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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)

+31 (0)495 562454
www. kapsalonmagriet.nl

Julianastraat 61
 6039 AH Stramproy

Kapsalon
Margriet
HUID, HAAR,
NAGELS & MEER

Een
bezoek aan
Kapsalon
Margriet is
méér dan
‘even naar
de kapper
gaan’

      
    de 4e           

gratis!

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

Onze lingerie:  
Marie Jo, PrimaDonna
Twist, L’Aventure, Mey
Chantelle, Passionata

Marlies Dekkers
Calvin Klein, Triumph

Anita, Rosa Faia
Felina, Conturelle

 

in november & december: 

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

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

FOLLEA®

NEBIMVERHUUR.EU
Risseweg 36, Weert

T 0495 583 774

Extra capaciteit nodig 
voor pakketten of 

vershoudproducten?

Huur uw extra capaciteit bij Nebim Verhuur
Keuze uit Renault Masters, BE-Combi’s, Citybox en Koelwagens.

www.dehegge.nl

Koenderstraat 2 a, Weert
Tel. 0495-524548 

•   

 

Plannen voor de kerstvakantie?

•

  
Hond met VUURWERKANGST ? 
Bij ons is het gegarandeerd rustig !

•  Reserveer tijdig: Vol=Vol

•  Flexibele dagopvang van 6.00-21.00 uur

•  Professionele vachtverzorging: ook om uw hond 

 door de rui te helpen

•  Informeer eens naar de mogelijkheden

Wij zijn het hele jaar door geopend!

www.dehegge.nl

Koenderstraat 2 a, Weert
Tel. 0495-524548 

•  Een paar dagen weg in het voorjaar 

 of in de zomervakantie?

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

•  Reserveer tijdig: Vol=Vol

•  Flexibele dagopvang van 6.00-21.00 uur

•  Professionele vachtverzorging: ook om uw hond 

 door de rui te helpen

•  Informeer eens naar de mogelijkheden

Wij zijn het hele jaar door geopend!

Weert Magazine verschijnt elk laatste weekend van de maand in Weert, 
Nederweert en omstreken in een oplage van 31.000 exemplaren. 
Kijk op www.weertmagazine.com en like ons op Facebook.

AFHAALADRESSEN
DA drogisterij Aendekerk
Kerkplein 12, Stramproy
Cigo van Bun
Muntpassage 7, Weert
Saes Groenten en Bloemen
Maaseikerweg 162, Weert
Texaco Timmermans 
Graafschap Hornelaan 34, Weert
Kaldi Koffie & Thee 
Beekstraat 1, Weert
Sint Jans Gasthuis 
Vogelsbleek, Weert
Schuttershoeve 
Herenvenneweg, Weert
Schoenmakerij Grosfeld 
Langstraat 54, Weert
Pleunis Mode 
Brugstraat 21, Nederweert
Bruna - Nederweert 
Lambertushof 30, Nederweert
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Weert Magazine valt iedere maand bij ruim 31.000 
huishoudens in de bus. Daarnaast is Weert Magazine ook 
digitaal te lezen. Op onze website www.weertmagazine.
com is niet alleen de laatste editie te vinden maar ook alle 
voorgaande uitgaves. Weert Magazine ligt iedere maand op 
een 25-tal afhaaladressen. Deze vindt u ook op de website. 

EXTRA SERVICE
Wilt u Weert Magazine GEGARANDEERD en als EERSTE in uw 
brievenbus? Word dan abonnee en u krijgt elke uitgave per 
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Werken tijdens de Tour de France was voor Dirk 
een jongensdroom die uitkwam. “Er gebeurt veel 
meer dan bij andere wielerwedstrijden. Er zijn veel 
toeschouwers en meer camera’s die op de wielren-
ners gericht zijn. Dat vind ik indrukwekkend. ” De 
negentiende etappe van de Tour de France in 2018 
maakte de 25-jarige van dichtbij mee en bleef hem 
erg goed bij. “Het was een zware bergetappe. Ik 
zat in de auto direct achter de kopgroep. Voor mijn 
neus zag ik Primoz Roglic, de kersverse winnaar van 
de Vuelta España, als eerste over de finish komen. 
Wat was dat gaaf. Ik krijg nog steeds kippenvel als 
ik eraan terugdenk.” 

Met de paplepel  
De passie voor wielrennen kreeg Dirk Janssen met 
de paplepel ingegoten. Zijn vader zit al jaren bij 
een wielervereniging in Stramproy. Echter, Dirk 
leerde de eerste kunstjes van de sport op elfja-
rige leeftijd bij de triathlonvereniging in Weert. 
Toen hij zestien was, besloot hij zich volledig te 

focussen op het wielrennen. Wat de sport zo leuk 
maakt? Dirk: “Op een voetbalterrein blijf je al-
tijd binnen dezelfde lijnen, dat is met wielren-
nen niet. Tijdens het fietsen zie je zoveel ver-
schillende plekken. Wegen, natuur, verschillende 
soorten gebouwen. Kortom, van alles. Dat vind ik 
gaaf. De hoge snelheid die je kunt maken, vind 
ik ook mooi. In het begin fietste ik op een dag 
veertig of vijftig kilometer. Op den duur maakte 
ik ongeveer honderd kilometers.”  

Prof? 
Na de middelbare school koos Dirk ervoor de op-
leiding fietstechnicus aan het Koning Willem I Col-
lege in Den Bosch te volgen. Tijdens de vier jaar 
durende studie werkte de 25-jarige vier dagen in 
de week bij een fietsenzaak, één dag volgde hij 
lessen op school. In zijn vrije tijd fietste Dirk bij 
de wielervereniging Midden-Limburg. Dit deed hij 
tot hij negentien jaar was. “Iedere wielrenner die 
op zijn zestiende wedstrijden gaat fietsen, wil prof 
worden. Maar de kans dat het gebeurt is heel klein. 
Ik had bij mezelf wel door dat ik niet zo goed zou 
worden als de mannen die op internationaal niveau 
wielrennen.”  

Jumbo-Visma 
Door te gaan werken in de wielerwereld maakte 
Dirk van zijn hobby zijn beroep. Via via kwam hij als 
mecanicien bij de Nederlandse wielerploeg Jumbo-
Visma terecht. “Mijn vader was op een feestje waar 
de zwager van ploegleider van Jumbo-Visma (toen 
LottoNL-Jumbo) Frans Maassen was. Ik kwam ter 
sprake. Vervolgens stuurde de ploegleider mij via 
Facebook een bericht. Ik mocht een weekje mee-
lopen met een etappekoers in Frankrijk. Dit beviel 
mij goed.” 

Wereldreis 
De afgelopen drie jaar reisde Dirk de wereld rond 
met Jumbo-Visma. Per jaar was hij meer dan 160 
dagen van huis. Tijdens wedstrijden zoals de Tour 

Het is hard werken en een foutje 
maken, kan levensbedreigend 
zijn. Dirk Janssen (25) uit Weert 
werkt als mecanicien bij de 
Nederlandse wielerploeg Jumbo-
Visma. Drie jaar reisde hij met 
de groep de hele wereld rond. 
“Ik krijg nog steeds kippenvel 
van het moment toen ik voor 
mijn neus Primoz Roglic de 
negentiende etappe van de Tour 
de France zag winnen.” 

talent

Door Laura Mennen

de France en Giro d’Italia werkte hij soms van acht 
uur ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds. “Ja, dat is 
hard werken”, geeft Dirk toe. “Maar dat reizen is 
een geweldige ervaring. Ik bezocht vooral landen in 
Europa. Maar er waren ook wedstrijden in Californië 
en Australië.” 

Verantwoordelijkheid 
Met een drietal andere mecaniciens zorgt Dirk er-
voor dat de fietsen van de wielrenners op orde zijn 
voor een wedstrijd. Een van de mecaniciens rijdt 
tijdens de wedstrijd mee in een auto die direct 
achter het peloton rijdt. Wanneer iemand valt en 
de fiets stuk is, maakt hij deze in orde. Dirk: “Het 
geeft me een goed gevoel als ik de wielrenner kan 
helpen. Je hebt een grote verantwoordelijkheid. 
Als een stuur, bijvoorbeeld, niet goed vast zit, kan 
dat levensbedreigend zijn voor de wielrenner. Ge-
lukkig is dat bij mij nog nooit gebeurd.”  
 

Structuur 
Hoewel Dirk het werk tijdens wedstrijden geweldig 
vindt, gaf hij vorig jaar aan meer op het hoofd-
kantoor te willen zijn. In Den Bosch doet Dirk nu 
voorbereidend werk, zorgt hij dat alles op voor-
raad is om de mecaniciens in het buitenland te 
ondersteunen. “Het reizen was een fantastisch 
avontuur, maar ik miste wat structuur. Als ik een 
maand van huis was, kon ik niet gaan sporten 
(zwemmen en fietsen).” Ook vertelt Dirk dat hij 
nu meer tijd kan doorbrengen met vrienden en 
familie. “Ik was dit jaar na drie jaar weer op de 
verjaardag van een vriend. Voorheen kon dat niet 
omdat ik in het buitenland was.” Door de nieu-
we functie op het hoofdkantoor kreeg Dirk een 
nieuwe uitdaging binnen Jumbo-Visma. “Maar dit 
betekent niet dat ik niet meer mee ga op wed-
strijd”, benadrukt hij. “Dit jaar ben ik ongeveer 
vijftig dagen weg. Het zijn momenten waar ik 
nu extra naar uitkijk. Doordat ze niet vaak meer 
plaatsvinden zijn ze extra speciaal.”  

 ‘Werken tijdens  ‘Werken tijdens 
de Tour de Tour is een is een 
 jongensdroom  jongensdroom 
die uitkwam’die uitkwam’ 

“Ik zou het niet kunnen, de hele dag in een verdrietige omgeving.” “Vind je 
dat niet moeilijk, altijd zo serieus?” “Dat zal wel zorgen voor een negatieve 
sfeer, zoveel verdrietige mensen om je heen de hele dag?” Dit zijn toch 
wel de meest voorkomende reacties als ik mensen vertel waar ik werk. En 
ik kan het ze niet kwalijk nemen: bij het zien van de vacature schoten der-
gelijke gedachten ook door mijn hoofd. En toch werd ik getriggerd om te 
solliciteren. Tot mijn grote verbazing mocht ik, nu alweer een jaar geleden, 
het team van Crematorium Weerterland komen versterken.”

“Als wereldreiziger ben ik niet bang voor avontuur; met enige regelmaat 
ben ik, letterlijk én figuurlijk, in het diepe gesprongen. Ook de overstap 
naar de uitvaartsector was in zekere zin een sprong in het diepe: ik was 
werkzaam in de dierenverzorging en was een fanatieke amazone, altijd 
bezig, altijd buiten. En toch, hoe ver beide sectoren ook uit elkaar liggen, 
deze nieuwe werkomgeving voelde direct goed en vertrouwd.” 
 

“Als team zijn wij dag in dag uit in de weer om iedere uitvaart goed te 
laten verlopen: gegevens controleren, planningen maken, audio en video 
testen, diensten en koffietafels voorbereiden, het uitvoeren van de crema-
ties. Het is een zeer afwisselende functie met een grote verantwoordelijk-
heid: immers, afscheid nemen doe je maar één keer. Aan ons de taak om 
dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Ik vind het telkens weer bijzonder 
dat ik daaraan een bijdrage mag leveren. En ja, het is af en toe verdrietig 
en beladen, maar de waardering en dankbaarheid zorgen er iedere dag 
weer voor dat ik met een tevreden gevoel naar huis ga.”

Lian Stienen
Medewerkster Crematorium

“Letterlijk én figuurlijk waagde ik al vaker 
een sprong in het diepe, maar zelden voelde 

‘het diepe’ direct zo goed en vertrouwd.”

0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl
informatie@crematoriumweerterland.nl
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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

Actieprijs geldig op diverse actiestoffen!  Actie geldig t/m oktober.

Fauteuil
van 899,-

voor 699,-

Bank
van 1545,-

voor 1199,-

a.s.zondag 
    open

Hoogveldstraat 16 - Weert
T. 0495 - 53 48 19
www.buco-wooncentrum.nl

2e 
KERSTDAG
OPEN 
13.00 - 17.00 UUR

Hoekbank Horta in stof 2995.-

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.

Pablo de Luxe 
in vele varianten 

verkrijgbaarVERSTELBARE HOOFDSTEUN

SOFT COMFORT

METALEN SLEDEPOOT

MANNENSPECIAL
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De binnenstad van Weert karakteriseert zich met een 
gevarieerd aanbod van winkels en veel horeca-etablissementen 
en juist dat is waar Centrummanagement Weert en BIZ 
Ondernemers dit jaar op inzetten. Straten worden feestelijk 
aangekleed met kerstbomen en mooie verlichting en tijdens de 
winkelweekenden genieten bezoekers van diverse vermakelijke 
activiteiten.

Voorzien van een klassieke benadering biedt de noemer 
‘Winters Weert’ een overzicht van tal van belevenissen in en 
rondom de Weerter binnenstad. Het programma is verdeeld 
over drie sfeervolle periodes.

Sinterklaas
Met de komst van Sinterklaas barsten de activiteiten los in de 
binnenstad van Weert. Op zondag 17 november arriveert Sint 
Nicolaas met zijn Pieten per boot aan de Werthaboulevard en 
zal hij tijdens de feestelijke intocht richting de Markt gaan.

Van 18 november t/m 4 december verblijven zij in het Huis van 
Nicolaas, hét logeeradres van SInt en Pieten tijdens hun verblijf 
in Nederland. In het Franciscus Huis Weert, een prachtige 
historische locatie grenzend aan de binnenstad, ontvangen Sint 
en Pieten je graag voor een feestelijke rondleiding!

Tijdens de weekenden voor Sinterklaas staat de binnenstad 
op zijn kop tijdens de Pieten Party. Op koopzondagen 24 
november en 1 december kunnen kinderen deelnemen aan de 
Pepernotenspeurtocht, waarbij met op de Markt af te halen 
spelkaarten gezocht kan worden naar handenvol pepernoten.

In het Munttheater maakt Dirk Scheele er samen met de 
Pietenband een feestje van tijdens twee voorstellingen op 
zaterdag 30 november. 

Voor Kerstmis
Na het succes van de voorgaande twee jaren organiseren 
de ondernemers in de Maasstraat opnieuw de Kerststal in ‘t 
Klooster, gelegen in het Birgittinessenklooster. Het sfeervolle 
evenement is gratis te bezoeken in de weekenden voor Kerst 
en van Eerste Kerstdag tot en met koopzondag 29 december, 
dagelijks van 14:00 tot 18:00 uur.

Op zondag 15 december, de eerste van een reeks koopzondagen, 
kleurt het centrum kerstmanrood tijdens de door de Rotary 
Weert georganiseerde Santa Walk. De route, dit jaar omgedoopt 
tot de Quest Edition, bevat een aantal uitdagende puzzels 
tijdens een wandeling van 3,5 kilometer en start en eindigt bij 
hotel-brasserie Antje van de Statie.

Vrijdag 20 en zaterdag 21 december kan de liefhebber alvast 
opwarmen voor een sfeervolle Kerst tijdens de humoristische 
dialectvoorstelling Körsmes in Wieërt in het Munttheater.

Op zaterdag 21 december is een bezoekje aan de binnenstad 
extra gezellig tijdens de Late Night Shopping, waarbij winkels 
open blijven tot 22:00 uur. Als speciaal cadeautje genieten 
bezoekers tijdens het doen van kerstinkopen het hele weekend 
van veel diverse muzikale en theatrale activiteiten verspreid 
over de hele binnenstad. Kinderen kunnen dat weekend ook 
een bezoekje brengen aan de Kerstman.

De Poort van Limburg transformeert het weekend voor Kerstmis 
tot een ware festivalbelevenis. Op zaterdag 21 december vindt 
Feest Fabrique XXL plaats. De dag erna is het de beurt aan het 
evenement R&B Sunday.

De koopzondag van 22 december wordt uiterst muzikaal 
ingevuld, met optredens van onder andere JazzMinded!, het 
vocale kwartet Klein Orkerst en The Dickens Voices.

Na Kerstmis
Wie rondom de kerstdagen de binnenstad bezoekt kan een 
bijzondere route dwalen door het bijzondere KerstDoolhof, een 
ludiek doolhof waarbij de echte speurneus wordt beloond met 
een lekkernij in kerstsfeer. Een bezoek aan het KerstDoolhof is 
geschikt voor de hele familie en gratis te bezoeken. Het labyrint 
op de Markt is van 21 december tot en met 4 januari dagelijks 
te bezoeken van 13:00 tot 17:00 uur, met uitzondering van de 
kerstdagen en nieuwjaarsdag.

Ook het laatste weekend van het jaar staat winkelen in Weert 
garant voor gezelligheid, met verspreid over de binnenstad 
diverse winkelactiviteiten en optredens.

Koopzondag 29 december is gereserveerd voor de zesde editie 
van Marktrecht voor elke Weertenaar, de gezelligste vrijmarkt 
in de open lucht. Tijdens deze feestelijke dag is de Weerter 
binnenstad het podium waar alle Weertenaren hun koopwaar 
verkopen of hun talenten showen.

Meer informatie en programmadetails zijn te vinden
op www.wintersweert.nl.

Centrummanagement Weert en BIZ Ondernemers heten u van harte welkom! Winters Weert staat voor gezelligheid, 
vermaak en heerlijk shoppen in de karakteristieke binnenstad van Weert. Het programma van Winters Weert herbergt tal 
van feestelijke activiteiten verspreid over de binnenstad, uitermate geschikt om te combineren met een middag of avond 
winkelen.

Winters Weert draait om karakteristiek

KerstDoolhof
21 DECEMBER T/M 4 JANUARI

⑫ MARKT

Marktrecht voor
elke Weertenaar

ZONDAG 29 DECEMBER
⑬ NIEUWE MARKT

Winters entertainment
VOLGENS PROGRAMMA
⑦ GEHELE BINNENSTAD
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Intocht Sinterklaas
ZONDAG 17 NOVEMBER

① WERTHABOULEVARD -> MARKT

Huis van Nicolaas
MA 18 NOVEMBER T/M WO 4 DECEMBER

② FRANCISCUS HUIS WEERT

Dirk Scheele
& de Pietenband

ZONDAG 23 NOVEMBER
③ MUNTTHEATER
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Pieten Party
ZONDAG 24 NOVEMBER

ZONDAG 1 DECEMBER
④ GEHELE BINNENSTAD

V
O
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R
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M
IS Feestelijke opening

DONDERDAG 12 DECEMBER
⑤ NIEUWE MARKT

Santa Walk
ZONDAG 15 DECEMBER

⑧ HOTEL-BRASSERIE ANTJE VAN DE STATIE
(ROUTE DOOR BINNENSTAD)

Winters entertainment
VOLGENS PROGRAMMA
⑦ GEHELE BINNENSTAD

Körsmes in Wieërt
VRIJDAG 20 EN ZATERDAG 21 DECEMBER

⑨ MUNTTHEATER

Foto met de Kerstman
ZATERDAG 21 T/M ZONDAG 22 DECEMBER

⑩ NIEUWE MARKT

Late Night Shopping
ZATERDAG 21 DECEMBER

GEHELE BINNENSTAD

Kerststal in ‘t Klooster
14 & 15, 21 & 22, 25 T/M 29 DECEMBER

⑥ BIRGITTINESSENKLOOSTER MAASSTRAAT

Feest Fabrique XXL
ZATERDAG 21 DECEMBER
⑪ POORT VAN LIMBURG

R&B Sunday
ZONDAG 22 DECEMBER
⑪ POORT VAN LIMBURG
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‘Een luis mag 
kietelen, niet 

irriteren’

‘Een team dat de 
ogen en de oren 
van de wijk is’

Zoveel keus! Ik help u graag 
door het aanbod heen.

Tummers

Aniel Boedhoe: “Bij de aanschaf van een wasmachine, droger, koelkast, televisie of ander apparaat 

komt tegenwoordig heel wat kijken. Er zijn zoveel verschillende types van allerlei merken en van 

verschillende prijsklasses, welk apparaat is nu geschikt voor welke situatie? Het belangrijkste in mijn 

ogen is om jezelf te verplaatsen in de klant. Wij assisteren de klant om op een duidelijke manier door 

het uitgebreide aanbod heen te gaan en zo uiteindelijk uit te komen bij de beste keuze. Goed luisteren 

naar de wensen van de klant is hierbij van essentieel belang. Elke persoonlijke situatie is namelijk 

anders.”

Service van A tot Z
Aniel:  ”Onze grootste kracht is het volledig ontzorgen van de klant. Onze service stopt niet wanneer 

de klant de winkel verlaat. Indien gewenst verrichten wij alle diensten die nodig zijn zodat de klant 

meteen zorgeloos kan genieten van de nieuwe aankoop. Dat strekt zich van gratis bezorging tot 

aan het installeren, aansluiten, inbouwen, ophangen, deuren wisselen – noem maar op. Mocht er 

naderhand een probleem optreden dan kan men 7 dagen per week terecht in een van onze Service 

Centers, of we sturen iemand langs. Service en kwaliteit leveren staat bij ons op de eerste plaats.“

Naast de
Gamma!

Zoveel keus! Ik help u graag 

Gamma!
Naast de
Gamma!

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

www.eptummers.nl

VERNIEUW
D!

EP:Tummers Weert

Aniel Boedhoe

Ruim 20 jaar geleden richtten enkele bewoners van 
het centrum de organisatie op om beter te kunnen 
opkomen voor de belangen van de inwoners van de 
binnenstad. In hun oprichtingsstatuten staan drie 
thema’s centraal: Schoon, heel en (sociaal) veilig. 
Deze uitgangspunten zijn nog steeds actueel. 
Daarnaast informeert de BOB de bewoners over 
evenementen, projecten en ontwikkelingen in 
de binnenstad. De BOB vertegenwoordigt het 
centrum binnen de singels, de Heiligenbuurt en 
het gedeelte tussen de Vogelsbleek, Graafschap 
Hornelaan en Maaspoort. Totaal zijn dat 2516 
woningen waar ruim 3800 mensen wonen.

Belangrijke gesprekpartner
De BOB is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot 
een serieuze gesprekspartner en neemt in die 
hoedanigheid deel aan diverse overleggen. Zo 
zitten ze in het bestuur van Centrum Manage-
ment, waarin ook retail, horeca en vastgoed is 
vertegenwoordigd. Verder hebben zij regelmatig 
overleg met de horecaondernemers, zijn er ge-
sprekken met Punt Welzijn, Wonen Limburg en 
uiteraard met de politie en de gemeente. In dat 
laatste overleg worden ook de overlastmeldingen 
besproken. Het spreekt voor zich dat het uit-
gaansleven en de evenementen in het centrum 
regelmatig leiden tot geluidsoverlast, vernie-
lingen, belemmeringen en andere vormen van 
overlast. De BOB streeft ernaar om structurele 
problemen of klachten op te lossen en deze door 
intensief (preventief)overleg te voorkomen. Bij 
grotere evenementen als kermis, carnaval, bra-
derie of koningsnacht schuiven bestuursleden 
van de BOB vooraf aan bij een overleg, worden 
tijdens de evenementen de klachten geïnventa-
riseerd en waar mogelijk direct opgelost. Ach-
teraf wordt er open en kritisch geëvalueerd met 
de organisatoren. Op deze manier werk je aan 
een levendig centrum, waar het goed toeven en 
leefbaar is.

Handhaven
Het bestuur van de BOB is fel op het handhaven in 
geval van terechte klachten en overlast. Geluids-
hinder is volgens hen een vervelend en hinderlijk 
gegeven. Daarom hebben ze een aantal voorstel-
len gedaan aan de gemeente, waaronder het op 
een andere manier meten; in plaats van dBa (de-
cibellen) willen ze dat er gemeten wordt op dBc, 
waarbij de lagere bastonen beter meetbaar zijn. 

Het zijn juist deze dreunende tonen die veel tot 
overlast leiden. Tonen die vaak nabij de speakers 
niet hoorbaar zijn maar door de bebouwing ver 
gedragen worden. De BOB vindt het dan belang-
rijk dat de veroorzaker van deze overlast hierop 
aangesproken wordt en dat er consequenter ge-
handhaafd wordt door politie of gemeente.

Luis in de pels
In de afgelopen 20 jaar is de Bewoners Organi-
satie vaak ‘lastig’ geweest. De belangen van de 
bewoners in de stad zijn anders dan de belan-
gen van ondernemers of organisatoren van eve-
nementen. Door voortdurend te blijven opkomen 
voor de bewoners werd de BOB vaak ervaren als 
‘luis in de pels’. Op een overleg zou de burge-
meester ooit gezegd hebben: ‘als luis mag je kie-
telen maar niet irriteren’. Een teken dat de BOB 
er bovenop zit en goed opkomt voor de bewoners 
van de binnenstad. En dat al 20 jaar.

Wens
Naar de toekomst toe heeft de BOB nog wel 
wat wensen. Zo zouden ze graag de wijkteams 
terug willen zien, ook voor de binnenstad. 
Een team dat zorgdraagt voor het onderhoud, 
de verlichting, vuilnis en zaken als bijvoor-
beeld ‘scheve stoeptegels’. Een team dat als 
het ware ‘de ogen en de oren’ van de wijk is.                                                                                                                                              

In Weert zijn 15 wijk- en dorpsraden actief. In het centrum is er een bewonersorganisatie. Ze houden zich 
allemaal bezig met de leefbaarheid in de betreffende kernen of dorpen.  Het belang van de bewoners staat 
daarbij voorop. De Bewoners Organisatie Binnenstad (kortweg BOB) bestaat ondertussen 20 jaar. In die 
jaren is er veel werk verricht. Meestal achter de schermen. Tijd voor een nadere kennismaking.

actueel

Door Desiré Kappert

Daarnaast zouden ze graag zien dat er een soort 
commissie komt waarin makelaars, vastgoed-
eigenaren en gemeente samenwerken om de 
leegstand aan te pakken. Met de in Weert nog 
in te voeren ‘leegstandswet’ als ondersteuning. 
Hiermee zou de leegstand in de binnenstad beter 
aan te pakken zijn. En meer mogelijkheden voor 
verhuur van panden op kortere termijn en het 
schoonhouden van panden. Leegstand en slecht 
onderhoud leidt tot verloedering. Ook steunt 
de BOB, in samenwerking met Punt Welzijn en 
de KBO, de realisatie van wijkvoorziening in het 
centrum voor senioren van Weert. Eén locatie – 
bijvoorbeeld een deel van de Poort van Limburg– 
waar het totale aanbod voor senioren wordt ge-
centraliseerd. En ze willen een oplossing voor het 
fietsprobleem op de promenades.                              
                                                                                   
Volop uitdagingen in de komende jaren voor de 
actieve en jarige BOB! 

Bewonersorganisatie al 20 jaar ‘luis in de pels’
  Wie is de BOB en wat doen ze?

Bestuur van de BOB Weert, vlnr: Sjoerd van Hoof, Geer van Heugten, José Kirkels en gehurkt Leon Bouwels.
Op de foto ontbreekt Peter van Akkerveken.
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Er was eens…een stoere brandweerman die, bevuild en bezweet, een jonge dame redde van 
een gewisse vuurdood. De helm schuin op het hoofd, de jas half open, de handen zwart van 
het roet. Zij leefden nog lang en gelukkig. Tuurlijk, want zo gaat dat. De brandweer is er 
voor het redden van mens en dier in nood. Dat klopt dus. Voor het overige is het een tamelijk 
geromantiseerd verhaal, wat overigens niet wil zeggen dat de heden ten dage geredde persoon 
niet zou kunnen vallen voor de charmes van de brandweerman of –vrouw. 

Maar daar gaat het in deze rubriek in deze Mannenspecial niet over. Deze rubriek verhaalt over 
het gebouw waar een stoer wagenpark is gestald, waar de brandweerpakken aan het haakje 
hangen en de cilinders gevuld zijn met verse lucht, gereed voor een volgende uitruk.
‘Stoere brandweerman’ Dennis Stultiens (40), postcommandant en specialist vakbekwaamheid, 
leidt me rond in het gebouw. 

Van natte slangen naar techniek
Op de plek van de huidige kazerne, aan de De Savornin Lohmanstraat 8,
stond ook de oude brandweerkazerne. Sirenes klinken hier al ruim 
40 jaar. Het nieuwe gebouw dateert uit 2011 en is voorzien van 
gevelbeplating van gietijzer. In het staal zijn opliggend, terugliggend 
of geperforeerd gestyleerde vlammen verwerkt. Dit biedt bewust een 
stoer en robuust aanzicht. 
Een markant onderdeel van het gebouw is de slangentoren. “Vroeger 
diende een slangentoren voor het ophangen en drogen van natte 
brandslangen. In deze toren is plaats voor technische installaties.”

Door Francis Bruekers

Brandweerkazerne Weert:Brandweerkazerne Weert:   stoer en robuust van buiten,    stoer en robuust van buiten, 
               open en transparant van binnen               open en transparant van binnen

eenhuisvertelt eenhuisvertelt

Brandweer en bedrijf
Denkend aan een brandweerkazerne stel je je er eigenlijk niet veel meer 
bij voor dan een garage met hulpvoertuigen en brandweerpakken. Dit 
beeld is volledig achterhaald. De huidige Weerter brandweerkazerne is 
districtskantoor én uitvalsbasis tegelijk. Ofwel, een volwaardig bedrijf 
met zo’n 15 vaste medewerkers en 45 vrijwilligers. Er is gekozen voor een 
kantoortuin, met door glazen wanden gescheiden spreekruimtes. Dennis: 
“Hier vind je de organisatieonderdelen risicobeheersing, administratie, 
opleiding/oefening en materieel. Beneden staat het wagenpark - inclusief 
een oude Ford brandweerwagen uit 1932 - en vind je de kleedkamers, 
waskamer en de werkruimte voor materieel en onderhoud.” 

Van zwart naar beige
De donkere pakken zijn verruild voor beige pakken. Hierop is het vuil beter zichtbaar. 
“Arbeidshygiëne is een steeds belangrijker onderwerp. De gezondheid van de leden 
staat voorop. Daarom gaan na iedere uitruk waarbij een brandweerman in de rook 
heeft gestaan, de pakken de wasmachine in.”
Niet iedere uitruk is even spectaculair. “Van de 600 meldingen per jaar is het gros een 
oproep voor hulp- en dienstverlening, onder andere bij mensen thuis. Doordat mensen 
steeds langer thuis moeten blijven wonen, komen we soms zeer schrijnende situaties 
tegen. Branden blussen komt ook nog voor, maar minder dan vroeger.”

De brandweerman moet fit zijn
Ieder brandweerlid heeft elke derde week dienst. Dat betekent dat er in die 
weken niet gesport kan worden bij de eigen club. Daar heeft brandweer Weert 
wat op gevonden: een fitnessruimte met een variatie aan cardiotoestellen. 
“Toen de kazerne werd opgeleverd in 2011, waren er in de omgeving nog 
weinig andere sportscholen. Om binnen de tijdslimiet van vier minuten op de 
kazerne te kunnen zijn, biedt de interne sportruimte een uitkomst. Hoewel 
er inmiddels enkele sportscholen in de buurt zijn gekomen, wordt er toch nog 
veel gebruikgemaakt van onze sportruimte.”  

Evaluatie
Je bent ‘bij’ de brandweer. Ofwel, de brandweer is ook gewoon een 
vereniging met een eigen kantine. Wekelijks wordt op de woensdagavond 
geoefend en komen de leden bij elkaar in de kantine, om de oefening te 
evalueren en bij te kletsen. De ploeg die dienst heeft drinkt een frisje, 
de anderen een biertje of zo. 
Bij de inrichting van de kantine is bewust rekening gehouden met de 
aanwezigheid van enkele oud-leden die steevast een potje komen 
kaarten op de woensdagavond. Dit getuigt van een sterke onderlinge 
verbondenheid en betrokkenheid bij de club. 

Oefenen en uitrukken
Naast het gebouw is de oefenplaats, gesierd door een gigantische 
muurschildering. Hier wordt elke week geoefend op hulpverlening bij brand, 
situaties met gevaarlijke stoffen en ongevallen. De vrijwilligers, verdeeld 
over drie ploegen, oefenen iedere week ten minste eenmaal om in geval van 
nood direct inzetbaar te zijn. Want, als de pieper gaat, blijft de volgeladen 
boodschappenkar in de winkel staan, wordt de auto niet afgetankt en gaat het 
eten terug de pan in. Het thuisfront ruikt dan nog slechts verbrand rubber door 
de met piepende banden vertrekkende wederhelft. 

1110

MANNENSPECIAL MANNENSPECIAL



Sint Antoniusplein 23 - Nederweert

Fanatieke vader
De bakkerij in Panningen is indrukwekkend. Het 
kantoor van bakker Thijs Broekmans (62) kijkt uit 
over de zeer ruime bakkerij waar rond het mid-
daguur nog volop bedrijvigheid is. Met een kopje 
geurige espresso begint de sympathieke bakker 
zijn verhaal. “Ik kom uit een echt bakkersgezin. 
Mijn vader was erg fanatiek. We woonden hier 
in Panningen bij de bakkerij die regelmatig werd 
verbouwd en uitgebreid waardoor onze woning 
alsmaar kleiner werd. Ik had vroeger last van 
astma waardoor het ernaar uitzag dat ik dit vak 
niet zou kunnen uitoefenen. Ook op het inter-
naat waar ik verbleef werd dat gezegd. Uitein-
delijk heb ik toch voor het bakkersvak gekozen 
en ik doe het nog steeds met veel plezier. Ik heb 
veel van mijn vader geleerd. Hij deed vaak mee 
aan bakkerswedstrijden en leerde mij om ín het 
brood te kijken. Dan kun je het brood het beste 
ruiken. Het aroma en de structuur van brood 
zijn erg belangrijk. Dat ambacht, dat vakman-
schap dragen we hier dagelijks uit.”

Groei
In 1989 neemt Thijs, samen met zijn vrouw 
Caroline, de zaak van zijn vader over. Broekmans 
is dan al sinds 1871 een begrip in Panningen en 
omstreken. In de jaren erna worden er steeds 
meer winkels geopend in Limburg. De bakkerij 
vestigt zich ook in Noord-Brabant. Omdat het 
bedrijf begin jaren 2000 stevig groeit wordt de 
oorspronkelijke bakkerij te klein. In 2011 wordt 

een moderne bakkerij gebouwd op het bedrijven-
terrein in Panningen. Groot en efficiënt genoeg 
om door te groeien. Er komen winkels in Grubben-
vorst en Venlo en sinds deze zomer is Broekmans 
ook gevestigd in Weert en op een nieuwe locatie 
in Nederweert. Hier maken de winkels van Korsten 
aan de Maaspoort, in het winkelcentrum Moesel en 
aan het Antoniusplein (Nederweert) een doorstart. 
Broekmans is nu in 15 plaatsen gevestigd.

Altijd vers
Eigenaar Thijs Broekmans legt uit hoe het allemaal 
beheersbaar blijft. “Hier in de bakkerij wordt al-
les, maar dan ook alles zelf gemaakt. Van brood tot 
vlaaien, van speculaas tot broodjes en van wafels 
tot zelfs chocolade. We zitten met winkels in een 
straal van 25 km rondom Panningen. Elke ochtend 
om half acht rijden onze bestelwagens hier weg 
om alle winkels te bevoorraden, zodat bij de ope-
ning om acht uur alles vers in de winkel ligt. Alles 
wat ‘s avonds over is gaat de ochtend erna weer 
retour. Een deel gaat naar de voedselbank, de rest 
wordt in een lokale drogerij tot veevoer verwerkt. 
In alle winkels zijn de dames ‘gelijk’. Er is geen 
bedrijfsleider of zoiets. Het is echt teamwork. De 
bestellingen doen ze zelf. Ze kijken kritisch naar 
de verkopen van andere weken en maanden en 
naar de omstandigheden zoals het weer of vakan-
ties. Ontbreekt er in de middag iets in de winkel, 
kan dat altijd opgelost worden. Want ook klanten 
die om vijf uur komen moeten nog keus hebben.”

Sociaal
Met alle uitbreidingen en overnames heeft Broek-
mans inmiddels 180 medewerkers in dienst. Veel 
parttimers. Thijs: “Wat ik belangrijk vind, is dat 
het leuk moet blijven. Ik kom uit een heel sociaal 
gezin. Van mijn moeder leerde ik dat ‘verbinden’ 
en ‘samendoen’ belangrijke dingen zijn om verder 
te komen in het leven. We hebben het zo gere-
geld dat onze bakkers pas om tien uur ’s avonds 

Begin juli werd bakkerij Korsten in Weert failliet verklaard. Drie weken later nam Bakkerij Broekmans enkele 
winkels over en werd een doorstart gemaakt. Dertig personeelsleden van Korsten hielden hun baan. Met de 
uitbreiding in Weert heeft Broekmans nu 20 winkels in Noord- en Midden- Limburg en Brabant. Tijd voor een 
uitgebreide kennismaking met dit familiebedrijf.

 ‘We zijn een kleine bakker, maar net iets groter’

beginnen. Dan hebben ze ook een privéleven in 
de avond. Bijvoorbeeld om de kinderen naar bed 
te doen, naar een voetbaltraining te gaan of ge-
zellig met hun partner op de bank te zitten. We 
zijn een team met grote collegialiteit en saam-
horigheid. Ik ben veel in de bakkerij, bijna net zo 
vaak als op kantoor. Dáár gebeurt het. Daar kan ik 
horen, beleven, voelen en ervaren hoe het gaat 
en hoe het staat. We hebben de bakkerij erg ef-
ficiënt ingericht, de routing van ingrediënten naar 
de kneedmachines, het bereiden, routing naar de 
ovens, het inpakken, het verdelen en het trans-
port. Alles sluit kort op elkaar aan. Ook het retour 
van kratten en dergelijke en de schoonmaak hier-
van gebeurt allemaal in eigen beheer. 
We willen ook graag een milieuvriendelijk bedrijf 
zijn, of zoals ze dat tegenwoordig zeggen: MVO 
(maatschappelijk verantwoord ondernemen). We 
scheiden al onze afvalstoffen, zamelen plastic, 
papier en blik apart in. De warmte die vrijkomt 
bij de productieprocessen gebruiken we weer op-
nieuw. Zo proberen we ons steentje bij te dragen 
aan het milieu. Er wordt hier ook niets wegge-
gooid. Alles wat uit de filialen retour komt, krijgt 
een nieuwe bestemming. De voedselbanken in de 
regio krijgen ook een deel.”

Familie
Dochter Hélène schuift aan. Samen met haar zus 
Nicole en broer Bram werkt ze alweer heel wat ja-
ren in het familiebedrijf. “Ik heb na de middelbare 
school de gebruikelijke bakkersopleiding gedaan 
en ben me daarna verder gaan specialiseren in 
‘voedingsmiddelentechnologie’ aan de HAS. Hier-
mee kan ik intern op mijn vakgebied meedenken 
met het samenstellen van producten, met de hy-
giënische regelgeving en de productieprocessen. 
Mijn broer houdt zich bezig met de commerciële 
marketing en onze zus is gespecialiseerd in alles 
omtrent chocolade die we ook allemaal zelf ma-
ken. Uiteraard hebben we het ook aan de keuken-

tafel heel vaak over het bedrijf, maar dat vinden 
we fijn en we weten niet beter. Omdat ook onze 
moeder bij het bedrijf betrokken is, hebben we 
allemaal hetzelfde fanatisme en dezelfde liefde 
voor het vak en het bedrijf. Hier in Panningen 
waar de bakkerij en meerdere winkels liggen zijn 
we nauw betrokken bij het sociale leven in het 
dorp. We sponsoren veel, ondersteunen diverse 
projecten en proberen een goede werkgever te 
zijn. We willen op die manier wat teruggeven aan 
de gemeenschap. Dat maakt ons als familie ook 
trots.” 

Kracht
Op de vraag wat nou de kracht van het bedrijf is, 
zijn vader en dochter het volledig eens. ”Dat we 
een ambachtelijke bakker zijn gebleven en abso-
luut geen fabriek. Of je nu één winkel hebt of – 
zoals in ons geval – twintig, maakt niet uit voor de 
wijze waarop je de producten bereidt. We heb-
ben de afgelopen decennia veel prijzen gewonnen 
met bakkerswedstrijden waarbij de smaak van 
ons brood en de vlaaien geroemd werden. De jury 
sprak van onderscheidende smaak en ‘producten 
met een eigen identiteit’. Deze kwaliteit en er-
kenning is onze drijfveer en we willen graag dat 
het ambacht van de bakker behouden blijft. Want 
brood van de ambachtelijke bakker is nog altijd 
beter en lekkerder dan dat uit de supermarkt. Om-
dat we het belangrijk vinden dat onze medewer-
kers in de winkel kennis van onze producten en in-
grediënten hebben, zijn er regelmatig trainingen 
en opleidingen. Hiervoor ontvangen we de dames 
om half zes ’s ochtends bij de bakkerij zodat ze 
het proces van bakken meemaken en de logistiek 
die voorafgaat aan de bevoorrading van de filialen. 
Hierdoor ontstaat er respect voor elkaars werk en 
bouwen we op die manier ook aan de teamgeest. 

“Want”, sluit Thijs Broekmans af, “we zijn een 
kleine bakker, maar net iets groter!”  

Bakkerij Broekmans nam drie winkels van  bakker Korsten over

Oranjeplein 239 - Weert

Maaspoort 42 - Weert

De familie Broekmans: Vlnr Hélène, moeder Caroline, vader Thijs, Bram en Nicole

Het team van de winkel op de Maaspoort: Mandy, Marion, Thijs en Anita.
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Door Ton Adriaens
De gastarbeiders uit de vorige eeuw waren hier te gast en kwamen om te werken. Nu heten ze arbeidsmigrant, ze komen weer om te werken maar de 
gastvrijheid is ver te zoeken. Het woord ‘migrant’ alleen al roept vaak weerstand op.
Het vrije verkeer van personen, goederen en diensten binnen de EU maakt het mogelijk dat Polen massaal naar Nederland komen om hier tegen lage lonen het 
werk te verrichten waarvoor veel Nederlanders de neus ophalen. Soms worden ze tegen woekerprijzen in grote groepen bij elkaar gehuisvest. Het werk in Polen 
wordt intussen gedaan door Oekraïners.
Het is een verdienmodel voor werkgevers en uitzendbureaus (sinds de afschaffing van de vergunningsplicht uitzendbureaus in 1998 is het aantal uitzendbureaus 
met 275 % gestegen)! Dan is het toch ook de taak van de werkgever en het uitzendbureau om voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en huisvesting te zorgen? 
Herinvoering van vergunningsplicht uitzendbureaus, strenge loon- en huisvestingseisen en consequente overheidscontrole zijn dan noodzakelijk. 
Maar als aan alle voorwaarden is voldaan moeten ze nog steeds ergens ondergebracht worden.  En dan begint het gelazer. Er komen ‘migrantenhotels’ aan de 
Industrieweg in Stramproy en de Dr. Schaepmanstraat in Weert. De omwonenden komen echter in verzet: Niet in mijn achtertuin! Het woon- en leefgenot van 
buurtbewoners gaat eronder lijden.
Is dit terecht of gebaseerd op vooroordelen? Zowel de LWV als de LLTB bepleiten een warm welkom voor de arbeidsmigrant: ‘We hebben ze hard nodig’.
Hoe kunnen we de redenen van sociale weerstand aanpakken?

watzoujijdoenmet

Arbeidsmigranten zijn onderwerp van een com-
plexe maatschappelijke discussie. Ze zijn erg 
noodzakelijk om de economie draaiende te hou-
den, dat blijkt uit alle cijfers. Maar omdat ze uit 
een andere cultuur komen, en na enige tijd weer 
terugkeren naar het land van herkomst integre-
ren ze niet in de lokale samenleving. Voor mij 
zijn arbeidsmigranten op de eerste plaats ge-
woon mensen, gasten die we als zodanig moeten 
behandelen. Helaas zijn migranten vooral ‘ver-
dienmodellen’ geworden. Daarom stoppen som-
mige ondernemers ze weg in grootschalige en 
soms slechte huisvesting tegen woekerprijzen. In 
Stramproy met 204 migranten in een slecht WBM-
gebouw, zeer gehorig, met asbest, pal naast zwa-
re industrie en een grote geitenstal. Deels in de 
kelder, met 4 of 5 op een kamer, werkend in ploe-
gendienst. Nooit rust, vaak kabaal, en een streng 
regime. Dat vraagt om stress, overlast en gedoe. 
Stress bij de migranten levert stress in het dorp 
op. Daar vragen wij aandacht voor, maar krijgen 
van de politiek en ondernemer alleen maar afwij-
zingen en geruststellende woorden. Veel beter is 
het om kleinschaliger te werken, zoals al op heel 
veel plaatsen in Stramproy gebeurt, bijvoorbeeld 
bij boeren. Daar kan de migrant veel beter aar-
den. Ook als je 204 raadsleden zo zou ophokken, 
zou je (nog meer) problemen krijgen!

Arbeidsmigranten, we hebben ze nodig. Natuurlijk 
ontvangen werkgevers en gemeenten hen daarom 
gastvrij. De meeste burgers kunnen goed met de 
aanwezigheid van arbeidsmigranten leven, totdat 
zij overlast krijgen! Niemand wenst overlast of 
lastige buurtgenoten, al dan niet arbeidsmigrant. 
En geloof maar, het gaat snel van kwaad tot er-
ger. Tegenwoordig is overlast in een mum van tijd 
alom bekend.  Dat beïnvloedt de mening over de 
arbeidsmigranten. Vroeger werd huisvesting van 
‘gastarbeiders’ geregeld in de nabijheid van de 
werkgever (zo gek nog niet) en in zogenaamde 
‘gezellenhuizen’. Dat was toen acceptabel. Tegen-
woordig probeert men huisvesting op soortgelijke 
manieren te regelen. Want aan huisvesting kan nu 
worden verdiend. Ongewenste toestanden kunnen 
het gevolg zijn. Snel geld maken over de rug van 
migranten en buurtbewoners of een werkgever 
die zich niet over huisvesting bekommert, komt 
voor. Dat is niet acceptabel. Verzet daartegen, 
maar ook afschuw over de wijze van huisvesting 
groeit. Mijn oproep aan werkgevers en gemeente: 
ga uit van de menselijke maat voor eigen inwoners 
én arbeidsmigranten. Ga eens in de schoenen van 
de anderen staan, voel, beoordeel en handel dan. 
Mijn overtuiging is dat arbeidsmigranten dan goed 
kunnen wonen en gelukkig kunnen zijn. Ook de 
Weertenaren zijn dan tevreden.

Als, zoals jij het stelt aan ALLE voorwaarden is 
voldaan Ton, komen er helemaal geen ‘migran-
tenhotels’. Dan zijn namelijk mensen die nu aan 
de kant blijven staan gewoon aan het werk. Nu 
worden mensen als werkvee uit het Oostblok ge-
haald en, als het de opdrachtgever schikt, net 
zo makkelijk weer aan de kant gezet. Zolang er 
arbeidsverdringing ontstaat door de vreselijk on-
menselijke praktijken van de genoemde uitzend-
bureaus en organisaties blijven deze praktijken 
bestaan. Hierdoor ontstaat er een tweedeling 
tussen groepen mensen. Wat tot resultaat heeft 
dat voor een groep lonen laag blijven en arbeids-
omstandigheden en leefomstandigheden slecht. 
Opdrachtgevers maken met deze manier van 
handelen van hun economische ‘probleem’ een 
huisvestingsprobleem. 
De gemeente Weert wil hierin nu het braafste 
jongetje van de klas zijn en de migranten voor de 
hele regio voorzien van ‘huisvesting’. Het over-
grote deel van deze mensen zal trouwens NIET 
in Weert werkzaam zijn. Het zijn enkel een paar 
zakenmensen die hiervan gaan profiteren.
En de arbeidsmigranten? Een plek waar ze na hun 
werk naar toe kunnen gaan, om te ontspannen, 
relaxen, een hobby’s uit te oefenen of gewoon 
even lekker alleen te zijn, dát gaat nooit lukken 
in een migrantenhotel! NOOIT! 

Frans Henderikx (58), 
voorzitter Dorpsraad Stramproy

Marianne Op den Kamp (67), 
buurtbewoonster 'Rond de Kazerne', Weert

Nico Van den Bent (53), 
organisatiesecretaris SP Weert

watwatzouzoujijjijdoendoenmetmet

Gastvrijheid voor arbeidsmigranten?Gastvrijheid voor arbeidsmigranten?
1e Kerstdag:
Kerstbrunch tussen 12.00 en 15.00 uur. 
Aankomst tot 13.00 uur
Uitgebreid koud en warm brunchbuffet 
incl. thee, koffie, water en jus d’orange 

Volwassenen € 32,50 p.p. 
Kinderen tot en met 10 jaar € 17,50 p.p 
Kinderen tot en met 3 jaar Gratis 

Kerstdiner tussen 18.45 uur en 19.15 uur 
bent u van harte welkom. 
Ontvangst met een feestelijk aperitief en dan 
aansluitend een heerlijk 5-gangen kerstdiner.
Kosten diner € 62,50 p.p 
(Bijpassend wijnarrangement € 32,50 p.p.)

Kosten all-in € 84,50 p.p. (Aperitief, 5-gangen 
diner, huiswijnen, ijswater en aangeklede 
koffie)

Voor de kleine gast maken wij graag in 
overleg een passend voorstel.

reserveren gewenst: 0495-531057 • info@hostelleriemunten.nl

Wilhelminasingel 276 - Weert• www.hostelleriemunten.nl

 

2e Kerstdag:
Kerstbrunch ttussen 12.00 en 15.00 uur. 
Aankomst tot 13.00 uur
Uitgebreid koud en warm brunchbuffet incl. 
thee, koffie, water en jus d’orange

Volwassenen € 32,50 p.p.
Kinderen tot en met 10 jaar € 17,50 p.p.
Kinderen tot en met 3 jaar Gratis

Familie dinerbuffet
Laat de gehele familie verwennen door onze 
witte en zwarte brigade met een heerlijk 
voor-, hoofd- en feestelijk- nagerechtenbuffet; 
voor ieder wat wils. 

Het buffet is geopend vanaf 17.00 uur en aan-
komst  tot 19.00 uur. 
Prijs per persoon € 40,50 p.p.
Kinderen tot en met 10 jaar € 19,95 p.p.
Kinderen tot en met 3 jaar Gratis 
Prijs all-in € 61,00 p.p. (aperitief, buffet, bier, 
wijn, fris, ijswater en aangeklede koffie) 

Kerstborrel of nieuwjaarsborrel
Lekker borrelen met een klein of groot gezelschap 
om het jaar af te sluiten of te starten?
Wij ontvangen u met een lekker glas bubbels en 
een tafelgarnituur. Heerlijk genieten van koude en 
warme culinaire hapjes en een lekker glas wijn, bier 
of fris. Wij maken er een feestje van!! 
2-uurs borrel arrangement All-in: € 23,50 p.p. 

vrijdag 27dec t/m zondag 5jan, gesloten. vanaf 6januari 2020 staan wij weer voor u klaar.
.

 

VRIJDAG 6 DECEMBER
Top 2000 Live
Crazy!

ZATERDAG 7 DECEMBER
The Magic of Jeans
Heartbeat

ZONDAG 8 DECEMBER - 14:30 uur
Suzan Seegers
Alles is liefde

ZATERDAG 14 DECEMBER
WGK Vivace & Frank Steijns
Vivace luidt de kerst in

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

ZATERDAG 21 DECEMBER - 14:30 uur
Körsmes in Wieërt
Stichting Wieërt Amezieërtj

Tickets via munttheater.nl/agenda of 0495-513575 Volg ons:

Tijdens de feestdagen
gezellig samen naar het Munttheater!

Swing gezellig samen 
het jaar uit met ...

Beleef samen de 
gezellige kerstsfeer bij ...

20 & 21 DEC 
MUNTTHEATER

WOONSPECIAL



watzoujijdoenmet

Na 5 jaar zijn wij uit ons jasje gegroeid en gaan wij 
verhuizen naar een energieneutraal bedrijfspand 
aan de Pannenweg in Nederweert. Op deze nieuwe 
locatie hebben wij niet alleen meer ruimte maar 
zijn we ook een mooie showroom aan het maken.

U kunt bij ons terecht als u op zoek bent naar een 
oplossing voor uw trap en meer informatie wilt 
over de mogelijkheden van een traprenovatie. 
Wij adviseren u graag en hebben diverse stalen 
met voorbeelden.
Uiteraard kunnen wij de stalen ook bij u thuis 
laten zien om te kijken wat het beste in uw 
interieur past.

Mocht u een afspraak in willen plannen
horen wij het graag, tot ziens!

Bart en Nicole Zentjens

Platinastraat 6F, 6031 TW Nederweert
06 - 55 38 84 06

info@level2traprenovatie.nl
www.level2traprenovatie.nl

bedrijfinbeeld WOONSPECIAL

Wat op je pad komt, creëer je zelf
We hebben afgesproken bij Robert en zijn vrouw 
Gerry thuis op Laar. Een gedeelte van hun huis 
is ingericht als kleine ‘sportzaal’, want zegt 
Robert: “Herstel van een hernia vraagt om 
oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Je moet 
je rugspieren zo sterk mogelijk maken zodat je 
minder kans hebt op weer een hernia.” Wie nu 
denkt; Waar ken ik die Robert van Dooren ook 
alweer van? Hij werkt al veertien jaar bij Bob’s 
Adventure Store waar hij menige wandelaar 
heeft geholpen de best passende schoenen en 
wandeluitrusting te vinden. Eind vorig jaar kreeg 
hij last van zijn rug en in februari van dit jaar 
werd hij aan een hernia geopereerd in Keulen. 
Zijn herstel verliep voorspoedig en samen met 
Gerry verheugde hij zich als fervent wandelaar 
alweer op mooie wandeltochten. Een tweede 
hernia gooide roet in het eten. Robert: “Nu 
waren de klachten nog veel erger. Ik kon niets 
meer, alleen nog maar liggen om de pijn te 
onderdrukken.” 
Tijdens die weken op bed las Robert het boek 
‘the Secret’ van Rhonda Byrne. Dat boek gaat in 
op de kracht van de Law of Attraction (wet van 
aantrekking). Dit houdt in dat alles wat jij op je 
pad tegenkomt je zelf hebt gecreëerd. Letterlijk 
zegt Byrne: ‘Er kan niets in je leven komen wat 
daarin niet is opgeroepen door aanhoudende 
gedachten’. Robert gelooft daar zeker in: “Om 
mezelf moed in te spreken en mijn gedachten 
een positieve wending te geven, ging ik op een 
memoblokje het begin van een liedje schrijven.”

‘Potje met vet’ is over de datum
In overleg met de afdeling neurologie van het SJG 
koos Robert voor pijnbestrijding en niet voor een 

(reeds geplande) tweede operatie. In de tijd van 
herstel werkte hij zijn wandellied verder uit. Na 
enkele enthousiaste reacties uit zijn omgeving 
nam Robert het lied mee naar Ronald Moonen van 
Duo Difference. “Hier en daar hebben we het een 
beetje geperfectioneerd en toen heb ik het liedje 
opgenomen.” 

Zijn artiestennaam is ‘Rob de Beka’, met de 
klemtoon op ‘ka’. Waar komt die naam vandaan? 
Robert: “Bij ons thuis hadden we de vreemde ge-
woonte om elkaar (en zelfs vrienden) allemaal 
bijnamen te geven. Mijn broer Jos is ‘Joerik 
Bouwels’, ons Jan heet ‘Cor Ravenna’ en weer 
een andere broer Laurent noemen we ‘Trevor 
Nuyten’. Mijn bijnaam was ‘Robbels de Bobbels 
Knobbels’. Dat vonden ze te lang en dus werd het 
R de BK en uiteindelijk zelfs ‘R’. Zo werd ik aange-
sproken bij ons thuis. Korter kan niet”, lacht Rob. 
Maar Rob de BeKa werd dus mijn artiestennaam.” 
Hij legt verder uit: “Het werd tijd dat er een vol-
waardig lied voor wandelaars kwam met een po-
sitieve insteek naast het aloude ‘potje met vet’. 
‘Wandelvitamine’ is een gezellige meezinger die 
energie, ‘wandelvitamine’, geeft en sfeer bevor-
derend zal werken bij evenementen en wandel-
tochten als de (avond)vierdaagse en de Kennedy-
mars.” Bij het lied werd ook een heuse videoclip 
opgenomen in de bossen van de IJzeren Man. Wie 
goed kijkt ziet enkele bekenden meelopen in de 
clip! En eenmaal het liedje gehoord, krijg je het 
niet gauw meer uit je hoofd!

Kijk en luister zelf
De videoclip van ‘Wandelvitamine’ staat inmiddels 
op YouTube, er is een facebookpagina aangemaakt 
en via Spotify en Deezer is het lied te streamen. 

“Denk je positief, dan trek je positieve dingen aan. Denk je negatief, trek je negativiteit aan.” Een 
redenering waar Robert van Dooren oftewel Rob de Beka (55) het roerend mee eens is. Na drie weken 
plafondstaren bij het herstel van een tweede hernia besloot hij dat de knop om moest. Hij wilde positief 
denken én zo snel mogelijk weer op de been. ‘Ik ga lopen, lopen, lopen, met de voeten op de grond’ werd 
zijn doel en zie daar… de eerste regel van zijn wandellied was geboren!

uitgelicht

Door Monique van den Brandt

Robert: “Ik heb het gemaakt voor iedereen die 
(weer) wil gaan lopen. Voor wandelaars om een 
vrolijk liedje voor onderweg te hebben. Maar ook 
voor hulpbehoevenden of zieken die, om wat 
voor reden dan ook, weer moeten leren lopen 
(1 op de 5 mensen in Nederland heeft een hernia).
Ik heb het liedje gemaakt in de overtuiging dat ik 
er veel mensen een plezier mee zal doen”, aldus 
een enthousiaste Rob de Beka.

                             Rob de Beka:
‘Je mind bepaalt hoe je in het leven staat’

Met het lied 'Wandelvitamine' geeft Robert alle wandelaars energie voor onderweg.

Gerry en Robert.Gerry en Robert.

1716



“In de toonzaal aan de Magnesiumstraat in Ne-
derweert is Marlies Stroeks het gezicht van de win-
kel” vertelt Rob. “Marlies is een onmisbare topper: 
een expert en ieders vraagbaak op het gebied van 
stoffen en stoffering. Marlies voelt feilloos aan om 
welke plooi of verwerking een stof vraagt en welk 
effect een gordijn of jaloezie heeft. Zij heeft oog 
voor de natuurlijke souplesse van een stof en ziet 
direct hoe een stof hoort te ‘vallen’. Daarom kan 
zij klanten een heel goed beeld schetsen van het 
eindresultaat.” Jo valt zijn zoon bij: “Marlies ver-
baast ons en onze klanten telkens weer met haar 
verrassende inzichten. Zelfs mij kan ze na 50 jaar 
nog verrassen!”

Rob: “In Nederweert blijven wij een grote keuze 
houden in raamdecoratie en de stoffen zijn op 
grote showbanen te zien die klanten mee naar huis 
kunnen nemen. 

Mooswonen 
by New Art - Nederweert 

2001

opening winkel 
in Kontich
Hier is't 

2002

opening groothandel 
in Nederweert

2009
nieuw pand en
verhuizing naar
Pannenweg Nederweert

2012

opening winkel 
in Nederweert
New Art Interiors

2019

opening winkel 
in Maaseik
Mooswonen

Rob neemt het woord: “Jos Geurts is in Maaseik geen nieuweling: velen kennen 
hem van zijn winkel aan de Maastrichtersteenweg 189. Jos en wij zitten vanaf onze 
kennismaking al op één lijn en daarom lag een samenwerking voor de hand. Jos 
heeft een grote affiniteit met onze manier van werken. Hij is erg enthousiast over 
de aanvulling met de Italiaanse meubelmerken die wij in Maaseik verkopen. Mooie 
stukken die passen bij veel doelgroepen, dus ook bij gezinnen! Jos kan als geen 
ander woonwensen vertalen naar een interieur waarin je je helemaal thuis voelt.”

Wiel Seuren en Hans Claessens zijn degenen die leveringen en plaatsingen ver-
zorgen. In overleg met de klanten worden gordijnen opgehangen en meubels ge-
plaatst. Dave Hartkamp en Renée Sijbers vervullen een centrale rol in Nederweert. 
Dave staat in de winkel en regelt alle in- en uitgaande goederenstromen en gaat 
regelmatig met Wiel en Hans mee om zo alle kneepjes van het vak onder de knie 
te krijgen. Renee verzorgt de administratie voor de winkels en de groothandel.
“Dat het hele team zo fijn op elkaar ingespeeld is, daar zijn wij heel blij mee. Zij 
zijn de beste ambassadeurs van ons bedrijf!” besluiten Jo en Rob het gesprek. “Sa-
men hebben wij zoveel ervaring in huis om klanten te helpen om een goede keuze 
te maken. Wij zien heel graag dat onze klanten boven verwachting verrast worden 
door het eindresultaat. Je koopt namelijk niet dagelijks nieuwe raamdecoratie of 
meubelen! Als je na een paar jaar later in huis om je heen kijkt, moet je nog steeds 
denken: dat heeft Mooswonen toch maar mooi gedaan!” 

Mooswonen 
by New Art - Maaseik 

Winkel Nederweert
Magnesiumstraat 17, 
Nederweert
0495 622 800

Winkel Maaseik
Maastrichtersteenweg 189, 
Maaseik (B)
+32 (0)89 56 8413

Winkel Kontich
Pierstraat 66, 
Kontich (B)
+32 (0)34 57 6032

www.mooswonen.nl

New Art Interiors wordt 

Van gordijnengroothandel 
tot complete woninginrichter

• Raamdecoratie 
• Meubelen
• Slapen
• Vloeren

2020

Uitrollen van onze
nieuwe huisstijl
Mooswonen by New Art

2019

Vader Jo van de Moosdijk en zoon Rob van de 
Moosdijk zijn geen nieuwkomers in de interieur-
markt. Met zijn meer dan 50 jaar ervaring als 
interieuradviseur en directeur van een toonaan-
gevende gordijnenhandel, richtte Jo in 2001 het 
familiebedrijf op. Het begon met de gordijnen-
winkel ‘Hier Is ’t’ in het Belgische Kontich. Rob 
werkte op dat moment bij de ING Bank, maar 
gooide het roer om en werd in 2002 mede-on-
dernemer. In 2008 openden zij het filiaal aan 
Pannenweg II in Nederweert waar de groeiende 
groothandel in gordijnstoffen werd gehuisvest. 

Toen in 2012 aan de Magnesiumstraat het aan-
grenzende pand vrijkwam, richtten vader en 
zoon daar een luxe toonzaal voor particulieren 
in. De toonzaal met sfeercorners is ruim 350 m2 
en toont een indrukwekkende selectie raamde-
coratie: overgordijnen, in-betweens, easy click-
systemen (ophangen zonder boren), plissé-, rol-, 
vouw- en paneelgordijnen, jaloezieën, lamellen 
en horren. Het geheel aangevuld met karpetten 
en woonaccessoires. De toonzaal kreeg de naam 
New Art Interiors. Rob: “Dankzij het enthousi-
asme, de kennis en het vakmanschap van onszelf 
en onze medewerkers, hebben wij een trouwe 
klantenkring ontwikkeld in Nederweert en Kon-
tich. Daar zijn we trots op! Omdat we geloven in 
de door ons geselecteerde kwaliteiten, verkopen 
wij het assortiment onder eigen merk. Wij kiezen 
overigens voor een vaste collectie met een goede 
prijs/kwaliteitverhouding: van tijdloos klassiek 
tot trendy design. Wij kunnen alles combineren; 
gordijnen met lamellen, plisségordijnen met ja-
loezieën enz.”

De stap in september 2019 was een logische: de 
opening van de winkel Mooswonen in Maaseik. 
Hier kunnen klanten naast raamdecoratie ook 
meubelstukken van Italiaanse ontwerpers, bedden 
en woonaccessoires vinden. 

Rob: “De winkel in Maaseik is al helemaal in 
onze nieuwe Mooswonen-stijl ingericht. Dat 
was het startschot om de nieuwe huisstijl 
verder te introduceren. We willen in elke re-
gio waar we zitten herkenbaar zijn. Dat kan 
door overal dezelfde huisstijl te gebruiken. 
Bonsai Media heeft ons geholpen om de ver-

nieuwde Mooswonen-stijl vorm te geven en 
binnenkort is ook de nieuwe website gereed 
(www.mooswonen.nl).

Jo: “Vanwege onze groothandel hebben wij 
korte levertijden. Dankzij ons businessmodel 
schakelen wij de tussenhandel uit en bieden wij 
hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen.” 
Rob vult aan: “Inclusief full-service via het 4M 
concept: Materialen, Meten, Maatwerk en Mon-
teren. Van materiaalkeuze en advies tot de vol-
ledige montage bij u thuis.



seniorenweetjes

Melk en honing!
Begin oktober was ik enkele dagen op bezoek in Roemenië. 
Het Phillips van Horne en het College hebben al tijden een 
studentenuitwisseling. In maart gaan de Weerter studenten 
naar Reghin een stad in centraal Roemenië en meestal medio 
april komen de studenten vanuit Roemenië naar Weert.
De scholieren worden wederzijds door gastgezinnen opge-
vangen en leren zo hun horizon verbreden en komen ze er-
achter dat er meer is dan de Weerter Singels en de Roemeen-
se bossen. De afgelopen jaren brachten de scholieren tijdens 
hun bezoek een middag door op het stadhuis in Weert waar 
ze in de raadzaal werden ontvangen en waar ik ze een en 
ander bijbracht over Nederland, Weert en de gemeentelijke 
organisatie. 
De burgemeester van Reghin is regelmatig meegekomen en 
had me al diverse keren uitgenodigd om ook eens naar Roe-
menië te komen. Het moest er dus maar eens van komen en sa-
men met Theo van Werkhoven, de drijvende kracht achter de 
uitwisselingen, ben ik twee dagen in Reghin te gast geweest.
Vanaf Eindhoven twee uur vliegen naar Cluj-Napoca en van-
daar met de auto 100 kilometer naar Reghin. Over de autorit 
deden we net zo lang als over de vliegreis! Een tweebaans-
weg weg met diverse kuilen en regelmatig een paard en wa-
gen die je op een dwingende manier terugbracht in de tijd. 
Aangekomen in Reghin zag je een vlokkendeken over de stad 
hangen die veroorzaakt werd door de uitstoot van de kachels 
die gestookt worden met hout en slechte kolen.

De ontmoeting met de scholieren was verbluffend openhartig 
en spontaan. Vragen over het leven van een burgemeester, 
de opvang van asielzoekers en over mijn kleinzoon Lukas met 
twee moeders, volgden elkaar in rap tempo op. In 2020 mo-
gen er ruim 20 gelukkigen naar Weert komen en kennis maken 
met Nederland, het land van melk en honing!
Tijdens mijn bezoek heb ik weer ervaren dat rijkdom zeker 
geen garantie is voor geluk! De mensen in Roemenië hebben 
niet alle dagen evenveel te eten, wonen in slechte huisjes, de 
infrastructuur is nog erbarmelijk en er zijn veel mensen die 
alleen luizen hebben. Maar ze zijn wel erg behulpzaam, de-
len alles met elkaar en zijn gelukkig met wat ze wél hebben.
Als ik dan terug ben in Nederland en weer geconfronteerd 
wordt met de Nederlandse ‘problemen’, schaam ik me eigen-
lijk diep. Nederland maakt zich druk over het stikstofpro-
bleem dat veroorzaakt wordt doordat we te veel hebben. De 
baard van de koning? Dat kan toch niet, echt vreselijk!
In Weert maken we ons druk over de kleur van de dakpannen 
van de buren want die passen totaal niet bij de dakpannen 
van de rest van de huizen in de wijk! Hoe durven ze? Oranje 
dakpannen, het is schandalig, de gemeente moet echt gaan 
handhaven! De regionale krant maakt er zelfs een groot arti-
kel van met foto en al! Want dit is toch echt nieuws. Dat zo-
iets kan. Stel je voor: zomaar oranje dakpannen! Dit moeten 
we aan de kaak stellen want dit heeft een groot maatschap-
pelijk belang, toch!?
Nederland het land van melk en honing?

  
 

Jos Heijmans, burgemeester Weert    
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Tijdens de heerlijke 
herfstweken Cresto matras 
nu van € 1.095,- voor € 930,-*

*Afmeting 90 x 200 cm

Maasstraat 26 Weert  l  T. 0495 - 532 221
www.jacobs-koppers.nl

703-0455-40_Auping_HHW-advertentie matrassen voor JacobsKoppers - Weert Magazine.indd   1 24/10/2019   09:51

KEDA BV

AGAVE, PALMS YUCCA, CACTUS, ETC

EXOTIC   HOME   AND   GARDEN   PLANTS

Plantencentrum 
Ospel

• Cactussen
• Aloe
• Agave
• Succulenten
• Tillandsia

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

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

Plantenseizoen is 

begonnen, 

nu nog groter 

assortiment!

Openingstijden:
nov t/m feb: di. t/m vrij.: 12:00 - 17:00

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

maandag gesloten 

Brasserie-Hotel Antje van de Statie
Stationsplein 1, Weert

0495 542 640  www.antjevandestatie.eu

Antje was er toen voor iedereen. 
Antje is er nu weer voor iedereen                                                              

Volgens Jeanne biedt het bedrijf ontzettend veel 
mogelijkheden. Dat wil ze graag zo invullen dat 
het aansluit bij de behoeftes en wensen van klan-
ten. Hun doelgroep is erg breed.
Ellen Feijen (33) werkte de afgelopen jaren bij 
Golden Tulip (nu bekend als Fletcher). Nu is zij 
general manager van ‘Antje van de Statie’. El-
len: “Antje is er voor iedereen. We hebben wel 
een luxe inrichting, maar er is geen drempel. Het 
moet hier een plek worden waar ook jongeren 
makkelijk binnenstappen, maar ook de 25plus-
ser, de gezinnen en de pensionado’s. Veelzijdig 
en laagdrempelig, dat kost niets. Je kunt hier te-
recht voor heerlijke saté, een tosti, een goed ge-
tapt pilsje of een Aperol Spritz. Ook ondernemers 
treffen elkaar hier voor een zakelijke lunch.” 
Ellen heeft ruim achttien jaar ervaring in de ho-
reca. Ze werkte in cafés, in een twee-sterren res-
taurant, in hotels en diverse andere restaurants. 
Jeanne: “Die enorme ervaring maakt Ellen zo all-
round. Dat in combinatie met haar aanstekelijke 
enthousiasme en drive maken haar een jonge 
uitvoering van Antje, zo betrokken, zorgzaam en 
een enorm harde werker.”

Antje in de nieuwe tijd met een knipoog 
naar haar verleden                                                                           
Goede horeca is belangrijk voor de leefbaarheid 
van een stad en past binnen de betrokkenheid 
die Jeanne en Ellen voelen bij Weert. Daarnaast 
krijgen jonge mensen hier de kans om te groeien 
en zich te ontwikkelen in het vak. Jeanne: “Ik ge-

loof in het verhaal van Antje die, meer dan hon-
derd jaar geleden, met haar inzet Weert op de 
kaart wist te zetten. Laten wij haar toewijding 
in ons bedrijf voortzetten. Voor alle Weertenaren 
en gasten van elders.”  Ellen vult aan: “We zijn 
geïnteresseerd in gasten, we zijn oprecht en we 
willen fun. Voor onze gasten én onze medewer-
kers. Zij máken voor een groot deel ons bedrijf.” 

Keukenbrigade                                                                                                                                   
Antje beschikt ook een ervaren keukenbrigade. 
Jeanne: “We zijn blij dat Paul Silvertand onze 
chef-kok is. Met zijn enorme vakmanschap en 
creativiteit legt hij een belangrijke basis in onze 
brasserie en restaurant. En steeds meer met al-
leen lokale producten. Ondersteund door Noud 
en Kenny staat de keukenbrigade als een huis. We 
willen vastigheid in het team. Daarmee borg je 
continuïteit en kwaliteit; daar zijn we trots op.”

Zalen groot of klein                                                                                                                                           
De zalen van Antje zijn geschikt voor diverse ge-
zelschappen. De afmetingen zijn aan te passen en 
voorzien van de modernste digitale communica-
tiesystemen. Perfect voor zakelijke activiteiten 
maar zeker ook voor particuliere feesten. Ellen: 
“Ik vind het geweldig om het mensen naar de zin 
te maken en een feest op maat samen te stel-
len. Of het nu een 80-jarige verjaardag is, een 
communiefeest of een grootse trouwerij waarbij 
het hele hotel wordt afgehuurd. Of kijk naar de 
‘Heerekamer’(...ook voor vrouwen), een zeer 
sfeervolle ruimte voor allerlei gelegenheden. Met 
een eigen bar en een eigen stijl waarin bijna alles 

Sinds 1 september jl. wordt Brasserie-Hotel Antje van de Statie aangestuurd door twee gepassioneerde 
dames: Jeanne Houben en Ellen Feijen. Zij willen de prachtige horecagelegenheid aan het Stationsplein 
weer volop in de schijnwerpers zetten. “We brengen de luxe van het gebouw samen met sfeer, gezelligheid 
en spontaniteit”, vertelt Jeanne. “Daarom zouden de mensen uit de regio Antje weer opnieuw moeten 
leren kennen. We hebben een team met veel horeca-ervaring dat vooral werkt met hun hart. Het gaat 
over beleving, net als vroeger, toen Antje op het station de vlaaitjes verkocht. Zij gaf de reizigers een fijn 
gevoel mee, dat gaan wij met ons team ook doen. Mensen een fijn gevoel meegeven.”

actueel

mogelijk is. En dan hebben we het nog niet eens 
gehad over de tien (allemaal verschillende) ho-
telkamers. Dat alles maakt Antje zo uniek!” 

‘Antje heeft vanaf januari 2020 
geen rustdag…’ 
De passie spat ervan af bij de twee ‘gastvrou-
wen’. Ze gaan werken met diverse thema’s. Zo 
komen er vrijdagmiddagborrels, een zondagmid-
dagborrel, op 4 december kunnen kinderen pe-
pernoten komen bakken (met een cadeautje van 
Sinterklaas), 19 december is er een kerstborrel 
voor kleinere bedrijven, Eerste Kerstdag is er 
kerstdiner (zie www.antjevandestatie.eu) en de 
zaak is gewoon open tussen kerst en nieuwjaar 
met het prachtig terras aangekleed in kerst- en 
wintersfeer. En vanaf 6 januari 2020 is Antje 7 da-
gen per week open. Ja, een nieuwe kennismaking 
met Antje is verrassend!

Nieuwe uitbaters Antje van de Statie:       Nieuwe uitbaters Antje van de Statie:       
 ‘Antje moet je (opnieuw) leren kennen’ ‘Antje moet je (opnieuw) leren kennen’

Wij staan voor u klaar, elke dag weer...

Jeanne en Ellen heten u welkom.

foto: Marlies Laenen

foto: Marlies Laenen
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    Peter en Marcel Beelen: ‘De Bieëlemanne van De Tram’
Door Ton Adriaens

mooimensmooimens

Al ruim vijf jaar bestieren de gebroeders Beelen het bekendste café van Weert. En met succes! Café Tramhalt is het stamcafé van veel Weerter verenigingen en 
kroegtijgers. Er wordt vergaderd en gefeest en wekelijks worden er vele kaarttafels bezet. ‘De Tram’ ademt de gemoedelijke gezelligheid en gastvrijheid van 
een bruin café. Geen harde beats uit geluidsboxen, geen gokkast, biljart, dartbord of flipperkast.

In deze mannenspecial praat ik met Peter (57) en Marcel (51) over hun jeugd, hun afzonderlijke leven en maatschappelijke carrière en hun gezamenlijke 
project: Café Tramhalt. Twee verschillende types met een hechte broederband. Hoe is het tot deze samenwerking gekomen? Wat is hun taakverdeling? Wat is 
het geheim van de goede kastelein en welke toekomstplannen hebben ze? 

Jeugd en opvoeding
Het ‘Bieële-nest, jullie gezamenlijke roots?
Marcel: “Wij zijn opgegroeid in de wijk Groene-
woud. Onze ouders wonen daar nog steeds. Wij 
komen uit een gezin van vier kinderen met steeds 
drie jaar leeftijdsverschil. Peter is de oudste, dan 
komt onze Henri, dan ik en Silvia is de jongste.”
Peter: “Silvia heeft vanaf haar geboorte een ern-
stige verstandelijke beperking en dat trok een 
behoorlijke wissel op het gezinsleven. Ons mam 
had naast het huishouden een dagtaak aan de 
verzorging van Silvia. Pap was altijd aan het wer-
ken en dus kregen wij allerlei taken toebedeeld: 
Boodschappen doen, afwassen, grasmaaien, dat 
soort dingen. Verder brachten wij veel tijd door 
op de boerderij van oma Steuten aan de Over-
weertstraat.

Toch hadden we een stabiele en onbezorgde 
jeugd. Wij vonden vrij gemakkelijk onze weg in 
deze, voor anderen, ongewone situatie. Je wist 
als kind niet beter, groeide er mee op, terwijl 
het voor onze ouders best moeilijk was. Je voelde 
als kind wel de pijn bij je ouders maar er werd 
niet over gesproken. Silvia heeft tot haar 20e 
thuis gewoond en verblijft sindsdien in Sint Anna 
(thans Daelzicht) in Heel.”
Marcel: “Wij konden het vroeger al goed met el-
kaar vinden. Ik was wat rebelser dan ons Peter, 
die als oudste ook iets verstandiger was. Dat is 
nog steeds zo. Ik doe meer op gevoel en intuï-
tie terwijl Peter wat bedachtzamer is. We waren 
vaak samen bij oma Steuten. Het was trouwens 
de ontmoetingsplek van veel neven en nichten. 
Bij oma was altijd leven in de brouwerij.”

Opleiding en carrière / Peter
Peter: ”Ik kon behoorlijk goed leren, ging naar 
de Philips van Horne, maar zoals zoveel jongens 
op die leeftijd haalde ik er niet uit wat erin zat. 
Toen bleek dat ik alleen nog met een herexamen 
mijn havodiploma zou kunnen behalen, werd mijn 
vader behoorlijk kwaad. Ik kon meteen mijn bij-
baantje opzeggen en achter de studieboeken krui-
pen.”
Marcel: “Pap is altijd een harde werker in de bouw 
geweest, heeft tot zijn 77e gemetseld en was héél 
duidelijk in zijn regels en verwachtingen. Half zes 
eten was half zes eten. Was je te laat dan had je 
pech en vond je de befaamde hond in de pot. Om 
zes uur was hij weer weg; werken.”
Peter: “Na de havo en de meao heb ik mijn mili-
taire dienstplicht vervuld en kwam daarna bij het 
ABP in Heerlen terecht. Daar maakte ik behoor-
lijke carrièrestappen. In de avonduren studeerde 
ik management, economie en recht en behaalde 
mijn heaodiploma. Vanuit de sociale zekerheids-
poot van het ABP ontstond het UVW. Voor dit Uit-
voeringsinstituut Werknemersverzekeringen was 
ik als leidinggevende op meerdere locaties in het 
land werkzaam. In 2006 werd ik manager fraude-
bestrijding UWV-Eindhoven en gaf leiding aan een 
groot team van medewerkers. Het was een drukke 
en verantwoordelijke baan die steeds lastiger te 
combineren viel met de zorg voor mijn vrouw.”

Een onafwendbaar noodlot 
“In 1989 trouwde ik met mijn jeugdliefde Anita. 
We zijn toen in Kerkrade gaan wonen, waar ik 
overigens zelf al sinds oktober 1985 woonachtig 
was. Pas in 1993 keerden we terug naar Weert. 

Rond de eeuwwisseling werden de eerste signa-
len zichtbaar dat er iets mis was met Anita. Er 
volgden gesprekken bij huisarts en psychiater. 
Aanvankelijk werd nog gedacht dat een onvervul-
de kinderwens een rol speelde. Dat was niet het 
geval en neurologische onderzoeken leidden tot 
de diagnose ‘jongeren dementie’. Dat was een 
enorme klap voor ons. Jongeren dementie is een 
onomkeerbaar geleidelijk proces van afbraak van 
hersenfuncties. 

Van het UWV was ik intussen overgestapt naar het 
kleinere team Bijstandsfraude van de gemeente 
Eindhoven. Dat ging prima tot het moment dat ik 
met een nieuwe directeur geconfronteerd werd. 
Vanaf dag één ontstonden er conflicten met deze 
man. Hij negeerde ook stelselmatig de afspraken 
die gemaakt waren om mij de gelegenheid te bie-
den op tijd thuis te zijn voor Anita. Zij zat destijds 
in dagbehandeling in verpleeghuis De Landrijt in 
Eindhoven, een kenniscentrum op het gebied van 
jong dementerenden. Het arbeidsconflict met 
mijn directeur leidde in 2011 tot beëindiging 
van mijn dienstverband. Ik zat zonder werk thuis 
en de situatie rondom Anita verslechterde. Dat 
bracht me aan de rand van een burn-out. Ik heb 
toen in heel wat eenzame uurtjes mijn verdriet 
uitgehuild. In 2012 heb ik de moeilijke beslissing 
moeten nemen Anita definitief bij De Landrijt on-
der te brengen. Daar ga ik haar nu minimaal twee 
keer per week bezoeken.”

Marcel, hoe heb jij die moeilijke periode van 
je broer ervaren? 
M.: “Ik heb er niet zoveel van meegekregen. Pe-
ter is een binnenvetter. Dat zit er bij ons allebei 
wel in. ‘Rug recht, schouders eronder en je eigen 
problemen oplossen’ is wat wij in onze opvoe-
ding hebben meegekregen. Ik wist wel dat er iets 
gaande was en dat Peter het moeilijk had maar 
er met hem over praten deed ik niet. Dan zou het 
initiatief van hem moeten komen. Bij ‘die van 
Bieële’ zit er al snel iets in van ‘Waar bemoei jij 
je mee?’ Terwijl ik mijn zorgen over hem wel met 
mijn vrouw Chantal besprak.”

P.: “Met mijn moeder besprak ik wel het een en 
ander maar met mijn vader ging dat moeilijker.  
Pap klapt in dit soort situaties dicht. Bij hem is dan 
bijna geen ruimte voor het tonen van emotie.”

M: “Dat zit niet in zijn aard. Ik kan me ook niet 
herinneren dat ik ooit een compliment of een aai 
over mijn bol heb gekregen. Let wel, wij zijn su-
per blij met onze ouders. Pap was en is best wel 
trots op wat wij bereikt hebben maar dat open-
lijk uiten, kan hij niet. Van die houding heb ik 
toch wel wat meegekregen.”

Peter, sta jij jezelf toe om een nieuwe 
relatie aan te gaan?
“Inmiddels wel. Maar ik ga er niet actief naar op 
zoek. Als het gebeurt, gebeurt het. In De Landrijt 
zitten veel patiënten waarvan de echtgenoot of 
echtgenote een nieuwe partner heeft. Ik heb er 
niet zo’n moeite mee dat ik thuiskom in een leeg 
huis. Mijn sociale leven speelt zich grotendeels 
hier in het café af.  Ik krijg ook veel steun van 
mijn buren Sonja (zus van Anita) en John waar ik 
regelmatig aan tafel mag aanschuiven. Of Chan-
tal maakt wat lekkers voor mij klaar. Ook wil ik 
benadrukken dat ik veel steun heb ondervonden 
van de familie van Anita, waarvoor het natuurlijk 

ook – met name voor mijn schoonmoeder – een 
hele trieste situatie is. Door de werkzaamhe-
den hier in het café lukt het niet altijd maar ik 
probeer toch steeds de verjaardagsfeestjes van 
zowel mijn familie als de familie van Anita te be-
zoeken.”

Opleiding en carrière / Marcel
M.: “Mijn loopbaan verliep heel anders. Na de 
LTS heb ik twee jaar als schilder gewerkt bij 
Vlassak in Budel. Toen moest ik in militaire dienst. 
Daar heb ik mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald 
en na mijn diensttijd ging ik aan de slag bij Thijs 
Expeditie. Ik was gesteld op mijn vrijheid, ging 

graag op stap, dreigde een eeuwige vrijgezel te 
worden maar zat daar totaal niet mee. Op mijn 
22e ging ik op mezelf wonen en bleef tot mijn 
38e vrijgezel. Ik sprong graag bij als er in de kan-
tine op Boshoven of ergens in een kroeg extra 
handjes nodig waren en deed zo horeca-ervaring 
op. Toch was ik rond mijn 32e wel een beetje 
klaar met het leventje hier in Weert. Ik besloot 
het avontuur op te zoeken en naar Nieuw-Zee-
land te gaan. Het vliegticket had ik al besteld 
toen ik gevraagd werd café De Harmonie over te 
nemen. Na enige bedenktijd heb ik de Nieuw-
Zeeland-plannen aan de kant geschoven en me in 
het Harmonie-avontuur gestort. Voor het finan-Peter en Anita in 1997.
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Dwars Makelaars bv    
Maarten van Laer (39), directeur

● Wat doet jullie bedrijf?
Advies, waardering en bemiddeling met 
betrekking tot woningen en zakelijk vastgoed 
in de regio Weert – Eindhoven.
● Waarin ben jij onderscheidend?
Met ervaring, geduld en diplomatie weet ik 
vaak moeilijke casussen tot een succesvol 
resultaat te brengen.
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Uitdagende opdrachten succesvol afronden 
door diplomatie en geduld... Als makelaar 
ben je af en toe mediator, psycholoog, bouw-
kundige en jurist in één.
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Op de bank samen met mijn vriendin Malou 
het boekje van Fiep de Muis voorlezen aan 
ons dochtertje Lot. En in het voorjaar krijg 
ik mijn hoofd goed leeg door een aantal 
kilometers te roeien door het groene gebied 
rondom het Eindhovens Kanaal.
● Wat wilde je vroeger worden?
Architect.
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Paperless office. Geen stapels papieren 
meer, maar behendig met de digitalisering 
omgaan om tijd, geld, ruimte en bomen te 
sparen.
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
René Dwars, grondlegger van Dwars Make-
laars, mijn voorganger en nog steeds mijn 
gewaardeerde collega en raadgever binnen 
ons bedrijf.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Een gecontroleerde groei van het bedrijf en 
uitbreiding van ons werkgebied met een blij-
vende focus op kwaliteit, betrouwbaarheid 
en werkvreugde. Groot worden door klein en 
benaderbaar te blijven.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Ik ben super trots op ons hechte ‘Team 
Dwars’ en hoe wij samen de ups en downs 
van de woningmarkt hebben doorstaan, en 
nu werken aan een mooie toekomst voor 
Dwars Makelaars. Daarnaast ben ik mijn 
ouders ontzettend dankbaar voor de raad 
en daad waarmee zij mij zowel zakelijk als 
privé bijstaan.

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

www.dwarsmakelaars.nl
(0495) 537 599

Auto Meulen
John Meulen (45), eigenaar           

● Wat doet jullie bedrijf?
Auto Meulen is een universeel garagebedrijf.
U kunt er terecht voor APK, onderhoud, 
reparaties, banden en velgen, airco en scha-
deherstel.
● Waarin ben jij onderscheidend?
Flexibiliteit. Als het nodig is werk ik door tot 
in de late uurtjes en in het weekend tot de 
klus geklaard is.
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
De meeste energie haal ik uit het tevreden-
stellen van klanten, zodat ze met een goed 
gevoel weer veilig de weg op kunnen.
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Thuis samen met mijn vrouw en twee kinde-
ren aan tafel, een goed bord eten, samen de 
dag doornemen.
● Wat wilde je vroeger worden?
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in 
auto’s en techniek. Iets in deze richting was 
voor mij overduidelijk.

● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Een duurzaam bedrijf, met een stabiel 
klantenbestand met het oog op de volgende 
generatie. 
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Mijn inspiratie is voortgekomen uit mijn pas-
sie voor autotechniek. Daarnaast de droom 
die ik van jongs af aan heb om een eigen 
bedrijf te runnen.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Ik hoop verder te groeien en mijn klanten-
kring uit te breiden, zodat ik over een aantal 
jaren samen met een mooi team van mede-
werkers het bedrijf kan voortzetten.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Hebben we uw interesse gewekt, aarzel niet 
en ga goed op weg met Auto Meulen. 
 

www.automeulen.nl  
(0495) 525 595

cieringsvraagstuk kwam ik al snel bij mijn broer 
Peter terecht. Ik verkocht mijn flatje en pa 
Beelen knapte de woning boven De Harmonie 
op. Het liep als een tierelier maar na acht jaar 
keihard werken wilde ik weer wat anders. Ik had 
intussen Chantal ontmoet en woonde met haar 
samen. Twee weken na de overdracht van café 
De Harmonie werd onze dochter Anne geboren. 
Ik ben toen vier maanden thuisgebleven en 
vervolgens weer aan de slag gegaan bij Thijs 
Expeditie, nu als hoofd klantenservice.”

Jij gaf aan dat jullie al snel iets hebben van 
‘Waar bemoei jij je mee?’ Jij gaat niet gauw 
met de billen bloot?
“Nee inderdaad. Ik hou er niet van als mensen te 
dicht bij me komen. Dat praten over persoonlijke 
zaken zit er bij ons in de familie niet zo in. 

Samen verder
Waardoor komen twee levenslijnen bij elkaar 
en nemen jullie het bekendste bruin café van 
Weert over?
M.: “Ergens medio 2013 kreeg ik een telefoontje 
van Rob Koudijs of ik café Tramhalt wilde 
overnemen. Hij trad op als tussenpersoon voor 
de eigenaar van het pand, de heer Winters uit 
Maarheeze. Aanvankelijk trok het mij niet echt 
aan. Enige tijd later nam Winters zelf contact 
met mij op. Hij had zich heel goed voorbereid 
en wist bijna alles over mij, zowel privé als 
zakelijk. Dat streelde mijn eergevoel en ik vroeg 
Peter om samen de financiële onderhandelingen 
aan te gaan. Dat liep vrij aardig maar zeven 
dagen in de week open was voor mij alleen te 
veel. Ik moest op zoek naar een partner. Totaal 
onverwacht stelde Peter toen voor om dit 
avontuur samen met hem aan te gaan. Hij werkte 
toen bij Bonten Financieel Advies, had totaal 
geen horeca-ervaring. We kwamen een duidelijke 
taakverdeling overeen: Ik ging alles doen op 
uitvoerend horecagebied (inkoop, werkplanning 
personeel e.d.) en Peter alle financiële en 
belastingtechnische zaken. Die strikte scheiding 
en het volle vertrouwen in elkaar werkt tot op 

de dag van vandaag. Wij vullen elkaar goed aan 
en het geeft mij rust dat de financiële zaken in 
deskundige handen zijn. Ik heb Peter wel voor 
de leeuwen moeten gooien als barkeeper maar 
dat gaat hem intussen goed af. Verder is sinds 
medio 2015 het woongedeelte boven het café 
getransformeerd in een B&B genaamd Halte46, 
die door mijn vrouw Chantal wordt gerund.”

P: “Gastvrijheid en goed gastheerschap, maar 
ook ‘horen, zien en zwijgen’. Klanten moeten 
zich thuis voelen en zich gekend voelen. Klanten 
komen vaak met voorstellen voor activiteiten en 
wij faciliteren die dan.”

M.: “Heel belangrijk is ook goed personeel en 
zelf aanwezig zijn. Hier tref je als klant altijd 
een bekend gezicht aan achter de bar. Of ik ben 

hier of Peter en als wij allebei niet kunnen dan 
staan hier Rob en Mientje Koudijs of Karin van 
Nieuwenhoven. Bekende gezichten voor onze 
klanten omdat ze eerder dit café exploiteerden. 
Wij kennen onze vaste klanten bij naam en weten 
van iedere groep die hier komt kaarten of verga-
deren exact hoe ze de tafels willen hebben staan 
en hoe ze willen afrekenen.”

Carnaval
Het carnavalsseizoen staat weer voor de deur. 
Jullie zijn alle twee stadsprins van De Rogstae-
kers geweest. (Peter in 1997 en Marcel in 2011.) 

Waarom viel de keuze tot twee keer toe op een 
van de Bieëlemanne?
P.: “Ja, wie zal het zeggen? ‘Vastelaovundj’ heb-
ben wij alle twee van ons pap meegekregen. Hij 
was vroeger nauw betrokken bij het carnaval op 
Groenewoud en is zelf Landhieër vanne Schäöp-
kes geweest. Toen ik gevraagd werd om stads-
prins te worden was ik een actief lid van VV De 
Flòdder-bôkse. Een vriendengroep waar ik ook 
voorzitter van ben geweest. Dat zal zeker een rol 
hebben gespeeld.”
M.” Toen ik in 2011 gevraagd werd had ik een 
druk leven als kroegbaas van De Harmonie achter 
de rug. Daar hingen ze met carnaval ‘met de bein 
boête’. Bovendien was ik jaren lid geweest van 
VV De Sousklöppels.  Ook mijn ‘werkzaamheden’ 
als roadie van feestband Harry & de Gebroeëke 
Zwiêgelkes waren in het ‘vastelaovundjwèrreltje’ 
niet onopgemerkt gebleven. Ik mocht overigens 
niet aan de instrumenten komen, mocht alleen 
bier brengen.”

Toekomstplannen
Hoe lang zijn jullie nog de uitbaters van café 
Tramhalt?
P.: “We hebben destijds gezegd ‘We doen dit een 
jaar of tien en kijken dan hoe de vlag erbij hangt. 
Gezien mijn leeftijd is dit het laatste wat ik doe 
in mijn werkzame leven.”
M.: “Als Peter stopt, stop ik ook. Het is ‘samen 
uit, samen thuis’. Ik ben zes jaar jonger dus ik zal 
dan toch weer wat anders moeten gaan onderne-
men, maar dat zien we dan wel weer. Voorlopig 
bevalt het ons hier prima.”
P.: “Het is met enige regelmaat hard werken 
maar ik vind het geweldig, voel me hier als een 
vis in het water. Dus het kan best zijn dat we er 
nog wat jaartjes aan vastplakken.”
 

Wat is het geheim van 
de goede kastelein?

Zijn arm reikte schuin boven mijn hoofd, 
zijn handpalm tegen de kroegmuur gedrukt. 
Zijn andere hand omklemde op gespannen 
wijze een koud biertje. De hese stem her-
kende ik nog van vroeger toen we naar de-
zelfde middelbare school gingen en hij er 
per pauze zo’n vier shaggies weg hoestte 
en naar elke medeleerling met een béé-
tje voorgevel een eenstemmig “Daaaaaar 
moeeeet eeeeeen PIEMEL in!” lalde. 

Hij probeerde de slechte deejay met veer-
tig consumptiedruppels per minuut te over-
stemmen en leunde zijn hoofd steeds meer 
naar voren. Totdat ik oog in oor stond 
met de veiligheidsspeld die hij in zijn re-
calcitrante puberteit al in zijn oorlel had 
laten prikken. Zijn pantalon en schoenen 
ademden kantoor en aktetas, maar de gele 
zweetrand in de boord van zijn blauwe ge-
kreukte overhemd verraadde twee katten, 
een playstation met 44 uitgespeelde spel-
len en een dode varen voor het ongewassen 
raam. 

Het was hem in het leven allemaal ‘niet zo 
gelukt’, vertelde hij. Wat mij betreft be-
hoefde dat geen enkele verdere ophelde-
ring. Toch vertelde hij over zijn mislukte 
relaties met twee en een halve vrouw. En 
bij die laatste was hij pas een half jaar 
later achter de 17 centimeter lange waar-
heid gekomen, want ja, ze deden het altijd 
met het licht uit en in het aardedonker nam 
je het niet meer zo nauw. “Of ja, eigenlijk 
héél nauw,” bulderde hij in mijn oor terwijl 
hij zijn wenkbrauwen tweemaal tegelijker-
tijd optrok.
Nu hij sinds kort een nieuw liefje had, 
moest het roer radicaal om. “Ich zit noow 
in ein ‘mannencirkel’,” zei hij na een bin-
nensmondse boer. Hoewel ik er weleens 
over gelezen had, was de mannencirkel in 
mijn wereld nog een vrij nieuw fenomeen. 
Het zou om clubjes mannen gaan die we-
kelijks een bijeenkomst houden om in een 
veilige, vertrouwde omgeving te praten 
over thema’s als: ‘Vrouwen gaan over de 
hele wereld massaal de barricade op, maar 
waar sta ik als man?’, ‘Verbinding tussen je 
penis en je hart’ en ‘Loskomen van je moe-
der’. Vrij zeker was ik ervan dat dat laat-
ste thema in het geval van mijn gespreks-
partner eerder: ‘Hoe komt mijn moeder los 
van mij?’, zou heten en ontsnapte ik aan 
zijn mannencirkel zodra hij zich omdraaide 
naar de barman voor het bestellen van zijn 
zoveelste biertje.
Ik kreeg niet de indruk dat het therapeu-
tische mannenclubje hem vooralsnog iets 
had opgeleverd. Zo benaderde hij die 
avond een drietal vrouwen met open armen 
en een luid: “Fuck dae mannecirkel, dootj 
mich eine vrouwe drej-hook!” en hoorde ik 
hem vanaf het herentoilet naar het dames-
toilet een jammerlijk “Kal us tieëge miene 
fallus!” roepen.

Met enige droevigheid verliet ik de kroeg 
en ging terug de barricade op. Achter me 
hoorde ik dat ook hij het voor gezien hield, 
zijn mobiele telefoon wanhopig tegen zijn 
wang gedrukt. “Schatje ki-je mich kaome 
hale? Ich kan neet mieër op mien beîn sta-
on.” En nog voordat hij kon uitleggen waar 
hij was, verliet een golf van zuur bier zijn 
maag en landde zomaar op mijn barricade. 
Verbinding verbroken, net als die tussen 
zijn penis en zijn hart.
 

De Mannencirkel

Chantal en Marcel met hun dochter Anne.Chantal en Marcel met hun dochter Anne.

columnMANNENSPECIAL



Wetemans Interieurbouw
Wim Wetemans (55)

● Wat doet jullie bedrijf?
Wij ontwerpen en maken keukens en kasten 
in alle vormen en maten.
● Waarin ben jij onderscheidend?
Dat wij als 30 jaar jong familiebedrijf heel 
persoonlijk werken. Rechtstreeks contact 
met de klant hebben vanaf ontwerp tot en 
met het plaatsen van keukens en kasten. De 
‘lijnen’ zijn hierdoor heel kort, waardoor je 
makkelijk dingen kunt aanpassen/wijzigen 
als het nodig is. 
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
De glimlach van een tevreden klant.
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Lekker met mijn vrouw op de bank TV kijken. 
● Wat wilde je vroeger worden?
Timmerman, net als mijn oude buurman 
vroeger.
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Dat we nog lang mogen doorgaan met mooie 
interieurs maken.
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Niet één iemand in het bijzonder. Vooral 
mensen die niet opgeven en positief blijven, 
inspireren mij.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de 
komende 10 jaar?
Apparatuur zal intelligenter worden, 
machines geavanceerder en materialen 
exclusiever. Wij, als bedrijf, zullen daarin 
moeten meegroeien. 
Onze zonen Kevin en Nick, die al een aantal 
jaar in ons bedrijf werken, zullen de taken 
meer en meer overnemen.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Van een keuken of kast, groot of klein, die 
speciaal voor jou is gemaakt is, heb je toch 
meer plezier!

 
 

www.wetemans.nl
(0495) 543 067

eendagmet

Eric Mertens Optiek 
(Brillen & Contactlenzen en 
alles wat daarbij hoort!) 
Eric Mertens (59), eigenaar, 
samen met zijn vrouw Caesarine

● Wat doet je bedrijf?
Speciaalzaak in monturen (brillen) en con-
tactlenzen!  Ja, ook al bijna 27 jaar con-
tactlenzen! Vormstabiele (harde)- en zachte 
lenzen in bijna alle sterktes voor eigenlijk 
alle leeftijden.    
● Waarin ben je onderscheidend?
In juist die aparte bril, die bij jou past. Wij, 
Joy, Max en ik zoeken altijd naar dat mon-
tuur qua vorm, kleur, stijl, enz., enz. 
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Uit drukte! Hoe drukker het is hoe meer 
energie ik krijg! Ik kan niet tegen rustige 
dagen.                  
Daar zou ik bijna chagrijnig van worden, als 
ik wist wat chagrijnig betekende. :-)
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Niet! Grapje! We gaan meestal te voet of 
met de fiets naar de zaak. Fijn om terug 
naar huis te lopen of te fietsen. Je komt dan 
helemaal léég thuis, heerlijk gevoel is dat.
● Wat wilde je vroeger worden?
Aannemer. Ik had graag de zaak van ons Pa 
over willen nemen. Aannemer in de Weg- en                      
Waterbouw. Mooi vak. Altijd of vaak buiten. 
Heerlijk. 
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Een hoge leeftijd. :-) Als het even kan dus, 
nog even doorgaan. Misschien wel tot
 m’n 75ste. :-)
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Ik denk mijn vader. Eigen baas vond ik toch 
wel wat. 
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
We zullen steeds meer last krijgen van 
internet, ketens en al die zaken die zeggen 
dat ze een opticien in huis hebben en een 
complete bril voor een habbekrats verkopen.                                             
Mensen laat je niet gek maken, ga naar een 
echte specialist. Je hebt maar één paar ogen 
en daar moet je zuinig op zijn.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Ben eens trots op Weert en straal dat ook 
uit! Wij hebben veel klanten van buiten 
Weert die Weert een leuk, gezellig en com-
pact stadje vinden waar je (bijna) alles kunt 
krijgen (kopen). En Horeca Weert, geef nou 
eens dat kleine Weerter Vlaaitje bij die kop 
koffie! Un echte Wieërter tas koffie € 3,95! 
Succes verzekerd! JaWeert Promotie! 
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www.ericmertensoptiek.nl
(0495) 534 041

fit20 Weert
Tom van Dooren (29), 
eigenaar / personal trainer             

● Wat doet jullie bedrijf?
Je wordt hier fitter, sterker en gezonder in 
slechts 20 minuten per week. Dat klinkt heel 
raar, ik weet het. Maar het is echt zo. Ieder-
een komt sceptisch naar de kennismakings-
training, maar is halverwege al hélemaal om. 
Super om iedereen zo enthousiast te zien! 
● Waarin ben jij onderscheidend?
In meer dingen. Ten eerste train je hier 
maar 20 minuten per week, wat betekent 
dat fit20 ontzettend laagdrempelig is. Daar 
komt bij dat je alleen of in duovorm traint, 
dus je krijgt veel aandacht en je traint veilig 
en verantwoord. Doordat je wekelijks op 
dezelfde dag je afspraak hebt en de personal 
trainer op je wacht, heb je meteen een stok 
achter de deur. Plus dat je dit in ‘normale 
kleding’ kunt doen. Je gaat niet zweten dus 
hoef je ook niet te douchen. Ideaal in te pas-
sen in een drukke (werk)week en daardoor 
ook aantrekkelijk voor het bedrijfsleven. 

● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Leden geven al snel aan dat ze resultaat ha-
len en dat klachten verminderen. Geweldig 
om al dat enthousiasme te zien en te horen. 
Ook via via komt dit bij mij terecht. Daar 
krijg ik energie van. Mooi!
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Voetbalcoaching is mijn uitlaatklep en zorgt 
ervoor dat ik het werk eventjes kan laten 
liggen. En lekker wandelen met mijn vriendin 
en Labradoodle.
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
fit20 Weert groeit hard, het wordt heel 
enthousiast ontvangen. Trots meld ik dan ook 
dat ik op korte termijn een tweede studio ga 
openen. Ik wil zoveel mogelijk mensen fitter, 
sterker en gezonder krijgen. Dit is daar een 
mooie vervolgstap op. 
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Een kennismakingstraining is gratis en vrij-
blijvend te ervaren: weert@fit20.nl. 

www.fit20weert.nl
06 18 50 70 17
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tie, de mobiliteit onvoldoende teruggekeerd, 
waardoor de fysieke zelfredzaamheid ernstig 
in het geding is gekomen en een terugkeer 
naar huis onverstandig is. De patiënt in kwestie 
wordt voor passende zorg verwezen naar een 
verpleeghuis. Overbeek: “Door een nauwkeurige 
telefonische informatieoverdracht naar andere 
zorginstellingen weten we zeker dat informatie 
direct op de juiste plek terecht komt.”

 Tijd voor een bezoekronde aan 
 patiënten op de verschillende 
 verpleegafdelingen in het ziekenhuis. 
Overbeek wijst ons op de twee huiskamers op 
de derde en vierde etage van het ziekenhuis. 
“Een bekend probleem bij voornamelijk oudere 
patiënten is dat ze door een ziekenhuisopname 
verzwakt raken door te weinig beweging en 
sociale prikkels. In de huiselijke omgeving van 
de huiskamer worden patiënten van 70 jaar en 
ouder overdag opgevangen. Patiënten ervaren zo 
een dagstructuur en doen er sociale contacten 
op. Omdat het meer lijkt op het normale leven 
thuis, voelen ze zich minder ‘ziek’. Ze worden 
gestimuleerd om actief te zijn en blijven daar-
door hun mobiliteit houden. Een ander voordeel 
is de gezelligheid, die in de huiskamer vele 
malen groter is dan in een patiëntenkamer, al-
leen al door het contact met andere patiënten. 
Hierdoor voelen de patiënten zich veel positie-
ver, wat hun herstel weer ten goede komt.”

 Samen met de vakgroep Geriatrie is
 er een scholingsuur waarin 
 gezamenlijk geriatrische problemen 
worden doorgelicht. Er wordt een onderwerp 
voorbereid of een gastspreker uitgenodigd. On-
langs was er bijvoorbeeld een notaris die uitleg 

kwam geven over de gang van zaken rondom 
het opstellen van een levenstestament. Voor 
patiënten met dementie is het namelijk belang-
rijk om vroegtijdig attent te worden gemaakt op 
de mogelijkheden van het vastleggen van hun 
wensen. 

 Dr. Overbeek wordt ingeschakeld door
 een arts op de Spoedeisende Hulp, 
 waar een 75-jarige vrouw zich meldt 
die na een nare val fikse rugklachten overhield. 
Uit onderzoek blijkt dat het om een ingezakte 
wervel gaat als gevolg van botontkalking. Na 
overleg wordt besloten de vrouw geriatrische 
revalidatie aan te bieden bij revalidatiecentrum 
Land van Horne.

 Dr. Overbeek wordt gevraagd mee te  
 denken op een van de verpleeg-
 afdelingen waar een oudere man 
is opgenomen met een infectie. Hij kan met 
momenten wat agressief reageren naar zijn 
omgeving. Het onderliggende probleem van 
het veranderde gedrag wordt onderzocht en er 
wordt een benaderingsplan opgesteld. Ook wor-
den wijzigingen aangebracht in zijn dagstruc-
tuur, waardoor zijn gemoedstoestand verbetert.

 MDO-overleg op de Geheugenpoli. 
 Samen met de neuroloog, 
 neuropsycholoog en radioloog worden 
patiënten met dementie, die op de Geheugen-
poli in behandeling zijn besproken. 

 De rapportages worden bijgewerkt. 
 Daarna gaat geriater Overbeek door 
 naar Eindhoven, alwaar hij studenten 
van de Huisartsopleiding lesgeeft over verschil-
lende medische onderwerpen. Dit keer leert hij 
hen over valincidenten. 

 Dokter Overbeek (43) start zijn dag
 in het ziekenhuis met een overleg  
 met collega geriaters en geriatriever-
pleegkundigen. Ze buigen zich over moeilijke 
problemen en wisselen informatie uit over hun 
patiënten. Overbeek: “Bij elke nieuwe opgeno-
men patiënt van 70 jaar en ouder wordt binnen 
24 uur door middel van vragenlijsten gemeten 
of deze kwetsbaar is. Zo zijn alle kwetsbare 
ouderen bij ons in beeld. Voor elke patiënt star-
ten we met een anderhalf uur durend consult 
waarin we de algehele conditie van die per-
soon in kaart brengen: We kijken naar iemands 
lichamelijke conditie, voedingstoestand, maar 
ook naar zijn stemming, zijn mate van zelfred-
zaamheid en zijn sociale netwerk. We hebben 
specifiek ingerichte poli’s op het gebied van 
analyse, vallen en cognitie. Daarnaast denken 
we actief mee binnen de behandeling van opge-
nomen kwetsbare oudere patiënten binnen de 
verschillende afdelingen in het ziekenhuis. We 
werken in een multidisciplinair team. Naast de 
hoofdbehandelaar en het geriatrisch team zijn 
ook de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, 
afdelingsverpleegkundigen, beweegtherapeute, 
transferverpleegkundigen en apotheker onmis-
bare schakels. Er vinden wekelijks multidiscipli-
naire overleggen plaats op alle afdelingen waar 
kwetsbare ouderen zijn opgenomen.”

 Multidisciplinair overleg (MDO)
 longziekten. Samen met de longartsen 
 en onder andere een fysiotherapeut, 
worden kwetsbare patiënten doorgesproken die 
buiten een longaandoening, ook andere klachten 
hebben. Bij een van de patiënten is, ondanks 
intensieve behandeling van zijn luchtweginfec-

Door Maartje Derckx
Weert ‘vergrijst’. Het huidige aantal 75-plussers is 10% en dat percentage zal 
naar verwachting in 2050 bijna verdubbeld zijn. De vraag naar geriatrische 
behandeling is toegenomen. Klinische Geriatrie legt zich toe op kwetsbare 
ouderen met meerdere problemen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een com-
binatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Klinisch geriater Wouter Overbeek studeerde biologie en geneeskunde. 
Tijdens zijn specialisatie werd hij breed opgeleid met stages bij de interne 
geneeskunde, longziekten, cardiologie, neurologie en ouderenpsychiatrie. En 
dat is niet voor niks: Binnen zijn vakgebied is brede kennis noodzakelijk. 
Hij neemt ons mee tijdens een van zijn enerverende werkdagen in het Sint 
Jans Gasthuis.
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Dierspecialist Paul Meevis
Paul Meevis (46), eigenaar

● Wat doet jullie bedrijf?
Wij verkopen (huis)dieren en 
dierbenodigdheden en wij richten aquaria 
in en onderhouden deze bij bedrijven en 
particulieren.
● Waarin ben je onderscheidend?
We hebben een schone nette winkel waar 
klant en huisdier centraal staan en we 
hebben een eigen (gratis) bezorgservice.
● Waar haal je de meeste energie uit op je 
werk?
Als na een werkdag samen met ons team 
de winkel en weer netjes uit ziet en we 
weer veel tevreden klanten hebben kunnen 
helpen.
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Lekker een hapje eten met het gezin of een 
drankje doen met vrienden.
● Wat wilde je vroeger worden?
Zelfstandig ondernemer net als mijn ouders.
● Wat zou je nog willen bereiken in je 
bedrijf?
Sowieso volgend jaar samen met onze 
klanten ons 25-jarig bestaan vieren 
● Wie hebben je het meest geïnspireerd?
Mijn vader en moeder die ook altijd een 
eigen dierenspeciaalzaak hebben gerund en 
mij de kans hebben gegeven dit ook te gaan 
doen.
● Hoe zal je bedrijf veranderen de komende 
10 jaar?
Doordat vanaf 1 juli volgend jaar iedereen 
die bedrijfsmatig huisdieren houdt 
een bewijs van vakbekwaamheid moet 
hebben, denk ik dat wij als vakbekwame 
dierenspeciaalzaak een nog belangrijkere rol 
gaan spelen in het verantwoord houden van 
huisdieren.
Hopelijk voorkomt deze regelgeving de 
verkoop van dieren op o.a. marktplaats en 
beurzen door niet vakbekwame mensen.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Ik nodig iedereen die onze winkel niet kent 
uit om een keer een kijkje te komen nemen.

 
 

www.faunalandpaulmeevis.nl
(0495) 547 519

Prana Personal Training 
Jean-Paul Coenen (45), rechts op foto
Nick Peeters (41) 
beide mede-eigenaar / coach

● Wat doet jullie bedrijf?
‘PRANA’ staat voor energie en levenskracht: 
onmisbare elementen voor iedereen die 
optimaal wil presteren. Plezier, Motivatie en 
Resultaat staan centraal bij onze aanpak. Wij 
bieden onze diensten aan in onze sfeervolle 
studio in Weert en op locatie. Daarnaast 
bieden wij dit aan bij organisaties die 
verantwoordelijkheid nemen op het gebied 
van fysieke belasting, vitaliteit en duurzame 
inzetbaarheid. 
● Waarin zijn jullie onderscheidend?
Binnen onze organisatie staat een persoon-
lijke, mensgerichte aanpak centraal. Iedere 
cliënt krijgt een persoonlijk fitheidsplan dat 
inspeelt op zijn/haar persoonlijke doelen en 
behoeften. Onze locatie biedt mogelijkheden 
voor zowel in- als ontspanning, waar ruimte 
is voor een totaal aanpak op verschillende 
niveaus. Het Prana-team bestaat uit trainers 
met diverse expertises die zorgen voor een 
optimale, individuele begeleiding, zowel off- 
als online via onze Prana-app.
● Waar halen jullie de meeste energie uit op 
je werk? 
Samen procesmatig werken aan een vitale en 
energieke maatschappij.  
● Hoe ontspannen jullie na een drukke dag?
Dit kan van alles zijn: eten, hond uitlaten, 
gamen, film kijken, tuinieren.  
● Wat wilden jullie vroeger worden?
Jean-Paul: Ik heb van mijn hobby mijn be-
roep kunnen maken.
Nick: Allesbehalve sport, dit is 100% omge-
draaid tijdens mijn carrière bij defensie.
● Wat zouden jullie nog willen bereiken in 
jullie bedrijf?
Uitbreiden naar meerdere locaties. Daar-
naast zijn we proactief bezig met duurzame 
inzetbaarheid binnen verschillende organi-
saties.
● Wie heeft jullie het meest geïnspireerd?
Onze grootste inspiratie halen wij uit onze 
cliënten die hun eigen verwachtingen telkens 
overtreffen.
● Hoe zal jullie bedrijf veranderen in de 
komende 10 jaar?
Uitbreidingen van expertises en samenwer-
kingen tussen partijen op wetenschappelijk 
en technologisch vlak gaan een belangrijke 
rol spelen binnen onze dynamische branche. 
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Goed zorgen voor je eigen lichaam is een 
investering, je krijgt er iets voor terug wat 
onbetaalbaar is.
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www.pranapersonaltraining.nl
06 45 61 25 76

IJssalon Florence 
Steff Janssen (28), 
ijsbereider / mede-eigenaar          

● Wat doet jullie bedrijf?
Wij maken iedere dag vers ijs, ijstaarten, ijs-
coupes en nog veel meer om mee te nemen 
of om bij ons in de zaak van te genieten.

● Waarin ben jij onderscheidend?
Omdat ik als kok en banketbakker heb 
gewerkt, heb ik een brede basis die ik ge-
bruik in de ijskeuken bij het maken van ons 
heerlijke ijs, maar ook voor chocoladewerk, 
sauzen, gebak en zelfgemaakte decoraties 
voor coupes.

● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
Ik kook graag thuis. Dus lekker eten met 
mijn vriendin, voetbal kijken met vrienden 
en natuurlijk een stukje toeren in mijn Alfa 
Romeo.

● Wat wilde je vroeger worden?
Ik wist dat ik iets met eten wou doen maar 
twijfelde tussen kok en banketbakker. 
Uiteindelijk toch de koksopleiding gekozen 
en afgerond. Bij verschillende restaurants 
gewerkt, vervolgens toch ook nog voor ban-
ketbakker gaan leren.
● Wat zou je nog meer willen bereiken in je 
bedrijf?
Ik vind het leuk om aan wedstrijden mee te 
doen en te concurreren met andere ijsberei-
ders. Ik hoop in de toekomst nog vaker in de 
prijzen te mogen vallen.
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Ja, dat zijn natuurlijk mijn ouders. Zij run-
nen de zaak al 35 jaar en hebben het zelf 
met hard werken opgebouwd en zijn Neder-
lands’ meest bekroonde ijssalon. Daar heb ik 
veel respect voor.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de ko-
mende 10 jaar?
Ik zal meer op de voorgrond gaan treden 
in de zaak en langzamerhand het spreek-
woordelijke stokje gaan overnemen. Ik zelf 
hoop hierbij dat er niet veel verandert. Ik 
wil dezelfde constante, topkwaliteit blijven 
leveren zoals onze klanten gewend zijn van 
ons en uiteindelijk mijn eigen draai eraan 
geven.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
Dat wij gebruik maken van de beste ingredi-
enten die er te krijgen zijn, zo importeren 
wij zelf onze hazelnoten en hazelnootpasta’s 
uit de Piemonte (Italië). En dat proef je!

 

www.ijssalonflorence.nl
(0495) 626 178
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watzoujijdoenmet

Badkamer - Slaapkamer - Wonen

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

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

Vivi, Daniëlle, Ria, Marianne

Kerkstraat 78, Nederweert
www.bath-living.com

bedrijfinbeeld

Nieuw! 
Vandyck 
Kids collectie

WEBWINKEL
www.bath-living.com

WINKEL
Kerkstraat 78
Nederweert

Badjassen
dames & 

heren



Nefratech EDM Center  
Frank Lenaers (54), eigenaar (rechts op foto)
Sven Stoffelen (41), bedrijfsleider                                   

● Wat doet jullie bedrijf?
Draad- en zinkvonken van alle stroom geleidende materialen
● Waarin ben jij onderscheidend?
Nefratech onderscheidt zich t.o.v. de concurrentie door voorop te lopen 
wat betreft de mogelijkheden op het gebied van draadvonken. Denk 
hierbij aan meer-assig simultaan draadvonkwerk, zeer groot bereik wat 
machines betreft, zodat we (bijna) alle afmetingen aankunnen, kwali-
teit leveren en snelle levertijden hanteren. 
● Waar haal je de meeste energie uit op je werk?
FL: Om samen met het team een oplossing te vinden voor de steeds 
moeilijker wordende producten, vooral in de hightech business. 
SS: De juiste balans tussen werken aan de organisatie (projecten opzet-
ten, klanten en werk binnenhalen) werken aan de juiste flow op de 
werkvloer (mensen, planning en kwaliteit).
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
FL: Bij mooi weer een stuk motorrijden. Anders een wandeling maken
(al dan niet met een pitstop bij De SooS te Weert).
SS: Lekker een stuk naar huis fietsen, muziek aan en hoofd leegmaken.
● Wat wilde je vroeger worden?
FL: Daar ben ik nooit mee bezig geweest. Ik heb altijd gedaan wat ik 
leuk vond op het gebied van werk.
SS: Luchtverkeersleider (geen idee waarom).
● Wat zou je nog willen bereiken in je bedrijf?
FL: Landelijk de grootste worden op het gebied van draadvonken. We 
zijn al een behoorlijke onderneming op dit gebied met 11 machines 
in allerlei afmetingen, maar je blijft ondernemer, en wil toch altijd 
vooruit.
SS: Goede onderstroom aan werk om hiermee Nefratech te kunnen 
uitbreiden en specifiekere markten te gaan bedienen.
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
FL: De meeste inspiratie heb ik altijd gehaald uit mensen die zeggen dat 
iets niet kan, of niet haalbaar is. Soms ga je wel eens op je bek, maar 
daar leer je alleen maar van.
SS: Het is niet zozeer ‘iemand’. Ik heb altijd geluk gehad dat ik mijn 
werk heb kunnen uitbreiden door nieuwe uitdagingen aan te gaan. Heb 
hierdoor een zeer breed werkbereik (praktisch en theoretisch).
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de komende 10 jaar?
FL: Ik zou heel graag zien dat Nefratech EDM Center zelfstandig kan 
draaien, zonder dat ikzelf aanwezig ben. Ik denk dat het team onder 
leiding van Sven, dit over een tijd ook wel moet kunnen.
SS: We gaan ons bedrijf sterker maken door ons mede te gaan richten 
op langer lopende projecten. Daarnaast focussen op soortgelijkende 
nieuwe technieken binnen ons bedrijf om hiermee uit te breiden. 
● Tot slot, wat wil je nog delen?
FL: Geloof in jezelf, en geeft niet te snel op!
SS: Zoek uitdagingen om jezelf te verbeteren!

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

www.nefratech.nl
(0495) 452 004

www.keukenstudioopmaat.nl
(0495) 745 640

Keukenstudio Op Maat
Marco Vandewal (38), directeur (links op foto)
Ralph Steijvers (33), in- en verkoop (allround medewerker)

● Wat doet jullie bedrijf?
MV: Wij ontwerpen en realiseren keukens en interieurs ‘op maat’.
RS: Met ons mooie ‘Op Maat’-concept is alles mogelijk. Ieder willekeurig 
model, materiaal, kleur, enz. Samen met de klant kijken we naar de 
mogelijkheden.
● Waarin ben jij onderscheidend?
MV: Wij streven naar een persoonlijk en uniek ontwerp. Naast 
begeleiding op kleur en materiaal proberen we de functionaliteit te 
optimaliseren. We denken mee op het gebied van ergonomie met ons 
maatwerk.
RS: Wij adviseren zonder het gevoel van gedwongen verkoop.

 
● Waar haal je de meeste energie uit op je werk?
MV: Uit veel fijne persoonlijke gesprekken. Als het eindresultaat goed is 
en mensen tevreden zijn, haal ik daar energie uit.
RS: Als klanten ons persoonlijk bedanken en/of een mooie beoordeling 
geven op social media.
● Hoe ontspan je je na een drukke dag?
MV: Als ik thuiskom kan ik genieten van de verhalen van mijn twee 
kinderen en mijn vrouw. Heerlijk om de dag door te nemen onder het 
eten, dat is ontspannen.
Natuurlijk is een stuk hardlopen fijn om af te schakelen.
RS: Lekker eten met mijn vriendin en plannen maken om het bedrijf te 
laten groeien. Lekker samen wandelen en dan samen op de bank met 
een drankje.
● Wat wilde je vroeger worden?
MV: Tja, dat waren veel dingen! Van vrachtwagenchauffeur tot politie, 
van voetballer tot wedstrijdzwemmer. Uiteindelijk ben ik tevreden met 
wat ik nu ben!
RS: Ik wilde na mijn middelbare school graag naar de grafische sector. 
Toen ik klein was wilde ik, net als mijn opa, graag op het land werken. 
Nu ben ik alsnog ‘keukenboer’, haha.
● Wat zou je nog willen bereiken in je bedrijf?
MV: Ik zou graag een begrip in Weert willen zijn. Dat als mensen aan 
een keuken denken, dat ze dan meteen aan ons denken. We willen 
graag groeien maar wel zo dat het een echt persoonlijk bedrijf blijft.
RS: We hopen het plan om compagnons te worden te realiseren.
● Wie heeft je het meest geïnspireerd?
MV: Mijn eerste werkgever. Het bedrijf waar ik vanuit mijn stage 
gebleven was, werkte met hetzelfde concept dat wij nu hebben, 
natuurlijk met aanpassingen naar de tijd van nu.
RS: Dat geldt voor mij ook. Ik denk vaak terug aan hun manier van 
werken. Daar haal ik mijn motivatie uit.
● Hoe zal je bedrijf veranderen in de komende 10 jaar?
MV: Met de tijd meegaan en alert zijn op noviteiten. Steeds meer 
werken aan beleving.
RS: Een uitbreiding van filialen met ons concept zou mooi zijn.
● Tot slot, wat wil je nog delen?
MV: Voel je welkom in onze winkel. We werken voor ieder budget 
naar een mooi en functioneel resultaat. Dus graag tot ziens aan de 
Roermondsweg 91.
RS: Maatwerk hoeft niet duur te zijn. Laat jezelf overtuigen. 
En .. de koffie staat klaar. 

 

Hubo DUIJTS
Kerkstraat 16
6031 CH Nederweert
Telefoon (0495) 626309

www.huboduijts.nl

Op maat
gemaakte
schuifkasten en 
inloopkasten

De hele maand
november
bij aankoop van een
schuif- of inloopkast

GRATIS
montage

VOOR VERSTERKING 
VAN ONS TEAM ZIJN WIJ 

OP ZOEK NAAR EEN 
1E AUTOTECHNICUS

IK GA GENIETEN VAN 
MIJN PENSIOEN

Voor meer 
informatie over de 

vacature zie onze website of 
neem contact op met Caroline 

van Nieuwenhoven.

WIL JIJ DEZE KANJER
VERVANGEN?

Eind 12B |  6034 SN Nederweert-Eind  |  T (0495) 63 14 62

WWW.VAKGARAGEVANNIEUWENHOVEN.NL

BEDRIJFSNAAMBEDRIJFSNAAMVAN NIEUWENHOVEN
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Is uw eigen risico ook (bijna) op? 
Dan is een nieuw kunstgebit 
misschien wel een goed idee!

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

Elk jaar in januari spreken we patiënten die niet wisten dat als ze een 
paar maanden eerder hadden gebeld voor een nieuw kunstgebit het 
€ 385,- goedkoper was geweest. En dat is jammer! Daarom geven we 
graag uitleg over de kosten en het eigen risico.
Eigen risico, eigen bijdrage, hoe zit het ook alweer?

Eigen risico
Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen 
risico van € 385,- zowel in 2019 als in 2020. Dat betekent dat je de 
eerste € 385,- die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas 
daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. 

Eigen bijdrage
Naast het eigen risico kun je ook te maken krijgen met een eigen 
bijdrage voor sommige zorg. Dit betekent dat je voor bepaalde zorg 
standaard een bepaald bedrag of percentage van de zorgkosten zelf 
moet (bij)betalen, ongeacht of je nog eigen risico over hebt. Voor 
een gewoon kunstgebit boven en onder geldt een eigen bijdrage van 
25%. Heeft u onder implantaten en boven niet? Dan geldt er een eigen 
bijdrage van 17%.

En wat kost een nieuw kunstgebit dan? 
Een kunstgebit boven en onder, zonder implantaten kost ongeveer 
€ 290,- aan eigen bijdrage, elke zorgverzekering hanteert andere 
tarieven dus er kan een paar euro verschil in zitten. Heeft u implantaten 
in de onderkaak en boven geen? Dan kost een nieuw kunstgebit voor u 
gemiddeld € 380,- aan eigen bijdrage.

Dus stel dat uw eigen risico voor dit jaar op is en u heeft een nieuw 
kunstgebit nodig, dan is het misschien verstandig om nu een afspraak te 
maken. Volgend jaar betaalt u in januari weer € 385,- aan eigen risico 
en dat komt bij het bedrag van de eigen bijdrage, dat is toch een flink 
bedrag dat u dan bespaart. 

Een kunstgebit zit in de basisverzekering en wordt dus ook altijd voor 
minimaal 75% vergoed, ongeacht of u aanvullend verzekerd bent of 
niet. Wij hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars, waardoor 
u de zekerheid heeft dat u ook nooit meer betaalt dan is afgesproken.

Wilt u eerst advies voor u een beslissing neemt? Dat kan! Advies is bij 
ons altijd gratis, want goed advies moet voor iedereen mogelijk zijn. 
Bel ons dan plannen wij een afspraak in.

Bron: Consumentenbond



Fijn wonen betekent voor een 
gemeente: goed plannen
Wendy: “Als gemeente kijken wij veel vooruit. 
Dat wil niet zeggen dat wij de realiteit uit het 
oog verliezen. Goed woonbeleid voeren betekent 
zorgvuldig plannen en rekening houden met ver-
schillende belangen. Tegenwoordig veranderen 
woonbehoeften sneller dan 20 of zelfs 10 jaar 
geleden. Zo hadden we in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw niet verwacht dat wij per huis-
houden twee auto’s zouden hebben. Nu zien wij 
in oudere wijken overvolle straten die het veilig-
heidsgevoel niet bevorderen. De verwachting is 
ook dat het aantal inwoners, door de vergrijzing, 
op termijn weer afneemt. Bij herstructurering 
moeten wij hiermee al rekening houden. Daar-
naast zijn oudere woningen niet energiezuinig. 
Als gemeente willen we wél slagen in onze mis-
sie 'energieneutrale gemeente' in 2040. Verduur-
zamen van woningen is als aandachtspunt in het 
woonbeleid opgenomen.”

Uitdagingen
De wethouder gaat verder: “De huidige en de 
toekomstige woonbehoeften zijn vaak tegenstrij-
dig en echte uitdagingen. Dat geldt ook voor ver-
ouderde wijken zoals Keent en Moesel in Weert-
Zuid. Deze wijken worden in samenspraak met de 
bewoners heringericht. Dat gaat gepaard met de 
vervanging van de riolering en de afkoppeling van 
het hemelwater. Ook worden straten ‘vergroend’ 
(meer bomen) en we kijken naar oplossingen voor 
het parkeren. Een grote opgave is de toekomst 
van 650 portiek-etagewoningen zonder lift in 
Keent en Moesel. Hoe maken we deze woningen 
geschikt voor de toekomst en energiezuinig? Dat 
is een uitdaging waar wij als gemeente, samen 
met de Provincie Limburg en Wonen Limburg ja-
renlang mee bezig zijn. Samen met woningcor-
poraties staan wij voor de maatschappelijke uit-
daging om te voorzien in voldoende betaalbare 
en levensloopbestendige huurwoningen. Als voor-
beeld: op het aanbod van één huurwoning komen 
tot wel 500 reacties binnen en de wachttijd be-
draagt minimaal 2½ jaar. Hoe kunnen we dat te-
kort terugdringen zonder dat we over 20 jaar met 
leegstand te maken krijgen?”

Nieuwe woonbehoeften
“In 2018 is, samen met de Midden-Limburgse ge-
meenten, een woningmarktonderzoek gehouden. 
De resultaten zijn verwerkt in de nieuwe Struc-
tuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 t/m 2021. 
Hierin zijn concrete afspraken vastgelegd gericht 
op de verwachte woonbehoefte tot 2030. Uit dit 
onderzoek blijkt dat Weert en Roermond qua be-
volking groeien terwijl de kleinere gemeenten 

krimpen. Vanwege de gezinsverdunning blijft de 
vraag naar woningen vooralsnog groeien, ook in 
gemeenten met een krimpende bevolking. Dit 
komt door de sterke toename van het aantal één- 
en tweepersoonshuishoudens en de behoefte aan 
woon-zorgcombinaties als gevolg van de vergrij-
zing. Die vraag zal op den duur weer afnemen. 
Wat doen wij dan met deze woningen als de top 
van het aantal huishoudens is bereikt? We willen 
niet voor toekomstige leegstand bouwen. Daar-
om kijken we naar alternatieven. Wonen Limburg 
heeft enkele jaren geleden tijdelijke woningen 
gebouwd. Leegstaande winkel- en kantoorpanden 
in het centrum worden naar woningen getrans-
formeerd. Kijk naar het voormalige UWV-gebouw 
aan de Emmasingel en het oude Rabobankgebouw 
aan de Wilhelminasingel. Bijkomend voordeel is 
dat jongere kopers/huurders het centrum direct 
verlevendigen. Dat is ook een doelstelling van de 
gemeente. Verder let de gemeente bij nieuw-
bouwinitiatieven op een gezonde wijksamenstel-
ling. Dus jong en oud, gezinnen, alleenstaanden, 
starters allemaal vertegenwoordigd in één wijk. 
Hierdoor worden wijken levendig en voelt ieder-
een zich er thuis.”

Starterslening en duo-huur
Een ander punt is de beschikbaarheid van star-
terswoningen in de huur- en koopsector. De ge-
meente heeft geen invloed op het beleid ten 
aanzien van hypotheken en bepalingen die door 
de centrale overheid worden vastgelegd. Maar 
binnen die kaders is nog veel mogelijk. Zo zijn er 
voor starters op de koopmarkt nog steeds ‘star-
tersleningen’. Relatief gezien worden in de ge-

Als je aan ‘woonbeleid’ denkt, krijg je bijna automatisch beelden van nieuwbouwwijken. We gingen in 
gesprek met wethouder Wendy van Eijk (portefeuille Wonen, Ruimtelijke Ordering, Vergunningen, Toezicht 
en Handhaving en Financiën) om te horen wat er allemaal komt kijken bij woonbeleid.
“Het begrip woonbeleid omvat zoveel meer dan alleen nieuwbouw”, vertelt Wendy tijdens een mooie 
herfstdag in het stadhuis. Een van de onderwerpen die aan de orde komen, is de ‘overspannen’ huizenmarkt 
in zowel de koop- als de huursector. Hoe anders was het een aantal jaren geleden toen de huizen soms 
jarenlang te koop stonden? En hoe gaat de gemeente Weert daar vandaag en morgen mee om? 

inbedrijf

Joke van der Mast

meente Weert zelfs de meeste startersleningen 
verstrekt ten opzichte van andere deelnemende 
gemeenten in Limburg. Wat betreft de huursec-
tor zorgt de gemeente voor nieuw aanbod bij 
nieuwbouwprojecten. In het plan Werthaboule-
vard zijn 75 sociale huurappartementen opgeno-
men. Er worden ook appartementen in de vrije 
huursector aangeboden en biedt Wonen Limburg 
‘duo-huur’ aan. Wat is dat? Wendy van Eijk: “Als 
mantelzorger kun je in aanmerking komen voor 
de huur van twee naast elkaar gelegen apparte-
menten. Komt het tweede appartement vrij dan 
mag jíj er wel blijven wonen. Zo vullen wij de 
maatschappelijke vraag in naar de combinatie 
van wonen en zorg. De zorgappartementen die 
vrijkomen worden dan opnieuw verhuurd aan bij-
voorbeeld starters of doorstromers.”

‘Wonen’ betekent goed grondbeleid 
Wonen is méér dan huizen, straten, wijken en een 
centrum. Een wijk, dorp of stad moet goed be-
reikbaar zijn dus kijkt de gemeente ook naar de 
infrastructuur. Maar wegen aanleggen kost grond. 
Daarnaast bestaat er tegenwoordig bij inwoners 
meer behoefte aan groen en recreatie. Nieuw is 
dat er tegenwoordig ruimte nodig is om energie op 
te wekken en de gevolgen van de klimaatverande-
ring op te vangen. Daarom moet de gemeente ook 
ruimte bieden voor windmolens en zonneweides, 
wateropvang en warmte-koudeopslag. 

Kortom: bij wonen komt héél veel kijken. Een 
hele uitdaging voor een gemeente.
“Voor mijzelf als wethouder een hele mooie en 
ook leuke uitdaging”, besluit Wendy van Eijk.

Wethouder Wendy van Eijk: 
‘Woonbeleid omvat meer dan huizen bouwen’ 

foto: Marlies Laenen
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Profielen brengen stoffen in bewegingProfielen brengen stoffen in beweging

Om optimaal tot rust te komen is het belangrijk 
dat je niet te veel afgeleid wordt door 
verschillende kleuren. Kies daarom voor één 
tint en combineer materialen met verschillende 
structuren in een zelfde tint. Door het gebruik 
van grote tegels, zowel op de vloer als op de 
wand creëer je een ruimtelijke sfeer. Zelfs 
in een kleine badkamer. Een regendouche mag 
niet ontbreken; de ervaring alsof je onder een 
zachte (warme) regenbui staat. Met nisjes kan je 
stijlvol extra ruimte aan je badkamer toevoegen. 
Naast het voordeel dat de nissen super handig 
zijn om spullen in kwijt te 
kunnen, is het ook qua styling 
een hot item. Plaats hierin een 
leuke accessoire en je badkamer 
krijgt net dat beetje extra 
sfeer! Maak het compleet met 
dikke, zachte handdoeken en 
badjassen!

Creëer je eigen 
wellness-ruimte

Vierkant, vlak of rond; voor het ophangen van je gordijnen zijn er 
tegenwoordig diverse systemen voor wand- of plafondmontage met 
moderne oppervlakken als gematteerd of verchroomd edelstaal of 
aluminium. Er zijn verschillende plooien mogelijk; een enkele, een 
dubbele, een dubbele retourplooi, zeilringen of een wave-plooi. Het 
meest stugge gordijn hangt mooi met een wave-plooi. Een uitgekiend 
systeem van runners, gordijnband en -haakjes zijn de basis voor een 
perfect vallend gordijn. De wave is een combinatie van runners die door 
middel van koordjes op vaste afstand met elkaar verbonden zijn. Het 
gordijn hangt in golfvorm onder de rail. De glijders blijven verborgen 
in de profielen en laten de gordijnen zacht en licht bewegen; ook over 
grote spanwijdtes en op maat gemaakte bochten. 

Last van koude voeten en een vochtige woning? Dan is het belangrijk om je 
woning te isoleren zodat je minder kostbare warmte verliest. Een huis met goede 
isolatie is vele malen comfortabeler dan een woning waar de kamertemperatuur 
snel verandert.  Hoe beter je je woning isoleert, hoe minder warmte je verliest 
langs het dak, de vloer, de buitenmuren en vensters. Is de woning niet geïsoleerd, 
dan bestaat de kans dat de warme binnenlucht gaat condenseren. Het gevolg?  
Vochtige wanden. Door vocht in wanden en kruipruimtes  ontstaan schimmels 
en huisstofmijten. Het zijn deze beestjes die allergische stoffen (allergenen) 
verspreiden. Dit vormt een risico voor de gezondheid van de bewoners. Goede 
isolatie betekent dus niet alleen een aanzienlijk lagere energierekening maar 
ook een gezonder leefklimaat.

Zorg dat je er warmpjes bij zitZorg dat je er warmpjes bij zit

woonweetjes

Van inspiratie tot genieten: 
ontdek het comfort van baderie 

Baderie Snijders  Moesdijk 22, Weert - 0495 532 169  baderie.nl

Uw nieuwe badkamer moet er fantastisch uitzien 
én elke dag weer heerlijk comfortabel zijn in 
gebruik. Daarom besteden we bij Baderie precies 
evenveel aandacht aan de uitstraling als aan de 
functionaliteit. Slim kan heel mooi zijn en mooi 
heel doordacht. Dat voelt u direct wanneer u een 
badkamer van Baderie binnenstapt.

Kom langs 
voor advies en 

inspiratie!
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Baderie Snijders  Moesdijk 22, Weert - 0495 532 169  baderie.nl

Uw nieuwe badkamer moet er fantastisch uitzien 
én elke dag weer heerlijk comfortabel zijn in 
gebruik. Daarom besteden we bij Baderie precies 
evenveel aandacht aan de uitstraling als aan de 
functionaliteit. Slim kan heel mooi zijn en mooi 
heel doordacht. Dat voelt u direct wanneer u een 
badkamer van Baderie binnenstapt.

Kom langs 
voor advies en 

inspiratie!

 www.snijders-installatie.nl   |   info@snijders-installatie.nl 

Spouwmuurisolatie: “Comfortabel in je huis én in je portemonnee!”

Hans van Wilgenburg • 06-12 99 54 47 • www.hansvanwilgenburg.nl

Daarom (na-)isoleren:
Besparing op gasverbruik

Thermisch Comfort
Geluiddempend

Brandveilig en vochtwerend
Waardestijging woning

 Nu € 25,- korting bij 
de isolatie van uw woning!
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werd het; wat als ik nou eens dat koraal weg gum 
en er een andere vis plak? En voilà een nieuwe 
carrière is geboren. Dit is heel ver gegaan; van 
een Balinese nachtwacht tot mezelf in lilliputter-
land met mini-me’s.”

“Als je gaat duiken, gaat er een wereld voor 
je open”, vervolgt Dray. “71% van de wereld is 
water. Dat betekent dat wanneer je nooit gedo-
ken of gesnorkeld hebt, er een wereld voor je 
klaarligt met onvoorstelbare creaturen. De on-
derwaterwereld hier is geweldig dus niemand 
komt teleurgesteld terug. Niet alleen de natuur 
onderwater is fantastisch maar ook het gevoel 
van gewichtloos zijn. De enige andere plaats is 
de ruimte.” Bij het leren duiken staat veiligheid 
bovenaan. Dray heeft zich bij het duiken nog 
nooit bang gevoeld zegt hij; “Ik heb letterlijk 
duizenden haaien onder water ontmoet. Ik ben 
bang voor een vreemde hond, maar niet voor een 
haai. Ik heb op dit moment zo’n achtduizend dui-
ken op de teller staan. Als je gaat duiken moet 
je een goede duikschool uitzoeken. Kom je naar 
Bali, dan kom je naar ons. Wij zijn de beste!”, 
lacht Dray enthousiast.

Helemaal ondersteboven
Eén keer heeft Dray de dood serieus in de ogen 
gekeken. Dit was niet onder water. Hij vertelt 
over dit avontuur van toen hij op weg was naar 
een duikexamen in Singapore; “Samen met mijn 
vriend Jeroen namen we de nachttrein. De dagen 
ervoor veel gedoken en ‘s nachts gefeest dus we 
waren oververmoeid. Op mijn weg naar de wc 
ben ik ‘s nachts uit de schommelende trein geval-
len. Ik hing ondersteboven in de struiken. Aan de 
achterkant van mijn been voelde ik een gat waar 
ik mijn hand in kon steken. Ik voelde mijn bot. 
Niet goed dus. Ik zag geen licht en er was alleen 
maar jungle om me heen. Ik dacht dit was het 
dan. Ik sloot mijn ogen en dacht dat ik dood zou 
gaan. Na drie uur bewusteloosheid werd ik weer 
wakker en lukte het om me omhoog richting rails 
te hijsen. Uiteindelijk werd ik opgemerkt. Om 
een (heel) lang verhaal kort te maken; ik werd 
naar het Universiteitsziekenhuis van Kota Baru 
gebracht. Ondertussen was Jeroen natuurlijk in 
paniek in de trein omdat ik verdwenen was. Via 

de ambassade van Singapore kreeg hij het ver-
lossende telefoontje dat ik was gevonden maar 
dat mijn been eraf was. In het ziekenhuis werd 
mijn been geopereerd en mocht ik een week la-
ter naar Nederland vliegen. Na twee maanden 
was de wond eindelijk dicht en mocht ik terug 
naar Maleisië. Weer met de trein (niet geslapen 
dit keer) en alsnog mijn examen gehaald. Vanaf 
die tijd heb ik duiklessen gegeven”, lacht Dray.

Vrienden voor het leven
De persoon Dray van Beeck (heet officieel André, 
dit werd Dré en in het buitenland uiteindelijk 
Dray) kwam weliswaar 58 jaar geleden ter we-
reld (in Eindhoven maar verhuisde na een half 
jaar naar Weert) maar werd naar eigen zeggen 
pas écht geboren tijdens zijn tweede jaar HAVO 
op het Bisschoppelijk College. Dray: “Dat jaar 
bleef ik zitten en hierna is mijn leven gigantisch 
veranderd. Ik zat in een klas die geen leraar ooit 
wilde hebben. Als leraar kan ik nu wel zeggen 
dat we een nachtmerrie waren. Hier raakte ik 
bevriend met Koen Schoots en Huub van Luyt. 
Zij hebben een grote invloed gehad; muziek, 
meisjes, levenswijze. Zonder die twee zou mijn 
leven er zo veel anders uit hebben gezien en 

wegvanhier

weet ik zeker dat ik nu niet op Bali zou zitten. 
Bedankt jongens! In de tweede maal HAVO 2 
werd Pierre Rooymans mijn buurman in de klas. 
We hebben nog steeds dagelijks contact. Door 
hem leerde ik Jos van Oirschot en Jeroen van 
Vlierden kennen. We zijn tot nu toe nog steeds 
beste vrienden. In die tijd ontmoette ik ook Bar-
bara Branderhorst waar ik nog wekelijks mee 
chat. Toch weer een voordeel van deze moderne 
tijd. Desondanks prijs ik me gelukkig dat mijn 
jeugd zich afspeelde in de jaren ’70 en ’80. Je 
realiseert het je niet zo in die tijd zelf, maar 
achteraf gezien ben ik blij niet in de huidige mo-
derne tijd te zijn opgegroeid. Als vrienden zagen 
we elkaar veel en ondernamen we veel samen; 
je moest jezelf vermaken op zomeravonden in 
een weiland met een gitaar. Monopoly spelen 
met jeugdvriend Koen Schoots, klassefuiven, 
fietsen naar Zeeland, muziek luisteren en op 
stap naar de Oelemarkt en ’t Ingelke. Het was 
een geweldige tijd in Weert met vrienden voor 
het leven”, sluit Dray ons gesprek af. 

Kijk voor de onderwaterfoto’s en creatieve 
bewerkingen van Dray van Beeck op 
www.aqualifephotos.com

Van onderwijs naar onderwater
Een duikcursus tijdens een vakantie op Maleisië 
in 1996 was life-changing voor de toen 35-jarige 
Dray van Beeck uit Weert. In die tijd stond hij 
nog voor de klas van het ITO individueel Tech-
nisch Onderwijs in Oosterhout. Dray: “Ik werkte 
als leraar handvaardigheid maar dat werd op het 
eind heel stressvol. Leerlingen raakten meer en 
meer gedemotiveerd; in plaats van lesgeven was 
het meer politie spelen.” Door hervormingen in 
het onderwijs kwam Dray op straat te staan. In 
de vier jaar daarna kon hij als invaller aan de 
slag maar dat was hard en slopend. Op vakantie 
in Maleisië leerde hij duiken en was meteen ver-
kocht. Dray: “Dit was in de tijd dat ik er meer 
dan genoeg van had om leraar in Nederland te 
zijn. Ik zag mijn duikleraar onder een palmboom 
zitten met een kopje koffie, een sigaretje en een 
krantje en ik dacht: ‘Dit is mijn leven’.” 
Een jaar later verkocht Dray zijn huis, nam ont-
slag en vertrok naar Maleisië. “Ik heb dit nooit 
betreurd”, aldus Dray, “wie wil er nou niet op 
een bountyeiland leven met ’s avonds kampvuur 
en gitaren?”

Een slag in de rondte
In Perhentian Islands Maleisië begon Dray als 
dive master en vervolgens duikleraar. Daar ont-
moette hij ook zijn vrouw Karin. Zij werkte als 
instructeur voor de concurrent. Samen werkten 
ze vervolgens bij duikscholen op de mooiste plek-
ken van de wereld; in 2000 gingen ze naar Phi 
Phi Island in Thailand. Hier stapten ze samen in 
het huwelijksbootje. Nog vóór de tsunami ver-
trokken ze naar Boracay in de Filipijnen. Dat was 
niet zo geweldig dus na drie maanden hielden ze 
het daar voor gezien. Egypte beviel beter en hier 
werkten ze acht-en-een-half jaar op duiksafari-
boten. Dit was zes dagen werken en één nacht 
thuis. Dray: “We misten het groen dus keken we 
uit naar een andere baan. We gingen als mana-
gers aan de slag op de Gili eilanden, Lombok, 
Indonesië. Toen we een jaar daar waren kregen 
we een aanbod om hier in Pemuteran, Bali een 
duikschool te managen. Dat was zes-en-een-half 
jaar geleden. Wanneer er geen aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen of tsunami’s komen, blijven 
we hier en gaan we hier over negen jaar met een 
klein pensioentje van de rust genieten. Misschien 

Hij prijst zich gelukkig te zijn opgegroeid in de jaren ‘70 en ‘80. Was een nachtmerrie 
voor zijn leraren op het Bisschoppelijk College (zegt ie zelf). Stond voor de klas 
als docent handvaardigheid. Werd duikleraar in Maleisië. Reisde de halve wereld 
over, is onderwater-fotograaf en noemt zichzelf digitaal manipulator. Dacht dat 
zijn laatste uur geslagen had in een jungle op weg naar Singapore. Samen met zijn 
vrouw runt hij twee duikscholen op Bali. En nee, Dray van Beeck (58) komt nooit 
meer terug naar Nederland.

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

eindelijk weer eens schilderen. O, en een boek 
schrijven. Een novelle waar ik al aan begonnen 
ben maar geen tijd voor heb. Maar dat ligt nog 
ver in de toekomst. Eerst leven, duiken, fotogra-
feren en digitale kunst maken. Al met al; genie-
ten”, zegt Dray. 

Creatieve duizendpoot
Als hobby-fotograaf had Dray een goede camera 
en maakte hij al veel foto’s. Samengevoegd met 
zijn passie duiken ontstond er een nieuwe lief-
hebberij; onderwaterfotografie. Dray: “Dit open-
de een heel geheel nieuwe wereld voor mij. Al 
vanaf de eerste foto’s bleek dat ik aanleg had om 
het onderwater-leven vast te leggen. Op aandrin-
gen van Karin kocht ik een professionele camera 
en de foto’s werden nog mooier. Dit leidde weer 
tot artikelen voor duikbladen, promoties, school-
boeken en fotowedstrijden. In die tijd waren er 
nog niet veel onderwater-fotografen dus ik won 
veel prijzen”, vertelt Dray niet zonder trots.

Onderwater creaties
Door zijn expertise op het gebied van onderwa-
terfotografie kwamen steeds vaker andere men-
sen naar Dray toe met vragen. Dat deed hem be-
sluiten om workshops te gaan geven. Van het een 
kwam het ander en een boekje was geboren; to 
the point hulp bij onderwaterfotografie voor be-
ginners en gevorderden; ‘The Diving Photograp-
her’. Dray: “Het was mijn voornemen om voor 
mijn 50ste een boek uit te brengen en dat is ge-
lukt.” Wie de facebook-pagina van Dray opzoekt 
komt daar ook allerlei fantasierijke, bewerkte 
foto’s tegen; weer een andere hobby en passie 
van deze creatieveling. Hij noemt zich geen il-
lustrator maar liever gebruikt hij de term ‘digi-
taal manipulator’. Dray: “In het begin heb ik mijn 
foto’s bewerkt met photoshop. Iets meer kleur, 
iets meer contrast. Van wat puntjes wegwerken 

Dray van Beeck in Pemuteran – Bali:   ‘Ik dacht dat ik dood zou gaan’

Liever een haai dan een 
vreemde hond

Karin en Dray.
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Voor zowel de particuliere markt (in Keenterhart) 
maar ook voor bedrijven als SJG, Land van Horne 
en Bosch, verzorg ik cursussen om eetpatroon en 
leefstijl te verbeteren waardoor mensen lekkerder 
in hun vel komen te zitten. In acht lessen wordt 
een boek, in combinatie met een werkboek, door-
lopen en leren cursisten te werken met ‘De Regel 
van 3’ (hoeveel je mag eten; keuzes maken de cur-
sisten zelf!) en ‘De 7 Afspraken’ (leefstijlregels). 
In een van mijn boeken staat zelfs een recensie 
van het Voedingscentrum, waar ik trots op ben. 
Mijn succesvolle methode wordt dus ook door het 
Voedingscentrum erkend.

Ik heb ontzettend leuk werk omdat ik cursisten 
mag begeleiden, informeren en motiveren. En 
ja, het is toch ontzettend leuk als iemand in een 
kledingmaatje kleiner past, minder last heeft van 
zijn knieën of minder medicijnen kan gebruiken 
tegen hoge bloeddruk of suikerziekte! 

Mijn doel is cursisten inzicht te geven in hun ge-
drag en gewoontes, bewegen en sporten en na-
tuurlijk voeding. Zo kunnen ze weloverwogen keu-
zes maken om hun doel te bereiken. Het gaat om 

een gedragsverandering die wordt aangeleerd en 
daarna wordt vastgehouden.

Het is supermooi om van cursisten feedback te 
krijgen over hoe ze veranderen. Men krijgt meer 
zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Men-
sen worden: 'een betere versie van zichzelf'. Daar 
word ik ook blij van!

Zou jij dat ook dit willen?
Maak dan een mooie start en kijk op 
www.fitenslank.nl of bel (0495) 593 760.

Oh ja! Wat ik belangrijk vind, is dat ik door mijn 
werk zelf groei en meer mensenkennis en zelfin-
zicht heb gekregen. Als ‘oud’-sportdocent sport 
ik bijna dagelijks en ondanks mijn vele etentjes 
geniet ik van het leven met mijn man, de kids, 
familie en vrienden.

Anja Bastings

uitgelicht

Een blije powervrouw: 
      Anja Bastings van Fit & Slank
Wat was het powervrouwenevent van Weert Magazine op 18 september jl. 
in het Munttheater een superavond! Joke en Desiré van Weert Magazine 
hebben verschrikkelijk veel gedaan voor alle powervrouwen om er een ge-
weldige ervaring van te maken!
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ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079
  WONEN & SLAPEN

www.meubelnieuwestijl.nl

Wij bouwen 
aan onze nieuwe 

showroom!
opening in november

• luxury living stijl/collectie
• meer design

• nieuw: MOOME! 
moome.be

• onze showroom wordt 
  50% groter

• elke zondag open

ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079
  WONEN & SLAPEN

www.beauhome.nl

ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079
  WONEN & SLAPEN

www.meubelnieuwestijl.nl

Wij bouwen 
aan onze nieuwe 

showroom!
opening in november

• luxury living stijl/collectie
• meer design

• nieuw: MOOME! 
moome.be

• onze showroom wordt 
  50% groter

• elke zondag open

inbedrijf

Door de grote en brede vraag van veel geïnteres-
seerde bezoekers en het feit dat de magazijnen 
te klein blijken, is besloten in te springen op deze 
nieuwe uitdaging. De uitdaging is een groter as-
sortiment bestaande uit LUXURY LIVING.

De vraag naar chique combinaties die al gemaakt 
worden in de showroom wordt steeds groter. He-
laas zijn de prijzen in de markt extreem hoog. 
Beau Home bewijst dat dit beter kan! Met 20 jaar 

kennis van inkoop en expertise over inspiratie en 
trends uit de hele wereld wordt BETAALBARE luxe 
en design gepresenteerd.
De nieuwe showroom is gevuld met prachtige 
meubels voor een bijzondere luxe look. De collec-
tie bestaat onder andere uit de stijl van ontwerper 
Eric Kuster en van het Belgische merk Moome! (zie 
erickuster.com, beauhome.nl en moome.be)

Manager Roy Kwaspen: “Na drie jaar op de nieu-
we locatie hebben we ervaren dat onze sales en 
klantgerichtheid enorm aanslaan. Onze kracht 
zit vooral in ons informele topteam en het feit 
dat we de klant echt persoonlijk interieuradvies 
‘op maat’ geven met prachtige tekeningen voor 
slaap-, woon- en of eetkamer. Onze nieuwe show-
room gaat de mogelijkheden voor een passend in-
terieur nog meer verbreden en vergroten. Alles zal 
in diverse maten en kleuren leverbaar zijn. Voor 
elk wat wils dus.”

Eigenaar Ralph Nouwen: “Inrichting en sfeer 
moeten een beleving teweegbrengen. Bijzondere 
meubelen in een warme luxe setting. In een eigen-
tijds jasje, maar met het vergelijkbare prijsniveau 
dat we bij Meubel Nieuwe Stijl hanteren. We gaan 

23 november a.s. is een grote dag voor Meubel Nieuwe Stijl. Drie jaar na de opening van de nieuwe 
winkel met 1200 m2 showroom gevuld met een diverse collectie, openen zij nog een nieuwe showroom 
‘Beau Home’, direct naast het bestaande pand. 

werken met thema’s en elke sfeerkamer krijgt een 
unieke naam en beleving die opgebouwd wordt 
met meubels, accessoires en behang dat volledig 
op elkaar is afgestemd. Tijdens mijn reizen ben ik 
hierdoor geïnspireerd geraakt.”

“Om dit te realiseren heb je naast wereldse idee-
en en inspiratie ook een superteam nodig. Daar 
ben ik trots op!!”

We verwelkomen u graag in de nieuwe 
showroom, er gaat een wereld voor u open!

LUXURY LIVING !LUXURY LIVING !

Het Private Lease tarief is o.b.v. basispakket, 60 maanden, 10.000 km per jaar. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, all-riskverzekering (eigen risico € 450 op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 1 uur, pechhulp Europa, a� everkosten, 
btw en administratiekosten. Kosten voor wassen, brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. De max. meerkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,10, max. minderkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,03. 
Nissan Private Lease is onder voorbehoud van � nanciële acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Niet mogelijk i.c.m. andere acties. Aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. Nissan Private Lease wordt onder de 
voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. De afbeelding kan afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of speci� caties in Nederland. Voorwaarden op 
www.nissan.nl/privatelease. Actie is geldig op nieuwe klantorders in de periode van 01/09/2019 t/m 30/09/2019. Prijswijzigingen en (druk)fouten voorbehouden.

MICRA  103 - 105 G/KM   4,5 - 4,6 L/100 KM (NEDC 2.0) NISSAN.NL

NISSAN PRIVATE LEASE

CHAMPIONS DEAL
Uw droomtransfer is dichterbij dan ooit. Want u stapt nu in een nieuwe Nissan MICRA N-Connecta 
IG-T 100 al voor € 269 per maand. De tactiek? Zorgeloos rijden voor een laag maandbedrag, 
inclusief al uw vaste autokosten. U hoeft alleen nog maar te tanken. Kom snel langs in onze 
showroom en scoor uw Champions Deal!

Nu voor € 269/MND*
Nissan MICRA N-Connecta IG-T 100
• Extra getint glas • 16” lichtmetalen velgen • Parkeersensoren (achter) 
• New NissanConnect infotaimentsysteem • Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Jacob Romenweg 8  6042 EZ Roermond Tel. (0475) 39 53 40
Roermondseweg 87 6004 AR Weert Tel. (0495) 58 07 00 www.autoniroc.nl
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In bijna dertig jaar tijd is Clement Group uitgegroeid tot een full service, volledig gecertificeerd 
metaalbewerkingsbedrijf met een uitstekend up-to-date machinepark. Het bedrijf, dat gevestigd is 
op industrieterrein De Kempen, biedt innovatieve totaaloplossingen en weet alert te anticiperen op 
de marktbehoefte. “Onze projecten en de technologieën die we daarvoor inzetten zijn de afgelopen 
decennia ingrijpend veranderd, daarom vinden wij het ook hoog tijd voor nieuwe vormen van orga-
niseren van het bedrijf. Bovendien heeft de jongere generatie - ook wel generatie Z genoemd - die 
de komende jaren de arbeidsmarkt betreedt, andere wensen en eisen. Daar kunnen we niet van 
wegkijken”, aldus directeur Mart Clement. 

Werken bij 
Clement Group

Wil je deel uitmaken van een 
hecht, enthousiast en ervaren 

team? Kies dan voor een carrière of 
stageplaats bij Clement Group. Je 
leert de kneepjes van het vak van 

vakmensen met jarenlange ervaring. 
Je mag eigen verantwoordelijkheid 

nemen, uitdagingen aangaan, 
doorgroeien, jezelf ontwikkelen en 

specialiseren.

Mail je motivatie en cv naar: 
info@clement-weert.nl of bel met 

Hay Lempens (0495-537424).

Nieuwe werkvormen resulteren  in mooie win-winsituatie
Het leven is te kort om tijd te verspillen aan   een baan waar je niet gelukkig van wordt

Freek Poos

 Hay Lempens, Roy Moonen en Mart Clement

In totaal werken ruim zestig hooggekwalificeerde 
en enthousiaste medewerkers bij Clement Group, 
verdeeld over de afdelingen engineering, (groot) 
verspaning, lassen rvs-staal-aluminium, plaat-
werk en reparatie (intern en extern). Voor de di-
recteur is het essentieel dat deze medewerkers 
met plezier naar het werk komen. Vertrouwen, 
vrijheid en verantwoordelijkheid zijn hierin drie 
belangrijke pijlers voor hem. 

Vanuit deze gedachte is het managementteam, 
bestaande uit Hay Lempens (39), Roy Moonen (28) 
en Mart Clement (62) zelf, sinds 2018 ‘het nieuwe 
werken’ gaan invoeren. Mart: “In het VPRO-
programma Tegenlicht deelde Ricardo Semler 
zijn ideeën over geluk, openheid en wijsheid. 
De Braziliaanse topondernemer vertelde hoe hij 
deze integreerde in zijn bedrijf; hij bouwde een 
wereldimperium op met de simpele vraag: hoe 
worden mijn werknemers nou echt gelukkig? Zijn 
visie sprak ons enorm aan en inspireerden ons tot 
verandering.”

Zelfsturende teams
Concreet houdt dit in dat medewerkers binnen de 
tijdspanne van 06.00 en 18.00 uur naar eigen in-
zicht hun werkdag invullen. Iedere afdeling heeft 

een werkstation waar alle medewerkers toegang 
hebben tot de productieplanning. Daar kunnen ze 
alle gegevens digitaal inzien en zelf het produc-
tieproces zo efficiënt mogelijk inplannen, even-
tueel in overleg met andere afdelingen. “Deze 
vakmensen kunnen veel beter zelf bepalen hoe 
en wanneer ze het werk doen. Daar zijn geen ma-
nagers voor nodig, wij werken met zelfsturende 
teams”, zegt Mart. 

“Uitgangspunt is dat medewerkers bewust de tijd 
en middelen kiezen waarmee ze hun taak opti-
maal kunnen uitvoeren in een veilige omgeving. 
We sturen dus op resultaat en betrokkenheid. Dit 
geeft de medewerker meer verantwoordelijkheid 

Paul Verdonschot 

‛Als ik een afspraak 
heb, kan ik mijn 

rooster zelf zo indelen 
dat ik hier geen 

verlofuren voor hoef in 
te leveren; ik kan werk 
en privé dus beter op 

elkaar afstemmen’

‛Door de flexibele 
werktijden kan ik mijn 
werk beter afstemmen 
op mijn thuissituatie, 

zo kan ik meer tijd 
doorbrengen met 

mijn gezin’

maar ook meer vrijheid. Samenwerking, weder-
zijds vertrouwen, transparantie en communicatie 
zijn daarvoor onontbeerlijk.” Hij vult aan dat in 
het verlengde hiervan medewerkers ook inspraak 
hebben over het machinepark. “Zij weten veel 
beter dan ik over welke eigenschappen een nieu-
we machine moet beschikken.”

Opleidingsmogelijkheden
De voordelen voor medewerkers kunnen we als 
volgt samenvatten: flexibele werktijden, meer 
zelfsturing, betere afstemming werk en privé, 
meer vrijheid en voldoening. “Vergeet niet dat 
we ook mensen stimuleren zichzelf te blijven 
ontwikkelen. We bieden opleidingsmogelijkhe-
den aan, zowel vaktechnische opleidingen als 
trainingen voor persoonlijke groei en talentont-
wikkeling”, vertelt de directeur bevlogen ver-
der. “Wanneer iemand hulp nodig heeft bij zijn 
functioneren, speuren we daar samen de oor-
zaak van op en zoeken naar een oplossing, bij-
voorbeeld door een interne overplaatsing, een 
externe cursus of een coachtraject. Werkgeluk 
ervaar je als je je nuttig voelt, gewaardeerd 
wordt en plezier beleeft aan dat wat je doet. 
Het leven is te kort om tijd te verspillen aan 
een baan waar je niet gelukkig van wordt. Als 
werkgever wil je toch dat medewerkers de beste 
versie van zichzelf worden!”

Mart verwacht dan ook dat medewerkers het 
zelf aangeven als ze ergens tegenaan lopen of 
ergens mee zitten. De open bedrijfscultuur laat 
dat ook toe. “Mensen spreken elkaar onder-
ling ook makkelijk aan op bepaalde zaken. Dat 
is een van de grote pluspunten van het werken 

in teamverband. Dankzij het vertrouwen en de 
vrijheden zijn ze, indien nodig, ook sneller be-
reid een extra steentje bij te dragen en dat heeft 
een positief effect op onze dienstverlening. De 
nieuwe werkvormen resulteren in een mooie win-
winsituatie.”

Meer innovatiekracht en efficiency
De grote winst vanuit de werkgeverskant gezien: 
groeiende productiviteit, flexibelere dienst-
verlening, meer innovatiekracht en efficiency, 
minder ziekteverzuim en duurzame inzetbaar-
heid. “Het is geweldig om met gemotiveerde, 
enthousiaste mensen te werken. De sfeer op de 
werkvloer is altijd heel ontspannen en de saam-
horigheid is groot.”

Grote concerns in de financiële wereld werken 
al langer vanuit deze principes, maar in de me-
taalsector wordt dit wel als zeer vooruitstre-
vend gezien. Clement Group hanteert uiteraard 
de cao Metaal & Techniek maar maakt wel een 
vertaalslag gericht op de toekomst. “Deze in-
dustrie zit drastisch om vakmensen verlegen. 
Het dreigende personeelstekort is een van de 
grootste belemmeringen voor de bedrijfsgroei. 
Om nieuwe krachten te blijven aantrekken en 
te behouden zijn nieuwe vormen van organise-
ren noodzakelijk. En het maakt het ondernemen 
zoveel leuker.”

‘Het is geweldig 
om met 

gemotiveerde, 
enthousiaste 

mensen te werken’

Nicole Smolenaers



DE PERFECTE RELAXFAUTEUIL KIEZEN
De ideale relaxfauteuil vindt u bij Wijen Relaxen Wonen Slapen in Nederweert.
Heerlijke relaxfauteuils creëren een comfortabele plek voor jezelf om te lezen, te relaxen of te 
cocoonen. Koester je in je eigen fauteuil met een goed boek en een glas wijn. Je nek ontspant, je 
benen ontlast en je rug wordt ondersteund. Het kan allemaal. Wijen biedt een ruime keuze aan 
bekledingsstoffen voor vrijwel alle relaxfauteuils. Kom eens binnen en probeer zelf een van onze 
mechanische wonderen met of zonder extra voetenbank.

buitengewoonbuiten R E L A X ENGewoon

Met onze adviseurs gaan we binnen onze grote collectie op zoek naar de relaxfauteuil 
die past! Onze relaxfauteuils zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, met moderne en 
robuuste belijningen, met verschillende functies en in diverse prijsklassen. Bent u wat 
kleiner of groter dan gemiddeld? Geen probleem. Diverse modellen zijn leverbaar in Ex-
tra small, Small, Medium, Large of zelfs Extra Large uitvoering. Gaat u voor een mooie 
stoffen fauteuil of gaat uw voorkeur uit naar een exemplaar van leer? In onze studio 
vindt u altijd een model dat bij u past voor een prijs die u aanspreekt! 

Indien gewenst, laten we graag een aantal modellen bij u thuis zien!

Heerweg 8, Nederweert
T. 0495-461313 
www.wijen.nl

Advies bij u thuis

 

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

 

     NNIIEEUUWW!!  
IINNTTRROODDUUCCTTIIEE  
AAAANNBBIIEEDDIINNGG 

BOXSPRING  
JBLM  
 

 

  2.095,- 
ELEKTRISCH VERSTELBAAR 
    160 / 180 x 200 cm 

 
      2e

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

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

Even voorstellen
Wijen relaxen-wonen-slapen is al veel jaren geves-
tigd aan de Heerweg in Nederweert. Het bedrijf is 
een begrip in de regio. De eigenaren Monique en 
Leon Wijen hebben er een prachtige en zeer ruime 
speciaalzaak van gemaakt met een eigentijds aan-
bod voor relaxen, wonen en slapen. 
Het persoonlijke contact met de klanten, én een 
goed inlevingsvermogen, zijn de sterke punten van 
dit bedrijf. De prettige sfeer in de zaak stelt klanten 
op hun gemak. De overzichtelijkheid in de showroom 
laat direct de enorme diversiteit zien.

4140

Angels - Anna van Toor - Baileys - Betty Barclay - Bianco - Blue Industrie - Brax - Bugatti - Cast Iron - Comma - Culture -  Dstrezzed - Edition - Elvira - Enjoy - Expresso  

Five Units - Frank Walder - Freebird - Freequent - Garage - Gaudi - Geisha - Gerry Weber - Giacomo - Glamorous - Guess - Jack & Jones - Juffrouw Jansen - K-design  

Kocca - Lazamani - Liu Jo - Meyer - Mosh Mosh - My jewellery - Na-kd - No Excess - Object - Only - Opus - Petrol - Pierre Cardin - PME legend - Rabe - Raphaela 

Rinacimento - State of Art - Street One - Studio Anneloes - Summum - Superdry - Taifun - Tango shoes - Tommy jeans - Tramontana - Vanguard - Via Vai - Vila - YaYa 

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

- Alle topmerken onder één dak

- 1000 m2  dames- en herenmode

- Eerlijk advies, beste service

- Gratis parkeren voor de deur

- Gratis koffie, cappuccino, thee etc.

- 5%  spaarbonus (zonder pasje ;-)

EXTRA OPEN: ZONDAG 17 november 13.00 - 17.00 u.

Volgens directeur Ubags zouden adverteerders, 
groot en klein, zich steeds meer oriënteren op 
online media. Een verbazende formulering ten 
aanzien van zijn eigen product (De Limburger) en 
anders wel ten opzichte van zijn adverteerders 
en lezers. Adverteerders vormen al jaren de in-
komstenbronnen van week- en maandbladen (zo 
ook voor Weert Magazine). Richt de adverteerder 
zich nou vooral op internet? In Weert en Neder-
weert verschijnt al 11 jaar ‘Weert Magazine’; in 
Nederweert is het ‘Weekblad van Nederweert’ al 
heel lang een gevestigd blad; in Leudal, Maas-
gouw en de Belgische grensstreek valt al ruim 10 
jaar het maandblad ‘Hallo’ op de mat en in Echt 
en omstreken is ‘’t Waekblaad’ al lange tijd een 
succes. Vier afzonderlijke printmedia die huis-
aan-huis verspreid worden en die een hechte 
band hebben opgebouwd met hun lezers.

Binding
De vier uitgevers van vorengenoemde bladen 
zijn het snel met elkaar eens. Een tweetal uit-
spraken: ‘je moet dicht bij de mensen blijven’ 
en ‘lezers houden niet van eenheidsworst’. De-
siré Kappert (uitgever Weert Magazine) licht toe: 
“Weert Magazine is onderscheidend in de markt. 
Het wordt gemaakt door een team dat midden 
in de samenleving staat en weet wat er leeft in 
stad en dorp. Wij schrijven daarover. Dat boeit de 
lezer. De uitgever van ’t Waekblaad (Echt) zegt: 
“Je kunt meewarig doen over lokale berichten, 
maar je bereikt wel een breed publiek. Om die 
reden slaan de mensen het blad open.”

Onderzoek
Als dit soort zaken komen ook naar voren in het 
genoemde onderzoek. Met het verdwijnen van 
weekblad VIA Limburg blijft er in sommige Mid-
den-Limburgse gemeenten nog maar één blad 

over waarin de lezer de lokale betrokkenheid 
aantreft. Voor Weert blijft dus alleen Weert Ma-
gazine bestaan, dat de lezer dicht bij zijn omge-
ving houdt en dat de adverteerder dichter bij de 
lezer brengt. 

Belang
Dat de lokale kranten van maatschappelijk belang 
zijn blijkt uit een initiatief van de provincie die 
jaren geleden subsidie beschikbaar stelde om lo-
kale media te behouden en nieuwe initiatieven te 
ondersteunen. In die periode bleek ook dat lokale 
bestuurders vinden dat onafhankelijke, lokale en 
regionale media van cruciaal belang zijn voor het 
goed functioneren van de lokale democratie. 
In het bijzonder zien de bestuurders een zeer 
grote rol voor de lokale kranten bij de bericht-

Vanaf 1 januari a.s. stopt de huis-aan-huisverspreiding van het weekblad VIA Limburg. Volgens directeur 
Maurice Ubags is de reorganisatie nodig omdat ‘de markt van papierverspilling af wil’. Een vreemde 
uitspraak. Ubags is ook directeur van dagblad De Limburger. Een ander argument om te stoppen zijn de 
hoge druk- en verspreidkosten. De ondergang van (papieren) kranten is de afgelopen jaren vaak benoemd. 
Printmedia zouden niet meer op kunnen tegen digitale media. Uit een recent landelijk onderzoek blijkt 
dat huis-aan-huisbladen erg goed gelezen worden. 99% procent van deze lezers het liefste op papier leest. 
Lokale en regionale artikelen zijn gewild en belangrijk voor de betrokkenheid in steden en kernen, blijkt 
uit hetzelfde onderzoek. 

uitgelicht

geving over de betrokkenheid, de burgerinitiatie-
ven en de verbondenheid in de samenleving. Tot 
slot blijkt dat de ‘beleving’ bij het lezen van een 
papieren krant of magazine meer rust geeft dan 
digitaal lezen. (Bron: “Leegte in het Landschap’, 
‘Studies voor het stimuleringsfonds voor media’).

Kortom, lokale kranten zijn van belang, zijn toe-
gankelijk en nog erg populair. Zorg is alleen dat 
met het verdwijnen van VIA Limburg de verschra-
ling van het medialandschap weer een stap ver-
der is. De vier regionale uitgevers hebben daarom 
besloten om met elkaar in overleg te gaan om te 
kijken hoe zij de adverteerder in de regio van 
dienst kunnen zijn en voor hun lezers boeiende 
kranten kunnen blijven maken. Printmedia heeft 
daarmee goede papieren.

           Printmedia heeft goede papieren
Lokale magazines in Midden -Limburg springlevend 

De Midden-Limburgse uitgevers geloven in printmedia. 
Vlnr Koos Baets, Huib van Deursen, Desiré Kappert, Sonja de Wijs en Anja Baets.

(advertentie)



We hebben het over Vitor Moonen (46), geboren in 
Weert. Vitor woont sinds 1983 in Stramproy, eerst 
op de Veldstraat en nu alweer bijna 26 jaar op de 
Molenweg. Hij is getrouwd met Lieke, heeft drie 
dochters, Iris, Marieke en Mirte en twee zoons, 
Tom en Tigo. 

Vitor Moonen is ondernemer in hart en nieren. Dat 
werd al duidelijk toen hij als student bedrijfseco-
nomie/marketing in Maastricht studeerde en wat 
wilde bijverdienen. “Ik zag dat pluimveehouders 
in de regio zaten te springen om hulp bij het ver-
laden van pluimvee. Dat leek mij een mooie klus 
voor mijn vrienden en mezelf, dus zijn we samen 
aan de slag gegaan als pluimveeverlader. Dat nam 
in korte tijd een dusdanige omvang aan dat ik al 
heel snel mijn eerste bedrijf startte, IPS ofwel 
International Poultry Services, een pluimveever-
laadbedrijf. Ik was toen 20 jaar.”

De vrijheid, de verantwoordelijkheid én de uit-
daging van het zelfstandig ondernemerschap ble-
ken hem op het lijf geschreven. In 1999 begon 
hij met PrismaWorx, een uitzend- en detache-
ringsbureau. In de 20 jaar daarna volgden Irmato, 
Wisbroek, VMB Bouw, Vimo Investments, Vimo 
Vastgoed en FieldAssist.

“Het zijn jaren geweest van heel hard werken, 
van grote successen en natuurlijk ook van teleur-
stellingen. In de loop van de jaren hebben we 
heel wat bedrijven overgenomen, succesvol sa-
mengevoegd en doorgestart. Soms ontkom je er 
niet aan om ook weer bedrijven af te stoten of 
te saneren. Dat doet pijn. Niet alleen vanwege 
de bedrijven, maar juist vanwege de mensen die 
er werken. Mensen die zich met hart en ziel heb-
ben ingezet en dan geconfronteerd worden met 
zo’n ingrijpende situatie. Maar ook dat hoort bij 
ondernemen.”

Ondernemen, hard werken en nieuwe dingen 
aanpakken, Vitor vindt het heerlijk. Zich in het 
zweet rennen op het basketbalveld en genieten 
van de natuur zijn voor hem de manieren om zijn 
hoofd leeg te maken. Maar uiteindelijk is zijn ge-
zin het allerbelangrijkste in zijn leven. Dat werd 
nog eens pijnlijk duidelijk toen twee jaar gele-
den al tijdens de zwangerschap bleek dat zijn 
jongste dochter een nierafwijking had. Maan-
den van zorgen, onzekerheid en stress over de 
gezondheid van zijn dochter volgden. “Gelukkig 
gaat het inmiddels heel goed met haar, maar het 
heeft me wel weer met beide benen op de grond 
gezet. Ik geniet nog meer dan daarvoor van alle 
tijd die ik met mijn vrouw en kinderen kan door-
brengen. Het heeft me opnieuw doen realiseren 
dat gezondheid het meest dierbare en kostbare is 
dat wij als mens bezitten én dat onderzoek naar 
ziekten en aandoeningen van levensbelang is. 
Daarom hebben we bij het feest ter gelegenheid 

Op 28 september jl. vierde hij samen met zijn vrouw en kinderen, familie, vrienden, (voormalige) 
medewerkers en zakenrelaties van het eerste uur zijn 25-jarig ondernemerschap. Met meer dan 1000 
tewerkgestelde medewerkers is hij een van de meest succesvolle ‘lokale’ ondernemers en misschien wel 
de meest onbekende. Publiciteit en netwerken trekken hem niet, het ondernemerschap wel.  

inbedrijf

Door Carla van de Wetering

van mijn 25-jarig ondernemerschap aan onze gas-
ten gevraagd om, in plaats van een cadeau, een 
bijdrage te doneren aan de Nierstichting. De re-
acties waren hartverwarmend. ”

Stramproy is belangrijk voor Vitor en hij is zich 
bewust van zijn maatschappelijke verantwoor-
delijkheid als ondernemer. “In Stramproy liggen 
mijn roots. Ik ben daar opgegroeid en woon er 
nog steeds, evenals mijn familie. Ik ben trots 
op het culturele, sportieve en maatschappelijke 
leven in Stramproy en wil graag, waar mogelijk, 
mijn steentje bijdragen. Een actief verenigings-
leven draagt bij aan een prettige woonomgeving. 
Om die reden sponsoren wij een groot aantal 
verenigingen en stichtingen in Stramproy en een 
aantal in Weert.”

Ook duurzaamheid staat hoog in het vaandel van 
Moonen Group of Companies. Het hoofdkantoor, 
de karakteristieke ‘oude Melkfabriek’ aan de 
Amentstraat in Stramproy, is volledig gereno-
veerd en gemoderniseerd met behoud van oor-
spronkelijke elementen. Zowel dit pand als de 
meest recente nieuwbouw woonprojecten voor 
de reguliere huurmarkt zijn energieneutraal 
gebouwd, o.a. voorzien van zonnepanelen en 
warmtepompen. 

Vitor is van plan om nog vele jaren actief te zijn 
als ondernemer. Uit alles wat hij vertelt blijkt 
een enorme ambitie en gedrevenheid. Vitor zegt 
dat dat gewoon de ‘aard van het beestje’ is. “Bij 
alles wat ik doe, hanteer ik het principe ‘je doet 
het goed of je doet het niet’. Ik vind het heer-
lijk om bezig te zijn en gezamenlijk successen 
te behalen, om met mensen samen te werken 
en verschillende processen aan te sturen. Lei-
dinggeven, inspirator kunnen zijn, dat is voor 
mij een enorme drive. Ondanks dat het keihard 
werken is en niet altijd gemakkelijk, kan ik me 
voorlopig geen leven voorstellen zonder onder-
nemerschap.”

‘Je doet het goed of je doet het niet’ 

Vitor, zijn vrouw Lieke 
en dochter Mirte 
overhandigen de giften 
t.g.v. het jubileumfeest 
aan de regiomanager
van de Nierstichting.

Vitor met zijn vrouw en vijf kinderen tijdens het 25-jarig ondernemers jubileum.

foto: Marijn Hurkmans
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Afgelopen maand vond een congres voor apothekers plaats 
met als thema ‘Langer thuis’.
Een actueel thema. Iedereen wil graag lang(er) thuis blijven 
wonen maar vooral ook langer voor jezelf blijven zorgen. 
De levensverwachting stijgt maar met het ouder worden 
neemt vaak ook het gebruik van geneesmiddelen toe.

Mooi dat de geneesmiddelen er zijn. Maar zeker zo mooi 
en zo belangrijk is het dat de juiste geneesmiddelen in de 
goede combinatie worden gebruikt. 
De apotheek is dan de plek waar je met je vragen en 
twijfels over medicijnen terecht kunt.

In de apotheek zien we het aantal mensen met meerdere 
medicijnen (polyfarmacie) inderdaad toenemen.  In gesprek 
met de klant komen er vaak problemen met de medicatie 
naar voren: er ontstaat een bijwerking door het gebruik 
van het ene geneesmiddel en voor die bijwerking wordt dan 
weer een ander middel voorgeschreven.
Maar ook worden er soms geneesmiddelen gebruikt die 
helemaal niet meer nodig zijn. Of medicijnen worden 
gestopt terwijl ze wel nog nodig zijn. 

Bij de apotheek worden alle voorschriften gecontroleerd 
vóór ze aan de klant worden afgeleverd. Er blijft altijd 
ontwikkeling en het middel dat vandaag een logische keuze 
lijkt kan over enige tijd juist de oorzaak zijn van een 
nieuwe klacht.

Om de risico’s en bijwerkingen van het gebruik van 
geneesmiddelen te beperken is het belangrijk dat de 
patiënten en de verschillende zorgverleners problemen 
en vragen rondom medicijnen opmerken en daarin 
samenwerken. Zo kunnen apotheker en arts zorgen voor het 
meest optimale gebruik van medicatie.
Hiermee kunnen we juist bereiken dat langer thuis wonen 
mogelijk is en dat de kwaliteit van leven thuis juist wordt 
verbeterd.

We blijven denken in oplossingen.

Langer thuis

Apotheek Zuijdgeest
www.apotheekzuijdgeest.nl

drs. Pieter D.J. Zuijdgeest, 
apotheker

seniorenweetjes

MANNENBREIN

mensendingen

Er is één ding dat door professor Erik Scherder nooit benoemd wordt 
maar wat er zeker ergens is in de prefrontale hersenkwab of waar dan 
ook in het mannenbrein: Het vlekje waarin seks gegraveerd staat. Het 
mannelijke brein is in staat onder de meest willekeurige omstandigheden, 
naar aanleiding van de minst voor de hand liggende prikkel, een lijntje te 
leggen naar dit fantastische centrum. Een meanderend draadje gloeit dan 
op zoals een koperdraadje in een oud Philips-peertje. Er kan een netwerk 
ontstaan van elkaar versterkende kronkelweggetjes dat de testosteron-
spiegel opjaagt en de spermatozoïden in de startblokken zet.
Ik zal u een voorbeeld geven.
Járen geleden kozen mijn vrouw en ik voor een strandvakantie aan de 
kust van de Zwarte Zee. Bulgarije leek ons een spannende, exotische 
uitdaging. Na een vlucht van vier uur en een lange busreis kwamen we 
tegen middernacht aan in ons hotel aan het Zonnestrand. Het was een ge-
renoveerd kuurhotel waar in het verleden de communistische partijtop op 
staatskosten mocht relaxen van hun inspanningen om het westers kapita-
lisme buiten de deur te houden. Helaas bleken onze koffers in een andere 
bus terecht gekomen, maar dat ging de charmante reisleidster oplossen. 
Binnen een uur zouden onze koffers alsnog bezorgd worden. 
Wat doet een man als hij zonder bagage, en verder niets om handen, in 
een hotelkamer zit? Alle tv-zenders even nalopen. Plotseling kwam er 
harde porno langs. Kedèng! Daar schoot ik wel even wakker van en bij mij 
ging een draadje gloeien. Mijn vrouw schoot meteen in de ‘ik heb slaap/
hoofdpijn’-modus. 
Toen we de volgende dag het uitgaanscentrum verkenden, viel mij de 
schoonheid van de Bulgaarse vrouw op. Allemaal dezelfde lange zwarte 
haren, zware make-up, lage decolletés en hoge stiletto’s. Ik vond het 
uitdagend pikant, mijn vrouw kwalificeerde het als ronduit ordinair. 
Meerdere gloeidraadjes lichtten voortdurend op in mijn brein. Met harde 
beats en dansende ‘go-go-girls’ werden we door vriendelijke propsters 
verleid een van de discotheken te bezoeken. Het zoemde behoorlijk in 
mijn hoofd maar na overleg met mijn met de ogen rollende echtgenote, 
kozen we voor een terrasje. 
Het kwam zelfs een keer voor dat een grote geblindeerde SUV op de druk-
ke wandelpromenade stopte en een viertal stoephoeren meteen op zoek 
ging naar klandizie. Zonder mijn wederhelft ook maar een blik waardig te 
gunnen sprak een van hen ook mij aan, daarbij haar snoepwinkel etale-
rend. Het knetterde in mijn hersenpan maar quasi achteloos reageerde ik 
met ‘no thanks’ en voegde daar laf een knipoogje aan toe. Mijn eega trok 
bijna mijn arm uit de kom.
Alles kreeg daarna een erotiserende kracht. Ook de mogelijkheid van een 
modderbad in het souterrain van ons kuurhotel. Met het argument dat dit 
zeker een heilzaam effect op haar huid zou hebben, wist ik mijn vrouw 
te overtuigen. Voor mij was het duidelijk dat een hoogpotige Bulgaarse 
schone mij zachtjes masserend zou onderdompelen in een weldadig 
kleibad. De hotelreceptioniste waar ik de vouchers haalde, versterkte 
mij met haar sensuele blik in deze verwachting. Wat zou ik doen als mij 
beneden een happy end werd aangeboden?
Het souterrain had de uitstraling van een vooroorlogs sportfondsenbad. 
Door een forse vrouw in witte schort, kort kroezelig haar, dikke neus en 
norse blik werden we naar een betegeld kamertje geleid. Dit moest wel 
een werkster uit een Russische kolchoz zijn die nog met haar blote han-
den turfplaggen uit de toendra had getrokken.
Het commando ‘ausziehen’ van deze voormalige kampbewaakster, samen 
met handgebaren richting haakjes om kleren op te hangen en tafels 
waarop gelegen moest gaan worden, volgden wij zonder commentaar op.
Naakt op een brits werden we met een grote soeplepel vanuit een zinken 
ketel overgoten met naar rotte eieren ruikende warme modder en met de 
armen langs het lichaam in plasticfolie gewikkeld. Daar ging een paar-
dendeken overheen, het licht ging uit en Olga Lowina vertrok. Ruim twin-
tig minuten lagen we in het donker, als mummies ingepakt, te wachten op 
haar terugkomst.
Licht aan, deken en folie eraf, 
richting douche gedirigeerd 
en met een tuinslang zonder 
spuitstuk werden we door 
haar schoongespoten.
Toen we zwavelstinkend 
door de lobby liepen 
vermeed ik de blikken 
van mijn vrouw. Al mijn 
gloeidraadjes waren 
gedoofd.

Ton 
Adriaens




