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Informatie van de gemeente
De gemeente publiceert in 2020 maandelijks informatie en nieuws in Weert Magazine. Komend jaar ontvangen inwoners van Weert gemeentelijke 
informatie dus nog steeds huis-aan-huis in de brievenbus.
Via Limburg stopt per 1 januari 2020 met huis-aan-huisbezorging van hun weekkrant. Wel is het blad via servicepunten in Weert nog verkrijgbaar. 
Jarenlang is via deze krant om de drie weken de gemeentelijke informatie verspreid in de ‘Gemeentewijzer’. Ook de pagina ‘Samen leven in Weert’ 
met informatie over Wmo, jeugdhulp en participatie, stond iedere maand op de achterpagina.

Met de overstap naar Weert Magazine is een goed alternatief gevonden voor het huis-aan-huis verspreiden van het gemeentenieuws. Het blad is goed 
bekend en inwoners lezen het graag. Natuurlijk is gemeentelijke informatie ook digitaal te vinden, zoals op www.weert.nl of de facebookpagina van 
de gemeente. Op www.overheid.nl staan alle bekendmakingen en berichten over uw buurt zoals bouwvergunningen en  evenementen.
Maak het uzelf makkelijk en meld u aan voor de digitale versie van de ‘Gemeentewijzer’ of ‘Samen Leven in Weert’. 

Vul op www.weert.nl in de zoekfunctie ‘nieuwsbrief’ in. Op de pagina die verschijnt typt u uw naam en e-mailadres in en geeft u uw voorkeur aan voor 
een nieuwsbrief. Dat is alles. Voortaan ontvangt u de informatie in uw mail.

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.

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

Kerkstraat 16 Nederweert  •  0495 62 63 09  •  www.huboduijts.nl  •  info@huboduijts.nl

Bedankt
voor 2019

Ook in 2020 helpen wij u graag 
bij elke klus!

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!

(geldig t/m feb 2020)

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.
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www.weertmagazine.com
of bel: 06-51 34 56 52
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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 
(regio)post thuisbezorgd voor slechts € 25,- per jaar (binnen 
Weert en Nederweert). 
Aanmelden via weertmagazine.com/abonnement

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of in andere vorm 
gereproduceerd, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Alle 
auteurs-, vormgevings-, beeld- en databank- rechten ten aanzien van de inhoud 
worden uitdrukkelijk voorbehouden. Voor eventuele (feitelijke) onjuistheden 
kan Weert Magazine niet aansprakelijk worden gesteld. 
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Nadat Claus Tavenier, een goede vrind van de familie, zoals bij veel gezinnen, ook bij ons zijn opwachting als 
Goedheiligman had gemaakt en daarbij bijna werd ontmanteld door driejarige Zoonlief, leek de december-
romantiek héél even van de baan. “Mama, het lijkt wel of Claus verkleed is.” Ik stikte bijna in een taaitaai pop. 

De rijk verlichte kerstboom, die ik begin november al midden in de kamer had staan uitvouwen, tezamen met 
wat brandende kaarsen en de geur van verse worstenbroodjes vormt het toneel van mijn eigen kerstverhaal. 
Het is zaterdagmiddag en de schemering doet al vroeg zijn intrede. Zoonlief zoeft door de kamer met zijn rode 
brandweerhelm op. Het vizier bedekt zijn rode wangen en dient tevens als bescherming voor wat enthousiaste 
special effect consumptie. De woonkamer ademt afwisselend een serene en sirene sfeer. Even daarvoor had ik 
de kamer opgeruimd in het soort paniektempo dat ik normaliter aanhoud in het kwartier voordat mijn moeder 
op visite komt. Het zou zomaar een stockfoto van het perfecte huishouden kunnen zijn, je ziet er immers niet 
aan af dat ik een half uur daarvoor de appeltaart had staan afgieten. 

Midden op het gezellige tapijt vult mijn vier maanden jonge Babylief de wipstoel kribbe en Zoonlief de os 
briest regelmatig wat warme kusjes op het babykruintje waarbij hij zijn broederliefde zó gedreven uitdrukt, 
dat ik soms serieus vrees voor de kwetsbare fontanel van kindje Jezus. 

Tijdens mijn vereenvoudigde versie van het 
kerstverhaal roept de geboorte van Jezus bij 
Zoonlief meer vragen op dan mijn motivatie 
aankan. “Hoe hebben ze baby Jezus eigenlijk 
gemaakt? Hadden Maria en Jozef toen ook eerst 
moeten knuffelen?” “In dit geval betreft het 
een onbevlekte ontvangenis,” begint Man -die 
zichzelf de drie Wijzen in één lijkt te voelen- 
tegen het verbaasde osje. Ik sommeer Man 
naar de keuken waar ik hem met verrassend 
weinig woorden duidelijk kan maken dat als 
hij zijn belachelijke uitleg voortzet, hij 
voorlopig naar een bevlekte ontvangenis in 
Bedlehem kan fluiten. 

Ik haal de dampende worstenbroodjes 
uit de oven en hij schenkt de eveneens 
dampende glühwein in twee mokken. 

Bij terugkomst in de woonkamer zit 
kindje Jezus met de brandweerhelm 
tot over zijn kin in zijn kribbe en 
heeft Zoonlief aan elke vinger van zijn 
linkerhand een kerstbal geschoven. Hij 
kijkt me aan als Engel Gabriel en het 
fonkelende aureooltje veroorzaakt een 
Maria-traan van ongekend geluk 
over mijn warme wangen.

Vrede op Laar.

column

Vrede op LaarWelkom    
          bij

EXTRA GEOPEND VOOR KERST!
Zondag 15  december van 13.00-17.00
Maandag 16 december van 9.30-18.00
Zondag 22 december van 13.00-17.00
Maandag 23 december van 9.30-18.00

Team Meora van links naar rechts:
Els, Myranda, Inge, Josette, Marja

Kerkstraat 47 | 6031 CE Nederweert 
T. (+31)-495-84 31 07 

info@meora.nl | www.meora.nl

Het vertrouwde adres voor al uw 
goud/zilver en horloge reparaties, 
het deskundig plaatsen van horloge-
batterijen en horlogebandjes.

MEORA
sieraden | horloges | lederwaren | accessoires

GEVESTIGD IN NEDERWEERT IN DE KERKSTRAAT

VERLOV INGSR INGEN  |  TROUWRINGEN  |  GEDENKS IERADEN  | 

GOUDEN  &  Z I LVEREN  S IERADEN  |  TRENDMERKEN  |  HORLOGES  | 

K INDERS IERADEN  |  OORBEL  PR IKKEN  |  K INDERBESTEKJES  
&  SPAARPOTTEN  |  TASSEN  &  PORTEMONNEES
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     ‘Ze is net als 
 andere kinderen…’

Floor Küster heeft diabetes type 1 
en tennist toch op hoog niveau.

Inmiddels zijn we zeven jaar verder en Floor 
tennist nog steeds. Nu ze 12 is, traint ze vijf 
keer per week. Hoe gaat het nu met haar? Floor, 
thuis in Leveroy aan de keukentafel: “Wisse-
lend. Soms voel ik me goed, maar soms ook niet. 
Als mijn waardes (bloedsuikerwaarde red.) hoog 
zijn ben ik erg moe. Als ze te laag zijn, word 
ik duizelig. Maar ik heb al een hele tijd een 
‘pompje’ waardoor ik geen insuline meer hoef 
bij te spuiten. Dat is wel gemakkelijker.” Haar 
ouders, Jolande en Will, vullen aan: “Het pomp-
je is verbonden met een sensor die onderhuids is 
ingebracht. Deze meet het suikergehalte in haar 
bloed en geeft een alarm af als dit te hoog of 
te laag is. Dan kunnen we, als het nodig is, met 
het pompje insuline toedienen via een naald die 
ook ingebracht is. Door de sensor kun je sneller 
reageren op de schommelingen van het lichaam 
en hoeft Floor ook niet meer zelf bij te spuiten. 
Maar dat neemt niet weg dat haar lichaam de 
laatste tijd veel schommelingen geeft.”

Suiker en tennis
Jolande: “Het was erg schrikken toen we deze 
diagnose kregen. Toen Floor vijf was, moest ze 
ineens heel vaak plassen en was ze erg moe. In 
het ziekenhuis werd snel duidelijk dat dit werd 
veroorzaakt door diabetes. En omdat het type 1 
is (de ernstigste vorm), heb je dit voor het leven. 
Dat betekende een grote impact in haar en ons 
leven. Binnen een week leer je hoe je moet prik-
ken om te meten, hoe je moet spuiten in buik of 
bovenbeen en hoe je koolhydraten telt. Wij leer-
den dat en later ook Floor”. Met een stellige stem 
voegt Floor toe: “In het begin vond ik het stom 
om het aan anderen te vertellen. Maar nu, ik zit 
op de brugklas in Heythuysen, weet iedereen in 
mijn klas het. Dat moet ook omdat mijn pompje 
gaat piepen als er alarm is en iedereen hoort dat. 

Ik schaam me er niet voor.” 
Hoe combineer je het tennissen met je ziekte? 
“Soms is het lastig, vooral als mijn waardes niet 
goed zijn. Als ik koolhydraten eet (brood, aard-
appels, vlaai, pasta, friet en zo) moeten we dat 
afwegen en ingeven op het pompje. Dit rekent 
dan uit hoeveel insuline er in mijn lichaam ge-
spoten moet worden. Maar mijn lichaam reageert 
niet altijd gelijk. Als ik moet gaan trainen of een 
wedstrijd heb, kan ik soms niet meteen begin-
nen en moet ik even gaan zitten tot mijn waardes 
goed zijn. Is het te hoog dan spuit ik bij, is het 
te laag dan pak ik Dextro (druivensuiker). Omdat 
ik tennissen zo leuk vind heb ik het vele trainen 
er graag voor over. Ik zou graag nog meer trainen 
maar dat is op dit moment even niet mogelijk.”

Impact
Het tennisniveau van Floor maakt dat ze in 
de Belgische en Nederlandse selectie heeft ge-
speeld. Ze traint vijf keer per week, waarvan 
twee keer in Veldhoven. Naast haar diabetes heb-
ben de trainingen ook grote invloed op het ge-
zin. Will: “We hebben een bakkerij, we zijn dus 
vroeg op.  Ik breng Floor naar de carpoolplaats 
aan de A2 waar haar trainster van Tennisschool 
Regio Zuid haar meeneemt naar Veldhoven. Na 
de training komt ze hier weer terug waarna ik 
haar naar school breng. Ze heeft de status van 
LOOT-leerling waardoor ze deze uren op school 
mag verzuimen.” Jolande vult aan: “Maar het is 
voor ons nog steeds lastig om Floor met anderen 
mee te laten gaan. Zeker naar wedstrijden. Van-
wege haar ziekte moeten we voortdurend alert 
zijn. Door haar niveau speelt ze door het hele 
land en we laten haar dan liever niet alleen gaan. 
Want een té lage bloedsuikerspiegel kan leiden 
tot uitval. Als ouder houdt die zorg je voortdu-
rend bezig. Ik denk wel eens, ‘had ik het maar…’

Toekomst
Het is duidelijk dat Floor niet geneest van haar 
ziekte. Maar met haar doorzettingsvermogen en 
ondersteuning van haar ouders en haar zus Imke 
(14) is ze in staat om op hoog niveau te tennis-
sen. Floor: “Maar het is wel erg duur en op onze 
leeftijd kun je er niks mee verdienen. Daarom 
heb ik de ‘Club van 30’ opgericht. Mensen die 
mij willen steunen kunnen dan € 30,- bijdragen 
waarmee wij een deel van de hoge kosten beta-
len. Want ondanks mijn ziekte wil ik een topten-
nisser worden.”

Voor meer info: facebook: floorkuster-tennis

Floor, voelt zich gesteund door haar ouders en zus Imke (14).

Ze stond met drie jaar al met een racket op de tennisbaan toen bleek dat ze bijzonder 
getalenteerd was. Net voor haar vierde verjaardag kreeg ze haar eerste tennislessen. 
Lessen van 30 minuten, een zomer lang. Omdat ze erg enthousiast en leergierig was, 
werden de lessen in de winter zelfs 45 minuten. Een mooie tennistoekomst lag in het 
verschiet tot ze op vijfjarige leeftijd ziek werd. Uit onderzoeken bleek dat ze diabetes 
type 1 had. Een enorme tegenslag voor Floor, maar ook voor haar ouders en haar zus. 
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samen in beweging

Op welk punt jij je op dit moment ook 
bevindt er is altijd één plek waar je 

terecht kunt om jezelf of anderen verder 
te brengen. Punt Welzijn!

Voor nu 
en later!

Samen in
beweging

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Talent ontwikkelen
Wij stimuleren en ondersteunen jongeren om hun 
talenten te ontwikkelen. En we motiveren jongeren het 
beste uit zichzelf te halen. Ook leggen we preventief 
contact met jongeren om vroegtijdig te ondersteunen bij 
vragen of problemen.

Nieuwe vrienden 
Tijdens onze activiteiten én in jongerencentra kunnen 
leeftijdsgenoten elkaar ontmoeten. De perfecte kans 
voor jouw kind om nieuwe vrienden te maken! 

Steuntje in de rug
Wij zijn er voor kinderen die een steuntje in de rug nodig 
hebben. Als ouder betrekken we jou bij het stimuleren 
van de ontwikkeling van je kind. Dit kan op het gebied 
van spel, taal, opvoeding en school. 

Aansprekende tips 
In samenwerking met diverse organisaties bieden wij 
ook ouder-ontmoetings- bijeenkomsten. We belichten 
opvoedthema’s en er is tijd om ervaringen uit te 
wisselen. Zo leer je van elkaar.

Jongeren
Kinderen 
en ouders

Zelfstandig blijven
Je bent wat ouder en wil het liefst zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen. Via gesprekken of het 
deelnemen aan bijvoorbeeld de BoodschappenPlusBus 
ondersteunen wij jou hierbij.

Wat heb jij nodig?
Wil jij ook dat voorzieningen voor senioren op peil 
blijven?  Denk dan met ons mee! Zodat toekomstige 
voorzieningen passen bij de senior van nu en de 
toekomst. Hoeveel jij je inzet bepaal je zelf! 

Jij bent er voor een ander, wij voor jou
Zorgen voor een ander is mooi maar kan ook zwaar 
zijn. Wij  leren je graag kennen om kennis en ervaringen 
te delen en je te ondersteunen zodat je weer samen 
verder kan.  

Mantelzorg goed regelen
Of het nu gaat om geldzaken, wonen of de combinatie 
van mantelzorg met werk; wij wijzen je de weg in de 
wereld van wet & regelgeving en voorzieningen. Elke 
afspraak is gratis en kan bij je thuis plaatsvinden.

Senioren
Mantel-

zorg

Praktische coaching
Onze vrijwilligers begeleiden nieuwkomers een jaar lang 
bij praktische zaken zoals aanvragen van een uitkering, 
inschrijven bij scholen en instanties en zaken rondom 
huisvesting. 

Onderdeel van je nieuwe omgeving
We helpen ook bij participeren en integreren in de nieuwe 
omgeving. Sociale contacten opdoen, lid worden van een 
vereniging, kennismaken in de buurt. Samen bouwen we 
aan wederzijds begrip én een plek waar iedereen zich 
thuis kan voelen.

Thuis voelen in de buurt
Je wilt fijn wonen in een levendige buurt, iets organiseren, 
elkaar ontmoeten. Wij ondersteunen, bieden een luisterend 
oor, advies en een klankbord om je ideeën voor te leggen. 
Samen maken we van jouw buurt een ontmoetingspunt.

Ontmoeten
Nieuwe mensen ontmoeten onder het genot van een kopje 
koffie, een praatje of een activiteit? Loop eens binnen in 
wijkcentrum Keenter Hart, Buurtcentrum Moesel of het 
BeekCwartier. 

Nieuw-
komers

Meedoen
 (in de wijk)

Een sterk verenigingsleven
Heeft jouw vereniging vragen over verzekeringen, beleid 
of communicatie? Zijn er  vrijwilligers nodig, of steun 
om de vereniging toekomstbestendig te maken? Wij 
ondersteunen en leggen verbindingen. 

Passend vrijwilligerswerk
Wil jij je vrijwillig inzetten bij een organisatie of een 
buurtbewoner helpen? Bezoek dan onze digitale sociale 
marktplaats vol met advertenties, of ons spreekuur op 
dinsdagmiddag of donderdagochtend.

Actief aan de slag met leefstijl
Wij adviseren en ondersteunen over gezonde leefstijl 
en bewegen aan iedereen die hiermee aan de slag wil 
gaan. En motiveren jou graag om de beste versie van 
jezelf te worden. Je komt ons ook tegen bij beweegacti-
viteiten op en na school.

Sparrings- en adviespartner
Heb je ideeën om jouw buurt, school, kinderdagverblijf 
of organisatie in beweging te zetten? Dan zetten we 
onze kennis en brede netwerk in om je verder te helpen.

Punt Welzijn is een dienstverlenende welzijnsorganisatie 
gericht op kinderen, jongeren, ouders, senioren, 
vrijwilligers(organisaties), mantelzorgers, buurtbewoners 
en nieuwkomers in gemeente Weert. Ook is Punt Welzijn er 
voor mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) in gemeente 
Nederweert. We stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf 
en elkaar te halen. Met zijn allen kunnen we een prettige 
samenleving maken. We stimuleren mensen ook om in 
beweging te komen, letterlijk en figuurlijk, en werken aan 
bestendige veranderingen voor nu en later. 

Vrijwillige 
inzet

Gezonde
leefstijl

Santa Buco deelt uit!
van 14 t/m 31 december

ten minste 1 cadeau naar keuze!

December
feestmaand van het jaar.

Santa Buco zorgt voor extra
woonsfeer en cadeau’s! 

Meer info www.buco-wooncentrum.nl



Een grondige verbouwing van het pand, inclusief moderne aanbouw bracht het Franciscus 
Hospice in Weert met één sprong in de 21e eeuw. Door de verbouwing heeft de locatie veel 
aan sfeer en mogelijkheden gewonnen, zonder verlies van het historische karakter. Het pand 
werd in 1926 gebouwd als woning en had sindsdien diverse eigenaren. De laatste bewoner 
was aalmoezenier Thei Op ’t Veld. Na verloop van tijd ging het eigendom over op de Stichting 
Eerbied voor het Leven, die er een hospice realiseerde.  

Na de verbouwing bleef het aantal kamers gelijk. De zes kamers werden echter ruimer en 
luxer. Dit veraangenaamt het verblijf en vergroot de verzorgingsmogelijkheden. Vrijwilligers 
en verpleegkundigen zetten hun beste beentje voor om de laatste levensfase van bewoners 
zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Een van de bewoonsters omschreef het Franciscus 
Hospice als ‘het beste hotel waar ze ooit geweest was.’

De tuinkamer is licht en ruim en staat in directe verbinding met buiten. 
Bewoners zitten hier gezellig samen te genieten van de rust en het 
mooie uitzicht. Naast de tuinkamer ligt de knus ingerichte woonkamer.  
Rianne: “Mensen vinden de ruimte heel fijn. Soms kiezen bewoners 
ervoor om er gezamenlijk te eten of een praatje te maken. Ik heb 
hier de meest diepgaande gesprekken gehoord over het leven en de 
naderende dood. Ook wordt er heel praktisch met elkaar gesproken 
over het wanneer en het hoe van het overlijden.  

Door Francis Bruekers
Franciscus Hospice WeertFranciscus Hospice Weert      ‘Een huis vol liefde, ‘Een huis vol liefde, 
            waar mensen komen             waar mensen komen 
                     om te sterven’                     om te sterven’

eenhuisvertelt eenhuisvertelt

Rianne Goldenbeld is coördinator van de ruim 65 vrijwilligers. “Dat is een 
behoorlijk aantal, maar we kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken.” Zij 
is ook aanspreekpunt voor de dagdagelijkse dingen. Bovendien ontfermt zij 
zich over de wachtlijst en de intake. Haar kantoor bevindt zich op de eerste 
verdieping. Een ruime kamer met uitzicht over de prachtige tuin met fijne 
wandelpaden. Een inspirerende omgeving in ‘een huis vol liefde’, zoals Rianne 
het omschrijft. “Er gebeuren hier zulke mooie dingen. Hier wordt afstand van 
het leven genomen, maar ook wordt het leven liefdevol gevierd.”

Een relaxbadkamer biedt bewoners de mogelijkheid om tot rust te 
komen. Met gebruikmaking van sfeerkleuren, etherische geuroliën 
of muziek kan een weldadige en rustgevende omgeving gecreëerd 
worden. De relaxbadkamer valt onder de complementaire ofwel 
aanvullende zorg. Gebruikmaking ervan draagt bij aan een gevoel 
van welbevinden. In de ruimte staat een eenvoudig te gebruiken 
instapbad met eenvoudig hanteerbaar waterdichte deur. Het 
plafond is voorzien van spotjes en speakers voor de licht- en 
muziektherapie. Geurende oliën staan klaar voor gebruik voor het 
totale wellnessgevoel. 

De bewonerskamers zijn – na de verbouwing – voorzien van een eigen 
badkamer en toilet. De inrichting kan worden aangepast naar gelang de (zorg)-
behoefte van de bewoner. Het staat iedereen vrij om zijn of haar kamer een 
persoonlijk tintje te geven. 
Elke bewonerskamer is voorzien van een tuindeur met terras. Door de situering 
van de ruimtes kan voldoende privacy geboden worden voor de bewoner en de 
familie. Veel bewoners waarderen het enorm dat zij, zelfs liggend in bed, naar 
buiten kunnen kijken en de wereld om hen heen kunnen waarnemen. 

In aanbouw is de stilteruimte. Hier kunnen bewoners en/of hun 
dierbaren zich terugtrekken. De stilteruimte is opgetrokken uit hout, is 
hoog en licht en biedt een prachtig zicht op de vijver en de tuin. Hier 
een uurtje zitten, voelt als een dag retraite. 
Door het materiaalgebruik ontsiert het gebouw geenszins de prachtige 
parkachtige tuin, aangelegd met vaste planten en bloemen, kruiden, 
heesters én een bijzondere boom. Leerlingen van Basisschool Aan de 
Bron plantten hier in 2015 een nazaat van de Anne Frank boom, een 
machtige kastanjeboom in wording.

De keuken is de ontmoetingsplek in het huis. De tuinmannen, de 
boodschappendienst, de vrijwilligers, het verplegend personeel, de 
medewerkers, de bewoners en hun familie; altijd loopt er wel iemand 
binnen voor een babbeltje. Voor iedereen staat er verse soep of een 
lekkere kop koffie klaar. De dienstdoende kok bereidt de maaltijden met 
dagverse groenten, altijd maximaal rekening houdend met de wensen 
van de bewoners.    
Van oudsher maakt de kelder een belangrijk deel uit van het aanbod in 
de keuken. Hier is de kelder echter een ruimte voor de was, de opslag 
en de techniek. Bovendien is het ’t honk van de tuinmannen.
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debestewensen

Onlangs is de webshop 
www.dresss.nl gelanceerd. 

De jurkjes van 
Eva van Mens-Spauwen 

zijn handgemaakt in 
Nederland. Voor alle 

dames, meisjes
 én poppen!

De dames van EMCO 
Meubelen wensen u 
fijne feestdagen.

In 2020 staan 
wij weer in voor 

kwaliteit, unieke en 
stijlvolle meubelen.

Wij kijken alvast met veel plezier 
vooruit naar 2020, ons kantoor 
viert dan zijn 10 jarig jubileum. 

Wij wensen iedereen prettige 
feestdagen en een succesvol 2020.

Het team van 
Technicall Weert BV 

wenst jullie fijne 
feestdagen!

Fijne Kerstdagen en 
een gezond en mobiel 2020!

BD Lease
Smeetjeshofstraat 32-Weert

06-37448617
Hans Steenman

Dat het licht mag 
blijven schijnen,

geef en vindt 
kracht bij elkaar.

Laat liefde en 
overwinning

samen gaan in het 
nieuwe jaar.
Mariet Zanders

Wij wensen U sfeervolle 
feestdagen!

Ook in het nieuwe jaar,
staan wij met onze 

traprenovaties
graag weer voor u klaar.

Wendy en Patrick Brugman
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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

watzoujijdoenmet

EP:Tummers Weert 
is bijna een jaar open
Afgelopen jaar hebben LAKO (een vertrouwde naam 
in Weert) en EP:Tummers de handen ineengeslagen 
om samen een enorme megastore te verwezenlijken 
op de Moesdijk, naast de Gamma. 

7 dagen per week kunt u terecht in de MEGA store 
van ruim 1500m2. Dit is een van de grootste EP: win-
kels van Nederland. U profiteert van zeer scherpe 
prijzen en een zeer uitgebreid assortiment.

In het bijzondere winkelconcept van deze MEGA 
store staat beleving centraal. Met prachtige TV-
studio’s, luisterruimtes, een koffiewereld en een 
demonstratiekeuken kunt u de producten zelf zien, 
horen, voelen, proeven én beleven. 

Service staat bij EP:Tummers voorop. De getrainde 
vakspecialisten worden intern opgeleid. Zij voorzien 
u altijd van deskundig en persoonlijk advies.
De eigen bezorgdienst levert en installeert uw aan-
koop snel en vakkundig bij u thuis. Ook op zondag!

Als kers op de taart bevindt er zich middenin de win-
kel een uniek Service Center. Dit is het aanspreekpunt 
voor al uw technische vragen of problemen. Repara-
ties, hulp met installatie, defecte onderdelen, IT-pro-
blemen... U kunt met al uw vraagstukken terecht.

EP:Tummers, ook iedere zondag open!

bedrijfinbeeld

Moesdijk 2, Weert  -  0495 534164



Het zijn acht mannen die veel plezier beleven aan 
zingen. Jaren maakten zij deel uit van koren en 
muziekgezelschappen en sinds twee jaar hebben 
zij elkaar gevonden in het ensemble Andiamo! 
Het is Italiaans en betekent ‘wij gaan verder!’. 
De groep zangers is een nieuwe weg ingeslagen 
en zingt wekelijks in de kleine bezetting van acht 
man. Hierbij is elke stempartij (zangstem: bas, 
bariton, lage en hoge tenor red.) dubbel bezet, 
wat in de praktijk soms te licht is om sommige 
nummers te zingen. Daarnaast willen ze graag 
een bredere bezetting om altijd meerdere 
zangers per zangstem te hebben.

Geen vereniging, geen leden
Het bijzondere van Andiamo! is dat het geen 
vereniging is. Er zijn dus ook geen leden en er is 
geen bestuur. De dirigent heet muzikaal leider. 
Andiamo! houdt het graag eenvoudig en de 
zangers besteden hun energie liever in zingen dan 
in besturen van een logge organisatie. Wekelijks 
komt de groep bij elkaar voor de repetitie die 
onder leiding staat van de ervaren Tim Schulteis 
(40). Hij studeerde aan het Conservatorium 
in Maastricht en zong als koorzanger in vier 
grote koren en ensembles. Met zijn ervaring en 
expertise tilt hij Andiamo! naar een hoger niveau 
zodat er voor de zangers voldoende uitdaging 
blijft. Het repertoire is zeer divers. Van ‘Nothing 
else matters’ van Metallica tot ‘Une belle histoire’ 
van Michel Fugain. De zangers overleggen samen 
met Tim over de nummers die ze willen en kunnen 
zingen. Keuzes worden in onderling overleg en 
saamhorigheid gemaakt. Kwaliteit en plezier zijn 
belangrijke pijlers binnen Andiamo!

Elke zanger komt tot zijn recht
Het voordeel van deze kleine groep is dat elke 
zanger beter tot zijn recht komt en meer aandacht 
krijgt van de muzikaal leider. Hierdoor kan een 
zanger zich beter ontwikkelen. Geen grote en 
logge groep waarbij het leerproces veel tijd in 

beslag neemt, maar snelle en korte lijnen. Tijdens 
het zingen, maar ook er omheen. Dat vinden de 
zangers van Andiamo! erg prettig. De groep is 
zich nu aan het voorbereiden om op 11 januari 
2020 te starten met een nieuw project. Daarvoor 
is Andiamo! op zoek naar zangers die hieraan mee 
willen doen. Het project moet leiden naar het 
lenteconcert op 19 april 2020. Mannen die zich 
willen verbinden aan het ensemble, of alleen aan 
het komende project, zijn van harte uitgenodigd 
om aan te sluiten. Geen lidmaatschap of grotere 
verplichtingen, maar ook zeker de mogelijkheid 
voor een langere deelname aan het koor. 

Persoonlijke begeleiding
Mannen die zich aangetrokken voelen tot het 
gezelschap kunnen op 11 januari a.s. kennis 
komen maken. Tijdens een ‘snuffelmiddag’ 
kunnen nieuwe deelnemers een gevoel krijgen 

Zingen is gezond, zingen is leuk, zingen verbroedert. Veelgebruikte clichés maar daarom niet minder waar. 
De zangers van Vocaal Ensemble Andiamo! zijn het volledig eens met elkaar over de clichés. De groep staat 
aan het begin van een boeiend project op weg naar een lenteconcert en zou graag meer zangers daarvoor 
warm maken: “Kom erbij en zing mee.”

actueel

bij het ensemble, bij de muzikale leider en bij de 
plannen. Op 8 februari a.s. starten de repetities 
voor het lenteconcert en vervolgens  elke 
donderdag van 20.00 - 21.30 uur. Iedere nieuwe 
zanger krijgt persoonlijke begeleiding en wordt 
een-op-een wegwijs gemaakt. Tim Schulteis 
verstrekt mp3- bestanden waarop elke zangstem 
is ingezongen en waarmee thuis dus heel 
gemakkelijke geoefend kan worden. Uiteraard 
worden de nieuwe deelnemers/stemmen 
beoordeeld. Wanneer iemand besluit om deel 
te nemen is er natuurlijk wel commitment 
gedurende het project. Vrijblijvendheid past niet 
binnen een groep die werkt aan een uitvoering of 
een concert.         
                                                            
De zangers van Andiamo! spreken over een 
enorm gezellige groep, met veel verbondenheid, 
muzikale verantwoordelijkheid maar ook 
kameraadschap. De groep is open, flexibel en 
vriendschappelijk. Met nieuwe aanwas hopen ze 
een stevigere fundering onder hun ensemble te 
krijgen om zo samen nog meer mooie nummers 
te kunnen zingen.

Heb je interesse of wil je meer weten. 
Bel dan met Paul van Betuw: 06 - 15 58 04 48

      Gevraagd: zangers 
          Andiamo! … wij gaan verder 
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Door Ton Adriaens
Die heerlijke fijne feestdagen komen er weer aan waarbij we gezellig met de hele familie bij elkaar zijn. De tijd van vrede op aarde, naastenliefde en 
barmhartigheid. Kerst als familiefeest staat voor harmonie, gezelligheid en saamhorigheid. De open haard knettert. We zetten weer overdadig veel eten 
en drinken op tafel. Decadentie ligt op de loer. En wat als familieleden gebrouilleerd zijn? Dan wordt het een geforceerde krachttoer om het diner tot 
een goed einde te brengen. 
We steken veel geld en energie in de rijk gevulde kerstdis. Overdaad schaadt. Waarom doen we dan toch elk jaar weer mee aan dit door de commercie 
en de media opgedrongen eetfestijn? En wat betekent het voor onze ecologische voetafdruk? De bergen afval en de voedselverspilling zijn rond de 
feestdagen het grootst. 
Waarom zouden we kerst niet eens op een andere manier vieren? Enig besef van te grote inkomensverschillen, verborgen armoede, eenzaamheid kan 
mogelijk leiden tot een andere insteek. Misschien kunnen we wat meer betekenen voor een ander. Een buurtgenoot een plekje aan tafel aanbieden? 
Misschien kunnen we ook milieu en klimaat weer een beetje in de goede richting duwen. Geniet van de vrije dagen die voor je liggen, zet een rustig 
kerstmuziekje op, en reflecteer op het bovenstaande. Ben benieuwd wat eruit komt. 
Fijne Feestdagen!

watzoujijdoenmet

Een overdadige kerstdis zul je bij mij niet aantref-
fen, veel liever zet ik in op het voorkómen van 
overdaad, het hele jaar rond en niet alleen met 
kerst of andere feestdagen. Voor plezier, gezellig-
heid en goede gesprekken heb je geen overdadige 
maaltijd nodig.
Wèl zorg ik natuurlijk voor een lekkere en gezonde 
maaltijd. Mijn passie voor een gezonde leefstijl 
kan ik o.a. kwijt in het koken voor buurtgenoten 
via het non-profit platform Thuisafgehaald.nl, 
waar enthousiaste thuiskoks en afhalers uit de 
buurt elkaar vinden. Redenen om een verse warme 
maaltijd af te halen kunnen heel divers zijn. Dat 
varieert van gebrek aan tijd, enthousiasme of 
gemis van een partner tot bijvoorbeeld renovatie 
van de keuken waardoor er even niet gekookt 
kan worden. Ook zijn er vaste afhalers waarmee 
altijd gezellig bij-gebuurt wordt als de maaltijd 
opgehaald wordt. Thuisafgehaald heeft dus ook 
een sociale functie, mensen komen de deur uit. 
Met af en toe koken voor buurtgenoten hoop ik 
mijn bescheiden bijdrage te leveren aan de situatie 
van mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is 
om dagelijks oprechte aandacht en zelfzorg te 
ervaren. Ik wens iedereen alvast 365 gezonde en 
heerlijke dagen in 2020 toe!    

Om maar gelijk antwoord te geven op de vraag: 
van wat overblijft na een overdadige kerstdis pro-
beren we niets weg te gooien. In het beste geval 
vieren de kippen nog een ouderwets kerstoctaaf.
Maar eerlijk gezegd maken we het niet te gek met 
kerstmis. Het gaat ons toch vooral om de blijde 
boodschap die we deze dagen het meest vieren. 
Als je goed laat doordringen wat het kerstfeest 
ons werkelijk brengt, heb je voor de rest niet veel 
meer nodig. En dan is de ecologische voetafdruk 
dus sowieso een stuk minder.

Een kerstdis is er natuurlijk ook om iemand waar 
we normaal niet naar omzien te laten aanschuiven 
aan tafel. Nu zit bij ons de tafel met gezin en fa-
milie al aardig vol. Maar vanuit mijn activiteiten 
bij de broederschap ervaar ik wel hoe waardevol 
het is om te delen met anderen. Jaarlijks vóór 
kerstmis organiseren we een voedselpakkettenac-
tie voor mensen die geen geld hebben voor een 
overdadige kerstdis. Door wat extra producten te 
kopen en aan de voedselbank te geven, laat je 
anderen delen in de feestvreugde. Heel katholiek 
dragen we daarbij ook uit dat er in moeilijke tij-
den altijd steun is bij Maria, moeder van Jezus die 
met kerstmis ieder jaar voor ons wordt geboren.

Een westerse aangelegenheid vanuit het Chris-
tendom mag er zijn, maar mogen er ook verschil-
len zijn in het vieren van het kerstfeest? 

In de wijk Keent zijn zeker achttien nationalitei-
ten. Vier seizoenen lang worden er activiteiten 
georganiseerd en uitgevoerd door meerdere ge-
neraties, meerdere professionele instanties en 
vrijwilligersorganisaties welke verenigd zijn in 
het Groot Keent Overleg. Het GKO staat voor de 
inclusieve samenleving, waar de wijk Keent hard 
aan gewerkt heeft. Wij hebben een verbroede-
ringsmaaltijd, Kom op de Soep, een eetpunt, High 
Tea, ontbijt, Aanschuiftafel WMG (Weerter Mini-
ma Groep), thema ochtenden, hulp bij formulie-
ren, buitenspeeldag, kleuterdans met ouderen, 
moestuin, rommelroute en STAR-projecten met 
ambassadeurs (Sportief, Teamwork, Acceptatie 
en Respect). 

Als voorzitter van de Wijkraad Keent ben ik een 
Keentenaar, een kartrekker, een luisterend oor 
en hopelijk een verbinder, het hele jaar door. 
Dankzij de samenwerking met het GKO staat de 
ontmoeting hoog in ons vaandel. Wij zijn trots 
op Keent!

Ingrid Sentse-Hulsebosch (63), 
thuiskok voor Thuisafgehaald.nl 

(en voormalig lijf- en leefstijlcoach) Weert

Gert-Jan Tullemans (45) Broedermeester 
van de Venerabele Broederschap van de 

Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert

Judy Tangande (66), 
voorzitter wijkraad Keent

watwatzouzoujijjijdoendoenmetmet

de overdadige kerstdis?de overdadige kerstdis?



Wat op je pad komt, creëer je zelf
Ellen: ”Bij het kopen of verbouwen van een huis 
is het bed vaak een sluitpost omdat de aanschaf 
nogal prijzig is. Daarnaast zien we een duidelijke 
trend in de markt dat consumenten graag willen 
betalen voor gebruik in plaats van bezit. Waarom 
zou je ook een paar duizend euro betalen als 
je, net als een mobiele telefoon of een privé 
leaseauto, gemakkelijk per maand kunt betalen 
voor slaapcomfort? Dit is allesbehalve een 
schande maar een moderne manier van leven en 
verstandig omgaan met je geld.  Instapmodellen 
zijn al te koop voor € 1.795,- of te leasen voor 
€ 25,- per maand via samenwerkende partner 
Bedrent.nl. Er is sprake van een zuivere private 
lease en geen krediet.

Diversiteit
De nieuwe beddenzaak in Weert is de eerste 
showroom van Lettobeds in Zuid-Nederland. Het 
hoofdkantoor is in Gouderak en in Tilburg is het 
logistiek centrum van waaruit de bedden (1000+ 
uit voorraad) geleverd worden door de gehele 

Benelux. Begonnen met een internetwinkel heeft 
Lettobeds met de zaak in Weert nu de tweede 
showroom in het land geopend. Ellen: “Weert 
is een mooie, aantrekkelijke stad die het beste 
van Brabant en Limburg in zich heeft. In deze 
prachtige straat hopen we iets toe te voegen 
aan het bestaande aantrekkelijke aanbod.”                                                                                                            
Naast de koop- en leasemogelijkheden 
onderscheidt Lettobeds zich ook door hun 
product. De bedden worden in eigen beheer 
ontwikkeld en geproduceerd. De collectie bestaat 
uit 10 modellen, die zowel vlak als elektrisch zijn 
te leveren en elk in 12 verschillende kleuren. Het 
bedrijf staat garant voor jarenlang slaapcomfort 
op het hoogste niveau, wat resulteert in 25 
jaar garantie op framebreuk en vering. Volgens 
Ellen staat de kwaliteit gelijk aan de merken 
Hästens, Jensen en Auping.  Omdat er gewerkt 
wordt met (bijna onzichtbare) hoezen voor de 
boxspring én het hoofdboard is de kleur van 
het complete bed eenvoudig aan te passen en 
krijgt het bed in een handomdraai een compleet 
nieuwe look. Door de efficiënte bedrijfsvoering 
en verregaande automatisering is het bedrijf 
in staat om kwalitatief hoogstaande producten 
tegen zeer interessante prijzen te leveren. In 
principe levert, plaatst en installeert Lettobeds 
binnen 10 dagen na opdracht het bestelde bed 
door de gehele Benelux.

Doordacht
Omdat het bedrijf ook producent is, biedt het 
een goed doordacht product met veel upgrade-
mogelijkheden. Latex- en foammatrassen met 
warmte-isolatie en vochtafvoer of dekbedden 
en kussens in verschillende soorten dons of 
antiallergisch materiaal. Lettobeds heeft ook 
haar eigen textiellijn. Van kussenslopen tot 
dekbedovertrekken en van hoeslakens tot 
moltons. Ellen: “Om de aankoop van een bed 
compleet te maken hoort daar natuurlijk ook 

In de Maasstraat in Weert wordt deze weken hard gewerkt in de nieuwe beddenzaak Lettobeds die Tweede 
Kerstdag opent.  De showroom, waar tientallen modellen staan die het bedrijf zelf ontwikkelt en produceert, 
geeft de consument de gelegenheid het product goed te beoordelen. Het is een ‘fysieke’ aanvulling op 
internetwinkel lettobeds.nl. “Bedden zijn té belangrijk om ze aan te schaffen zonder ze te proberen. Met 
de opening van onze showroom kunnen klanten optimaal kennismaken met het product en de diversiteit 
ervan. Lettobeds zelf zien, ervaren, voelen en proefliggen vóór je bestelt”, aldus  woordvoerder Ellen 
Schipper van Lettobeds.

inbedrijf

textiel bij. Wil je dit allemaal nieuw en van 
goede kwaliteit aanschaffen, ben je gauw
€ 1.000,- kwijt. Daarom bieden we dit als 
alternatief ook aan in de lease. Van elk product 
twee stuks kost je per maand slechts € 10,- 
extra. Maar ook over kleine details is nagedacht. 
Zo is een vlak bed later eenvoudig elektrisch 
verstelbaar te maken, bedienbaar via een app. 
Het hoofdboard bestaat uit twee delen wat erg 
handig is bij verhuizen in kleine ruimtes. Er zijn 
opties als een verbreder van het hoofdboard, een 
bijpassende bedtafel of handige opbergvakken. 
Lettobeds ontwikkelt haar producten op deze 
manier gericht op de praktijk. En met optimale 
service en bereikbaarheid. 

Opening
De winkel aan de Maasstraat in Weert opent op 
Tweede Kerstdag. Iedereen is welkom tussen 10.00 
en 17.00 uur. Om dit feestelijk te onderstrepen 
is er naast champagne ook een aantrekkelijke 
cashback-korting bij de aankoop van een bed. 
Een deal ‘waar u niet wakker van hoeft te liggen’. 
Lettobeds is iedere zaterdag open van 10.00 tot 
17.00 uur en is 24/7 operationeel via de website 
www.lettobeds.nl en www.bedrent.nl 

Lettobeds nieuwe beddenzaak biedt ook private-lease mogelijkheden
          ‘Hou je (spaar)geld op zak’

Maasstraat 36A , Weert  
T (085) 876 93 61 E info@lettobeds.nl

“Als kapster luisterde ik jarenlang naar de meest uiteenlopende verhalen 
van klanten: de geboorte van een kleinkind, een vakantie naar een bijzon-
dere bestemming of het overlijden van een dierbare en alles wat daarbij 
kwam kijken. Ik denk dat daar mijn interesse is gewekt voor het vak als 
uitvaartverzorgster. 
Na 25 jaar heb ik de carrièreswitch gemaakt en ben ik begonnen met het 
verzorgen van overledenen. Hier kon ik mijn vaardigheden als kapster 
ook nog met enige regelmaat aanspreken. Het mooiste compliment dat 
ik ooit heb gekregen, nadat ik de haren van een overledene had verzorgd, 
was dat ik de overledene weer had teruggegeven aan de familie.” 

“Je hebt ons ons mam 
weer teruggegeven.”

“Na een aantal jaar in de verzorging was ik toe aan een nieuwe uitda-
ging en heb ik de opleiding tot uitvaartleidster mogen volgen. Van nature 
ben ik iemand die graag dingen regelt en ik zie het dan ook als mijn 
verantwoordelijkheid om de uitvaart te laten verlopen zoals ik dat 
met de nabestaanden heb besproken. In de dagen voorafgaand aan 
het afscheid probeer ik door middel van de verhalen die verteld worden 
de overledene een klein beetje te leren kennen, hoe hij of zij in het leven 
stond. Aan de hand daarvan weet ik enigszins in welke stijl de uitvaart 
mag plaatsvinden. Uitbundig en expressief of juist bedaard en beheerst? 
Dat maakt ieder afscheid uniek.
Het geeft mij een voldaan gevoel als ik achteraf van de nabestaanden 
hoor dat de uitvaart is verlopen zoals zij dat voor ogen hadden. Dat is 
waar ik het voor doe; voor die voorzichtige glimlach door de tranen heen.”  

Sandra Jacobs - Kollée 
Uitvaartleidster 

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

*Vanafprijs betre� de nieuwe Renault CAPTUR TCe 100 Life. De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument.  Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en 
drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden.  
O�ciële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 5,1-5,7 l/100 km, resp. 19,6-17,5 km/l. CO2: 118-131 gr./km

De nieuwe Renault CAPTUR  
Tijdelijk met extra scherp introductie-aanbod!

All I want for 
Christmas 

Roermond Jacob Romenweg 8, tel. (0475) 32 22 99
Weert Roermondseweg 87, tel. (0495) 58 07 00
Echt Rijksweg Noord 3, tel. (0475) 48 12 50
Check vrijblijvend uw inruilprijs op onze eigen actie- en inruilsite www.renault.NU

Vanaf € 20.290,-*

autoheurkens.nl

BB154DTP15108602P8 - BB154-007181-00 - DTP - Heurkens December Kerst CAPTUR 247x170.indd   1 03/12/2019   11:36
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MUNTTHEATER

20 & 21 DEC 
MUNTTHEATER

20 & 21 DEC 
MUNTTHEATER

’n Körstshow met meziek en kabaret in
’t dialect, doeër artieste uut de regio.

www.wieertamezieertj.nl

De Körstshow ès muuëgelik gemaaktj doeër

ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079
  WONEN & SLAPEN

www.meubelnieuwestijl.nl

Onze nieuwe 
showroom is open!

• luxury living stijl/collectie
• meer design

• nieuw: MOOME! 
moome.be

• onze showroom is 
  50% groter

• elke zondag open

www.wieertamezieertj.nl

Oud leden V.V. de Rogstaekers
Voorzitter van de stichting Wieërt Amezieërtj is 
Roger Jansen. Hij vertelt: “De stichting bestaat 
uit een zestal oud-leden van vastelaovendj-
vereiniging de Rogstaekers die op het gebied van 
het organiseren van grootschalige evenementen 
de nodige ervaring hebben opgedaan. Nadat ze, 
na een plezierige tijd bij de Vastelaovendjvereni-
ging, afscheid hebben genomen, blijft het ‘krie-
belen’. De club kent elkaar door en door en heeft 
nog de drive om leuke, uitdagende evenementen 
te organiseren.  Met het succes van de musical 
smaakt dat alleen maar naar meer.” 

Aan ideeën geen gebrek
Ideeën zijn er voldoende.  Daarvoor is binnen de 
stichting veelal Mark Bouwmans verantwoorde-
lijk.  De ideeën worden enthousiast gedeeld in de 
groep en na kritiek en input worden ze omgezet 
naar concrete plannen en evenementen. Wat mo-
gen we de komende tijd verwachten? Mark: “Na-
tuurlijk borrelen er weer ideeën voor een nieuwe 
musical.  Duidelijk is in ieder geval dat de ba-
sisopzet gelijk zal zijn aan de voorgaande editie. 
Dat wil zeggen regionale artiesten, dialect pop-
muziek en een thema dat de regio aanspreekt. 
Stap 1 zal zijn dat het creatieve team elkaar 
weer eens gaat opzoeken.  De uitvoering zal pas 
plaatsvinden ergens 2022, althans dat is mijn in-
schatting. Met vrijwilligers werken aan zo’n pro-
ject kost heel veel tijd en voorbereiding.”

Körsmes in Wieërt
Maar zover is het dus nog niet.  In Weert worden 
door diverse organisaties onder de titel ‘Winters 
Weert’ al verschillende activiteiten georganiseerd 
rondom Kerstmis. De stichting nu heeft het idee 
opgevat om hier extra invulling aan te geven.  
Dat alles onder de titel ‘Körsmes in Wieërt’. 
Mark Bouwmans: “We beginnen dit jaar met een 
kerstshow in het Munttheater. Op vrijdag 20 en 
zaterdag 21 december zijn er 3 voorstellingen  

met cabaretiers Ed Stroek en Frans Snels, de band 
Limbo Project. Voor die gelegenheid uitgebreid 
met 3 blazers en zangers en zangeressen uit de 
regio, waaronder Leon Smolenaars (Guarantee), 
Jean Stassen (hoofdrolspeler Graaf van Horne-de 
Musical), de familie Fonteijn en Monique Knapen 
(Plat Wieërs). Het wordt zeker geen show met alleen 
maar kerstliedjes maar een voorstelling met humor 
en veelal nieuwe dialect popnummers. Het geheel 
in een decor dat het publiek letterlijk opwarmt voor 
kerstmis. Net als bij de succesmusical is ook hier 
weer de hulp ingeroepen van de broers Dorus en 
Peter van den Bosch. De artistieke organisatie is voor 
deze gelegenheid uitgebreid met Mark Fonteijn.” 
Roger Jansen: “Over de kaartverkoop hebben we 
niet te klagen. De avondvoorstellingen zijn al 
uitverkocht. Voor de zaterdagmiddagvoorstelling 
zijn nog kaarten te koop bij het Munttheater.”  

De Stichting Wieërt Amezieërtj wil het hier niet 
bij laten. Naast het idee voor een vervolg op de 
kerstshow in 2020 zijn er voor de komende jaren 
plannen om de ‘kerstboom verder op te tuigen’ 
met meer evenementen. Gedacht wordt aan een 
‘levend kerstspel in de vorm van straattoneel’, een 

In maart 2018 geeft de Stichting Wieërt Amezieërtj haar visitekaartje af met ‘Graaf van Horne-de Musical’. 
De musical mag met recht een van de hoogtepunten van het ‘Van Horne Jaar’ worden genoemd. Regionale 
artiesten brengen het historische verhaal van ‘Weertenaar’ Philips van Horne tot leven en ruim 6.500 
mensen genieten van het spektakelstuk. Het evenement onderstreept de doelstelling van de in 2017 
opgerichte stichting: samen met vrijwilligers uit de regio Weert (grootschalige) evenementen organiseren 
waarmee Weert zich laat zien.

actueel

Charles Dickens-plein en een kerst-amuse-tocht.  
Maar Roger geeft aan dat die plannen de ‘teken-
tafel’ nog niet hebben verlaten: “Als we dit gaan 
oppakken, zoeken we in ieder geval de samenwer-
king met andere partijen die een bijdrage kunnen 
leveren aan de organisatie.”  

De agenda goed gevuld
Voeg bij al het voorgaande nog de plannen voor een 
Opera Sing-Along in openluchttheater De Lichten-
berg. De eerste gesprekken met de eigenaar van 
het theater en harmonie St. Antonius hebben 
plaatsgevonden. Meedenken bij de organisatie van 
activiteiten van Veldeke krînk Wieërt staat ook op 
het programma … het zal duidelijk zijn dat de agen-
da voor de Stichting Wieërt Amezieërtj de komende 
jaren ongetwijfeld goed gevuld is.
 

Stichting Wieërt Amezieërtj viertStichting Wieërt Amezieërtj viert  
   ‘Körsmes in Wieërt’   ‘Körsmes in Wieërt’

Opname uit de videoclip van het nummer “Woor ’t mér vör altiêd Körsmes” uit de theatershow Körsmes in Wieërt.

Het bestuur van de Stichting Wieërt Amezieërtj met v.l.n.r.  Adrie Hendriks, Mark Bouwmans, Ad Jongen, 
Roger Jansen, Thijs Vleeshouwers en Bart Nijs.

      Bij mij doet het geen pijn!
Wekelijks krijgen we de vraag: 

... maar het doet toch geen pijn? 

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

Ik begrijp heel goed dat de drempel hoog is als je bang bent. Als je in 
het verleden veel pijn hebt gehad en er altijd onzorgvuldig en ruw met 
je is omgegaan. En ik kan u vertellen: ik ben zelf ook geen fan van de 
tandarts! Maar als je de juiste persoon in je mond laat kijken, kan dat 
vertrouwen herstellen. 

Ik doe geen pijn, ik ben geen tandarts maar een tandprotheticus en 
gespecialiseerd in kunstgebitten. Bij mij geen boren en afzuiging in 
de stoel en geen haakjes om mee te plagen, ik heb alleen een stoel en 
een lamp om mee te kijken. 

Vaak komen patiënten eerst op gratis advies. Want als je bang bent, 
is het toch fijn als je weet dat de eerste afspraak vrijblijvend is. Dat 
er alleen wordt geluisterd, gekeken en uitleg wordt gegeven. Dan zie 
je meteen de behandelkamer en blijkt die vaak toch heel erg mee te 
vallen!

Door angst lopen mensen vaak veel te lang met een probleem rond, 
waardoor de huidige tanden steeds slechter worden of de huidige 
prothese niet meer goed past. 
Heeft u nog eigen tanden maar doen ze veel pijn en bent u bang voor 
de tandarts? Ik luister, kijk en kan u een advies geven, want angst voor 
de tandarts is een vaak voorkomend probleem. Wij werken samen met 
tandartsen waar wij vertrouwen in hebben, die de tijd nemen en begrip 
hebben voor uw angst.

Heeft u een prothese maar past deze niet goed meer? Bent u bang
of heeft u veel vragen? Bij mij hoeft u niet bang te zijn, ik neem de

tijd, luister en geef advies. Uw kaak slinkt jaarlijks en het is ook 
logisch dat uw prothese na een paar jaar niet meer goed past, laat 

staan na bijvoorbeeld 20 jaar. Maar soms heeft een prothese vanaf het 
begin al niet goed gezeten, bent u een paar keer terug geweest maar 

werd u verteld dat het zo hoort. Ook hiervoor kunt u gewoon langs 
komen, niemand is lastig en 

voor iedereen maken we tijd. 

Nog steeds bang of toch al een beetje 
overtuigd? Ons advies: stap over die 

drempel en kom langs!

Bij ons is een advies-afspraak gratis, 
want goed advies moet voor iedereen 

mogelijk zijn.
 Bel ons op of stuur een e-mail: 

info@eengoedgebit.nl 

 Regisseur Dorus van den Bosch geeft aanwijzingen.
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Wijnand Hendriks, selfmade zakenman  met maatschappelijke betrokkenheid
Door Ton Adriaens

mooimensmooimens

Van Wijnand Hendriks (51) zou niks terechtkomen. Nu is hij directeur-eigenaar van Henko A&T (Adhesives &Tools) in Weert met vestigingen over heel de wereld. 
Het toonaangevende bedrijf is gespecialiseerd in de productie van lijmen, gereedschappen en apparatuur voor de installatie en het onderhoud van kunstgras 
en exporteert naar 72 landen.

Als CEO (algemeen directeur) vliegt hij wekelijks de wereld over. Vlak voor het interview bevestigt zijn secretaresse nog even dat hij komende week naar Zuid-
Afrika vliegt en op donderdag op en neer naar Madrid. Het is een selfmade zakenman die als ‘Wieërter jong’ heel normaal is gebleven. Ik praat met hem over 
zijn weg naar succes, de obstakels en tegenslagen maar ook over de gezinsman Wijnand, de ups en downs in zijn privéleven. 

De zakenman
Hoe ben je in deze business terechtgekomen?
“In 2002 werkte ik als ZZP’er bij Schmitz Foam in 
Roermond en ontwikkelde daar shockpads van ge-
recyclede foam. Samen met Erik Nien heb ik toen 
Henitech bv opgericht. Van het een kwam het 
ander, er kwam lijm en gereedschap bij en we 
gingen kunstgrasmatten leggen.  In 2008 ben ik 
met een nieuwe BV gestart Henko A&T. De inter-
nationale groei van dit bedrijf was stormachtig. 
Er is een tekort aan specifieke kennis in die markt 
en wij bleken specialisten in het aanleggen van 
kunstgrasvelden. Ik heb me ook sterk gemaakt 
voor een kwaliteitsconcept en werd internatio-
naal chairman van de installatiewerkgroep van 
onze brancheorganisatie. Ik train en certificeer 
nu wereldwijd installateurs voor de aanleg van 
kunstgrasprojecten.”

Wat zijn bepalende succesfactoren?
“Ons bedrijfslogo bestaat uit blokjes. Die staan 
symbool voor het team van medewerkers. Ieder-
een is daarin even belangrijk, ook ik ben een col-
lega binnen dat team. Je personeel bepaalt de 
kracht van je bedrijf. 
Ondernemen is met passie voor je bedrijf risico’s 
nemen en investeren. De weg naar succes daarin 
heet ‘verandering’. Verandering vereist de com-
ponenten Visie, Belang, Plan, Middelen en Com-
petenties. Hiermee kun je succes (of falen) ana-
lyseren. Is er bijvoorbeeld sprake van angst dan 
heb je niet de juiste competenties. Is er chaos 
dan was je plan niet goed. Frustratie duidt op 
een gebrek aan middelen en bij verwarring ont-
breekt de visie. Op zoek naar de gouden regels 
tot succes heb ik me ook verdiept in marktstrate-
gieën en gedragsbeïnvloedingstechnieken.”

Wat was de grootste tegenslag, 
je grootste obstakel?
“De rol van de bank! Ik heb jaren gevochten tegen 
frustratie vanwege het gebrek aan financiële mid-
delen door de tegenwerking van de bank. Henko 
bestaat nu elf jaar. Toen ik in 2008 begon was 
de relatiemanager van de bank, waarvan ik de 
naam maar niet zal noemen, nog razend enthou-
siast over mijn plannen. Hij regelde een kredietfi-
nanciering en had het over ‘wij maken hier samen 
een gigantisch succes van!’ Er werden enkele bv’s 
opgericht en mijn privéaansprakelijkheid werd af-
geschermd. Ik was tevreden met een beperkt sa-
laris en investeerde zoveel mogelijk winst weer in 
het bedrijf want dát was mijn passie, mijn drive. 
Echter hoe harder mijn bedrijf groeide hoe verder 
de bank achterbleef. Hun ‘hulp’ werd steeds meer 
een wurgcontract dat remmend werkte op de ont-
wikkeling. Bovendien bleek dat de bank mij toch 
privé had vastgenageld in een vies contractje. Ik 
kreeg torenhoge rentevoorstellen op kredieten, 
had een grote orderportefeuille maar met de voor-
financiering van mijn grondstoffen had de bank 
mij in de tang.  Gelukkig hebben we die fase kun-
nen doorstaan en werken we nu zonder bank. Ik 
heb er echt geen goed woord voor over! En ik was 
niet de enige in die situatie. Dit is nog steeds een 
zwaar knelpunt voor het gehele MKB en daarmee 
voor de werkgelegenheid in Weert.”

De professionele voetbalwereld keert zich 
steeds meer tegen kunstgrasvelden. Heb je 
daar last van?
“Helemaal niet. Als je de afzetmarkt voor kunst-
grasvelden bekijkt, is dat een pyramide. In de 
top zitten de grote internationale clubs met in 
onderhoud dure natuurgrasvelden.  Hoe lager in 
de pyramide hoe groter de noodzaak om over te 
stappen op kunstgras: veel speeluren, goedkoop, 
minder onderhoud, lange levensduur. De kwaliteit 
van kunststofgrasvelden wordt ook steeds beter. 
Bovendien, in landen als Noorwegen of Saoedi-
Arabië kunnen ze vanwege de klimatologische 
omstandigheden niet zonder kunstgras. Daarnaast 
beperkt onze markt zich niet tot voetbalvelden. 
Wij leggen ook tennis-, hockey-, cricket- en ame-
rican footballvelden aan, skischansen, golfbanen 
en parken. In Azerbeidzjan hebben we een van 
de grootste projecten ter wereld gemaakt, een 
schietbaan van 133.000 vierkante meter voor de 
Europese Spelen van 2015.”

Heeft succes ook een keerzijde?
“Laat ik vooropstellen dat ik nergens bang voor 
ben, toch heb ik behoorlijk wat hachelijke situ-
aties meegemaakt. In Rusland, Azerbeidzjan of 
Kazachstan kan het er raar aan toe gaan en staan 
beveiligers naast je met Kalasjnikovs. In Colombia 
werd ik bijna ontvoerd door de FARC.”

Al in 2014 nam je deel aan een handelsmis-
sie naar China. Heeft dat ook tot concrete 
resultaten geleid?
“Uiteindelijk wel. Dat is een kwestie van lange 
adem en zoals ik al zei ‘durven investeren’. In 
China ligt een potentieel van duizenden kunst-
grasvelden. Op uitnodiging van de gemeente 
Weert heb ik in Eindhoven voor een groot gezel-
schap van ondernemers een presentatie gehou-
den over het veroveren van de Chinese markt. 
Ik heb daar de vraag gesteld wie van de aanwe-
zigen de ballen had om vijf jaar geld en energie 
te investeren in zo’n avontuur. Je moet een BV 
oprichten, personeel aannemen, kantoor inrich-
ten, warehouse huren, beurzen bezoeken en 
bereid zijn enkele jaren met verlies te draaien. 
Niemand stak zijn vinger op. 
Ik heb ook een rondreis door Amerika gemaakt 
om daar voet aan de grond te krijgen. Dan ben 
je al snel een half miljoen verder en heb je nog 
geen emmer lijm verkocht.”

De privépersoon
“Ik zal er geen doekjes om winden. Ik kom uit 
een arbeidersgezin met vier kinderen en ben op-
gegroeid in de wijk Groenewoud. Mijn ouders zijn 
gescheiden toen ik nog erg jong was. Dat heeft 
behoorlijk wat impact op mij gehad. Ik ben opge-
groeid ‘onder moeders paraplu’.

Privé ben ik nu een gelukkig mens, heb een su-
perleuke vrouw en geniet van iedere dag. Na het 
verlies van mijn jongere broer, nu iets meer dan 
een jaar geleden, ben ik wel steeds meer gaan 
nadenken. Hij mocht maar 47 jaar worden. Het 
leven is kort, ik probeer te genieten van alle klei-
ne dingen in het leven.”

Wat was de invloed van jouw problematische 
thuissituatie op je karaktervorming?
“Dat heeft mij in zekere mate gevormd. Ik heb 
geleerd met tegenslagen om te gaan. Thuis was 
het altijd hommeles maar op de lagere school 
kwam ik in een andere wereld. Ik had een hechte 
vriendengroep waar ik nu nog steeds mee omga. 
Mijn schoolprestaties waren ronduit slecht. The-
oretische kennis opdoen was voor mij een pro-
bleem en rekenen kan ik nog steeds niet. Ik had 
het voordeel dat ik groot en sterk was en niet op 
mijn mondje gevallen. Ik was een gangmaker en 
niet altijd de makkelijkste. De onderwijzer van 
de zesde klas gaf mij regelmatig een pak rammel 
en ik zie nog die priemende vinger toen hij zei: 
‘Van jou komt later nooit iets terecht!’ Toen al 
nam ik me voor het tegendeel te bewijzen. 

De teleurstelling kwam toen mijn klasgenoten 
naar de LTS, de Philips of het College gingen en ik 
naar het ITO moest (Individueel Technisch Onder-
wijs). Dan was je dom, daar zat het uitschot, dat 
was het beeld. Het ITO bleek een goede school 
voor mij te zijn met een geweldige directeur, de 
heer Neijnens, waarvan we ook Engels kregen, 
een van mijn favoriete vakken.

Ik heb daarna geen dag zonder werk gezeten; in 
de metaalindustrie, de steigerbouw of de staal-
constructie. Ik ben geen theoreticus, ik ben een 
beelddenker. Wat ik zie of bedenk kan ik maken. 
Uiteindelijk heb ik de stap gezet naar het onder-
nemerschap. Ik was verbeten in de wil om te sla-
gen en natuurlijk ging dat met vallen en opstaan 
maar opgeven was en is er voor mij niet bij. Nu 
zit ik aan tafel met CEO’s van grote internatio-
nale bedrijven, hou lezingen over de hele wereld 
maar ben en blijf een gewone jongen uit Weert.”
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Omar Nuur en Wijnand in het magazijn.

2322

‘Van krantenjongen tot succesvol ondernemer’ 
dat is zo ongeveer jouw levensverhaal. Met 
welke maatschappelijke betrokkenheid sta jij 
nu in het leven?
“Het lijkt een dooddoener maar ‘geld maakt niet 
gelukkig’. Het is uiteraard handig als je het hebt, 
maar ‘rijkdom’ zit in andere dingen: Op vrijdag-
middag met mijn oude kameraden bijpraten in 
café ‘t Swaentje, op zaterdag met mijn vriendin 
naar de markt, sociale contacten onderhouden. 
Maar ook iets kunnen betekenen voor een ander 
geeft mij voldoening. Ik weet wat het betekent 
om al jong een stempel opgedrukt te krijgen, op 
achterstand gezet te worden. Daarom geef ik via 
Werk.Kom aan kansarme jongeren en statushou-
ders de kans zich waar te maken. Voor mij is het 
een uitdaging om daar succesverhalen van te ma-
ken. Een rechtvaardige positieve benadering kan 
daarbij veel effect hebben. Als het niet lukt, wat 
natuurlijk ook kan voorkomen, zie ik dat meer als 
persoonlijk falen van mij. Ook leerlingen van Het 
Kwadrant lopen hier stage. Kansen bieden aan de 
jeugd geeft mij als mens veel voldoening. Ik zie 
het als investeren in de toekomst. Wie goed zaait 
zal ook goed oogsten!”

De Franse econoom Thomas Piketty stelde vast 
dat de rijken steeds rijker worden en de armen 
steeds armer. Jij bent ook behoorlijk vermo-
gend. Hoe kijk jij tegen deze scheefgroei aan?
“Ik heb veel armoede gezien, op het platteland 
in Oost-Europa maar ook in de straten van grote 
steden in Amerika. Verschrikkelijk om te zien. In 
Weert komt ook armoede voor. Maar er is natuur-

lijk wel een verschil tussen niet kunnen en niet 
willen. We moeten als maatschappij iedereen 
zoveel mogelijk kansen bieden. Daarin spelen 

ondernemers, met het creëren van werkgelegen-
heid, een belangrijke rol. We hebben in Neder-
land een progressief belastingstelsel en gelukkig 
wordt het fenomeen ‘belastingontwijking via be-
lastingparadijzen’ goed aangepakt.”

Heb je nog tijd voor ontspanning?
“Ik ben gedreven in mijn werk maar kan ook op 
tijd afschakelen. Ik hou van avontuurlijke, uitda-
gende sporten: vliegen, paragliden, deltavliegen, 
motorcrossen, boksen. De adrenaline moet ik wel 
door mijn lijf voelen stromen.

Ik hou van sporten en help meerdere sporters hun 
droom waar te maken door middel van sponso-
ring. Zo ondersteun ik twee jonge worstelaars uit 
Hilversum tijdens hun weg naar de Olympische 
Spelen in Tokio. Het is een eeneiige tweeling met 
supertalent, in potentie medaillewinnaars. Dat is 
voor mij een uitdaging die ik met trots en plezier 
aanga en waarin ik ook ‘ontspanning’ vind.

Achter de schermen ben ik met alle teams uit de 
Formule 1 in gesprek om hen vanuit mijn andere 
bedrijf, Helly Hansen Workwear Center, in kwali-
tatief superwerkkleding te zetten. Dat is gewoon 
leuk werk.

In Qatar zit ik met sjeiks aan tafel samen met 
de Nederlandse voetbalambassadeurs Nigel de 
Jong, Johan Neeskens en Wesley Sneijder om te 
kijken wat wij vanuit Nederland kunnen doen in 
het kader van het WK 2022. Dat is werk én ont-
spanning.”

Met welke oneliners zou je dit interview willen 
afsluiten?
• Ben nooit jaloers op een ander, 
   maar maak er zelf het beste van.
• Geniet van elke dag, voor je het weet 
   is het voorbij.
• Wie niet kan delen zal nooit kunnen 
   vermenigvuldigen. 
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De Brouwschuur versus Beeldkracht

Erwin en Karin Strijbosch zijn goed op elkaar ingespeeld. Samen vormen ze met hun twee 
dochters (11 en 13 jaar) een gezin. Maar daarnaast zijn ze allebei zelfstandig ondernemer. Erwin 
is bierbrouwer en eigenaar van De Brouwschuur. Als grafisch ontwerper, met haar éénmanszaak 
Beeldkracht, werkt Karin voor menig bedrijf. 

Voor De Brouwschuur ontwerpt ze etiketten, folders, posters, bierviltjes, belettering, advertenties, 
cadeauverpakkingen en alles wat er nog meer voorbijkomt. Het logo met oud-industriële look, 
komt uiteraard ook van haar hand. “Het is leuk dat we elkaar ook in zakelijk opzicht kunnen 
aanvullen. Er zijn bij mij geen tussenschakels, en daardoor kom je snel tot resultaat.” En Erwin, 
die is er blij mee; zodra hij de opdracht uit handen geeft, wordt het door Karin van A tot Z 
geregeld en kan hij zich bezighouden met het brouwersvak.  Proost!

www.beeldkracht.net

Na bijna 12 ½ jaar dames- en herenmode nu sinds ruim een half jaar ook schoenen & tassen bij 
Shoezz by Glamz in de Hoogstraat in Weert.

Ans tref je dagelijks met haar team aan in de Maasstraat bij Glamz Men & Women. Hier vind je 
eigentijdse dames- en herenmode. Van casual tot chique, voor vrije tijd en zakelijke momenten. 
Wij voeren een keur aan bekende en gerenommeerde merken maar ook altijd nieuwe en relatief 
onbekende merken.  Het mooie (gemeentelijke) monument uit 1900 , was tot 7 jaar geleden ons 
woonhuis. Een mix van authentiek en modern, zeker een bezoekje meer dan waard.

Sinds februari is Shoezz by Glamz aan de Hoogstraat 2 gevestigd. In een frisse, moderne winkel 
bieden we een keur aan dames- en herenschoenen en een ruim assortiment tassen en accessoires. 
Van klassieke tot hippe merken voor jong en niet meer zo jong. Kom vrijblijvend binnen voor een 
advies van Mark en zijn team.

Ans en Mark bezoeken zoveel mogelijk mode- en schoenenbeurzen en doen samen de inkoop. Zo 
kan actuele mode en stijl goed gecombineerd worden by Glamz!

www.glamz.nl

‘Samen op een lijn’ dat is voor Inge en Ralf Beerents het sleutelbegrip voor hun manier van werken 
en hun succes. Zowel zakelijk als privé.

In januari 2000 openden ze Cafétaria De Beemd aan de Beemdenstraat op Leuken. Altijd verse 
frites en veel in eigen keuken bereide producten. Alleen topkwaliteit voor hun grote klantenkring. 
In december 2016 onderging De Beemd een sfeervolle metamorfose. Ook kinderen voelen zich hier 
helemaal happy. Binnen en buiten in de speeltuin. ‘Frietje mét’ betekent hier kwaliteit mét sfeer! 
En helemaal bij de tijd: binnenkort online bestellen

In januari 2019 gingen de deuren open van ‘Luncherie Wi-j Èsj’ aan de Nieuwe Markt in Weert. Ook 
hier zitten Ralf en Inge op een lijn: de klant is altijd koning!  Heerlijke eigen bereide soepen, poke 
bowls en andere culinaire verrassingen voor een eerlijke prijs. Hun eigentijdse ondernemerschap 
wordt onderstreept met een vleugje nostalgie. Genietend van een geurig en mooi geserveerd 
kopje koffie, tovert de prachtige fotowand altijd een glimlach op de gezichten van de bezoekers.      

Beide zaken zijn er helemaal op ingericht om gezinnen te ontvangen.

www.cafetariadebeemd.nl

Jacobs Koppers, al meer dan 80 jaar een begrip in Weert en omstreken
Wij, Mariëlle en Mark, zijn sinds jaar en dag actief in onze winkel gelegen in de Maasstraat 26 te 
Weert. Samen met onze collega’s staan wij iedere dag klaar voor persoonlijk advies bij de aankoop van 
linnengoed, een bed of een matras. Persoonlijke benadering en ‘beleving’ zijn de kern in onze winkel. 

Op onze linnenafdeling een groot aanbod handdoeken, badjassen, dekbedovertrekken, hoeslakens, 
keukengoed etc. van Beddinghouse, VanDyck, Essenza, Livello, Dreamstar enz. Een klein deel van 
het assortiment is te verkrijgen op: www.linolux.nl. Voor een persoonlijk advies over hoofdkussens 
en dekbedden nodigen wij u graag uit in onze winkel. 
Op onze beddenafdeling vindt u het gerenommeerde Nederlandse merk Auping, gespecialiseerd in 
de productie van boxsprings, matrassen, bodems en ombouwen. De volledige collectie is bij ons 
verkrijgbaar. Onder het genot van een kopje koffie voorzien wij u van een passend advies. 

U bent van harte welkom!
Mark en Mariëlle Jacobs

www.jacobs-koppers.nl



Acties zijn geldig op specifieke actiemodellen t/m 31-12-2019. Het genoemde voordeel varieert per model en uitvoering, vraag in de showroom naar het voordeel per model en uitvoering. Voordeel is ook van toepassing op voorraadauto’s waarvan een aantal een 0-kilometer auto met kentekenregistratie t/m 
december 2019 zijn. Geldig zolang de voorraad strekt. Niet mogelijk i.c.m. andere acties. Niet geldig voor fleet- en leaseorders. Niet inwisselbaar tegen contanten. De afbeelding kan afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. 
Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SPECTACULAIR VOORDEEL!
Nog vóór Oud & Nieuw overstappen in een nieuwe Peugeot? Met spectaculair voordeel tot wel € 7.073,- op een ruime collectie modellen bieden wij u een 
buitenkans tijdens de Auto Nieuw Show van 9 t/m 31 december bij Janssen Kerres! Bekijk alvast een greep uit de actievoorraad op www.janssenkerres.nl/peugeot.

DEMO’S MET DEMO’S MET   
DUIZENDEN EURO’S 

VOORDEELVOORDEEL

NIEUWE AUTO’SNIEUWE AUTO’S
TOT € 7.073,- 
VOORDEELVOORDEEL

EXCLUSIEF BIJ JANSSEN KERRES

9 - 31 DEC

HELMOND Varenschut 9a T. 0492 - 504 080 
ROERMOND Sodaweg 1 T. 0475 - 339 709

WWW.JANSSENKERRES.NL/PEUGEOT

WEERT Edisonlaan 3 T. 0495 - 796 096 
NUENEN Kruisakker 14 T. 040 - 2832 056

Speciaalzaak in contactlenzen en optometrie

Wilhelminasingel 185   |   6001 GS Weert   |   T +31 495 544588

CONTACTLENZEN
Al meer dan 30 jaar zijn wij het vertrouwde adres als 
contactlenzenspeciaalzaak voor Weert en omgeving. Onze 
contactlensspecialisten en HBO optometristen hebben veel 
ervaring om onze klanten goed te kunnen adviseren. Het 
aanpassen van alle soorten contactlenzen, totdat u tevreden 
bent, is een vanzelfsprekendheid. U wordt hier ook uitgebreid 
in begeleid. 

Wij besteden ook speciale aandacht aan kinderen met een 
hoge min-sterkte of sterk toenemende sterktes. Met speciale 
contactlenzen kunnen we verdere teruggang vaak afremmen 
of stoppen. 

OOGZORG
Optometrie is een mooi woord voor oogmeetkunde. Onze 
HBO optometristen maken gebruik van de modernste appa-
ratuur en hun ruime kennis om oogproblemen op te sporen 
en, daar waar mogelijk, te komen met oplossingen. Soms 
sturen we door naar een oogarts. Met onze OCT scanner ma-

ken we opnames van het binnenste van het oog en kunnen 
we oogproblemen opsporen. Dit is vooral van belang bij hoge 
sterktes, glaucoom, diabetes, reuma en Macula Degeneratie. 

Wij zijn tevens gespecialiseerd in de aanpak van droge  
ogen problematiek. Denk aan droge ogen, tranende ogen  
en prikkende ogen. We hebben hiervoor diverse oplossingen 
zoals grondig reinigen van de oogleden tot het plaatsen  
van plugjes in de traanbuisjes.

GEÏNTERESSEERD? 
Ons vaste team staat dagelijks voor u klaar. Kijk eens op 
onze website www.mennenendecock.nl  of informeer direct 
bij ons. Wij zijn ook te volgen op Facebook en Instagram.  

Met uitzondering van de zondag zijn wij elke dag van de 
week geopend inclusief de koopavond op donderdag. We 
werken op afspraak. 
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Vader en dochter Leo en Kristel Penninkx vormen een goed stel

Een goed stel vult elkaar aan, daagt elkaar uit en weet precies wat ze aan elkaar hebben! En dat 
is precies hoe onze samenwerking eruitziet. Als vader en dochter hebben wij sinds 2007 samen de 
dagelijkse leiding over Restaria Jaco. Ons bedrijf is van oudsher een familiebedrijf en we zijn trots 
dit samen voort te kunnen zetten! Maar we blijven natuurlijk wel vernieuwen. Zo zijn we sinds 
september een nieuwe weg in geslagen met Restaria Jaco. 

Hierin brengen we de gezellige sfeer en lekkere gerechten van een eetcafé naar onze cafetaria. 
Samen kunnen we heel veel, maar we kunnen gelukkig ook vertrouwen op ons geweldige team. Zij 
zorgen er samen met ons keer op keer weer voor dat iedereen zowel in de zaak, als thuis op de 
bank kan genieten van een lekker hapje eten. En dat hopen we nog lang te blijven doen.

www.restariajaco.nl

Henk Princen en dochter Bianca staan samen aan het roer

Princen Personenvervoer levert veilig, tijdig en comfortabel personenvervoer, tegen een acceptabele 
prijs. Denk hierbij aan ziekenvervoer, rolstoelvervoer, groepsvervoer, luchthavenvervoer en zakelijk 
vervoer. Ontzorgen is belangrijk voor Princen, zelfs voor de machtiging voor het ziekenvervoer kan 
worden gezorgd.

Princen Mini Opslag: self storage en de flexibele verhuur van bedrijfs- en kantoorruimten, maar 
ook binnen- en buitenstalling van voertuigen. Om self storage wat uitgebreider te omschrijven: 
de flexibele verhuur van opslagruimte, hetgeen veelal beveiligde en geconditioneerde ruimte 
betreft. Door middel van een persoonlijk pasje, een sleutel of een toegangscode heeft de huurder 
toegang tot het pand. Met een eigen sleutel of code kan de huurder vervolgens naar zijn/haar 
eigen opslagruimte. Op deze manier kan de huurder op elk gewenst moment bij de opgeslagen 
goederen. Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend contact met ons op (0495) 580 236 of via 
miniopslag@princen.com.

www.princen.com

Jacqueline en Hans Laenen van Taverne De Oude Munt in Weert zijn alweer twaalf jaar eigenaar 
van het bekende restaurant. Hans startte op 17-jarige leeftijd als leerling bij de Taverne en nam 
het na 24½ jaar over van Ted van den Hurk, de vorige eigenaar. Het echtpaar heeft een dochter 
Nikki (27) die ook in het restaurant werkt. 

Onlangs heeft de zaak een kleine verandering ondergaan waarbij het meubilair vervangen is 
maar de unieke sfeer behouden bleef. Al sinds 1974 is de Taverne dé huiskamer van Weert met 
vriendelijke bediening en een menukaart met ‘voor elck wat wils’!           

De sfeer is gemoedelijk, populair en vernieuwend. De keuken gaat om half twaalf open en je 
kunt dan aan een stuk door eten tot kwart voor tien. Op de eerste etage is een bijzonder sfeervol 
zaaltje waar je met een man of 70 kunt borrelen en met zo’n 40 mensen kunt eten. Maar over dát 
soort evenementen moet je maar even een persoonlijk gesprek hebben met de uitbaters. 

www.tavernedeoudemunt.nl

Ruim acht jaar werken de compagnons van Restaurant Diverso intensief samen. Caspar Kessels 
heeft 35 jaar ervaring in de bediening en als gastheer. John Beijes is 28 jaar actief als kok en Kitty 
Verspagen regelt de bedrijfsvoering en is gastvrouw. Door ieder in zijn/haar kracht te plaatsen is 
een mooie samenwerking ontstaan: een goed stel dus.

Dit goede stel is heel erg trots op haar trouwe medewerkers die Diverso uitdragen met hun 
professionele prestaties op de werkvloer.
 
Restaurant Diverso is dagelijks vanaf 12.00 uur open. Leuk om in de winter op zondagmiddag 
eens te proberen is Hi Italia. Dit is een driegangen lunchmenu waarbij wij de tafel vol zetten met 
heerlijke Diverso-gerechten die je samen deelt (op reservering).
Ook het deelmenu is een aanrader voor groepen: samen delen van al het lekkers dat op tafel 
geplaatst wordt: driegangenmenu diner. 

Ga naar de website voor meer informatie.

www.restaurantdiverso.nl



De ideale relaxfauteuil vindt u bij WIJEN in Nederweert. Heerlijk relaxfauteuils creëren een 
comfortabele plek voor jezelf, om te lezen, te relaxen of te cocoonen. Je nek ontspant, je 
benen ontlast en je rug wordt ondersteund. Het kan allemaal. Wijen biedt een erg ruime 
keuze aan bekledingsstoffen voor alle relaxfauteuils. Kom eens kijken en probeer zelf een van 
de mechanische wonderen, met of zonder extra voetenbank.

De fauteuils zijn  verkrijgbaar in verschillende stijlen, met verschillende functies en in diverse 
prijsklassen. Ook in extra small, medium of large. En…indien gewenst laten we graag een 
aantal modellen bij u thuis zien !!!

WIJEN relaxen-wonen-slapen al jaren een specialist in relaxfauteuils.

 

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 

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

relaxfauteuil 
     Martin 

leverbaar 
vanaf  € 899,-

VRIJDAG 3 JANUARI
Martijn Kardol
Welkom

ZONDAG 5 JANUARI - 16:00 UUR
De Vier Heemskinderen
Toneelgroep Maastricht & Frans Pollux

WOENSDAG 15 JANUARI - 19:30 UUR
De Notenkraker
Ballet van de Staatsopera van Tatarstan

VRIJDAG 17 JANUARI - 19:00 UUR
Dolfje Weerwolfje 
en Foeksia de Miniheks

VRIJDAG 10 JANUARI
Zingen met 
Hollands Mooiste II

VR 24 JAN T/M ZA 1 FEB
Boonte Aovendj & Femiêliemiddig
VVV de Rogstaekers

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

Buiten is het koud, binnen is het
warm en gezellig in het Munttheater !

Gezellig samen 
genieten met 

de hele familie!

Partner van

6+

7+
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Kookstudio Let's Cook - kookworkshops / kooklessen / privé diners / feestjes

Alweer bijna 7 jaar geleden begonnen Marleen en Pieter Hermus ‘Let´s Cook’ in Budel. Inmiddels 
is hun kookstudio uitgegroeid tot een begrip in de regio als een plek waar het goed toeven is. 
Let's Cook betekent vooral veel gezelligheid. In een warme huiskamersfeer kunnen gasten 
uitgebreid genieten van smakelijke en gezonde gerechten. “Het moet je doel zijn om je gasten te 
verrassen en hun verwachtingen te overtreffen. Wij genieten ervan als we families, vrienden of 
collega's een onvergetelijke middag of avond kunnen bezorgen”, zegt Pieter. 

Bij Let´s Cook kun je, naast kookworkshops, kooklessen en feesten ook een privé-diner boeken. 
Mogelijk vanaf 10 tot 80 personen. “Pieter kookt dan en gasten kunnen hem daarbij een handje 
helpen als ze dat leuk vinden óf ze kunnen een drankje tussendoor drinken in ons gezellig barretje! 
Dit schept een ongedwongen sfeer waarin iedereen zich thuis mag voelen”, zegt Marleen.

www.kookstudioletscook.nl

Bent u op zoek naar een onafhankelijk financieel advies, wilt u graag 
maatwerk en persoonlijk geholpen worden?

Bastiaans & Winkelmolen is dé specialist op het gebied van financieel advies. Wij kijken breed 
naar de beste oplossing, zodat het op alle fronten gewoon goed geregeld is. Echt maatwerk 
leveren; no-nonsense, persoonlijk en dichtbij. Dat is de + van ons financieel advies. Daar wordt u 
beter van en daar gaan wij voor! 

Zijn uw maandlasten hypotheek ook zo hoog? 
Wij kunnen u helpen om uw hypotheek over te sluiten, zodat uw maandlasten een stuk lager zijn!

Wilt u graag een persoonlijk gesprek om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan 
contact met ons op. Wij staan voor u klaar!
Uw adviseurs Pascal Bastiaans, Thijs Winkelmolen en Nicole Albertz.

Hypotheekadvies, Hypotheek oversluiten, Financiële planning, Vermogensadvies, Pensioenadvies, 
Echtscheiding, Schadeverzekeringen, Financiering Beleggingspanden.

www.bastiaans-winkelmolen.nl

Restaurant De Liefhebber startte in 2000 als klein à la carte restaurant in de binnenstad van Weert. 
Inmiddels is het bedrijf twee keer zo groot en uitgegroeid tot een moderne tapasgelegenheid met 
een trendy cocktaillounge. Tako: “Volgend jaar bestaan we alweer 20 jaar. Dat kan alleen als je 
evolueert en je aanpast aan de wensen en behoeften van de gast. Daarnaast helpt het natuurlijk 
ook dat ik een sterke horeca-vrouw aan mijn zijde heb. Vanaf het begin bestiert zij de keuken vol 
overgave.”

Astrid: ”Ik had net mijn diploma van de Hotelschool toen ik Tako leerde kennen op een reünie. Hij 
ging een restaurantje beginnen en ik mocht samen met zijn vader Jaap Tak de keuken opstarten. 
Ik ben nooit meer weggegaan. We zijn getrouwd, hebben een prachtige dochter en een succesvol 
horecabedrijf. Volgens mij zijn wij een goed stel!”  

Tako en Astrid Tak – Restaurant De Liefhebber

www.deliefhebber.nl

Het laatste Goed Stel is ons eigen redactieteam!
Dit jaar stond deels in het teken van ons 10- jarig jubileum. Daar stonden we in het januarinummer uitgebreid bij stil. Het hele jaar hebben we met veel plezier en 
voldoening weer mooie Weert Magazines gemaakt. Boeiende verhalen, interessante artikelen en informatieve advertorials. Het magazine wordt gratis verspreid en kan 
bestaan doordat ondernemers hun informatie en reclameboodschappen plaatsen. Dank aan alle deze bedrijven en organisaties die vertrouwen hebben in ons medium 
waardoor wij in staat zijn dit maandelijks uit te brengen. Het weekblad Via Limburg stopt met de huis-aan-huis verspreiding. Weert Magazine is dan nog het enige huis-
aan-huisblad dat in Weert over is. Voor ons des te meer reden om ook in het nieuwe jaar open te staan voor mooie mensen en mooie bedrijven met mooie verhalen. 

Weert Magazine … hét blad dat verbindt. Ook in 2020!



seniorenweetjes

De feestmaand!
December, de laatste maand van het jaar, ook wel de feest-
maand genoemd. Dit natuurlijk vanwege Sint-Nicolaas, Kerst-
mis en de jaarwisseling. In deze maand komt ons haastige 
leven een beetje tot stilstand. Maar het is ook een maand 
waarin we op diverse momenten met grote uitersten worden 
geconfronteerd. 

Het begint eigenlijk al in november waarin de voor- en te-
genstanders van Zwarte Piet elkaar te lijf gaan. Een tra-
ditioneel kinderfeest dat is verworden tot een bedroevend 
gevecht over de hoofden van de kinderen heen. Wie heeft het 
grotere gelijk, is de enigste vraag die nog wordt gesteld en 
bevochten! Gelukkig gaat de Goedheiligman op 6 december 
terug naar Spanje om een jaar bij te komen van al die el-
lende die hij in Nederland heeft ontvangen. Kan hij misschien 
niet wat heethoofden van de voor- en tegenstanders meene-
men in de zak? Mensen hou toch op met die totale onzin en 
geef het Sinterklaasfeest terug aan de kinderen!

De kerstboom en de kerstgedachte ‘vrede op aarde’ komen 
tegenwoordig, via de commercie, steeds vroeger onze huis-
kamers binnen! Vroeger kon ik me daar wel over ergeren. 
Immers de ene goedheiligman was nog in het land terwijl de 
andere al via de achterdeur binnenkwam! Maar tegenwoor-
dig kan de kerstman niet vroeg genoeg komen! ‘Vrede op 
aarde’ is zijn boodschap! Dankzij deze boodschap wordt veel 
ellende op de wereld even vergeten, en komen zelfs oorlogen 
even tot stilstand. De vraag is natuurlijk waarom is het niet 
elke dag Kerstmis?

De feestmaand eindigt met de jaarwisseling. Een gezellige 
oudjaarsnacht gaat over in de eerste dag van het nieuwe 
jaar met vreugdevuren en een nieuwjaarsduik. Tijdens oud-
jaar mag er vanaf 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken. 
De politie, de brandweer en de ambulancedienst zijn op de 
laatste dag van het jaar tot ver in het nieuwe jaar in dienst 
om te proberen alles redelijk te laten verlopen. De hulp-
diensten worden daarbij ontvangen met vuurwerk, glas en 
vechtpartijen. Soms met gevaar voor eigen leven terwijl het 
toch echt hulpdiensten zijn! Ver in de eerste dag van het 
nieuwe jaar wordt dan de balans opgemaakt en komen we 
tot de conclusie dat het een relatief rustige jaarwisseling is 
geweest. Daarbij zijn we inmiddels gewend aan de enorme 
financiële schade en personele inzet van politie e.d. om de 
zaak enigszins in de hand te houden!

Laten we met z’n allen toch wat vreedzamer zijn en wat 
meer respect hebben voor elkaar. ‘Doe eens lief’, is een mooi 
motto om het nieuwe jaar mee in te gaan. Daar zou de we-
reld een stuk mooier van worden. Verbeter de wereld en be-
gin bij jezelf!

Fijne feestdagen!

Jos Heijmans, burgemeester Weert    

column

Klanten geven 
ons een:

Algemeen
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Zuiderhuis
Schepenlaan 3
6002 EE WEERT
T (0495) 65 77 86
E rb.weert@zuiderhuis.nl
I zuiderhuis.nl

Bron: Consumentenbond juni 2019

Open ook een
betaalrekening bij de
bank met de hoogste

waardering.

PREMIUM KWALITEIT
BOXSPING BEDDEN

Gratis champagne
Op 2e kerstdag?

Kom naar:
 Maasstraat 36a

Weert

Koop vanaf € 1.795,-
Of private lease € 25,-

LETTOBEDS.NL
SANDWICH BORDEN_50x100cm.indd   1 28-11-19   12:39

PREMIUM KWALITEIT
BOXSPING BEDDEN

Gratis champagne
Op 2e kerstdag?

Kom naar:
 Maasstraat 36a

Weert

Koop vanaf € 1.795,-
Of private lease € 25,-

LETTOBEDS.NL
SANDWICH BORDEN_50x100cm.indd   1 28-11-19   12:39

PREMIUM KWALITEIT
BOXSPING BEDDEN

Gratis champagne
Op 2e kerstdag?

Kom naar:
 Maasstraat 36a

Weert

Koop vanaf € 1.795,-
Of private lease € 25,-

LETTOBEDS.NL
SANDWICH BORDEN_50x100cm.indd   1 28-11-19   12:39

PREMIUM KWALITEIT
BOXSPING BEDDEN

Gratis champagne
Op 2e kerstdag?

Kom naar:
 Maasstraat 36a

Weert

Koop vanaf € 1.795,-
Of private lease € 25,-

LETTOBEDS.NL
SANDWICH BORDEN_50x100cm.indd   1 28-11-19   12:39

PREMIUM KWALITEIT
BOXSPING BEDDEN

Gratis champagne
Op 2e kerstdag?

Kom naar:
 Maasstraat 36a

Weert

Koop vanaf € 1.795,-
Of private lease € 25,-

LETTOBEDS.NL
SANDWICH BORDEN_50x100cm.indd   1 28-11-19   12:39

PREMIUM KWALITEIT
BOXSPING BEDDEN

Gratis champagne
Op 2e kerstdag?

Kom naar:
 Maasstraat 36a

Weert

Koop vanaf € 1.795,-
Of private lease € 25,-

LETTOBEDS.NL
SANDWICH BORDEN_50x100cm.indd   1 28-11-19   12:39

PREMIUM KWALITEIT
BOXSPING BEDDEN

Gratis champagne
Op 2e kerstdag?

Kom naar:
 Maasstraat 36a

Weert

Koop vanaf € 1.795,-
Of private lease € 25,-

LETTOBEDS.NL
SANDWICH BORDEN_50x100cm.indd   1 28-11-19   12:39

PREMIUM KWALITEIT
BOXSPING BEDDEN

Gratis champagne
Op 2e kerstdag?

Kom naar:
 Maasstraat 36a

Weert

Koop vanaf € 1.795,-
Of private lease € 25,-

LETTOBEDS.NL
SANDWICH BORDEN_50x100cm.indd   128-11-19   12:39

PREMIUM KWALITEIT
BOXSPING BEDDEN

Gratis champagne
Op 2e kerstdag?

Kom naar:
 Maasstraat 36a

Weert

Koop vanaf € 1.795,-
Of private lease € 25,-

LETTOBEDS.NL
SANDWICH BORDEN_50x100cm.indd   1 28-11-19   12:39

PREMIUM KWALITEIT
BOXSPING BEDDEN

Gratis champagne
Op 2e kerstdag?

Kom naar:
 Maasstraat 36a

Weert

Koop vanaf € 1.795,-
Of private lease € 25,-

LETTOBEDS.NL
SANDWICH BORDEN_50x100cm.indd   1 28-11-19   12:39

Geelen 
Weert, Moesdijk 17, 0495-544544

autogeelen.nl

De nieuwste Corolla is zonder twijfel de mooiste en beste Corolla ooit. Met de 
sportieve en dynamische rijeigenschappen is het een icoon die past bij deze moderne 
tijd en uitblinkt door het stijlvolle design. Toyota Safety Sense behoort tot de 
standaard uitrusting; dit is next level veiligheid die het rijden prettiger én vooral 
veiliger maakt. Met de nieuwe 2.0 liter High Power Hybrid motor rijdt u met 
135kW/184pk tot 50% van de tijd elektrisch zonder stekker*. Lees er alles over op 
toyota.nl en ontdek het zelf tijdens een proefrit.

Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 3,3 l/100 km (30,3 km/l) – 5,9 l/100 km (16,9 km/l). CO₂ 76-134 gr/km.

*Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, voertuigconfi guratie, acculeeftijd en 
-conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden. Prijs inclusief BPM, BTW en kosten rijklaar maken. 
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Vraag uw Toyota-dealer naar de voorwaarden. Afgebeeld Corolla Hatchback 
Executive t.w.v. € 36.490,-.

NEW COROLLA
HIGH POWER 
HYBRID

DE BEST VERKOCHTE AUTO TER WERELD

VANAF
€ 23.995,-

Anne-Carine: “Wij zijn een wijnhuis voor parti-
culieren, horeca en bedrijven. We hebben ook 
een uitgebreide webshop met een breed aanbod 
in kwaliteit maar zeker ook in prijzen, waarbij 
we die verhouding: prijs/kwaliteit erg belang-
rijk vinden. Dus voor iedereen én voor iedere 
gelegenheid een goede fles wijn.” Anne-Carine 
is registervinoloog. Dat betekent dat ze geregis-
treerd is. Daarvoor is het van belang om de op-
gedane kennis regelmatig bij te spijkeren in de 
constant ontwikkelende wijnwereld. “We zijn 
daardoor onderscheidend, onder andere in het 
wijn-spijsadvies. Welke wijn past perfect bij een 
bepaald gerecht? Dat adviseren we aan particu-
lieren maar ook veel aan restaurants. We leve-
ren van Eindhoven tot Maastricht. Mede omdat 
we door een bijzondere inkoop mooie huiswijnen 

maar ook topwijnen verkopen en daarnaast ook 
speciale kleine flessen wijn of exclusieve biolo-
gische wijnen.” Anne -Carine vervolgt: “Omdat 
we het wijnhuis in onze woonboerderij hebben, 
ervaren nog steeds veel mensen een drempel om 
hier binnen te lopen. Die willen we graag weg-
nemen. Onze zaak is op donderdag, vrijdag en 
zaterdag open. Maar je kunt ook via onze site: 
www.beaugrim.nl wijn bestellen die we graag 
thuisbezorgen. Wijn is een heel persoonlijk pro-
duct. Om klanten te helpen een goede keuze te 
maken kun je bij ons altijd proeven. Er staan 
meer dan 15 wijnen klaar om zo te proeven en 
een passende keuze te maken.”

Proeven gebeurt ook op de proeverijen of tij-
dens de cursussen die Wijnhuis Beaugrim geeft. 

In de sfeervolle wijnboerderij van 
Wijnhuis Beaugrim komt de sfeer je 
direct tegemoet. Het wijnhuis biedt 
een groot assortiment en een bij-
zondere inrichting die uitnodigen tot 
verdere verkenning. Anne-Carine en 
Johan van Grimbergen zitten al ruim 
16 jaar met hun wijnhuis op deze ge-
weldige plek op Oud-Boshoven. De 
voormalige boerderij is ook bekend 
als Jankushoof. 

inbedrijf

Wijnhuis Beaugrim,Wijnhuis Beaugrim, 
onderscheidend op alle frontenonderscheidend op alle fronten

Oud Boshoven 18, Weert

Van basistrainingen tot trainingen voor gevor-
derden. Cursussen van zes avonden met ook 
specifieke wijn-spijs combinaties.
Met de feestdagen voor de deur zijn de kerst- en 
relatiegeschenken weer geliefd. Anne-Carine: 
“Uiteraard kan alles op wens worden samen-
gesteld. Van extra grote flessen tot kistjes met 
het logo van het bedrijf. Maar ook champagne 
en port gaan tegenwoordig steeds vaker als ge-
schenk de deur uit. En zoals alles bij Wijnhuis 
Beaugrim: klantvriendelijk!”  
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kantoor Singapore. We zijn een bank die al 
sinds 1844 (al 175 jaar dus!) eigendom is van 
de Bordier-familie uit Genève. We dragen zorg 
voor een specifieke groep klanten die vaak 
ook al generaties lang klant zijn bij ons. Ik ben 
verantwoordelijk voor de Business Development 
in Azië voor deze bank.” Wat is het allerleukste 
aan je werk? Sander vertelt enthousiast: “Het feit 
dat we altijd lange termijn kunnen denken. We 
proberen onze klanten niet iets snel te verkopen. 
Integendeel, we proberen met onze klanten mee 
te denken en hen te assisteren met niet alleen 
financiële zaken, maar vaak ook met familie-
gerelateerde zaken. Het is een mooie baan.” 
Maar zoals alles heeft ook deze mooie job een 
keerzijde, geeft Sander eerlijk toe; “Ik reis veel 
voor het werk en Azië is groot. Dat betekent dat 
ik toch best veel van huis ben, waardoor ik ons 
gezinnetje ook vaak alleen moet laten. Doordat 
het werk best intens is, kom ik vaak moe thuis. 
Maar ja, ik wil echt niet klagen hoor. Het is een 
voorrecht om te mogen reizen voor het werk. Van 
nature ben ik een optimist en geniet van kleine 
dingen. Ik zie weinig problemen maar vooral veel 
kansen en uitdagingen.”

Praat eens met je buurman
Terwijl we aan de praat zijn over de vele vlieg-
reizen voor zijn werk herinnert Sander zich 
een voorval dat hem altijd is bijgebleven. “Ik 
zat eens in een vliegtuig tussen Abu Dhabi en 
Singapore en per toeval raakte ik aan de praat 
met mijn buurman. We spraken eerst in het En-
gels maar hoorden aan de accenten dat het een 
Nederlands accent was. Bleek de beste man uit 
Nederweert te komen en dat we best veel ge-
lijkenissen hadden. Erg bijzonder! Ik denk soms 
dat we te veel op onze telefoon bezig zijn en 
te weinig met elkaar praten. Ik sta er vaak ver-

steld van wanneer je met anderen praat, hoe 
verschillend levens kunnen zijn. Fascinerend; 
echt iedereen heeft een verhaal.”

Tijd voor een verandering
Na tien jaar Singapore is het tijd voor een nieu-
we stap. Sander en Vincy hebben onlangs beslo-
ten om Singapore te verlaten. Sander vertelt: 
“We gaan naar Nederland verhuizen met ons 
jonge gezin en dat is een hele opgave. Daarna 
zullen we gaan zien hoe alles zich gaat ontwik-
kelen. Ik ga werken bij Crypto2Cash in Woerden, 
een uitdaging waar ik heel veel zin in heb. Ik 
heb bij brokers en bij een private bank gewerkt, 
maar ben enorm gefascineerd door de wereld 
van cryptovaluta. Crypto2Cash bouwt een brug 
tussen de oude en de nieuwe financiële wereld, 
door eenvoudig cryptos weer terug te kunnen 
storten naar de gewenste valuta van de klant 
(bijvoorbeeld Euro). Dat is tot op heden nog zeer 
lastig en wij gaan dat makkelijk maken voor ons 
wereldwijde klantenbestand.” 

Wat is cryptovaluta
Eigenlijk is cryptovaluta niets meer dan digitaal 
geld. Net als euro's en dollars heb je ook digitale 
munten zoals bitcoin en litecoin. Waar euro's en 
dollars daadwerkelijk tastbaar zijn, is cryptova-
luta dit niet. Eigenlijk bestaat het uit digitale 
stukjes code die goed zijn versleuteld. De beste 
manier om het uit te leggen is als volgt: Wan-
neer je een briefje van 50 euro bekijkt, dan 
zie je een serienummer staan. Dit serienum-
mer bevat heel veel informatie, bijvoorbeeld de 
herkomst van het biljet, de drukker, de platen 
waarmee het biljet is gemaakt etc. Wanneer je 
het fysieke biljet nu weghaalt en alleen de code 
ergens opslaat, dan heb je in principe het idee 
van cryptovaluta. Die code is nog steeds €50,- 
waard, alleen heb je het niet meer fysiek in han-
den. Het stukje code omvat dus een bepaalde 
waarde. Zo werkt het ook met cryptovaluta.

Singapore als tussenstop
We zijn nieuwsgierig hoe Sander terugkijkt op 
zijn tijd in Singapore. Sander: “Singapore is een 
prachtstad die ik altijd dankbaar zal zijn. Ik heb 
hier een mooie tijd gehad, mijn vrouw hier ont-
moet, onze kinderen zijn hier geboren en ik heb 
veel vrienden gemaakt. Wat ook een voordeel is; 

wegvanhier

vanaf hier vlieg je een uurtje en je bent in In-
donesië, Maleisië of Thailand; met al het moois 
dat die landen te bieden hebben.” Veel reizigers 
richting de Indonesische eilanden en Australië 
maken in Singapore een tussenstop. Deze stop-
over gebruiken ze om Singapore te verkennen 
of om omliggende landen te ontdekken. Sander 
adviseert om zeker een keer Vietnam te bezoe-
ken. Daar is hij heel enthousiast over: “Ik ben 
er heel vaak geweest en ben keer op keer ge-
fascineerd door het land, de mensen, het eten 
en de natuur. Ik zou iedereen aanraden die in de 
mogelijkheid is; bezoek Vietnam. Daar krijg je 
zeker geen spijt van.

Beste chinees zit toch in Weert
Tot slot de vraag aan Sander of hij nog een bood-
schap heeft voor de lezers van Weert Magazine? 
Sander lacht en zegt vastberaden: “ Ik heb een 
hele fijne jeugd gehad in Weert en mijn ouderlijk 
huis is nog altijd daar. Ik ga graag met mijn super-
vader naar de binnenstad om samen een biertje 
te drinken en ook om lekker te eten bij Restau-
rant Azië; nog steeds een van de beste Chinese 
restaurants waar ik ooit geweest ben. Wanneer 
je wat ouder wordt en zeker wanneer je kinderen 
krijgt, realiseer je je nog meer dat een stad als 
Weert een geweldige stad is om te wonen.”

Smeltkroes van nationaliteiten
Hij was net bezig met het online lezen van The 
Guardian. Door Sander gekwalificeerd als ‘een 
Britse kwaliteitskrant’. Met een big smile vertelt 
hij er wel eerlijk bij dat hij begint met het 
voetbalgedeelte… In Weert ging hij op Fatima naar 
de basisschool en vervolgens naar de middelbare 
school op het Bisschoppelijk College. Na zijn 
studie European Studies aan de Universiteit van 
Maastricht vertrok hij naar Kopenhagen waar 
hij ging werken voor Saxo Bank, een Deense 
beleggingsbank. Sander vertelt hoe dat was: 
“Het was een prachtige tijd daar. Denemarken 
was mijn eerste buitenlandse ervaring en ik 
werkte bij een innovatieve, ambitieuze Deense 
firma. Door Saxo Bank ben ik na anderhalf jaar 
Scandinavië naar Singapore verhuisd. Tussendoor 
heb ik ook nog twee jaar voor een firma uit Abu 
Dhabi gewerkt; ik vond het erg leuk vaker in die 
regio te zijn. Uiteindelijk ben ik in Singapore 
blijven plakken. Ik woon hier samen met mijn 
vrouw Vincy en onze twee zonen, Hugo en Victor. 
Singapore is fantastisch vanwege het weer, de 
prachtige regio Zuidoost-Azië en het lekkere 
eten. Verder kan je in Singapore de hele wereld 
ontmoeten; alle nationaliteiten zijn hier.”

Altijd iets nieuws
Singapore is gelegen in het zuidoosten van 
Azië. Het ligt verdeeld over 63 eilanden tussen 
Maleisië en Indonesië. De stad Singapore 
beslaat het grootste deel van het gelijknamige 
hoofdeiland. Eigenlijk is er sprake van een 
stadstaat, want buiten de stad Singapore zijn 
er geen andere dorpen of steden. Singapore 
telt ruim vijf miljoen inwoners, wat neerkomt 
op bijna achtduizend inwoners per vierkante 
kilometer. De bevolkingsdichtheid is daarmee 
bijna twintig keer zo hoog dan in Nederland. 
Singapore ligt op ongeveer dertien uur vliegen 
van Nederland. Sander: “Doordat deze stad zich 

in 60 jaar zo snel ontwikkeld heeft, van zeg maar 
een moerasdorp tot een absolute wereldstad, is 
het een stad waar mensen gewend zijn aan snelle 
veranderingen. Dus er is hier altijd de zoektocht 
naar iets nieuws. Soms zit ik in een geweldig 
restaurantje of barretje waar het een maand 
geleden superdruk was en dan in één keer is men 
dat al moe. Dat is toch heel wat anders dan de 
traditionele stamkroegen in Nederland waar vaak 
decennialang juist helemaal niks verandert.”

Aantrekkelijk voor expats
Singapore is een land met een hoog 
welvaartsniveau als gevolg van een bloeiende en 
alsmaar groeiende economie. Zo is de haven van 
Singapore inmiddels één van de grootste havens 
ter wereld en behoort de Beurs van Singapore tot 
de meest invloedrijke uit de regio. Dankzij vrij 

Van Fatima naar Maastricht en van Denemarken naar Singapore. Weertenaar Sander Laugs (36) vertrok na 
zijn studie naar het buitenland, ontmoette zijn Maleisische vrouw, kreeg twee zonen en maakte carrière 
in de financiële wereld. Na tien jaar Singapore gooit het jonge gezin het roer nu om. “Het is tijd voor 
verandering”, zegt Sander zelf, “het leven hoort niet stil te staan.”

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

strenge regelgeving is Singapore ook een veilige 
stad om in te wonen en te werken. De verhalen 
van de hoge boetes zijn niet overdreven. Zo 
kan een peuk op straat gooien, het fietsen op 
een voetpad of het eten in een metro je op 
honderden euro’s boete komen te staan. Vuil op 
straat gooien is ‘not done’ waardoor Singapore 
waarschijnlijk de schoonste stad van Azië is. 
Het veilige en schone gevoel dat Singapore 
geeft, heeft natuurlijk ook aantrekkingskracht 
op toeristen en expats. Onder werknemers van 
grote multinationals staat Singapore erg hoog op 
het verlanglijstje van mogelijke bestemmingen 
om in het buitenland te gaan werken. Er werken 
duizenden expats uit een groot aantal landen, 
waaronder Nederland. Sander is één van hen: 
“Ik werk al vier jaar bij Bordier & Cie, een 
Zwitserse private bank, maar dus vanuit het 

Sander Laugs in Singapore:  ‘Van moerasdorp tot wereldstad’

Sander en Vincy op hun trouwdag in het Raffles Hotel Singapore.Sander en Vincy op hun trouwdag in het Raffles Hotel Singapore.

Met vrienden in de Hollandse Club Singapore.Met vrienden in de Hollandse Club Singapore.

Vincy en Sander.Vincy en Sander. Vincy met Hugo en Victor.Vincy met Hugo en Victor.

Locaal biertje in Sanders favoriete Locaal biertje in Sanders favoriete 
bar Tadioto in zijn favoriete stad bar Tadioto in zijn favoriete stad 

in Azië; Hanoi – Vietnam.in Azië; Hanoi – Vietnam.
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eendagmet

een zijn methode heeft om het professioneel te 
blijven benaderen, staan sommige ervaringen op 
ons netvlies gebrand. Zo waren we in 2014 met 
een team van Slachtofferhulp paraat op Vlieg-
basis Eindhoven, toen de twee vliegtuigen met 
de lijkenkisten van vliegramp MH17 arriveer-
den. Ik sprak er met de nabestaanden, die als 
lotgenoten vooral steun bij elkaar vonden. Toen 
de vliegtuigen landden, was het ijzig stil in de 
ruimte.  Totdat één van hen begon te applaudis-
seren. Bizar en mooi tegelijkertijd. Ik krijg er 
nog kippenvel van.” 

 Sandra heeft een afspraak met een 
 26-jarige vrouw die slachtoffer is 
 geworden van ernstige mishandeling: 
haar vriend heeft haar in armen en benen gesto-
ken met een mes. Sandra bespreekt met haar de 
wensen om zowel de materiële als de emotione-
le schade te verhalen op de dader. Sandra: “Wat 
we zien in huiselijk geweld zaken is dat er bij de 
cliënt een conflict ontstaat tussen verstand en 
gevoel. Deze vrouw had flink letsel, maar voelde 
ook medelijden en empathie voor de dader. Ze 

koos er bijvoorbeeld voor om de schade niet 
geheel op hem te verhalen en ze overwoog hem 
te bezoeken in de gevangenis. Hierover ga je 
het gesprek aan, maar de beslissing daarover is 
natuurlijk aan mijn cliënt.” 

 Jan is op huisbezoek bij een 
 hoogbejaarde heer die onlangs 
 slachtoffer werd van een overval bij 
een pinautomaat. Jan: “Deze meneer wil vertel-
len over zijn nare ervaring, luisteren is in zijn 
geval al voldoende. Het familie en vriendennet-
werk van onze cliënten is in het verwerkingspro-
ces natuurlijk van grote waarde en daar vragen 
we dan ook altijd naar. We reiken onze cliënten 
praktische tips en tools aan om de stressreacties 
te verminderen en vervolgens op eigen kracht 
verder te kunnen. ”Dat elk mens uniek is in 
zijn emotionele reactie op de uiteenlopende 
incidenten wordt dagelijks duidelijk. Het maakt 
het werk afwisselend en boeiend. Je weet van 
tevoren nooit wat je kunt verwachten.”  

 Sandra is op het politiebureau in 
 Maastricht, waar ze werkt vanuit de 
 ZSM-werkwijze (Zorgvuldig, Snel en 
op Maat).  Sandra heeft de taak een advies aan 
de officier van justitie uit te brengen over de 
gevolgen voor het slachtoffer en zijn of haar wen-
sen. Ze geeft haar cliënten uitleg over het straf-
proces en de rechten die het slachtoffer heeft.

 Jan maakt afspraken met cliënten 
 en schrijft de rapportages van zijn  
 huisbezoeken. Daarnaast geeft hij 
als mentor begeleiding aan nieuwe vrijwilligers 
die bezig zijn met de opleiding. De opleiding 
bestaat uit een aantal online modules, werk-
vloeropdrachten in de praktijk en vaardigheids-
trainingen en wordt door de eigen academie van 
Slachtofferhulp aangeboden.

 Jan is op kantoor in Roermond waar
 hij dossiers doorleest van twee 
 nieuwe cases. Als vrijwilliger bij 
Slachtofferhulp werkt hij zo’n 15 uur per week 
binnen de afdeling Algemene Dienst waar hij 
psychosociale, emotionele en praktische hulp 
biedt aan slachtoffers. Het team Actieve Bena-
dering belt met slachtoffers, vraagt hoe het met 
ze gaat en informeert hen over de dienstverle-
ning van Slachtofferhulp. Desgewenst wordt Jan, 
of een van zijn collega’s, ingeschakeld om een 
afspraak te maken met het slachtoffer.

 Sandra arriveert bij de rechtbank 
 in Den Bosch. Als Juridisch 
 Medewerkster bij Slachtofferhulp 
staat zij vandaag twee cliënten bij in een 
stalkingszaak. Het koppel werd gedurende een 
jaar gestalkt door de ex-partner van één van 
hen. Vooraf heeft Sandra hen geïnformeerd over 
hun rechten en ondersteunt hen bij het uitoe-
fenen van deze rechten. In dit geval wenste het 
koppel een locatieverbod en wil de schade verha-
len op de verdachte. Voor beide wensen heeft 
Sandra een verzoek opgemaakt en ingediend bij 
de rechtbank. Tijdens de zitting vandaag maakt 
het koppel gebruik van hun spreekrecht, dat ze 
vooraf met Sandra hebben voorbereid. In hun 
woord tot de rechter benoemt een van hen hoe 
hun dagelijkse leven wordt beïnvloed door de 
stalker: “Het sluipt langzaam je dagelijkse leven 
in. In het begin negeer je het en denk je dat het 
geen invloed heeft maar na verloop van tijd merk 
je dat het je leven gaat bepalen. Het gestalkt 
worden is een manier van leven geworden.”
Na de uitspraak van de rechter gaat Sandra 
met haar cliënten in gesprek om de zitting te 
evalueren.

 Jan heeft vandaag een 
 werkbegeleidingsbijeenkomst waarin
  hij samen met zijn teamgenoten ken-
nis, kunde én ervaringen deelt. Jan: “We horen 
veel indrukwekkende verhalen en hoewel ieder-

Door Maartje Derckx
Jaarlijks schakelen 200.000 mensen, die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeval of ramp, de 
hulp in van Slachtofferhulp Nederland. Wij zochten een gedreven vrijwilliger en een juridisch medewerker op, 
die een belangrijke bijdrage leveren aan het proces na zo’n ingrijpende gebeurtenis.

       Een Dag Met        Een Dag Met Jan Weekers en Jan Weekers en 
Sandra Vaes van Slachtofferhulp NederlandSandra Vaes van Slachtofferhulp Nederland
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Onze nieuwe showroom 
is feestelijk geopend!

• luxury living collectie
• meer beleving

• nieuw: MOOME! 
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vrijdag
27 december

geopend
9.00-20.00 uur

25 & 26 
december
gesloten

zaterdag
28 december

geopend
9.00-16.00 uur

zondag
29 december

geopend
11.00-16.00 uur

maandag
30 december

geopend
12.30-17.00 uur

dinsdag
31 december

geopend
 9.00-16.00 uur

woensdag 
1 januari 2020

gesloten

       Profiteer van onze spectaculaire

eindejaarsacties!
      

vrijdag25 & 26 zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag 

 Koopzondag 29 december

      
Bijzondere ontwerpen vinden hun oorsprong in een uniek lijnenspel! Dat geldt zeker 

voor de keukens van Next125. Design dat intrigeert in zowel  vormgeving als  techniek. 

Stijlvol in details, subliem in afwerking en duurzaam  geproduceerd.  Gemaakt in 

Duitsland,  geadviseerd en vormgegeven door  Tinnemans Keukens.

Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Weert luidt graag het nieuwe jaar samen in 

met alle inwoners en relaties tijdens een feestelijke 

nieuwjaarsontmoeting. Deze vindt plaats op 

vrijdag 3 januari 2020 van 16.00 tot 18.00 uur in de 

centrale hal van het stadhuis. Tijdens deze ontmoeting 

zal de burgemeester stil staan bij de gebeurtenissen 

van het afgelopen jaar en vooruitkijken

 naar het nieuwe jaar.
 

U bent van harte welkom om met ons 

het glas te heffen op 2020.

 

Wij wensen u fijne feestdagen toe!

 

Burgemeester en wethouders van Weert,

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

de gemeentesecretaris, 
M. Meertens                                  

de burgemeester,                  
A.A.M.M. Heijmans

Huisdierenhotel DE HEGGE

Koenderstraat 2 a, Weert

Tel. 0495-524548 • www.dehegge.nl

 Wij zijn het hele jaar door geopend!

Huisdierenhotel DE HEGGE

Koenderstraat 2 a, Weert

Tel. 0495-524548 • www.dehegge.nl

 Wij zijn het hele jaar door geopend!

Vakantieplannen in het voorjaar en zomer ?
Vergeet niet om TIJDIG een plekje voor uw 

hond/kat en knaagdier te regelen.

Flexible dagopvang van 6.00 - 21.00 uur
Informeer eens naar de mogelijkheden

Uw hond in de rui of hoognodig aan een trimbeurt toe?
Juist in de winter is vachtverzorging belangrijk. 

Bel ons voor advies of een afspraak

VACHTVERZORGING

Bedankt voor uw vertrouwen wij 
staan graag weer voor u klaar in 2020 !

Gordijnen
Raamdecoratie
Meubelen
Slapen

Welkom in onze winkels
Nederweert          Maaseik          Kontich

Onze nieuwe website is online.
Laat je inspireren: Mooswonen.nl

PREMIUM SERIES

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

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

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

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

NEW DEFINTION OF 
URBAN LEGEND

Kom 6 en 7 mei 
naar de opstapdag 

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

Openingstijden:
Zaterdag 6 mei: 9.00-17.00u.

Zondag 7 mei: 11.00-16.00u. Opstapdag 

6 en 7 mei

PERFORMANCE SERIES

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

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

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

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

EXPERIENCE WHAT 
PERFORMANCE 
FEELS LIKE.
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Maak nu 

een 
proefrit

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

moderndesign

nieuwekleuren

stilletechnieken

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

Ideaal voor 
Woon-werk verkeer 

5 jaar garantie op de Performance serie.
RD11 uit voorraad leverbaar!

*actie geldig t/m 31 december 2019



watzoujijdoenmet

Wij gaan voor ‘iedereen die 
wil en kan aan het werk’
Voor de allereerste keer organiseerden MVO plat-
form Konnekt’os en UWV Midden-Limburg “Just 
do it”. Speciaal voor de gelegenheid werd Kasteel 
Daelenbroeck in Herkenbosch omgetoverd tot het 
podium waar de arbeidsmarktcijfers werden ge-
presenteerd. Er werden praktische tips gegeven 
aan werkgevers die het verschil willen maken 
in inclusief ondernemen. Want wist u dat er in 
Midden-Limburg duizenden mensen zijn die heel 
graag willen en kunnen werken maar toch geen 
baan hebben? Met een beetje hulp of een steuntje 
in de rug zijn deze mensen heel goed in te zetten 
op al die openstaande vacatures. De boodschap 
was dan ook: sta open voor dit talent, kijk naar 
competenties en wees creatiever dan ooit. Bekijk 
de foto’s om te zien hoe zo’n evenement verloopt 
en wie daar allemaal naartoe komen. 

Ook lid worden met úw bedrijf? 
Kijk op www.konnektos.nl

 

bedrijfinbeeld

Specialisatie
Mijn specialisatie is bindweefselmassages. Dit is 
een intensieve manuele techniek waarmee de 
conditie en de weerbaarheid van de huid zicht-
baar wordt verbeterd. Ik werk op spierweefsel 
om verslapping tegen te gaan en op bindweefsel 
om de vorming van rimpels te verminderen. Dit 
is een natuurlijke manier van huidverjonging en 
huidverbetering en zorgt voor jaren uitstel van 
een bezoek aan de plastische chirurg. Deze tech-
niek is tevens in te zetten voor huidproblemen als 
acne, couperose en rosacea. Maatwerk is daarbij 
een must omdat iedere huid anders is. Ik ga graag 
de uitdaging aan om huidproblemen op te lossen 
door verschillende technieken in te zetten maar 
ook door te achterhalen waar de oorzaak ligt. 

Samenwerken
Met trots kan ik vertellen dat ik vanaf januari 
2020 ga samenwerken met een orthomoleculair 
hormoon- en gewichtsexpert met als specialisatie 
de darmen. Door middel van voedingsadviezen, 
supplementen en overige vitaliteitsadviezen is 
het mogelijk om huidproblemen ook daadwerke-
lijk van binnenuit aan te pakken. 

Blijven vernieuwen
Het mooie van mijn vak is dat je niet stil kunt 
blijven staan. Jezelf blijven ontwikkelen door 
verschillende studies te volgen en up to date 
blijven over de verschillende technieken, blijft 
steeds een uitdaging.

De salon
Mijn salon ligt in een prachtige en rustige om-
geving. Een fijne ruimte waarin ik graag de tijd 
neem voor iedere klant. 

Ik bied een groot scala van behandelingen aan: 
pedicure, duo- gezichtsbehandelingen, gellak na-
gels, cupping, lichaamsmassages en soms unieke 
behandelingen samen met een voetreflexthera-
peute. 

Heb ik je nieuwsgierig gemaakt? 
Hou dan mijn Facebookpagina in de gaten, 
eind januari is er een speciale gelegenheid om 
een kijkje te komen nemen in mijn salon.

Ik wens iedereen relaxte en fijne feestdagen 
en vooral een stralend nieuw jaar!

Mooi zijn zit van binnen. Mijn passie is het om huidproblemen van binnenuit 
aan te pakken. De huid is ons grootste orgaan. Zodra er ergens in ons lichaam 
iets niet lekker zit, is onze huid vaak een graadmeter. De oorzaak van veel 
huidklachten is terug te vinden in het niet in balans zijn van bijvoorbeeld 
onze hormonen (stress, overgang) en onze darmen.

inbedrijf

en zijn trots op onze nieuwe naam:
Summum is onderdeel van Summa Adviesgroep

we verhuizen...

Schoutlaan
26

Weert

FRANK  VOGEL
financieel advies

Schoonheidscentrum 
    Essential BeautyEssential Beauty

www.essentialbeauty.nl
06-14767272  •  info@essentialbeauty.nl
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seniorenweetjes

Liefdadigheid
mensendingen

Krijgt u het ook zo te kwaad bij het zien van het filmpje van SOS Kinderdorpen over Nala? Haar moeder is dood en haar vader liet haar in de steek. 
Eten zoekt ze op straat. Ook haar broertje is dood, vertelt ze. Ze had hem nog graag een knuffel willen geven. En dan zoomt de camera in en rolt er 
een traan over haar wang. Zielig hè? Ja toch!

Ik word inderdaad geraakt, onpasselijk zelfs … van die zoetgevooisde meelij-opwekkende stem van de voice-over. God weet hoeveel geld de productie 
van dit filmpje heeft gekost. Steeds weer wachten op die traan. ‘Take 26 en … actie!’ Alles wordt uit de kast getrokken om op je gemoed te werken. 
Als jij geen 3 euro per maand overmaakt gaat Nala misschien ook dood. 

Ik wind me op over dit soort tranentrekkerij dat je een schuldgevoel moet bezorgen. Begrijp me niet verkeerd: Ik ben vóór hulp aan iedereen in nood. 
Maar kan dat niet wat zakelijker geregeld worden?

De directeur van SOS Kinderdorpen verdiende in 2017 € 130.959 per jaar. 
Ja, dat leest u goed. Goede doelen schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Het zijn er honderden, allemaal op zoek naar hun eigen 
rampgebied, hongerend kind, verwaarloosde pony of enge ziekte. Het is big business. Nog een paar salarissen van directeuren?
• Cliniclowns: € 134.386, -
• Nederlandse Hartstichting: €179.801,-
• Hulphond Nederland: €126.593,-
• Nationaal Fonds Kinderhulp: € 129.783, -
• Nierstichting: €153.721,-
• Prins Bernard Cultuurfonds: € 193.035, -
En het is een lappendeken van elkaar beconcurrerende goede doelen. ‘Spieren voor Spieren’, het Prinses Beatrix Spierfonds én de stichting ALS. 
Maar ook de Ezelsociëteit, Wakker Dier, de Vogelbescherming, de Dierenbescherming, World Animal Protection, Dierenlot en nog véél meer redders 
van dieren in nood. 

Kom op zeg! Het salaris van onze minister-president is € 165.916,- inclusief vakantiegeld en 
eindejaarsuitkering. 

En al die directeurtjes hebben een dure organisatie opgetuigd! Dan 
zie ik in gedachte zo’n directeur ’s morgens vanuit zijn of haar riante 
onderkomen in een Tesla naar kantoor rijden om te brainstormen over 
de nieuwe fondsenwervingstrategie en ’s middags al netwerkend een 
balletje slaan op de golfbaan. ’s Avonds dineren met een captain of 
industry en dan het vliegtuig in om met eigen ogen de opgezwollen 
buikjes van kindertjes te gaan zien. Totaal verkeerd beeld natuurlijk 
want deze professionele leiders werken naar eigen zeggen heel hard, 
hebben grote verantwoordelijkheid en kunnen op andere plaatsen 
veel meer verdienen. Inderdaad, de directeur van SOS Kinderdorpen 
werd 1 januari 2019 directeur van Stichting Het Vergeten Kind en ging 
waarschijnlijk meer verdienen.
We geven per jaar al gauw 15 miljoen uit alleen al aan de salarissen van 
directeuren goede doelen. Dat kan toch efficiënter? 

Als we in 2020 nu eens alle uitvoerende medewerkers onderbrengen bij 
een betreffend ministerie, en per ministerie één directeur goede doelen 
benoemen. Dat scheelt al een slok op een borrel. En als we dan via de 
belastingen van alle Nederlanders 0,1 % -voor de laagste inkomens- tot 
4 % voor de hoogste inkomens gaan innen? Eerlijk systeem, iedereen 
doet naar draagkracht mee, geen schuldgevoelens meer en een hogere 
opbrengst. Voor de mondiale rampen blijft giro 555 beschikbaar en 
bedrijven mogen natuurlijk fiscaal aftrekbare giften aan goede 
doelen blijven doen. 

En dan a.u.b. geen filmpjes meer van hongerige kindjes, 
door hun hoeven zakkende ezeltjes of 
strompelende lepralijders. Nee, positieve 
filmpjes die met de bereikte resultaten 
een bijdrage leveren aan onze 
nationale trots!

En wat doen we met al die 
directeurtjes? Allemaal voor straf 
een opstel laten schrijven met als 
titel: ‘Waar raakte ik mijn moreel 
kompas kwijt?’
U merkt het, het zit mij hoog. Ik 
overweeg zelfs een beroep te doen op de 
stichting SHAGL: Slachtoffer Hulp Aan Getraumatiseerde 
Liefdadigheidgevers. Voor slechts drie euro per maand steunt u mij en 
de stichting SHAGL.

Ton 
Adriaens

�����������������������������������
�������������������������������������
�������������
�	������������	����������
���	�����	����
�����������

������
������������������
������������
�����������������������������������
��������������������

������������������������
������������������������

��

���������������������������
����������
	��

��������������������������������������������������������������
�����������������������������
����	�
�������������������������������������������
���������������������������������������������

� ��������������������� �������

� ����������� � ����������������� � ��������� �������� � ��������������



Tummers
Heeft u de volledig nieuwe

megastore op de Moesdijk al bezocht?

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

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

Kom langs en 
bewonder het zelf!
Pascal de Kort: “Afgelopen jaar hebben LAKO (een vertrouwde naam 
in Weert) en EP:Tummers de handen ineengeslagen om samen een 
enorme megastore te verwezenlijken op de Moesdijk, naast de Gamma. 
En het resultaat mag er zijn! Het enorme pand met gratis parkeren voor 
de deur is 7 dagen per week geopend. U kunt er terecht voor
witgoed, tv’s, audio- en keukenapparatuur, onderdelen, accessoires,
installatiematerialen... noem het maar op. We hebben het echt
allemaal. Het team van EP:Tummers en ik staan voor u klaar om u te 
assisteren. Kom dus zeker eens langs, de koffi e staat altijd klaar!”
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2e Kerstdag

geopend!
11.00 – 17.00

Tummers

Tummers Roermond Echt Heythuysen HorstWeert Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

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


