet worden. Ik heb 

behoefte aan overzicht en structuur en met een 
man als Frank is dat hard nodig. Hij is namelijk 
wat dat betreft het tegenovergestelde van mij, 
heel chaotisch. We vullen elkaar dus prima aan! 
Verder geldt voor mij ook: ‘Eén dag niet gelachen 
is een dag niet geleefd!’ Het moet natuurlijk wel 
leuk blijven.”

Is er iets waar jij je echt druk om kunt 
maken? Een zorg? Een ergernis? 
“Als mensen om de hete brei heen draaien. Zeg 
waar het op staat dan kan ik er iets mee. Een 
zorg die ik heb in groter verband is dan toch het 
klimaat en hoe wij met deze aardbol omgaan. 
Niet dat ik een activiste in de milieubeweging 
ben maar zorgelijk vind ik het wel. Niet voor deze 
generatie maar voor onze kleinkinderen.”

Waar kun jij echt van genieten?
“Eten! En vakanties, familiedingetjes, een 
saunaatje pakken, met Frank op de bank een 
leuke Netflix- serie bekijken én lezen, vooral 
lezen. Thrillers, daar kan ik mezelf helemaal in 
verliezen. Ik geniet ook van samenzijn met mijn 
kinderen en die lieve bonusdochters die ik er 
gratis en voor niets bij heb gekregen.
Met vriendinnen ga ik ieder jaar een dag naar 
Bospop. Frank gaat drie dagen maar dat is 
voor mij wat teveel van het goede. Het klinkt 
misschien raar maar ik hou ook van gregoriaanse 
muziek. Dat komt omdat mijn vader dat vroeger 
altijd zong en dan komen er mooie herinneringen 
uit mijn jeugd terug.
We zijn dit jaar vijfentwintig jaar getrouwd en 
dan gaan we met het hele gezin, dus inclusief de 
meiden, naar Bali. Daar verheug ik me nu al op.”

Op welke persoonlijke prestatie in je leven 
ben je het meest trots?
“Dat ik deze twee jongens hier op de wereld heb 
gezet. Ze doen het heel goed, hebben hele leuke 
vriendinnen waar ik het goed mee kan vinden, we 
hebben het gezellig samen. Ja daar ben ik trots 
op, dat onze opvoeding dit resultaat heeft gehad. 
Ze kunnen ook allebei koken, en daar zijn ze nu 
maar wat blij mee. Ik heb drie oudere broers en 
die hoefden thuis niks te doen op huishoudelijk 
gebied. Dat was zo in die tijd. Dat heeft me altijd 
geërgerd.” 

Je werkt als stafverpleegkundige met 
specialisatie Cardio Vasculair Risico 
Management bij zorggroep PoZoB. Kun je een 
beeld schetsen van je carrière en de inhoud 
van je huidige werk? 
“Ik ben hart- en vaatverpleegkundige van beroep 
en help en ondersteun de praktijkondersteuners 
bij huisartsen voor dit specifieke vakgebied. 
Ik help hen bij het implementeren van 
cardiovasculair risicomanagement bij patiënten 
in de eerstelijnszorg.
Na mijn middelbare school ben ik hier in Weert 
begonnen aan de inservice opleiding verpleeg-
kundige-A. Ik ben me daarna blijven bekwamen 
en specialiseren, heb de opleidingen hart- en 
vaatverpleegkundige en praktijkondersteuner ge-
volgd en veel werkervaring opgedaan.  
Qua carrièreperspectief zou ik nog wel een stapje 

Nic Lexmond (52) is ‘de vrâw vanne preens’, al staat die benaming 
haar niet echt aan. Het is een zelfbewuste vrouw die weet wat ze 
wél en wat ze níet wil. Ik ontmoet haar in een ‘zwaarbewaakte’ 
ruimte van het Munttheater, enkele uren vóór de uitroeping van haar 
man Frank tot Rogstaekerspreens Frank II. Fotograaf Irene van Wel 
en ik hebben toestemming gekregen om tijdens die spannende uren 
wat indrukken op te doen en afspraken te maken over interview 
en fotosessie. In tegenstelling tot haar man is zij geen uitbundige 
carnavalsvierder. Zo’n interview met haar in het middelpunt, dat hoeft 
voor Nic eigenlijk ook niet. Dan wil ze toch minstens haar kinderen en 
hun vriendinnen erbij betrekken. Het gaat het gehele gezin aan en dat 
wil ze graag benadrukken. Even later zie ik haar toch glunderend en 
vol trots in de coulissen staan. ‘Dat gaat helemaal goed komen’ is mijn 
eerste gedachte. Twee dagen later heb ik een uitgebreid gesprek met 
haar in het Prinsenpaleis Leenhof 25.

Zoon Luc (24)    
“Mam is heel nuchter en recht voor z’n raap. 
Zorgzaamheid is een belangrijke eigenschap. 
Het ‘familiegevoel’ koestert ze. Dat ‘de vrâw 
van’ vindt ze verschrikkelijk. Ze is gesteld 
op haar zelfstandigheid.”
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Nic Lexmond, duikt de Vastelaovundj 
          in met man Frank van Dooren 

mooimens

zaak maar dat bleek helemaal niks voor mij. 
Frank is daar véél beter in. Ik denk wel nog mee 
over organisatorische zaken en help ieder jaar 
mee met het maken van de kerstpakketten. Daar 
blijft het bij wat mijn werkzaamheden voor de 
zaak betreft.”

Wat was jouw rol in de beslissing om ja te 
zeggen tegen het prinsschap? 
“Niet veel eigenlijk. Als ik echt ‘nee’ had gezegd 
had hij het niet gedaan denk ik. Maar zo’n kans 
krijg je maar één keer. Ik gunde het hem ook 
echt. Toch twijfelde hij aanvankelijk, tot ik zei 
‘Als je het nu niet doet dan weet ik het ook niet 
meer’.”

Hoe heb je de voorbereiding tot aan het 
moment van uitroeping ervaren?
“De eerste week vond ik het lastig maar daarna liep 
het allemaal op rolletjes. Onder het codewoord 
‘Konijn’ werden er afspraken gemaakt. Onze 

meidengroepsapp heette ‘Konijnenvelletjes’ 
en dan gingen er berichten rond als ‘Vanavond 
konijnenfeest’. Met de prinsenbegeleiders en met 
de enige adjudant die op de hoogte was, Frank 
Stultiëns, deed Frank het in het dialect en heette 
het konijn ‘Toeën’. De begeleiding vanuit de 
Rogstaekers was verder perfect. We hebben wel 
verschrikkelijk moeten lachen toen het bestuur 
van de Rogstaekers in het diepste geheim hier bij 
ons op bezoek kwam en een van hen een kaart 
van de Jeugdprins bij zich had. Althans dat dacht 
hij. Hij was hem kwijt! Grote paniek.  Terug naar 
buiten. Bleek dat hij hem daar ergens verloren 
had. Als iemand anders die kaart met als aanhef 
‘Aan de grote prins van de Rogstaekers’ gevonden 
had was het ‘Grootste geheim van Weert’ zoals zij 
dat noemen, waarschijnlijk voortijdig uitgelekt.”

Welke rol zie je voor jezelf in de komende 
periode? 
“Ik help Frank waar ik kan want ik gun het hem 
zo. Ik ben van de lijstjes, zoals daarstraks werd 
geroepen, dus ik zorg dat hij op tijd klaar staat, 
zijn kleren in orde zijn, hij op tijd zijn rust pakt 
en gezond eet. Met de dames van de adjudanten 
en de hofdames ga ik zo snel mogelijk passende 
kleding uitzoeken en voor de rest laat ik het 
over me heen komen. Ik verheug me vooral op 
het Bâl van de Preens, een bezoek aan een 
bejaardentehuis en de optocht natuurlijk.”

in de richting van projectmanagement willen zet-
ten. De persoonsgerichte zorg projectmatig uit-
bouwen, daar ligt mijn ambitie. We zijn nu toch 
nog te vaak algemeen protocollair aan het werk 
en moeten meer gaan handelen vanuit de totale 
mens, de patiënt met al zijn kenmerken, gevoe-
lens, wensen en kwaliteit van leven.”

Echtgenote van Frank II, 
Preens vanne Rogstaekers
Wanneer, waar en hoe heb je Frank 
leren kennen?
“Tijdens mijn opleiding in Weert woonde ik in de 
verpleegstersflat aan de Hofakkerstraat. Na mijn 
examen huurde ik samen met enkele collega’s een 
appartement boven een slagerij in de Langstraat. 
Ik was toen een jaar of twintig. Boodschappen 
deden wij bij de Torro, en wie stond daar achter 
de kaas? Mijn Frank! Ik vond hem heel leuk maar 
hij reageerde niet op mijn signalen. Toen heb 
ik op een keer gewoon mijn portemonnee met 
kleingeld voor zijn voeten laten vallen. Samen 
hebben we alle muntjes bij elkaar geraapt en van 
het een kwam het ander.” 

Frank is in Weert wereldberoemd als 
kaasboer. Doet hij de zaak helemaal alleen of 
heb jij daar ook enige bemoeienis mee? 
“Het eerste jaar heb ik nog meegewerkt in de 

Zoon Yor (19)    
“Ze is een echt familiemens, samen uit 
eten gaan, daar geniet ze van. Ze is wel 
een tikkeltje eigenwijs. Eerlijkheid is heel 
belangrijk voor haar, en je aan je afspraken 
houden! Je maakt haar blij met kleine 
dingen. Bijvoorbeeld haar verrassen met een 
ontbijtje op bed.”
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Uit jouw kring zijn twee ‘hofdames’ aan 
het prinselijk gezelschap toegevoegd. Heel 
origineel zo’n nieuw element. Hoe is dat zo 
gekomen?
“Ik heb er helemaal geen problemen mee dat dit 
een mannenwereldje is maar de maatschappij 
verandert. Als je dan samen aan zo’n avontuur 
begint en hij zijn beste vrienden als adjudant 
kan vragen dan moet ik toch ook onze beste 
vriendinnen kunnen vragen? Voor ons was dat erg 
belangrijk.  Hoe meer zielen hoe meer vreugd 
en wij gaan er met z’n allen een leuke tijd van 
maken.”

Is er nog iets dat jij graag in dit interview 
vermeld zou willen zien?
“Nu je het vraagt, inderdaad. Wij hebben 
begrepen dat genodigden voor het Bâl van 
de Preens soms een cadeautje of attentie 
meebrengen. Heel aardig natuurlijk maar wij 
zouden het op prijs stellen als in plaats daarvan 
een gift aan de stichting Alzheimer Nederland* 
zou worden gedaan. 
De moeder van Frank, Ploon van Dooren-
Eestermans, vond carnaval geweldig maar is 
helaas al op vrij jonge leeftijd aan Alzheimer 
overleden. Frank had een heel bijzondere band 
met haar en haar lijdensweg heeft veel impact 
op hem gehad. Als zij dit had mee kunnen maken 
had ze dansend op tafel gestaan.”

*Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst 
zonder dementie en een betere kwaliteit 
van leven voor mensen met dementie en hun 
dierbaren.

De vriendinnen van haar zoons: 
Rianne (van Luc), en Elle (van Yor)   
“Nic weet aan alles een positief kaartje te 
hangen, wat er ook gebeurd is. We zijn bij 
haar altijd welkom. Zij nodigt uit tot praten 
en toont oprechte belangstelling. Wij zijn 
echt blij met ons ‘schoonmonster’ zoals zij 
zichzelf gekscherend noemt.”

Nicole Jansen en Annit Hulscher, 
twee van haar vriendinnen.  
Zij spelen dit carnavalsseizoen een belangrijke 
rol voor Nic als ‘hofdames’. Nicole is kinder- 
en jeugdtherapeute en Annit is praktijkonder-
steuner en diabetesverpleegkundige.
“Wij zijn elkaars steunpilaren en maatjes 
voor het leven. We delen lief en leed, in 
goede en slechte tijden. Nic is een goede 
gastvrouw, is zorgzaam, heeft een hart van 
goud, is heerlijk nuchter en heeft geweldige 
droge humor.” 
Nicole fluistert mij in de coulissen nog een 
anekdote toe: “Jaren geleden gingen Nic en 
ik naar een kookworkshop bij Manger Man-
giare in de Beekstraat. Nou moet je weten 
dat alcohol niet zo haar ding is. Maar er was 
ook een wijnarrangement aan gekoppeld. 
We begonnen met een aperitiefje, twee 
witte wijntje, nog een rode, een dessertwijn 
én een likeurtje na. Toen we daarna naar 
huis liepen vroeg ze mij met een wazige 
blik: Weet jij nog waar ik woon?”

Van links naar rechts : Yor, Elle, Frank, Nic, Rianne, Luc.
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Een Stadsprinses!
Op woensdag 7 november 2018 ging er een siddering door de 
raadzaal in Weert! Tijdens de behandeling van het hoofdstuk 
‘diversiteit’ in de begroting voor 2019 werd er door mevrouw 
Kadra (PvdA) een motie ingediend. Ze riep het college van 
B&W op om in gesprek te gaan met het bestuur van de Rog-
staekers. Dit om het in de toekomst mogelijk te maken ook 
een stadsprinses te installeren.
Het was even muisstil. De raadsleden keken elkaar verbaasd 
aan. Wat was dit nu? Een eeuwenoude traditie stond plots ter 
discussie, althans er moest over worden gesproken. “Vrou-
wen spelen al een heel belangrijke rol op de achtergrond!”, 
“Van tradities moet je van afblijven!” en “Dat is steuken!” 
waren een paar verschrikte reacties. 
De voorzitter liet op procedurele wijze de motie aan de orde 
komen en het kwam vervolgens tot een stemming. Maar liefst 
26 stemmen waren tegen en slechts één voor! Daarmee was 
de angel wel uit het verhaal en de geest weer terug in de fles, 
dachten de raadsleden. Maar niets was minder waar.
Dankzij de motie van mevrouw Kadra was de aandacht van 
de media getrokken. De volgende dag eerst in de regionale 
krant; die op de haar bekende, vakkundige en objectieve 
wijze verslag deed van het Waterloo van het raadslid. Hoe 
durfde ze! De landelijke tv deed enkele dagen later echter 
wel objectief verslag van de eeuwenoude traditie in Weert! 
Bij iedereen die voor gelijke behandeling is van mannen en 
vrouwen verscheen het schaamrood op de kaken.

In de eeuwenoude schutterstraditie is het al geruime tijd ge-
meengoed dat vrouwen ook onder de schietboom hun manne-
tje staan. Tijdens het jeugdcarnaval zijn er prinsen en prin-
sessen en in heel veel plaatsen worden ook stadprinsessen 
uitverkoren. Zelfs de katholieke kerk heeft nu bij monde van 
Paus Franciscus het celibaat, en de achtergebleven rol van 
de vrouw, voorzichtig ter discussie gesteld!
Tradities zijn mooi en je moet ze zeker koesteren. Maar ook 
tradities groeien en evolueren mee met de geest van de tijd 
waarin we leven. De tanende belangstelling voor carnaval is 
meer dan gebaat bij het op een gelijkwaardige wijze betrek-
ken van mannen én vrouwen bij dit volksfeest. Als je daar 
met elkaar over in gesprek gaat en elkaars mening respec-
teert, blijft de traditie voor iedereen mooi en waardevol om 
te behouden en voorkom je ellende zoals bij de Zwarte Pie-
ten discussie.  

Mevrouw Kadra moet nog even wachten voor ze stadsprinses 
mag worden van de Rogstaekers want de tijd is er nog niet 
rijp voor! Ze is in ieder geval geboren en getogen in Weert 
(eine vêrkuskop) maar of dat genoeg is? Toch is er hoop, VV 
Geîne Pôngel organiseert op vrijdag 1 maart de ieërste Wie-
erter Preênses Vurkeêzing! Zij wel! 

Jos Heijmans, 
Opper-Opper Rogstaeker

column

0495 53 33 22

Biest 32a, 6001 AR Weert | www.vandeursen-uitvaart.nl

Ook al bent u DELA verzekerd, wij respecteren de polisvoor-
waarden. U bent dus vrij om ons als uitvaartonderneming te 
kiezen, zonder het risico op meerkosten.

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

www.crematoriumweerterland.nl

Een eigentijds crematorium waar u alle tijd en ruimte krijgt om 
afscheid te nemen van uw dierbare op een wijze die u wenst.
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Elke maandagmorgen om kwart voor zeven stapt 
hij in zijn dienstauto, een rijdend kantoor. De 
telefoon opgeladen, de tas vol dossiers. Stukken 
voorbereiden en bespreken. Zaken afstemmen. 
Lijnen uitzetten. Netwerken aanboren en onder-
houden. Kennis ophalen en delen. Van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat. Vaak zeven dagen in de 
week.  

Hubert Mackus heeft maar één vijand: de tijd. En 
dus draait de Nederweertenaar met gemak werk-
weken van tachtig uur. “Vervelend? Nee hoor, wer-
ken geeft me juist energie. Ik heb een prachtige 
baan. Ik mag kansen voor Limburg en de regio 
Weert proberen te verzilveren.”

Verbinding zoeken
Uitdagingen zijn er legio. “De maakindustrie, 
agro en de bouwsector maken deze regio sterk. 
Om dat voor de toekomst zo te houden, moet het 
hele plaatje eromheen kloppen. Een aantrekke-
lijke stad met een goed vestigingsklimaat en een 
sterk cultureel aanbod. Gezonde, leefbare dor-
pen. Nieuwe woningen voor ouderen en starters. 
Ruimte voor nieuwe natuur. Aandacht voor ons cul-
tureel erfgoed, voor monumenten die het verhaal 
van de stad en de streek vertellen. Alles heeft met 
elkaar te maken. Een sterke stad is gebaat bij een 
sterk platteland en omgekeerd geldt hetzelfde.”
Hubert Mackus is niet het type bestuurder dat 
met het vingertje wijst en zijn zin doordramt. Hij 
zoekt de verbinding, niet alleen omdat dat pret-

tiger is, maar omdat goed overleg veel meer re-
sultaat oplevert. “Als provincie staan we schou-
der aan schouder met de gemeente. We bieden 
ruimte voor woningbouw en dragen financieel bij 
waar het kan. Denk aan de restauratie van het 
monumentale openluchttheater De Lichtenberg, 
de natuurontwikkeling rond het Kempenbroek en 
de aanleg van het Blauwe Meertje. Verder hebben 
we samen met Weert het EK Triatlon naar de stad 
gehaald. Een groots evenement, in mei dit jaar, 
waarmee we de regio Weert ook als producent van 
gezonde voeding op de kaart zetten. Het is deze 
variatie die mijn werk zo mooi maakt.”

Een opgeruimd buitengebied
Als opvolger van gedeputeerde Patrick van 
der Broeck werd de voormalig wethouder van 
Nederweert in 2017 voor de leeuwen geworpen. 
Hubert Mackus nam diens hele portefeuille over: 
Landbouw, Natuur, Openbaar Vervoer, Infra, Rail 
en Monumenten. “Als wethouder kun je bij wijze 
van spreken op je fiets stappen om ergens in je 
gemeente een probleem op te lossen. Als gede-
puteerde kun je niet overal zijn. Je werkgebied 
beperkt zich niet alleen tot Limburg, maar strekt 
zich uit van Maastricht tot België, Duitsland en 
Den Haag. Je moet goed kijken wat er om je heen 
gebeurt en met de juiste mensen praten, oftewel: 
goed luisteren en snel tot de kern doordringen. 
Op basis van de informatie die ik ophaal, bekijk 
ik samen met mijn ambtenaren hoe we het beleid 
kunnen bijsturen.”

Na 16 jaar heeft de regio Weert weer een krachtige stem in het dagelijks bestuur van onze provincie. 
Gedeputeerde Hubert Mackus (41) uit Nederweert legt sinds 2017 al zijn energie in Limburg en in het 
Weerterland waar zijn hart ligt. Als het aan hem ligt, was dit nog maar een voorproefje. De nummer 3 op 
de CDA-kandidatenlijst voor de provinciale statenverkiezingen op 20 maart a.s. bruist van de plannen en de 
levenslust.

Diverse dossiers vragen de komende jaren om zijn 
aandacht. Hubert Mackus baalt er naar eigen zeg-
gen van dat Weert ’s ochtends nog steeds in de 
file staat en blijft in Den Haag dan ook strijden 
voor een verbreding van de A2. Maar misschien nog 
wel de grootste uitdaging ligt in het buitengebied 
waar de komende jaren tientallen agrariërs met 
hun bedrijf gaan stoppen. “Die leegstaande stal-
len moeten netjes opgeruimd worden. Daarnaast 
willen we agrariërs die dat kunnen en willen, hel-
pen om een doorstart te maken en zich te blij-
ven ontwikkelen. Om het platteland leefbaar te 
houden, moeten we op zoek naar nieuwe econo-
mische dragers voor het buitengebied. Dat vraagt 
per ondernemer om een innovatieve en duurzame 
oplossing. Maatwerk dus.”

Energie tanken
Eén ding staat vast. Als Hubert Mackus na 20 maart 
door mag gaan als gedeputeerde, doet hij dat 
weer met volle overgave. De 41-jarige Nederweer-
tenaar, die komend najaar september zijn grote 
liefde Paulien trouwt, kent maar één werkstand: 
de mouwen omhoog en er tegenaan. Het geheim 
van die tomeloze energie? Vier keer in de week, 
bij dag en dauw, hardlopen en fitness. “Zitten is 
het nieuwe roken, zeggen ze. Als gedeputeerde 
zit ik zo’n 1000 uur per jaar in de auto. Ik moet 
bewegen. Als ik ’s avonds om elf uur thuiskom, 
wandel ik nog een rondje. Even de dag van me 
laten afglijden en weer nieuwe energie voor Lim-
burg tanken.”     

‘De mouwen omhoog en er tegenaan’
CDA-gedeputeerde Hubert Mackus kent maar één werkstand
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‘De mouwen omhoog en er tegenaan’
CDA-gedeputeerde Hubert Mackus kent maar één werkstand

Is het dialect ten dode opgeschreven?
Elk jaar wordt door de UNESCO op 21 februari de 'Internationale Dag van de Moedertaal' gevierd. 
Voor de UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en 
culturele traditie bestaan en wordt men zich meer bewust van de verschillen tussen de diverse mensengroepen.
Maar toch verdwijnen er steeds meer dialecten terwijl intussen wel duidelijk is dat het beheersen van meerdere talen of dialecten heel nuttig is. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een meertalige opvoeding juist goed is en dat het dialect het Nederlands niet in de weg zit. Sterker 
nog: soms blijkt een dialect grote voordelen te hebben. Dat geldt zeker voor het Limburgs. Hierin wordt namelijk nog onderscheid gemaakt tussen 
mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden, iets wat we in het Nederlands niet meer doen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die Limburgs 
spreken, in het Nederlands het verschil tussen ‘de’ en ‘het’ veel duidelijker oppakken.
Maar al die voordelen ten spijt: het aantal dialectsprekers neemt in snel tempo af. Ook in Limburg.
Willen we hier iets aan doen? En zo ja, hoe kunnen we het ‘plat kalle’ bevorderen?

watzoujijdoenmet

Voor mij is het dialect net zozeer een moedertaal 
als Pools of Engels dat is voor de kinderen afkom-
stig uit deze landen. Het hebben van een moe-
dertaal geeft mensen een identiteit, maar ook 
geborgenheid. Zowel voor de ouders als voor de 
kinderen is het fijn wanneer er, indien mogelijk, af 
en toe in de moedertaal wordt gecommuniceerd. 
Ik maak er in mijn werk dagelijks gebruik van. Dat 
werkt verbindend en geeft vertrouwen. Het laat 
zien dat er, ook al spreek je een andere taal, hele-
maal niet zo veel verschillen zijn wanneer je open 
staat voor elkaar. Wat mij betreft allemaal mooie 
kernwaarden om de kinderen al op jonge leeftijd 
bij te brengen.  

Daarnaast worden de kinderen van nu, al dan 
niet bewust, standaard meertalig opgevoed. Denk 
maar eens aan de liedjes die ze al op heel jonge 
leeftijd, in het dialect, in het Engels of in een an-
dere (moeder)taal kunnen zingen. Maar ook kleu-
ren kunnen ze vaak in meerdere talen en dialecten 
benoemen. Kinderen nemen taal heel makkelijk 
op en vinden het vooral leuk wanneer het op een 
speelse manier wordt aangeboden. Iets wat wij 
als volwassenen moeten blijven stimuleren. Want 
anders zal het ‘plat kalle’ langzaam gaan verdwij-
nen. 

‘Plat kalle’ is eigenlijk een verkeerde aanduiding. 
Het klinkt als ‘ordinair’ maar dat is het zeker niet. 
Het Limburgs dialect is een volwaardige erkende 
streektaal, wel met oneindig veel varianten. Al-
leen al het feit dat onze klankrijke dialecten veel 
eigen woorden en uitdrukkingen kennen, die niet 
één op één te vertalen zijn naar de standaardtaal, 
maakt dialecten waardevol. Een erfgoed waar we 
trots op mogen zijn en ons zeker niet voor hoe-
ven te schamen.  Dat dialecten in rap tempo ver-
dwijnen heeft puur te maken met de vermenging 
van de bevolking. De oorspronkelijke bewoners 
passen zich gemakkelijk aan tussen nieuwkomers 
uit alle windstreken. Toch voelen wij als Veldeke 
ons verplicht om onze taalerfenis zo lang moge-
lijk in stand te houden. Dat doen we door de taal 
in beeld te houden, bijvoorbeeld via boeken en 
scheurkalenders, maar ook via cursussen ‘Laeze 
en schriêve’ en speciaal voor de jeugd met een 
jaarlijkse Declamatiewedstrijd bij basisscholen. 
De carnavalsperiode is voor ons een welkome on-
dersteuning voor handhaving van de moedertaal. 
De jeugd gebruikt in de communicatie via de mo-
derne media (app, Facebook, etc.) veelvuldig dia-
lect. Hopelijk blijft dit nog in lengte van jaren zo.
Alleen al daardoor kunnen we concluderen dat de 
dialecten zeker de komende twee generaties zul-
len overleven. Laat ons dat koesteren!

Voor alle kinderen is het voor de taalontwikkeling 
in één of meer talen belangrijk dat ze in een rijke 
taalomgeving worden opgevoed. Daarom vind ik het 
echt praten met je kind nog belangrijker dan de 
taalkeuze. In de taalontwikkeling gaat het namelijk 
om de interactie, luisteren, informatie verwerken 
en antwoorden formuleren. 
Als jij je makkelijker uitdrukt in het dialect, zal je 
kind in het dialect een rijker taalaanbod krijgen. 
Voed kinderen dus op in die taal die je zelf het 
beste beheerst! Er is voor kinderen die een dialect 
of allochtone taal goed ontwikkelen geen belem-
mering om vervolgens het Nederlands op school te 
leren. 
Kinderen die meertalig zijn opgevoed hebben vaker 
een groter taalgevoel en een groter klankenpalet. 
Kinderen zijn hier maar korte tijd gevoelig voor.  
Een vroege blootstelling aan het dialect is dus niet 
verkeerd. Wanneer de spraak en taalontwikkeling 
niet gemiddeld verloopt, kan er wel eens worden 
gekozen voor een ander advies.
Ouders kiezen ook steeds vaker voor het juist níet 
dialect opvoeden omdat het Limburgs dialect lan-
delijk niet zo’n hoge status heeft, maar accentloos 
spreken is bijna niet haalbaar. 
Weer trots worden op het Limburgs en goede voor-
lichting over de taalontwikkeling zouden het “plat 
kalle” mogelijk weer kunnen bevorderen.

Simone Nelissen-Henkens (32), 
eigenaresse KDV Het (B)engeltje Stramproy

Jan Moonen (76), 
sikkretaris Veldeke Wieërt

Bianca Beelen (44), eigenaresse Bianca 
Beelen Logopedie en Dyslexie te Nederweert.

‘plat kalle’?
watzoujijdoenmet

Door Ton Adriaens      



Sabine Koopman-Lyon
Roermond 7

Aanmelden van leerlingen op alle basisscholen in Weert

28

actueel

Toen ik opgroeide, heb ik ervaren hoe het is om 
van een redelijk welvarende levensstijl, na een 
vechtscheiding, te moeten leven op het niveau 
van het bestaansminimum. Vanaf mijn elfde werk-
te ik in de zomervakanties. Bijvoorbeeld om in de 
herfst schoenen aan mijn voeten te hebben. Later 
als student had ik twee bijbanen. Ik heb van jongs 
af aan al heel bewust gekozen om mijn toekomst 
niet af te laten pakken door factoren uit mijn om-
geving. 

Ik heb van 2000 tot en met 2017 met veel Weerter 
‘wichter’ mogen werken in de groepen 1 t/m 8. Ik 
heb veel fijne, lieve mensen ontmoet.
Ik werk nu als dyslexiespecialist voor een GGZ-
instelling in Zuid-Limburg. Mijn werk bestaat o.a. 
uit het helpen van kinderen met dyslexie op het 
gebied van lezen en/of spelling en het adviseren 
van ouders en scholen.

Drijfveren
In de tijd van de ‘minder-minder’- uitspraken zat 
er een jongetje in mijn klas van Marokkaanse kom-
af. Hij had die uitspraak gezien op het journaal en 
vroeg mij, terwijl een traan over zijn wang gleed, 

of nu alle Marokkanen weg moesten. Mijn hart 
brak! Ik heb hem uitgelegd dat dit toch echt niet 
ging gebeuren en dat hij net als alle andere kinde-
ren/mensen erbij hoort. “Sommige grote mensen 
snappen gewoon nog niet dat wij met zijn allen 
Nederland zijn. En dat we allemaal ons best moe-
ten doen om samen Nederland gezellig te houden. 
Iedereen hoort erbij!”

Daarnaast wil ik hierover het volgende nog kwijt.
Ik vind dat iedereen die kiest om in Nederland te 
zijn, zich moet aanpassen aan de geldende wet-
ten, normen en waarden. Je leert de taal, gaat 
respectvol met elkaar om, je doet je uiterste best 
om de beste versie van jezelf te zijn en je zet je 
in voor de maatschappij.
Discriminatie is afschuwelijk en daar zullen we 
echt tegen moeten blijven vechten om iedereen 
gelijke kansen te gunnen en geven.

Er zijn trouwens ook nog steeds veel ongeschre-
ven regels vanuit onze maatschappij die aan vrou-
wen worden opgelegd. Bijvoorbeeld: over het 
algemeen wordt van je verwacht dat, als je als 
vrouw met een man trouwt, je de familienaam 

Misschien kent u mij. Ik ben zeventien jaar met heel veel plezier juf geweest op OBS Molenakker. Weert 
heeft bij mij dus voor altijd een speciaal plekje in mijn hart! 
Hier schrijf ik een paar dingen die u nog niet wist over mij; die mij typeren en misschien wel het verschil 
zullen maken zodat u op mij gaat stemmen. U bent gewaarschuwd!

van je man aanneemt. Nadat ik trouwde met mijn 
Schotse man (mijn Schot-in-de-roos!) vond ik het 
belangrijk om mijn familienaam Koopman ook te 
blijven gebruiken. Ik wil namelijk dat die naam 
voor altijd ook een zichtbaar deel van mij blijft.
Of wat te zeggen over vrouwen die bewust kiezen 
om kinderloos te zijn? 
Mensen die vrijwillig kinderloos zijn, zijn in de 
ogen van velen nog steeds ‘vreemd’. Er wordt van 
ons vrouwen verwacht dat we kinderen willen krij-
gen, terwijl dat van mannen helemaal niet wordt 
verwacht. Het zijn persoonlijke keuzes. Ik vind dat 
je keuzes zonder oordeel van anderen moet kun-
nen maken.

Ook kan ik niet vaak genoeg benadrukken dat ik 
het belangrijk vind dat je ieder ander als gelijk-
waardige ziet en behandelt. Vanuit mijn onder-
wijs- en zorgachtergrond kijk ik heel nadrukkelijk 
naar wat een politiek besluit zou betekenen voor 
de dagelijkse praktijk van de mensen. De komen-
de vier jaar zet ik mij graag met passie in voor za-
ken als bereikbaarheid, wonen, werkgelegenheid 
en toerisme. 
Bestrijding van laaggeletterdheid heeft mijn bij-
zondere aandacht.
Ik wil ook dat iedereen gelijke kansen heeft op 
ontplooiing en dat iedereen thuis is in Limburg! 

Ik hoop dat u op 20 maart op deze, door sociale 
rechtvaardigheid gedreven liberaal, wilt stem-
men. Ik ben iemand die niet ergens omheen draait 
en zegt wat ze ergens van vindt. Ik ben bereikbaar 
en sta met beide benen op de grond.

Dames, we hebben elkaars sociale druk niet nodig, 
maar juist elkaars steun! Toen ik in de gemeen-
teraad zat, was ik jammer genoeg een van de 
weinige vrouwen. Na 100 jaar Vrouwenkiesrecht 
kunnen we nu toch vast samen zorgen voor een 
betere vertegenwoordiging door vrouwen in de 
provinciale politiek. Help je mee?

Hartelijke groet van Sabine Koopman-Lyon
 

Sabine kiest voor doen!

Mijn hartenwensen/standpunten:
 
 Banen van de toekomst, willen we 
 in Limburg

 We werken samen met onze buurlanden,   
 voor een economisch nog sterkere regio

  Limburg moet bereikbaar zijn, de wegen
 kunnen en moeten beter

 Toerisme is een van de groeisectoren, 
 dit pakken we goed op en aan

 De Maasplassen ontwikkelen we verder 
 met o.a. oog voor de belangen van 
 verenigingen 

 Je moet in Limburg passend kunnen wonen

 Laaggeletterdheid pakken we aan;
 Limburg kan beter!



De keuze voor een basisschool is een belangrijke gebeurtenis in het leven van ieder kind. De school 
moet voor kinderen en ouders veilig en vertrouwd zijn en goed voelen. De basisscholen van de Weerter 
onderwijsstichtingen: Eduquaat, Mozon en MeerderWeert, zijn altijd dichtbij. Met een zeer compleet 
aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsvoorzieningen. Altijd verantwoord, op maat en afgestemd op 
ieders wensen. 

Altijd een fijne school in de buurt
Op onze scholen werken vele betrokken en capabele leerkrachten met overgave om het kind te begeleiden 
in wat het kind nodig heeft in zijn/haar ontwikkeling. U als ouder maakt daarbij de keuze die het best bij 
u en uw kind past. Ouders en kinderen zijn van harte welkom tijdens de open dagen of informatiedagen. 
Op verschillende locaties kunt u ook kennismaken met de kinderopvang. In verband met de planning voor 
het nieuwe schooljaar is het voor de schoolorganisatie belangrijk om te weten welke kinderen er een 
volgend schooljaar komen. Daarom vragen we u om uw kind dat in het schooljaar 2019-2020 vier jaar wordt 
in de maand maart aan te melden.

IKC Laar
Aldenheerd 10
Tel. 533058 / info@ikclaar.nl
Directie: Heidi Metsemakers, Peggy Faems
Open dag: zondag 17 maart van 11.00-13.00 uur
Aanmelden van nieuwe leerlingen kan tijdens de 
open dag of na afspraak.

Odaschool
Anjelierstraat 9
Tel. 452877, info@odaschoolweert.nl 
Directeur: Frank Simons 
Open dag: zondag 17 maart van 11.00-13.00 uur 
(i.s.m. de Uitkijktoren en Humanitas onder de 
naam “3hoven”). 
Aanmelden van nieuwe leerlingen: op de locatie 
Anjelierstraat 9 tijdens de open dag of na 
(telefonische) afspraak.
 U kunt altijd een afspraak maken voor een 
gesprek en een rondleiding.

IKC Leuken 
Middelstestraat 77 
Tel. 534143, b.caris@ikc-leuken.nl 
Directeur: Bart Caris 
IKC Leuken heeft iedere dag open dag. Neem 
contact op met de school, voor een persoonlijke 
rondleiding. Aanmelden nieuwe leerlingen kan via 
de website www.ikc-leuken.nl, 
of na (telefonische) afspraak. 

Basisschool Aan de Bron
Maaslandlaan 1 
0495-452088, administratie@aandebron.nl
Directeur: Esther Nabben-van Aggel
Inloopochtenden 'school in bedrijf': dinsdag 12 
en dinsdag 19 maart tussen 9.00 en 12.00 uur 
(i.s.m. Kinderopvang Humanitas) bent u van 
harte welkom om onze school te komen bekijken. 
U kunt ook altijd een afspraak maken voor een 
persoonlijk gesprek en een rondleiding.

Basisschool Laurentius
Bertiliastraat 1, Swartbroek
Tel. 551494,  b.caris@ikc-leuken.nl
Directeur: Bart Caris
De inloopochtend heeft inmiddels plaatsgevonden. 
U kunt altijd bellen voor een rondleiding door de 
school en/of een persoonlijk gesprek. 

Basisschool Joannes
St Barbaraplein 2a, Tungelroy
Tel. 561657                           
Directeur: Frank Simons
Inloopochtend ‘school in bedrijf’: 20 maart van 
8.30-12.00 uur. U bent van harte welkom een 
kijkje te komen nemen in alle groepen.
Aanmelden nieuwe leerlingen: 20 maart of na 
(telefonische) afspraak.

De Firtel
Parklaan 24, Stramproy
Tel. 561750
Directeur: Margo Jacobs-Teunissen
Contactpersoon voor informatie en aanmelding: 
Helma Peeters (h.peeters@bs-defirtel.nl)
Inloopochtend "School in bedrijf" op woensdag 
27 maart van 9.00 tot 12.00 uur  (i.s.m. OJBS De 
Duizendpoot en kinderopvang Humanitas). U bent 
van harte welkom om onze school te komen
bekijken. U kunt ook altijd een afspraak maken 
voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding.

De Kameleon
Mariënhagelaan 2
Tel. 0495-533086, info@bs-kameleon.nl
Directeur: Roel van Dael
Open dag i.s.m. onze wijk: zondag 31 maart van 
11.00–13.00 uur. Inloopochtenden met kinderen 
als gids: maandag 25 en vrijdag 29 maart 
9.00-12.00 uur. Op andere momenten bent u na-
tuurlijk ook welkom voor een persoonlijk gesprek 
en rondleiding. Belt u even voor een afspraak?

Montessorischool Weert 
Wiekendreef 101 
Tel. 543381, info@msweert.nl 
Directeur: Danielle Teunissen 
Inloopochtend: woensdag 13 maart van 9.00-12.00 
uur en dinsdag 9 april van 9.00-12.00 uur bent u 
van harte welkom een kijkje te komen nemen in 
onze groepen. Open dag: zaterdag 30 maart van 
11.00-13.00 uur. Aanmelden nieuwe leerlingen: 
tijdens de open dag of op afspraak met een per-
soonlijk gesprek en rondleiding.

OBS de Graswinkel
Graswinkellaan 7-9
Tel. 0495-540951, info@obsgraswinkel.nl
Directeur: Vivian Berden
Open dag: zondag 31 maart 2019 van 10.00 – 12.00 
uur. Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken 
voor een gesprek en een rondleiding terwijl de 
school in bedrijf is. Voor recente informatie zie 
de website www.obsgraswinkel.nl of 
www.scholenopdekaart.nl 

OBS Molenakker
Molenakker 1 / Oude Laarderweg 15
Molenakker 2 / Molenakkerdreef 103
Tel. 0495-539067, info@obsmolenakker.nl
Directeur: Hadewych Peters
OBS Molenakker heeft een open inloopavond voor 
ouders van nieuwe kleuters (locatie Oude Laarder-
weg 15) op woensdag 20 maart 2019 van 19.30 uur 
tot 21.00 uur. Op zondag 14 april 2019 is er een 
open dag van 10.00 tot 12.00 uur op beide loca-
ties. Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken 
voor een gesprek en een rondleiding.

Basisschool het Dal
St. Jozefslaan 102
Tel. 0495-534518, y.vaes@bs-hetdal.nl
Directeur: Yvonne Vaes
Open huis: vrijdag 15 maart 2019 tussen 09.00 uur 
en 16.00 uur zijn ouders en kinderen  van harte 
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en 
informatie te vragen. De school is dan in bedrijf. 
Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te 
maken op andere dagen.

Brede school Moesel
Stadhouderslaan 21
Tel. 0495-536622, j.ramakers@bredeschoolmoesel.nl
Directeur: Jos Ramakers
Inloopochtend voor ouders voor nieuwe aanmeld-
ingen: woensdag 13 maart 2019 van 09.00 tot 
12.00 uur. U kunt altijd contact opnemen met de 
school voor het maken van een afspraak voor een 
rondleiding of voor een gesprek.

Basisschool St. Jozef 
Herenvennenweg 2
Tel. 0495-535174, directie@bs-st-jozef.nl
Directeur: Linda Kirkels
Onderdeel van Kindcentrum Altweerterheide 
samen met KDV Inie-Mini, PSZ Olleke Bolleke, TSO 
’t Speelkwartier en BSO De Parel. Zie ook 
www.bs-st-jozef.nl Open huis: Kindcentrum 
Altweerterheide op woensdag 20 maart 2019 van 
12.30 uur tot 14.30 uur. U kunt altijd een afspraak 
maken voor een gesprek en een rondleiding.

OBS de Uitkijktoren
Meidoornstraat 2
Tel. 0495-535444, info@obsdeuitkijktoren.nl
Directeur: André von Berg 
Teamleider: Frank van den Born
De open dag (i.s.m. de Odaschool en Kinderopvang 
Humanitas onder de naam ‘3hoven’): zondag 
17 maart 2019 van 11.00 uur tot 13.00 uur. U kunt 
altijd een afspraak maken voor een gesprek en 
een rondleiding.

Jenaplanschool de Duizendpoot
Parklaan 24, Stramproy
Tel. 0495-563305, j.teensma@ojbsdeduizendpoot.nl
Directeur: Jan Teensma
Inloopochtend op woensdag 27 maart 2019 van 
09.00 tot 12.00 uur (i.s.m. de Firtel). U kunt 
altijd een afspraak maken voor een gesprek en 
bezichtiging van de school.

Aanmelden van leerlingen op alle basisscholen in Weert

WEERT

MOZON

Schikken de data niet? 
Bel gerust met de school 

van uw keuze om
 een andere afspraak

te maken. 29



seniorenweetjes

Het palingincident

mensendingen

In 1992 werd ik voor de tweede keer ‘Preens van Stadsvastelaovundj-
vureiniging De Rogstaekers’. In 1991 had ik namelijk vanwege de Golfoor-
log na elf dagen mijn steek aan de wilgen gehangen. Als we met een kapel 
eropuit trokken en er kwam het bericht ‘Scudaanval op Israël’ mochten 
we op straat vanuit misplaatst medeleven geen muziek maken. Eenmaal 
binnen in kroeg of zaal weer wel; bespottelijk hypocriet. Enkele ‘belang-
rijke’ burgemeesters uit Limburg namen het besluit van grote plaatsen 
als Keulen en Aken over om, vanwege terreurdreiging, geen carnavalsop-
tocht te laten trekken. Overdreven gewichtigheid? Ik vond het in ieder 
geval belachelijk!

Maar, een geluk bij een ongeluk: 1992 was een jubileumjaar: 6 x 11 jaor 
V.V. De Rogstaekers. Wij vielen met onze kont in de boter. ‘Wij’ dat 
waren, naast mijn vrouw en ik, mijn vijf adjudanten en hun dames: een 
geweldig team en het werd een onvergetelijke ervaring. We bezochten 
feesten en recepties in tenten, clubgebouwen en zaaltjes en trokken 
daarbij door heel Limburg.
De leden van de Rogstaekers die ons begeleidden beleefden er plezier 
aan ons koffertje met onderscheidingen ‘kwijt te maken’. Na de 
sleuteloverdracht gold dit ook voor de grote ‘Stadssluuëtel’. Mijn 
‘Kleijermeister’ W. betrok het op zijn eer om dit níet te laten gebeuren. 
Door de hardnekkige pogingen van de Rogstaekers kwam hij wel op 
het idee hen een poets te bakken.  “Als ze hem zo graag willen hebben 
kunnen ze ‘m krijgen … met een paling erin!” Wij vonden het een goed 
idee. Vlak voor de abdicatie kocht hij op een onbewaakt moment bij 
een viskraam een moddervette paling, liet die in de buis van de sleutel 
zakken en dekte hem zorgvuldig af met een prop servetten. Zo kwam 
de sleutel in de slaapkamerkast van prinsenbegeleider A. terecht. Wij 
verwachtten binnen veertien dagen een ludieke reactie maar er gebeurde 
niets. Slechte verliezers? Nou dan reageren wij ook niet meer.

Bij de installatie van mijn opvolger Prins Erik I informeerde ik voor de 
zekerheid toch even naar de sleutel. Tot mijn verbazing zat die prop er 
nog steeds in. Dit kon wel eens goed fout gaan als die prop los zou schieten. 
Ik moest er niet aan denken dat burgemeester Loekie van Maaren onder 
de smurrie zou komen te zitten bij het symbolisch terugnemen van de 
macht over Weert. Ik adviseerde Erik daarom die prop er voorzichtig uit 
te laten halen.
Later hoorde ik dat dit al in de coulissen van de Poort van Limburg was 
gebeurd. Had begeleider A. er misschien lucht van gekregen? Zeker was 
dat meerdere omstanders onpasselijk werden van de vreselijke stank. 
Ook hoorde ik later pas wat er zich in het daaraan voorafgaande jaar 
had afgespeeld in de slaapkamer van A.  Een ondefinieerbare geur 
moest iets met de kast te maken hebben. De vrouw des huizes had 
tevergeefs naar een oorzaak gezocht, luchtverfrissers geplaatst, de 
hele kast leeggehaald, kleren, bedlinnen, sleutel, alles eruit. De kast 
vanbinnen helemaal schoongemaakt en alles er weer in. Er werd zelfs 
een professioneel bedrijf ingeschakeld om te onderzoeken of er soms 
ergens een dode muis, of nog erger, een rat lag te stinken. Niets 
hielp.
Toen de aap uit de mouw 
kwam, of in dit geval, 
de paling uit de 
sleutel, heeft het 
enige tijd geduurd 
voordat ik weer ‘on 
speaking terms’ met 
A. was. De ludieke 
palingactie werd 
een palingincident 
met méér impact dan 
wij ooit hadden kunnen 
vermoeden.

Ton 
Adriaens

ART-SHOCK KUNSTUITLEEN

WIJ ZIJN OPEN!

vele kunstenaars / diverse stijlen • voor woning & bedrijf  • voor elk budget
• loop gerust binnen! • we adviseren u graag

Noordkade 48A Weert
06 54254614 • 
info@art-shock.nl
www.art-shock.nl

woensdag 10.00 - 12.30 uur
zaterdag    10.00 - 12.30 uur
m.u.v. vakanties  zie onze website of maak een afspraak!

Brugstraat 21 Nederweert 
Tel. 0495-631237

9.45 u. • 13.45 u. • 19.30 u.

MODESHOWS
WOENSDAG  13 MAART

GEOPEND TOT 22.00 UUR

De enige contactlenzen speciaalzaak voor Weert en omstreken

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

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

Alle soorten contactlenzen passen 
we aan en kunnen we leveren

Eerst 2 maanden gratis 
contactlenzen proberen voordat
 u beslist

Elke dag van de week een 
contactlensspecialist aanwezig

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



VRIJDAG 15 MAART - 20:15 UUR

Guido’s Orchestra
Maestro Moments

Volg onsMunttheater - Collegeplein 3, Weert 
Tickets via munttheater.nl/agenda of 0495-513575

Samen herinneringen ophalen
in het gezelligste theater van Limburg!

WOENSDAG 27 MAART - 20:15 UUR

Helmert Woudenberg
Carmiggelt

ZATERDAG 20 APRIL - 20:15 UUR

Op Hoop van Zegen 
De musical

DONDERDAG 2 MEI - 20:15 UUR

Turks Fruit
Naar het boek van Jan Wolkers

PREMIÈRE

Beste lezer,

Op de volgende pagina’s van deze uitgave van 

Weert Magazine brengen wij onze ‘SENIORspecial’.

Diverse bedrijven en organisaties die actief zijn in deze 

sector presenteren zich via ons Magazine aan een breed 

lezerspubliek. Deze regionale ondernemingen staan dicht 

bij hun klanten en bovendien garant voor flexibiliteit en 

klantvriendelijkheid.

Graag laten wij u op een toegankelijke en interessante 

manier kennis maken met deze bedrijven.

Weert Magazine is bij uitstek hét blad dat verbindt en hoopt 

op deze manier consumenten en ondernemers met elkaar 

in contact te brengen.

Veel leesplezier!

SENIORSPECIAL
VOORWOORD

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

www.level2traprenovatie.nl

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

binatie met andere kortingen.

TIJDELIJKE ACTIE€100.- KORTING



Comfortabel in uw eigen thuisomgeving 

 

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

Vorm en functionaliteit in een perfecte combinatie.  
Laat u adviseren voor een relaxfauteuil of bed op 
maat en van alle gemakken voorzien. 

  Altijd  +100  
 op voorraad 

Punt Welzijn is een brede welzijnsorganisatie in beweging. We zijn er voor iedereen in de gemeente Weert.
Samen maken we van Weert een prettige samenleving. Punt Welzijn stimuleert iedereen in Weert om het beste uit zichzelf te halen. 

Door in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk, werken we samen aan bestendige veranderingen voor nu en later.

|  Opgroeiondersteuning  
|  Mantelzorgondersteuning  
|  Vluchtelingenwerk  
|  Vrijwilligerswerkondersteuning 
|  Jongerenwerk
|  Opbouwwerk
|  Let’s Move

www.puntwelzijn.nl  |  Beekstraat 54, Weert  |  0495-697900



Van links naar rechts: Jack, Nellie, Liesbeth en Jeanne.

SENIORSPECIAL

Iedereen kan meedoen
Lopend door de hal van het oude stadhuis 
kun je er bijna niet omheen. Zeker niet op de 
woensdagochtend. Van tien tot twaalf uur staat 
er ‘koersballen’ op het programma. Vrijwilligers 
hebben in alle vroegte in de hal de matten 
uitgerold en windschermen geplaatst. Deskundige 
begeleiders geven uitleg over het spel. Iedereen, 
jong en oud, kan en mag (gratis) meedoen. Zo’n 
twintig dames en heren zetten hun beste beentje 
voor. Er wordt fanatiek en met plezier gespeeld. 
Het koersballen is één van de vele activiteiten hier 
in BeekCwartier. We lopen eens binnen voor een 
verdere kennismaking.

Gastheer
Binnen in BeekCwartier worden we welkom 
geheten door Jack Neijens (74). Hij is vandaag de 
gastheer en doet dit vrijwilligerswerk al vijftien 
jaar, samen met zijn vrouw Liesbeth (72). Liesbeth 
werkt hier als ‘buffetmedewerker’ en vormt deze 
ochtend samen met Nellie Ahsman (70) en Jeanne 
Smeets (75) een team. Jack legt uit wat zijn werk 
als gastheer inhoudt: “Ik open ‘s ochtends om 
kwart over acht, ben het eerste aanspreekpunt 
en maak de koffiemachines schoon. Op de 
eerste verdieping hebben we twee ruimtes voor 
activiteiten zoals yoga, gymnastiek en zingen. Ik 
zorg dat alles klaarstaat.” Daarnaast maakt Jack 
ook deel uit van het BROM-team. Dat staat voor 
bouw, renovatie, onderhoud en money. Dit team 
verzorgt kleine klusjes en schilderwerk. “Het 
contact met de mensen maakt dit werk zo leuk”, 
zegt Jack enthousiast.

Deur staat altijd open
“Een groot misverstand is dat mensen denken dat 
ze hier lid moeten zijn”, vertelt Liesbeth. “Dat is 
helemaal niet nodig.” Van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 

13.00 uur is er ‘vrije inloop’. Iedereen is welkom. 
Je kunt gewoon binnenlopen. Een consumptie is 
niet eens verplicht. Liesbeth, Nellie en Jeanne 
zorgen als buffetmedewerkers voor de drankjes 
in BeekCwartier. Liesbeth: “We zetten koffie en 
thee en heten de mensen welkom. Als er behoefte 
aan is, bieden we een luisterend oor. We merken 
vaak dat mensen toch hun verhaal kwijt willen. 
Dat kan hier. We weten dat veel mensen alleen 
zijn en soms eenzaam thuiszitten. Hen willen we 
zo graag uitnodigen om hiernaartoe te komen. Er 
is voor elk wat wils.”

Naast het gezellig samenzijn met een kopje 
koffie worden er veel activiteiten en workshops 
georganiseerd door BeekCwartier Actief. Elke 
week kun je op vaste tijden meedoen aan 
activiteiten zoals biljarten, koersballen, kienen, 
bridgen, bloemschikken, handwerken of zingen. 
Er is ook een leesclub waar samen boeken worden 
besproken en een line-dance-groep. 
Daarnaast zijn er ook activiteiten die door 
andere organisaties (zoals KBO-stad) worden 
georganiseerd. Wilt u weten welke dat zijn? Vraag 
het even na. Het team van BeekCwartier Actief 
staat altijd open voor nieuwe activiteiten. Op 
dit moment zijn ze op zoek naar een creatieve 
duizendpoot die een creatieve middag kan 
opzetten. Heeft u nog een leuk idee voor een 
activiteit? Lijkt het u wat om gastheer/vrouw of 
buffetmedewerker te worden? Vrijwilligers kunnen 
zich aanmelden bij Punt Welzijn, telefoon (0495) 
688 190. 

Dankjewel
Voor alle vrijwilligers van BeekCwartier Actief 
is er twee keer per jaar een bijeenkomst om 
hen te bedanken. Want zonder hun inzet zou 

Waar tientallen jaren honderden echtparen elkaar eeuwige trouw beloofden, staan nu biljarttafels en 
klinkt gezellig geroezemoes. In de voormalige trouwzaal van het oude stadhuis, nu Cwartier, is sinds 
twee jaar het BeekCwartier gevestigd; een ontmoetingsruimte waar iedereen welkom is voor een kopje 
koffie, een praatje, om een kaartje te leggen of een partijtje biljart te spelen. Dankzij de inzet van vijftig 
vrijwilligers is BeekCwartier zes dagen per week geopend en zijn er veel leuke activiteiten.

inbedrijf

BeekCwartier niet kunnen bestaan. De eerste 
bijeenkomst is een gezellig samenzijn en worden 
alle jubilarissen gehuldigd. Binnenkort wordt er 
zelfs een vrijwilliger gehuldigd die hier al veertig 
jaar actief is! De tweede bijeenkomst is gekoppeld 
aan een activiteit zoals een bezoek aan een 
museum in Thorn of een rondwandeling met de 
Stadsgidsen. Aansluitend is er voor de vrijwilligers 
een lekker etentje. Liesbeth: “Voor ons als 
vrijwilligers zijn dit leuke bijeenkomsten om ook 
de andere vrijwilligers, die op andere dagen actief 
zijn, te ontmoeten.”

Uitnodiging
BeekCwartier is er voor iedereen! De koffie en de 
vrijwilligers staan voor u klaar. Loop gerust eens 
binnen en kijk zelf of er een leuke activiteit voor 
u is! U bent van harte welkom!

Punt Welzijn
www.puntwelzijn.nl  
www.goedbezigweert.nl
(0495) 697 900

                  BeekCwartier
Zeg ook ‘ja’ en loop eens binnen!

Bridgen, Breien, 
Biljarten of Bewegen?

Door Monique van den Brandt
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Op een zonnige dag stond ze voor de deur van mijn haar-
werksalon. Een mooie dame, op leeftijd, met grijs haar. Het 
zonlicht accentueerde al wat het probleem voor deze dame 
was. Direct na het welkom in mijn salon, valt het oog van 
de dame meteen op de haarwerken die er staan. Zo vertelt 
ze dat ze al jaren gebukt gaat onder haar steeds dunner 
wordende haar.  Uiteindelijk heeft ze alle moed bij elkaar 
geraapt om een afspraak te maken. 

Allereerst maak ik een analyse van haar haar en hoofdhuid. 
Rond de menopauze kan er heel wat verandering plaats-
vinden door onze hormoonhuishouding. Dit gaat bij de een 
sneller dan bij een ander. Het lijkt erop dat het proces bij 
deze dame al een hele tijd aan de gang is. Het heeft haar 
zelfvertrouwen behoorlijk geschaad. Samen komen we tot 
de conclusie dat een haarwerk een oplossing voor haar kan 
zijn. We gaan passen. Verschillende haarwerken wijst ze 
aan, van een korte coupe tot een moderne bob. Opvallend 
is altijd de metamorfose die het gezicht maakt als er een 
haarwerk wordt opgezet. Met een volle glimlach kijkt ze 
in de spiegel, ze straalt van oor tot oor en zegt hoe fijn 
het is om eindelijk weer haar te hebben.  Uiteindelijk kiest 
deze dame voor een moderne boblijn. We knippen dit model 
daar waar nodig is en personaliseren het model. Geen enkel 
hoofd is hetzelfde. We maken een vervolgafspraak om 
samen het haarwerk te wassen en te modelleren. Na twee 
uurtjes verlaat ze met het haarwerk mijn salon.

Haar ogen stralen nog steeds. 's Avonds bekijk ik de voor-
en-na foto's van de dame in kwestie en zie weer het enorme 
verschil. Ik ben blij met het resultaat en ook dankbaar dat 
zij er zo gelukkig mee is. Dat geeft mijn werk zo'n boost.
Als vrouw, kapster én gecertificeerd haarwerkspecialist 
weet ik hoe belangrijk haar is. Voor elk budget is er wel 
iets te vinden en met een medische indicatie worden de 
kosten zelfs geheel of gedeeltelijk vergoed. Wacht niet te 
lang en maak vrijblijvend je eerste afspraak voor advies 
en informatie. In mijn salon in Nederweert heb ik altijd 
‘aandacht voor haar’.

OVER DE DREMPEL

Gecertificeerd ANKO haarwerkspecialist
Strateris 2, 6031 PC  Nederweert

(0495) 624 783

Hannelore Fiers

Hoe lang heeft uw vader of moeder al geen 
controle meer gehad van het kunstgebit? 

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

Het is belangrijk dat ouderen minimaal een keer per jaar op controle 
komen bij de tandprotheticus. Ook als ze geen eigen tanden en kiezen 
meer hebben en een volledige prothese (kunstgebit) dragen. 

Ongemerkt kunnen namelijk serieuze klachten ontstaan. Blaren vanwe-
ge een slecht passende prothese, eetproblemen, maag- en darmklach-
ten of een onfrisse adem. Ook kunnen ziektes en ontstekingen in de 
mond van invloed zijn op andere aandoeningen zoals diabetes, hart- en 
vaatziekten en longontsteking. 
Wij horen het vaak: 
“Pap draagt zijn ondergebit niet maar hij kan zo toch goed eten. 
Dus laten we het zo.” 
“Mam is haar gebit al langer kwijt, maar ze kan er alles mee dus 
niks aan de hand.” 
“Het gebit van mijn vader zit los maar hij vindt het prima.”
“Mam is 82. Dat gedoe voor een gebit. Het zit toch nog goed?”

Bovenstaande uitspraken hebben vaak te maken met verwaarlozing. 
Ouderen verwaarlozen zichzelf, willen hun kinderen niet lastigvallen 
en denken vaak: ‘die paar jaar die ik nog heb’. De kinderen vinden het 
vaak gedoe, wuiven het weg of denken dat het opgelost is met het eten 
van zacht en vloeibaar voedsel.

Maar er is echt niets zo slecht als het er maar bij laten zitten en er niks 
aan doen. Wat is de reden dat iemand zijn ondergebit niet draagt? Vaak 
zit er dan een blaartje in de mond waardoor het pijn doet. Wij slijpen 
dan een klein stukje weg en 9 van de 10 keer is het probleem dan op-
gelost. Het gebit kwijt? Met vijf afspraken heb je een nieuwe! En hoe 
weet je of je mond gezond is als er nooit iemand in kijkt? 
Als een prothese los zit, is die met één afspraak op te vullen. Dit heet 
‘rebasen’. Met een rebasing vullen we de ruimte tussen de kaak en de 
prothese op met kunsthars en zit de prothese weer als gegoten. Een 
rebasing wordt voor 90% vergoed door elke zorgverzekering.
Als vader of moeder in een verzorgings- of verpleegtehuis woont, wordt 
een nieuw gebit voor 100% vergoed. Wonen ze nog op zichzelf wordt het 
voor 75% vergoed, dus waarom zonder gebit lopen? Het kaakgewricht 
beweegt minder, het eten wordt minder goed gekauwd waardoor er 
maag- en darmklachten kunnen ontstaan. De kaak slinkt sneller en veel 
ziekten en schimmels in de mond hebben invloed op de gezondheid van 
het hele lichaam. Daarom is mondzorg en controle van de mondgezond-
heid zo ontzettend belangrijk. 

Kortom, vele redenen om goed voor je mond te blijven zorgen. Ook op 
latere leeftijd. U kunt uw ouder(s) daarbij helpen! Neem uw vader of 
moeder mee voor een gratis consult bij ons in de praktijk!
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In 2011 is Home Instead Thuisservice in Nederland geïntroduceerd. Rinaldo Koppen startte 
in 2016 in Weert. “In onze organisatie gaat het om de mens. Wij bouwen relaties op met 
onze klanten. We luisteren naar de behoeften, hun verleden en hun interesses. Onder onze 
medewerkers zoeken we een match met een klant. Daarna maken ze kennis met elkaar. Pas als 
het ‘goed voelt’, gaan we starten. Met een of enkele vaste medewerkers per adres die op vaste 
en bekende tijdstippen komen, beperken we ongewenste prikkels voor de klant. We laten de 
mensen zoveel mogelijk zelf doen. Zo stimuleer je zelfredzaamheid. Mensen blijven actief en het 
verhoogt hun zelfbeeld. Onze medewerkers zijn hier speciaal voor opgeleid. Door persoonlijke 
aandacht wordt een betekenisvolle relatie met onze 
klanten opgebouwd. We zijn met mensen bezig, 
met zorg. Echte zorg. Kortom, we willen iets 
betekenen voor anderen. En iedereen kan bij ons 
terecht, vanuit dezelfde vergoedingen als bij 
andere zorgaanbieders.

buitengewoonbuiten AandachtGewoon
Een klant vertelt... 

Carola, dochter van mevrouw Annie Stultiens (89)

“Mam heeft lichte Alzheimer. Voor sommige za-
ken heeft ze hulp nodig. We wilden geen gebruik 
maken van de reguliere aanbieders. Ik heb daar 
zelf gewerkt en ken de tekortkomingen en de be-
perkte ruimte die er is voor een cliënt. Bij Home 
Instead staat de klant echt centraal. Niet iedere 
dag een andere verzorgster maar hooguit twee 
verschillende gezichten die genoeg tijd hebben 
om echte zorg en vooral aandacht te geven.”

Annie: “Ik ben zo dankbaar met de dames die ko-
men. Het zijn mijn vriendinnen en ik houd van 
ze. We gaan er veel op uit en doen leuke dingen. 
Ze zijn echt lief voor me. Ik hoor slecht en ben 
vergeetachtig maar verder kan ik nog alles. De 
dames laten me die dingen doen die ik zelf nog 
kan. Zonder me te betuttelen. Dat is erg fijn. 
’s Morgens om 8.00 uur komt ze. We wandelen, 
gaan boodschappen doen, koken samen of drin-
ken gewoon koffie en praten veel. Ik huil vaak 
maar lach nog meer! Dat is zo fijn met deze 
hulp.”

Tamara Beelen: 

“Het is bijzonder om te zien hoe onze klan-
ten, maar ook onze medewerkers opbloei-
en. Dat is wat aandacht met mensen doet. 
Daarin zijn we onderscheidend; wij geven 
onze klanten aandacht. Het opbouwen van 
de relatie staat centraal staat. Relatie gaat 
voor de taak.” 

Als wijkverpleegkundige heeft Tamara veel 
ervaring in de zorg. Zij liep ook aan tegen 
het reguliere systeem. 
“Te veel en te vaak administratieve werk-
zaamheden, klanten die ingepland werden 
op een efficiënte route en niet op de be-
hoeften van de mensen. Dagelijks andere 
gezichten terwijl dat bijvoorbeeld bij 
een Alzheimerpatiënt averechts werkt. 
Bij Home Instead voelt het zo anders. Als 
klantcoördinator ben ik ondersteunend 
aan de medewerkers. Ik doe de intakege-
sprekken met nieuwe klanten of families. 
Daarna zoeken we een goede match. Wel-
ke medewerker past in deze situatie het 
beste? Doordat de medewerkers dagelijks 
bij dezelfde klant komen, is er nauwelijks 
overdracht of administratieve vastlegging 
nodig. Dus meer tijd voor zorg en aan-
dacht. Hierdoor ontstaat rust. Klanten zit-
ten beter in hun vel en gaan zich absoluut 
prettiger voelen.”

Medewerkster Christa Cornelissen:
“Ik heb in het ziekenhuis gewerkt. Dat 
‘reguliere’ systeem in de gezondheidszorg 
sprak me niet meer aan. Je hebt voortdurend 
te weinig tijd voor je patiënten. Er zijn 
te veel randzaken die afleiden van het 
zorgen. En dat is wat ik wil: zorgen! Voor 
veel collega’s is dat de reden waarom ze dit 
vak zijn ingegaan. Bij Home Instead heb ik 
dat weer gevonden. Hier heb je tijd voor 
de mensen. We komen op de tijdstippen die 
klanten graag willen en we hebben alleen 
maar vaste adressen. Op die manier heeft 
een klant maar met enkele gezichten te 
maken. Je bouwt een hechte band op. Ik 
help mevrouw Stultiens haar dingen zelf te 
doen. We gaan er vaak op uit en we hebben 
het gezellig. Het voelt voor mij absoluut niet 
als werk.”.

(0495) 587 980
www.homeinstead.nl/middenlimburg

SENIORSPECIAL



www.zuytwillemsvaert.nl

ANNA MIDGARD

12 appartementen, volledig uitverkocht! 16 appartementen in verkoop. Nog diverse kansen!
Prijzen vanaf € 243.000,- v.o.n.

Op 19 februari 2018 is het startsein voor de 
verkoop van het nieuwbouwproject ''Park 
Zuytwillemsvaert'' aan de Werthaboulevard 
gegeven. In de periode daarna volgde 
een periode van voorinschrijving waarna 
uiteindelijk de pre-sale en vervolgens de 
openbare verkoop van fase 1 is gestart. In 
december 2018 is er gestart met de bouw 
van Fase 1 van het project dat uiteindelijk 
ruim 200 woningen en appartementen aan 
de nieuwe Werthaboulevard zal bevatten. 
Daar verrijst de prachtige woonomgeving 
''Park Zuytwillemsvaert''. Een ambitieuze 
ontwikkeling die past bij Weert, een stad die 
groeit.

www.wonenlimburg.nl www.saelmans.nlwww.bouwbedrijvenjongen.nl



TWEE GEBROEDERS DE GROENLAND

6 halfvrijstaande woningen met patiotuin. Nog 1 kans!
Prijs laatste woning € 256.500,- v.o.n.

22 traditionele eengezinswoningen. Verkoop 12 van 
de 22 woningen gestart! Prijzen vanaf € 259.500,- v.o.n.

Het bouwplan omvat een mix van koopwoningen, koopappartementen en huurappartementen. De woningen liggen in een opvallend groene en waterrijke 
omgeving met een rijke geschiedenis. Tegelijkertijd ligt het stadscentrum op loopafstand en zijn het NS-Intercitystation en de op- en afrit van de snelweg A2 
Maastricht - Eindhoven binnen enkele minuten uitstekend bereikbaar. Opvallend is dat de namen van de verschillende deelfases verwijzen naar schepen die 
gebouwd zijn op de Weerter Scheepswerf waardoor er direct en indirect een link met het water ligt. Fase 1 van het bouwplan bestaat uit 6 halfvrijstaande 
woningen “Twee Gebroeders” met patiotuin, gelegen aan Penitentenstraat. Deze woningen zijn bijna uitverkocht, er is nog één woning beschikbaar. Eveneens 
aan Penitentenstraat wordt een kleinschalig appartementencomplex van 12 appartementen ‘’Anna’’ gerealiseerd. Dit kleinschalige complex is inmiddels uit-
verkocht. Na deze snelle succesvolle start is er vervolgens gekozen om de bovenste 2 woonlagen van een grootschaliger appartementencomplex ''Midgard'', 
48 appartementen in totaliteit in verkoop te brengen. Van de 16 appartementen in blok B ''Midgard'' die nu te koop worden aangeboden zijn al meerdere ap-
partementen verkocht maar zijn ook nog diverse appartementen beschikbaar. De resterende appartementen zijn bestemd voor de vrije sector huur. 

Sinds enkele weken is de voorinschrijving en vervolgens de pre-sale van 12 van de 22 woningen ‘’De Groenland’’ gestart. Dit zijn traditionele eengezinswo-
ningen (geschakelde woningen en hoekwoningen).

Op een later moment wordt meer duidelijkheid verwacht over het vervolg van Park Zuytwillemsvaert. Nu de Mouttoren blijft behouden start de ontwikkeling van 
circa 10 appartementen en 5 a 6 watervilla’s. Medio 2019 zullen de eerste ontwerpen duidelijk worden. 
Zoals eerder vermeld bevat het nieuwbouwplan niet alleen maar koopwoningen. Via Wonen Limburg zullen 75 appartementen te huur worden aangeboden in 
de sociale huursector (www.wonenlimburg.nl). Voor de vrije sector huur kunt u zich inschrijven bij Saelmans Makelaardij (www.saelmans.nl). 
Verwachte oplevering: medio 2020
Wilt u wonen in een prachtige nieuwbouwwoning of appartement (energielabel A++ en EPC 0,4) op deze mooie locatie aan de Werthaboulevard en op loopaf-
stand van het Weerter stadscentrum? Maak dan vandaag nog een afspraak met NVM-nieuwbouwspecialist Saelmans Makelaardij en laat u informeren over de 
beschikbare woningen en appartementen. Daarnaast informeren zij u over alles wat er bij het kopen van een nieuwbouwwoning of -appartement komt kijken. 



ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079

www.meubelnieuwestijl.nl

nieuwe website online!

         Relaxfauteuil 
                     Specialist

WONEN & SLAPEN

Van sta-op stoelen van Hans Daalder tot fi jne clubfauteuils, 
die om te bouwen zijn naar complete relaxfauteuils

Met lift!RELAX-

FAUTEUIL-

SPECIALIST

65 modellen 

op voorraad!

Afscheid nemen bij een overlijden kunt u maar één keer doen. 
Daarom is het belangrijk om een afscheid precies zo te regelen dat 
het bij u persoonlijk past. Bij DELA weten we dat als geen ander. 

Of u nu verzekerd bent of niet, wij vinden dat iedereen recht 
heeft op een passend afscheid. Als grootste uitvaartverzorger van 
Nederland zetten wij ons hier al tachtig jaar voor in. We bieden 
talloze mogelijkheden en denken graag met u mee. Want zoveel 
wensen, zoveel uitvaarten. 

Wilt u weten wat de talloze mogelijkheden zijn rondom
een uitvaart, ook wanneer u niet of elders verzekerd bent?  

Bel voor een persoonlijk gesprek  0475 32 64 45. 
Wij helpen u graag.

‘Het afscheid dat DELA regelde was prachtig.   
 En we waren niet eens verzekerd.’

‘Geregeld naar wens’ door Hans van den Einde van DELA



De kerktoren van Nederweert 
Met een gulle lach begroet ze me in haar mooie 
appartement op de zevende etage van het com-
plex. Ze woont hier sinds begin januari omdat het 
zelfstandig wonen niet langer meer ging. Op deze 
locatie ontvangt ze iedere dag de hulp die ze nodig 
heeft en geniet ze dagelijks van het samen eten 
met medebewoners. Mevrouw Söntjens is tevre-
den. In heldere bewoordingen en met een mooie 
stem vertelt ze over haar jeugd. ”Ik ben geboren 
in Nederweert. Unne echte Pinmaeker”, zegt ze 
niet zonder enige trots. “Vanaf mijn balkon kan ik 
zelfs de kerktoren van Nederweert zien. Toen ik 15 
jaar was, ben ik gaan werken in Weert. Als dienst-
meisje bij de familie Scheijmans op de Biest. Dat 
heb ik jarenlang gedaan. Daarna ging ik – ook als 
dienstmeisje – aan de slag bij de familie Pleunis 
in Nederweert en weer later bij deurwaarder Dor-
mans in Weert.”

Ze vertelt dat haar ouders thuis een grote boer-
derij hadden met veel koeien. Ik vraag of ze daar 
niet mee hoefde helpen. “Nee, ik niet, maar mijn 
broers en zussen wel”, antwoordt ze. Haar gulle 
lach haalt het toenmalige plezier naar boven. 

‘Je wist niet beter’
Mevr. Söntjens is zeker niet de enige 100-jarige 
in onze regio en ook niet de oudste inwoner van 
Weert of Nederweert. Maar het feit dat ze rondom 
de uitgave van deze editie van Weert Magazine 
haar verjaardag viert, was de reden om naar haar 
‘verhaal’ te luisteren. Voortdurend valt haar te-
vredenheid en dankbaarheid op. In 1943 trouwde 
ze met Jan, in Nederweert. Jan was een Weerte-
naar en bakker van beroep. Ze begonnen samen 
een brood- en banketbakkerij in de Hoogstraat 
(naast de voormalige herenmodezaak Vossen).
“Dat was hard werken, Jan in de bakkerij en ik 
de winkel. ’s Avonds ging Jan dan met de auto 
bestellingen thuisbezorgen bij de klanten.” Naast 
het zware en ambachtelijke werk in de bakkerij, 
waar Thea vaak meehielp, had het stel ook vijf 
kinderen, drie meisjes en twee jongens. Ze woon-
den achter en boven de bakkerij in de Hoogstraat. 
Thea zorgde voor het huishouden. “Op zaterdag-
middag werd in de warme en gepoetste bakkerij 
de badkuip neergezet en moesten alle kinderen er 
achter elkaar in.“Och”, zegt ze nederig, “je wist 
niet beter…” 

Als we het hebben over de vroegere jaren waarin 
huishoudens het moesten stellen zonder de heden-
daagse luxe van geiser, magnetron, verwarming, 
pampers, wasmachine en droger dan is respect op 
zijn plaats.

‘Leever ein sjoeske’
Maar naast het harde werken had het echtpaar 
ook tijd voor plezier en ontspanning. “Jan was lid 
van de boorehermeneej, die vroeger altijd mee-
trok met de Preens van Wieert. De dames gingen 
natuurlijk ook mee. Het was een heel gezellige 

tijd.” Dronk ze dan ook graag een pilske? Ze lacht: 
“nein, leever ein sjoeske…” 
Omdat de bakkerij nodig moest worden gereno-
veerd, kwam er, mede om gezondheidsredenen 
van Jan, een einde aan de bakkerij. Het gezin ver-
huisde naar de ouderlijke woning van Jan aan de 
Begijnenhofstraat waar ‘opa en oma’ nog enkele 
maanden bij hen inwoonden.  Jan ging werken als 
bakker en later als kok in het Pensionaat van St. 
Louis aan de Emmasingel/Schoolstraat. Thea had 
haar handen vol aan het huishouden. Ondanks de 
drukte had ze nog voldoende tijd om als lid van 
het oratoriumkoor en het gemengd zangkoor we-
kelijks te zingen. 

Volop genieten van het leven
In de jaren die volgden verhuisde het paar nog 
een aantal keer: van de Baroniestraat, naar de 
Driesveldlaan en via de Maastrichtstraat naar de 
aanleunwoningen van Maria Wijngaard. Na hun 
werkzame leven hebben ze lang weten te genie-
ten en vierden ze op grootse wijze hun gouden en 
diamanten bruiloft. “Toen hebben we – net als met 
ons huwelijk- weer in een koets gezeten. Jan vond 

Ze werd geboren in 1919! Over enkele weken wordt ze 100, mevrouw Thea Söntjens-v.d. Kerkhof.
Vrolijk, opgewekt en nog levenslustig woont ze sinds enkele maanden in het nieuwe wooncomplex Hornehoof 
aan de Vogelsbleek. Met trots en dankbaarheid kijkt ze terug op een mooi leven.
Een gesprek met een tevreden senior.

actueel

Door Desiré Kappert

het maar niks dat we een grote ronde maakten 
door Weert, maar ik voelde me net een koningin…” 
Het jarenlange harde werken eiste voor Jan zijn 
tol. De laatste jaren van zijn leven cijferde Thea 
zich helemaal weg voor haar man. Ze bleven veel 
thuis en gingen er niet meer op uit. In 2004 over-
leed hij en op 85-jarige leeftijd bleef ze alleen 
achter. Waar de kinderen verwachtten dat mam 
bij de pakken neer zou gaan zitten, bloeide ze op. 
Ze pakte de draad op, reisde nog vaak naar haar 
dochter die in Noord-Duitsland woont, ondernam 
het nodige en genoot volop van hel leven. En dat 
doet ze tot op de dag van vandaag!

Ze bidt elke dag de rozenkrans en tot voor enkele 
maanden ging ze elke zondag naar de kerk. “Mijn 
vader werd 95 en al die jaren heb ik gedacht: ‘zo 
oud wil ik ook worden. En nu ben ik hem voorbij. 
En elk jaar denk ik: ‘nog een jaartje erbij’, eindigt 
ze dankbaar het gesprek.

Op 13 maart a.s. wordt
Thea Söntjens – v.d. Kerkhof 

100 jaar.

Thea Söntjens – v.d. Kerkhof (99)
SENIORSPECIAL
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inbedrijf

Joyce 
Projectleider Huntington

“Ik wil bereiken dat mensen de 
juiste zorg krijgen”

Vanuit mijn persoonlijke situatie heb ik in de loop der jaren steeds meer 
interesse ontwikkeld voor mensen met de ziekte van Huntington, een erfelijke 
hersenziekte. Ik wil graag bereiken dat mensen overal in de provincie de 
juiste zorg weten te vinden en krijgen. 

Als projectleider Huntington ben ik medeverantwoordelijk voor het opzetten 
van een kenniscentrum voor deze doelgroep. Inmiddels wonen er 20 patiënten 
bij ons en kunnen anderen er terecht voor dagbehandeling en een polikliniek. 
Patiënten hoeven ondanks de onbekendheid van de ziekte bij ons niet steeds 
opnieuw uit te leggen wat er aan de hand is. Door al onze expertise kunnen 
we daarnaast zorgen voor een goed behandelplan.

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen 
van de hersenen aantast. De eerste symptomen openbaren zich meestal 
tussen het 35e en 45e levensjaar, maar kunnen ook eerder of later in het 
leven optreden. Zij uit zich onder andere in onwillekeurige (choreatische) 
bewegingen die langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en een 
verscheidenheid van psychische symptomen.

De sector zorg en welzijn heeft de komende jaren veel extra mensen nodig. Daarom is het ministerie  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de landelijke 
publiekscampagne 'IK ZORG’ gestart. Met de slogan 'IK ZORG.' vertellen mensen uit diverse zorg- en welzijnsorganisaties wat ze doen en waar ze trots op zijn. 
Ze laten zien dat werken in de zorg- en welzijnssector veel kansen en mogelijkheden biedt. 

Vol trots zijn ook medewerkers van Stichting Land van Horne het gezicht van deze campagne. 
Met als resultaat bijzondere verhalen! Benieuwd? Kijk op www.ontdekdezorg.nl en laat je verrassen door meer inspirerende verhalen.

Ontdek de zorg
Heb jij het al voorbij zien komen? Op de bushokjes, langs de weg, op sociale media, in de krant... Overal in Nederland zijn 
portretten en motivaties van mensen in de zorg te zien en te horen. 

Evie
Wijkverpleegkundige

“Ik doe het met 
een lach en een traan”

Dit werk raakt me. Ik doe het met een lach en soms met een traan. Als 
wijkverpleegkundige in de thuiszorg bouw ik een band met mijn cliënten op 
omdat ik ze langere tijd volg en de volledige zorg coördineer. Vaak willen 
mensen tot het laatste moment thuis blijven wonen en ik begeleid ze daarbij 
op wat voor manier dan ook. Dit is erg leuk en mooi aan mijn werk, maar 
sommige situaties zijn ook emotioneel. Ik doe mijn werk vooral vanwege het 
contact met mensen. 

Er is een groot risico dat familieleden overbelast raken als iemand thuis zorg 
nodig heeft. Ik bekijk daarom hoe ik mantelzorgers ondersteuning kan bieden 
en kan helpen. Het is fijn daarin iets te kunnen betekenen. Doordat ik gebruik 
maak van het netwerk van cliënten, is het mogelijk dat zij uiteindelijk langer 
zelfstandig thuis blijven wonen.
Als wijkverpleegkundige zijn we zichtbaar in de wijk, werken we nauw samen 
met de huisarts en andere disciplines door middel van een multidisciplinair 
overleg. En mocht het nodig zijn verwijs ik de cliënt door naar een andere 
zorgverlener. Ook hebben we een eigen spreekuur opgezet waar mantelzorgers 
en cliënten van harte welkom zijn voor hun vragen.

www.landvanhorne.nl - info@landvanhorne.nl - 0900 333 55 55
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Stel je eigen zorgfunctie samen!

Bij Stichting Land van Horne kun je op een groot aantal 
functies à la carte solliciteren, zoals op de functie (wijk)
verpleegkundige, verzorgende IG, zorgassistent, helpende 
(plus) en hulp bij de huishouding. Er zijn meerdere 
mogelijkheden op meerdere plekken. Hoe werkt het? Wij 
leggen het je graag uit!
 
Mocht je vragen hebben over de werkwijze of over een 
bepaalde functie, neem dan contact op met onze afdeling 
HRM via 088 987 88 88 of recruiment@landvanhorne.nl.

Bij Land van Horne draait de zorg om mensen: jezelf zijn, 
jezelf blijven, ook als je hulp van anderen nodig hebt. 
Met thuiszorg, revalidatie, behandeling, zorgcentra, 
activiteiten en services ondersteunen we mensen in de 
gemeente Weert, Nederweert, Leudal en Cranendonck.

Solliciteren 
 à la carte

inbedrijf

1. CHECK DE WEBSITE

Op www.werkenbij.landvanhorne.nl staan 

onze vacatures. Solliciteer à la carte op de 

vacatures (wijk)verpleegkundige, verzorgende 

IG, zorgassistent, helpende (plus) en hulp bij 

de huishouding.

2. SOLLICITEREN MAAR

Enthousiast geworden? Mooi! Solliciteer 

direct. Houd je cv en eventuele motivatiebrief 

bij de hand.

3. ONS KEUZEMENU

Vul digitaal ons sollicitatieformulier in. Je kunt 

hier een aantal keuzes maken. Wil je intra- of 

extramuraal werken? Waar wil je werken? 

Werk je het liefst bij kleinschalig wonen? Of bij 

revalidatie, somatiek of psychogeriatrie? Liever 

avond- of dagdiensten? Jij mag het aangeven.

4. WIJ GAAN AAN DE SLAG

Jouw gegevens worden verwerkt door onze 

recruiters en teamleiders. Zien zij een match, 

dan word je zo snel mogelijk gebeld voor een 

afspraak.

5. GEEN MATCH?

Is er geen passende plaats binnen Land van 

Horne op dat moment? Dan gaan we kijken 

hoe we het toch passend kunnen maken. 

Talent laten wij niet lopen!

6. WELKOM!

Sollicitatie gehad? Arbeidsvoorwaarden 

akkoord? Dan heten wij jou van harte 

welkom. Je krijgt een (concept)contract 

thuisgestuurd en een uitnodiging voor de 

welkomstbijeenkomst. Tijdens dit ‘feestje’ 

maak jij kennis met ons en tekenen wij samen 

jouw arbeidscontract. Gefeliciteerd!

7. OVERIGE VACATURES

We hebben regelmatig vacatures voor 

een functie binnen staf-afdelingen of 

gespecialiseerde zorgfuncties. Houd onze 

website in de gaten.
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seniorenweetjes

    “Dagelijks leveren wij 
vers bereidde maaltijden  
     uit eigen keuken,  
 gratis aan huis bezorgd!”
        www.ferroost.nl

SENIORSPECIAL

De groep senioren (mensen vanaf 55 jaar) groeit. Mensen leven langer en 
de groep 55+ wordt alsmaar groter. Deze mensen zijn doorgaans ook vitaler, 
mobieler, zelfstandiger en ondernemender dan pakweg 35 jaar geleden.  
Maar in deze groep ontstaat ook steeds meer stille eenzaamheid.  
Om senioren de mogelijkheden te bieden elkaar te blijven ontmoeten 
komen er steeds meer ‘ontmoetingsruimten’, ook wel huiskamers genoemd. 
Wij zetten er enkelen op een rijtje.

Huiskamerproject 
‘de Roos’

Ook in Cwartier is de Stichting Dagopvang ac-

tief. Zij richten zich meer op de 60+ ers die 

door het verlies van een naaste of het ver-

trek van buur, vriend of familie vaker alleen 

zijn dan gewenst. Ook voor mensen die slech-

ter ter been zijn en daardoor minder mobiel, 

is de Huiskamer een geweldige oplossing. En 

wanneer deze mensen niet meer in staat zijn 

om zelf te komen, worden ze gratis opgehaald 

door vrijwilligers van de stichting. Naast de lo-

catie in Cwartier biedt deze stichting in vier 

andere wijken in onze gemeente deze moge-

lijkheid. Door de warme en gastvrije ontvangst 

en onderlinge gezelligheid groeit het aantal 

bezoekers nog steeds. Gasten bouwen sociale 

contacten op die hen ook buiten deze huiska-

mer verder helpen. Het is een positieve verbre-

ding in hun leven. Dit geldt voor de bezoekers 

als ook voor de enthousiaste vrijwilligers. 

www.huiskamerweert.nl 

     De rol van een goede ‘huiskamer’
Weert biedt volop gelegenheid tot ontmoeten

BeekCwartier
In het oude stadhuis – tegenwoordig Cwartier 

– ligt al twee jaar BeekCwartier. In deze 

sfeervolle ruimte ligt de nadruk op ontmoeten. 

De centrale ligging in de hal van het gebouw 

maakt het zichtbaar en toegankelijk. Er is 

geen drempel, geen lidmaatschap nodig en 

niet leeftijdgebonden. De faciliteit straalt de 

sfeer van een huiskamer uit en door de inzet 

van veel gepassioneerde vrijwilligers worden 

de gasten warm ontvangen en geholpen. Want 

naast de koffie, de krant en een praatje zijn de 

activiteiten hier opvallend goed bezet. Of het 

nu gaat om een partijtje biljarten, het leggen 

van een kaartje, koesballen of handwerken, er 

is altijd iets te doen dat zorgt voor levendigheid 

en gezelligheid. En onder de vlag van KBO 

St Martinus kan iedereen deelnemen aan 

bijvoorbeeld yoga, bridgen of Meer bewegen 

voor Ouderen. Kortom, BeekCwartier biedt 

een kans voor mensen die willen ‘ontmoeten’.  

www.puntwelzijn.nl

   Hoeëskamer 
      ’t Kwintet 
Midden in de wijk Boshoven ligt een 

soortgelijke accommodatie, Hoeëskamer 

’t Kwintet. Deze voorziet al jaren in 

een groeiende behoefte. Gezelligheid is 

tekenend voor de sfeer in deze huiskamer. 

Het gebouw ligt centraal op Boshoven, 

maar er komen vele bezoekers van buiten 

de wijk. De veelzijdigheid is terug te vinden 

in het aanbod. Waar aan de ene kant van 

de zaal de mensen aan het jokeren zijn, 

wordt aan de andere kant druk gewerkt 

aan een computercursus. Gezamenlijk TV 

kijken, rummikub of een bordspel doen kan 

ook. En in dit soort gelegenheden zijn de 

tarieven voor koffie, lunch of een warme 

maaltijd zo laag dat mensen makkelijk 

besluiten om gezamenlijk te eten. Dan is 

het doel bereikt. Mensen samenbrengen, 

gezelligheid stimuleren en op die manier 

het alleen zijn beperken. 

facebook/hoeeskamer’tkwintet



pelbomen van maar liefst dertien verschillende 
appelrassen. Een van deze appelsoorten is de 
sterappel, die vaak aan vroeger doet denken en 
zorgt voor het ophalen van mooie herinneringen. 
Langs het pad vinden ze zoals gewoonlijk André, 
die druk bezig is met het onderhoud van het 
twee hectare grote terrein. 
Over de grote tuin verdeeld, staan vijftien 
houten banken. Zo opgesteld dat ook mensen in 
een rolstoel naast hun mededeelnemers kunnen 
plaatsnemen. Het is vandaag volop genieten van 
een winters zonnetje. De met sneeuw bedekte 
natuur zorgt voor een magisch uitzicht. Van de 
tuin wordt, zodra het weer het toelaat, dank-
baar gebruik gemaakt. In het voorjaar of in de 
zomer wordt er naar hartenlust buiten gegeten, 
gebarbecued of gepicknickt. Ze wandelen langs 
de vlindertuin, waar prachtige vlinderplanten 
staan. Ook is er een vlinderkast, waarin zich 
rupsen van de koninginnenpage bevinden. ’s 
Zomers, als de poppen uitkomen, mogen de 
deelnemers de koninginnenpages in de vlinder-
tuin loslaten.
Ze passeren ook een ‘hommelhoekje’ waar men 
in het voorjaar kan genieten van mooie hommel-
planten met grote hommels. De tuin is bewust 
door André kleur- en geurrijk ingericht. De grote 
koninginnenpage is prachtig gekleurd en evenals 
de hommels goed zichtbaar. Alle deelnemers 
kunnen op die manier optimaal genieten van 
deze insecten. Vanuit het centrum van Neder-
weert naar Bosserhof is er een zogeheten ‘Vlin-
derpaât’, dat je langs mooie vlinderstruiken tot 
aan de vlindertuin leidt. Op zondag van 10.00 u 
- 12.30 u, is de vlindertuin geopend voor publiek 
(alleen tijdens de zomertijd).

 De deelnemers nemen plaats aan
 de grote tafel. Gezamenlijk wordt de
 groente schoongemaakt, de afwas 
gedaan of de aardappels geschild. Een deel-
neemster van 100 jaar grapt daarover: “Ik kom 
hier alsmaar werken, maar ik heb nog nooit loon 
gehad!” Voor het eten is er nog net tijd voor 
het spelen van een spel, een potje kaarten is op 
dit moment erg in trek.  Johanna: “We hebben 
een leuk contact met Basisschool de Kerneel in 
Nederweert. Soms komt er een groepje leer-
lingen voorlezen aan onze deelnemers. Een erg 
plezierige activiteit voor alle partijen!” 

 Samen dekken ze de tafels en de
 warme maaltijd wordt geserveerd.
 Het middageten is het hoogtepunt van 
de dag en er wordt dan ook veel aandacht aan 
besteed. Samen eten en gezellig praten, dat is 

immers iets wat veel van de deelnemers in de 
thuissituatie missen. 

 De deelnemers nemen plaats in een
 sereen ingerichte ruimte met mooie 
 ligfauteuils, waar ze even kunnen 
rusten. Er zijn ook deelnemers die liever kiezen 
voor het lezen van een boek of de krant. De boe-
kenkast staat vol met informatieve boeken over 
bijvoorbeeld de geschiedenis van Nederweert. Ze 
worden er regelmatig bijgehaald. Een bron van 
herkenning voor de meesten. Intussen ruimen de 
medewerkers af en op en wordt de ruimte klaar-
gemaakt voor het middagprogramma.

 Elke dag wordt er een andere 
 activiteit georganiseerd. Bij mooi weer 
 is men altijd buiten te vinden om te 
genieten van de buitenlucht. Er worden spel-
len gespeeld en er wordt geknutseld, gebreid, 
gehaakt, geschilderd of er wordt iets lekkers 
gebakken. Regelmatig is er gezellige muziek en 
is er tijd voor een dansje of wat extra beweging. 
Vandaag worden er carnavaleske decoratiestuk-
ken geknutseld. De dames kunnen naar wens voor 
een manicure kiezen. 

 De chauffeurs komen 
 binnendruppelen. Ze maken een 
 praatje en worden weer voorzien van 
een kopje koffie voordat ze de deelnemers naar 
huis brengen. Er wordt afscheid genomen van de 
deelnemers. Tijd om op te ruimen en schoon te 
maken. Medewerkers rapporteren over de dag 
en leggen contact met de familieleden van de 
deelnemers om eventuele bijzonderheden door 
te spreken. Er is altijd wel wat te doen, het werk 
is nooit helemaal af. Maar dat deert André en 
Johanna niet, ze genieten met volle teugen van 
hun werk, dat vaak meer als een hobby aanvoelt. 
In hun vrije tijd brengen ze graag tijd door met 
hun kinderen en kleinkinderen. 

 André begint de dag met het 
 verzorgen van de vele dieren. 
 Bosserhof is ook het thuis van kip-
pen, eenden, vogels, herten, ezels en poezen. 
Vervolgens zorgt hij dat alle wandelpaden in 
de grote tuin schoon zijn zodat de deelnemers 
straks veilig kunnen genieten van hun dagelijkse 
wandeling.

 Johanna checkt of er nieuwe 
 informatie is binnengekomen met
 betrekking tot haar deelnemers. Het 
is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de 
laatste ontwikkelingen om de dag goed te kun-
nen starten en de deelnemers de juiste zorg te 
bieden.  Daarna verwelkomt ze haar collega’s. 
Johanna en André werken samen met drie vaste 
medewerkers en een groep onmisbare vrijwil-
ligers. De koffie wordt klaargezet en er worden 
voorbereidingen getroffen voor het middageten. 
Dit bestaat uit een lekkere, gezonde en gevari-
eerde warme maaltijd. Elke ochtend is er een 
kort teamoverleg.

 De deelnemers worden welkom 
 geheten en uitgenodigd in het 
 gezellige zitje met comfortabele 
fauteuils. Onder het genot van een kop koffie 
met iets lekkers is er tijd om gezellig bij te klet-
sen. Ook de chauffeurs kunnen rekenen op een 
bakkie. Johanna: “Ook zij horen erbij, we zijn 
allemaal collega’s!”

 De deelnemers worden geholpen bij
 het aandoen van hun jassen en dan 
 gaan ze met z’n allen een frisse neus 
halen. Daar leent het buitenterrein zich uitste-
kend voor. Men kiest een wandeling over het 
zogeheten ‘Appelpad’, een pad langs vijftig ap-

watzoujijdoenmeteendagmet

Door Maartje Derckx
Zowel met een groot hart als met een 
grote glimlach worden op Zorgboerderij 
Bosserhof deelnemers met een zorg-
vraag, onder andere vanuit dementie of 
de ziekte van Parkinson, ontvangen voor 
een zinvolle en ontspannende dagbeste-
ding. Net als Weert Magazine, bestaat 
Bosserhof dit jaar 10 jaar.  Dat vieren ze 
met een feestelijke open dag op 23 juni 
Eigenaren André (59) en Johanna (58) 
Jacobs openen vandaag al hun deuren 
voor ons. 

14:15

EEN DAG MET....
André en Johanna Jacobs 

07:30

15:45

08:00

09:15

10:30

11:15

12:15

13:15
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NISSAN MICRA
DE COMPACTE HIGH-TECH AUTO!

(1) Benoemde Nissan All-Inclusive maandbedrag is o.b.v. 4 jaar garantie, 4 jaar onderhoud, 4 jaar pechhulp MICRA N-Connecta, 35% aanbetaling, 20% slottermijn en een looptijd van 48 maanden tegen 4,9% rente. Gecommuniceerd maandbedrag is incl. een 
onderhoudscontract en verlengde garantie voor max. 48 maanden. De maximale kilometrages van de servicecontracten verschillen per model, vraag uw dealer naar de details. Op de financiering en services zijn algemene voorwaarden van toepassing, op te vragen via 
nl-marketing@rcibanque.com. Acceptatie op basis van VFN normen (http://www.vfn.nl/consumenten/), toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Aflopend krediet (huurkoop) met vaste debetrentevoet verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI 
Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). (2) De korting tot € 4.250 is uitsluitend geldig bij aanschaf van een nieuwe Nissan MICRA IG-T 100 N-Connecta. Actie is uitsluitend geldig op nieuwe klantorders in de periode 
van 01/01/2019 tot en met 31/01/2019, niet geldig voor fleet en (Private) Lease order en niet inwisselbaar tegen contanten. Vraag naar de exacte voorwaarden bij één van onze verkoopadviseurs. (3) De genoemde consumentenprijs is incl. btw, BPM en kosten rijklaar maken 
en gebaseerd op de meest recente prijslijst van de Nissan MICRA. Actie is geldig op klantorders van 01/01/2019 t/m 31/01/2019. Ga voor de actievoorwaarden naar nissan.nl. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen, typfouten voorbehouden.

MICRA   99 - 108 G/KM   4,4 - 4,8 L/100 KM (NEDC 2.0) NISSAN.NL

Rekenvoorbeeld Consumentenadviesprijs Korting Aanbetaling Totaal kredietbedrag Looptijd in maanden Slottermijn Jaarlijks kostenpercentage Totaal te betalen bedrag Maandlast

MICRA N-Connecta € 21.490 € 1.350 € 7.522 € 12.619 48 € 4.298 4,9% € 14.280 € 209

RIJK UITGERUST MET O.A.:
• 16” lichtmetalen velgen • New NissanConnect navigatie met Apple CarPlay®
• Achteruitrijcamera • Parkeersensoren

RIJK UITGERUST MET O.A.:
• 16” lichtmetalen velgen
• Achteruitrijcamera

RIJKLAAR VOOR

€ 16.495(3)

NISSAN MICRA  IG-T N-CONNECTA

TOT WEL 22,22% KORTING!

NÚ EXCLUSIEF BIJ AUTO NIROCHET VOORDELIGE ALTERNATIEF VOOR PRIVATE LEASE: 

€ 209 /MND(1)
(2)

Jacob Romenweg 8  6042 EZ Roermond Tel. (0475) 39 53 40
Roermondseweg 87 6004 AR Weert Tel. (0495) 58 07 00 www.autoniroc.nl

NISSAN ALL-INCLUSIVE, VANAF


