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Na 25 jaar ziekenhuiservaring als 
verpleegkundige heb ik ruim twee  
jaar geleden de switch durven 
maken naar de thuiszorg. Dit 
heeft mij meer rust en regelmaat 
gegeven. In de thuiszorg kan ik er 
zelf voor zorgen dat ik mijn tijd bij 
de cliënt optimaal benut.

Het werken in de thuiszorg is zeer 
afwisselend. Ik bezoek oudere 
mensen, maar ook jongeren. Ze 
hebben allemaal hun eigen verhaal 
en indicatie. Daarom is de tijd bij 
de ene cliënt langer en bij de ander 
korter. Je bouwt een persoonlijke 
band met iemand op als je er langere 
tijd komt. Cliënten hebben vaak al de 
deur voor je open staan en zijn blij als 
je er weer bent. Een praatje maken 
en interesse tonen in wat ze hebben 
meegemaakt, wordt dan ook erg 
gewaardeerd.

Breed takenpakket
Ik kom bij cliënten thuis voor 
diabeteszorg, wondzorg, stomazorg, 
palliatieve zorg, maar ook het 
geven van injecties, sondevoeding 
en andere verpleegtechnische 

handelingen behoren tot mijn 
takenpakket. Ik zie daarnaast ook 
dat patiënten tegenwoordig steeds 
sneller uit het ziekenhuis worden 
ontslagen, na bijvoorbeeld een 
operatie. Daardoor beginnen pas 
thuis de processen van  ‘het beseffen’, 
‘de acceptatie’ en ‘het omgaan met’.
Ook daarbij ondersteunen mijn 
collega’s en ik met begeleiding en de 
inzet van eventuele hulpmiddelen.

Voldoening en waardering
Mijn werk geeft mij voldoening en 
waardering, omdat je echt iets voor 
een ander kunt betekenen. Dat 
doe ik samen met een team van 
fijne collega’s. We zijn wel allemaal 
zelfstandig op pad, maar we kunnen 
elkaar altijd bereiken om even te 
overleggen of elkaar te helpen.

Twijfel je over een baan als 
verpleegkundige in de thuiszorg? 
Loop dan een dagje mee! En volg 
vooral je hart. Ik ben super blij dat ik 
dat gedaan heb.

Gerty Driessens-van Deuren

IK ZORG: Gerty Driessens-van Deuren

In de thuiszorg kan ik er zelf voor zorgen dat 
ik mijn tijd bij de cliënt optimaal benut.

 
 

 

  



Tekenen om de Tekenen om de 
  gezondheid   gezondheid 
van mensen te van mensen te 
   bevorderen   bevorderen

Portfolio:
janssenillustraties.wixsite.com/welkom

“Wat ik zo mooi vind aan tekenen? We zijn al-
lemaal wel eens onzeker, ik ook. Studeer ik ge-
noeg? Werk ik hard genoeg? Bereik ik genoeg in 
mijn leven? Door sociale media vergelijk je jezelf 
continu met het succes van anderen. Daar heb ik 
soms last van. Als ik teken dan kan ik het een plek 
geven, dan ervaar ik die onzekere gevoelens. Ik 
stop ze niet weg, maar accepteer ze.”

Boekenleggers
Hij moet toegeven dat hij vroeger geen enkele 
tekenles gehad heeft. Daan en zijn twee broers 
kregen als kind van hun ouders al op jonge leef-
tijd potlood en papier `in hun handen gedrukt`. 
Daan: “Ik herinner me nog goed dat ik in groep 
vijf begon met het tekenen van boekenleggers 
voor mijn klasgenootjes.” Wat Daan toen zo leuk 
vond aan tekenen? “Tekenen was rustgevend en 
zorgde voor ontspanning.” 

Het menselijk lichaam
Tijdens zijn studie Geneeskunde op Maastricht 
University ging Daan voor het eerst delen van het 
menselijk lichaam tekenen. Hij was toen negen-

tien jaar. “Ik was altijd geïnteresseerd in hoe het 
menselijk lichaam in elkaar zit.” Zijn eerste te-
keningen waren bedoeld om de studiestof beter 
te begrijpen. Daan weet nog goed dat hij op een 
gegeven moment een tekening maakte waarin hij 
de vervetting van vaten uitlegde. De 24-jarige 
vertelt dat studiegenootjes enthousiast op zijn 
tekeningen reageerden; ze begrepen de materie 
daardoor beter. “Ik vond het gaaf dat ik iets kon 
maken waarbij ik niet alleen mijzelf hielp, maar 
ook anderen.” 

Zakcentje
Ongeveer een jaar later kreeg Daan zijn eerste 
tekenopdracht. Een collega van zijn vader die 
longarts is, had illustraties nodig voor een proef-
schrift dat ze schreef. “Ze vroeg mij of ik de te-
keningen wilde maken. Dat leek me heel tof om 
te doen.” Van het een kwam het ander en voor 
Daan het wist kreeg hij meer tekenopdrachten. 
Hij maakte illustraties voor verschillende medi-
sche boeken en lesmethoden en verdiende daar 
een extra zakcentje mee. 

Drijfveer
Daan zijn drijfveer? “Ik vind het belangrijk dat 
iedereen gezond kan leven. Ik ben een beetje 
een zorgzaam type. Maar om te weten hoe je 
met je lijf moet omgaan, moet je je lichaam 
begrijpen. En dat is lastig; het menselijke li-
chaam is enorm complex. Daarom denk ik dat 
leuke afbeeldingen die de aandacht trekken, 
en die ook nog eens goed in elkaar zitten, daar-
bij kunnen helpen.”

Master
Inmiddels heeft Daan zijn bachelor geneeskunde 
afgerond en is nu bezig met de master Health 

Education and Promotion (gezondheidseducatie 
en -promotie), waar de focus ligt op de preven-
tie van aandoeningen. Het tekenen maakt geen 
deel uit van Daans studie. “Maar het past er be-
ter bij dan wanneer ik verder zou studeren als 
een gespecialiseerde dokter, bijvoorbeeld.” Het 
is een extra vaardigheid die hij kan toevoegen 
om zijn projecten op school te verrijken. 

Later
Daarnaast had Daan afgelopen maand zijn eer-
ste tekencursus. “Daar kwam ik erachter dat 
ik mijn potlood helemaal verkeerd vasthoud!”, 
vertelt hij lachend. De 24-jarige is er zeker van 
dat hij zijn passie voor tekenen wil toepassen in 
de medische wereld. “Het lijkt me heel mooi als 
ik straks het tekenen op een grootschalige ma-
nier kan inzetten om de gezondheid van mensen 
te bevorderen.”

Met een moeder die schildert, 
werd tekenen bij Daan Janssen 
(24) uit Nederweert er met de 
paplepel ingegoten. Tijdens 
zijn studie Geneeskunde kwam 
hij erachter dat hij zijn passie 
voor tekenen kon gebruiken om 
mensen te helpen het menselijk 
lichaam beter te begrijpen. “Ik 
vind het belangrijk dat iedereen 
gezond kan leven.”
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Vanaf 2020 publiceert de gemeente 
Weert maandelijks informatie en nieuws 
in Weert Magazine. Inwoners van Weert 
ontvangen dus nog steeds gemeentelijke 
informatie huis-aan-huis in de brieven-
bus. Weert Magazine verschijnt maan-
delijks in de regio Weert en Nederweert. 

Overstap naar 
Weert Magazine
Onlangs is VIA Limburg gestopt met 
huis-aan-huisbezorging van hun week-
krant. Jarenlang heeft de gemeente 
Weert iedere drie weken informatie ge-

publiceerd in de ‘Gemeentewijzer’ in 
deze krant. Ook de pagina ‘Samen leven 
in Weert’ met informatie over Wmo, 
jeugdhulp en participatie, stond iedere 
maand op de achterpagina. Met de over-
stap naar Weert Magazine is een goed 
alternatief gevonden voor het versprei-
den van het gemeentenieuws. Het blad 
is goed bekend en inwoners lezen het 
graag.

Bezorging Weert Magazine
Net als voorheen bij VIA Limburg, wordt 
Weert Magazine niet bezorgd bij een 

Nee-Nee sticker op uw brievenbus. Ver-
der zijn er in de regio 18 afhaaladressen 
waar u het maandblad kunt ophalen. 
Dat zijn bijvoorbeeld het stadhuis, het 
Bibliocenter en het Sint Jans Gasthuis. 
Zijn er problemen met bezorgen? 

Vul dan het contactformulier in op 
www.weertmagazine.com 

Blijf op de hoogte!
Naast Weert Magazine kunt u 
gemeentelijke informatie ook op an-
dere kanalen volgen. Ons nieuws 

wordt gepubliceerd op www.weert.nl 
en de Facebook- en Twitterpagina van 
de gemeente Weert. Ook kunt u zich 
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief 
van onze ‘Gemeentewijzer’ en/of 
‘Samen Leven in Weert’. 

Vul op www.weert.nl in de zoek-
functie ‘nieuwsbrief’ in. Op de pa-
gina 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 dan 
in uw mail.

Welkom: de 1ste Gemeentewijzer in Weert Magazine

Vragen & antwoorden
Op www.bsgw.nl vindt u veel antwoorden op vragen over de gemeentelijke en 
waterschapsbelastingen. Wilt u liever telefonisch contact? Houd dan rekening 
met wachttijden of bel enkele dagen nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen. 
U heeft daarbij uw burgerservicenummer (BSN) nodig. Kijk voor meer informatie 
op www.bsgw.nl.

Bereikbaarheid en parkeren tijdens RogstaekersoptochtBereikbaarheid en parkeren tijdens Rogstaekersoptocht

In het weekend van ‘Vastelaovendj’ 
wordt de grote Rogstaekersoptocht 
georganiseerd. Op zondag 23 februari 
kunt u traditiegetrouw naar deze 
optocht kijken. De optocht trekt vanaf 
13.30 uur over de binnenring van 
de Singels. Wat betekent dit voor de 
bereikbaarheid van de binnenstad en 
voor het parkeren?

Route 
De carnavalswagens verzamelen op de 
Parallelweg en rijden via de Driesveld-
laan naar de Wilhelminasingel. De op-
tocht gaat dan via de Wilhelminasingel, 
Bassin, Kasteelsingel en Emmasingel. 
De optocht eindigt op de Emmasingel, 
ter hoogte van de Waltoren.
 
Afsluitingen binnenstad 
Vanaf 12.00 uur is de Wilhelminasingel 
in twee richtingen afgesloten. Vanuit 
de Eindhovenseweg kunt u dan niet 
meer via de Stadsbrug de binnenstad 

inrijden. Vanaf de ringbanen kunt u wel 
nog op andere manieren de binnenstad 
bereiken. 

Vanuit de wijk Fatima zijn alle straten 
die uitkomen op de Wilhelminasingel 
(Wilhelminastraat, Molenpoort en Beek-
poort) dus afgesloten. Via het Kanaal-
zone-industrieterrein en de Ringbaan 
West kunt u de binnenstad verlaten.

Ook is de binnenring van de Emma-
singel en de Kasteelsingel vanaf 12.00 
uur afgesloten. De buitenring van de 
Emmasingel en Kasteelsingel is wél ge-
woon open voor verkeer. Vanaf de St. 
Paulusstraat, Maaspoort, Vogelsbleek, 
Biest en Jan van der Croonstraat is er 
dus eenrichtingsverkeer. Zo kunt u via 
de Stadsbrug de binnenstad verlaten.
 
De Parallelweg en de Driesveldlaan zijn 
ook afgesloten vanaf 12.00 uur. Komt 
u vanuit de Louis Regoutstraat en de 

Stationstunnel? Dan kunt u wel rechtsaf 
slaan, richting Stationsplein en de 
St. Maartenslaan. 

Parkeren in de binnenstad
Vanaf 10.00 uur geldt een parkeerver-
bod op de binnenring van alle Singels. 
De parkeergarages en pleinen die bin-
nen de Singels liggen, zijn tussen 12.00 
en ± 18.00 uur niet bereikbaar. Dat 
geldt ook voor de Centrumgarage aan de 
Driesveldlaan. U kunt dus tijdelijk niet in- 
of uitrijden bij deze garages of pleinen. 

Parkeergarages Stationsplein en Poort 
van Limburg zijn wél bereikbaar.

Fietsers en voetgangers
Voor fietsers en voetgangers is de bin-
nenstad zoveel mogelijk bereikbaar. U 
kunt uw fiets gratis parkeren bij de be-
waakte fietsenstalling aan de Hegstraat. 
Ook kunt u terecht bij de zelfservice 
fietsenstalling bij het station. 

Sinds 1 januari kan de gemeente Weert 
een bestuurlijke boete opleggen als u 
bewust bijdraagt aan onjuiste informatie 
in onze bevolkingsadministratie (kortweg 
BRP genoemd). U bent wettelijk verplicht 
om aan team Publiekszaken van de 
gemeente door te geven waar u woont. 
Ook als er iets verandert in uw situatie, 
moet u dat melden. Bijvoorbeeld als u 
trouwt of een kind krijgt. De gemeente 
verwerkt uw gegevens dan in de BRP. 

Goede registratie… 
maar waarom?
De gemeente heeft goede gegevens van 
haar inwoners nodig om bijvoorbeeld 
een paspoort, identiteitskaart of een rijbe-
wijs te maken. Maar ook om te weten wie 
mag stemmen, wie recht heeft op huur-
toeslag of om gemeentelijke belastingen 
te kunnen heffen. Ook belangrijke instan-
ties zoals de Sociale Verzekeringsbank, 
pensioenfondsen en de Belastingdienst 
gebruiken persoonsgegevens uit de BRP. 
Redenen genoeg om de BRP actueel en 
betrouwbaar te houden.

Reden voor een boete?           
In de volgende gevallen kunt u een 
boete krijgen:
• als u niet voldoet aan uw plicht om 
tijdig uw adreswijziging door te geven;
• als u gevraagde akten of andere be-
wijsstukken niet inlevert (bijvoorbeeld 

bij geboorte, huwelijk of overlijden in 
het buitenland);
• Als u geen informatie geeft bij een 
onderzoek naar bijvoorbeeld uw adres, 
huwelijk of nationaliteit

De boete is een maatregel of prikkel om 
ervoor te zorgen dat iedereen zich op het 
juiste adres inschrijft en op tijd de juiste 
informatie doorgeeft. Hierdoor kunnen 
wij de kwaliteit van onze administratie 
(de BRP) verbeteren. De hoogte van de 
boete kan variëren, maar is maximaal 
325 euro per overtreding.

Is bezwaar tegen de 
boete mogelijk?
De gemeente Weert mag niet zomaar 
een boete opleggen. Als wij van mening 
zijn dat u een verplichting niet bent 
nagekomen, zal dat moeten blijken uit 
informatie die bij ons beschikbaar is. Die 
informatie moet niet alleen aantonen dat 
u de verplichting niet bent nagekomen, 
maar ook dat dit aan u verwijtbaar is. Als 
aan u een bestuurlijke boete is opgelegd, 
kunt u daartegen bezwaar maken. 

Meer informatie
Heeft u vragen over uw verplichtin-
gen met betrekking tot de BRP of deze 
boete? Kijk op www.weert.nl/bestuurli-
jkeboeteBRP of bel met de gemeente via 
telefoonnummer (0495) 575 000.

Boete bij onjuiste inschrijving 
of verkeerde informatie 
Maatregel om de kwaliteit bevolkingsadministratie te verbeteren

Openingstijden en ophalen huisvuil 
rond carnaval
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www.weert.nl          @gemeenteweert
Aan de tekst van deze Gemeentewijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Binnenstad beperkt bereikbaar op zondag 23 februari

Zet rond carnaval op 
tijd uw afvalbak aan 
de straat, zodat die 

geleegd wordt.

Normale ophaaldag  
Maandag 24 februari     

Dinsdag 25 februari

Woensdag 26 februari

Donderdag 27 februari

Vrijdag 28 februari

Verschuift naar
Zaterdag 22 februari

Woensdag 26 februari

Donderdag 27 februari

Vrijdag 28 februari

Zaterdag 29 februari











In de tweede helft van februari ontvangt 
u de belastingaanslag voor 2020. Dit is 
een aanslagbiljet met de gemeentelijke 
belastingen en de waterschapsbelastin-
gen. Heeft u een account op MijnOver-
heid.nl? Dan ontvangt u het aanslagbiljet 
online in uw Berichtenbox.

U ontvangt de belastingaanslag van 
BsGW, de Belastingsamenwerking Ge-
meenten en Waterschappen. Dat is een 
samenwerking tussen Limburgse ge-
meenten en Waterschap Limburg op het 
gebied van belastingen.

Regel het online
Uw persoonlijke belastingzaken regelt u 
snel en gemakkelijk op uw persoonlijke 
pagina op www.bsgw.nl. Daar logt u in 
met uw DigiD. U heeft op uw persoon-
lijke pagina onder andere de volgende 
mogelijkheden:
•          uw aanslagen raadplegen;
•          uw rekeningnummer wijzigen;
•          een machtiging afgeven;
•          een bezwaarschrift indienen;
•          het taxatieverslag inzien;
•          een kwijtschelding aanvragen;
•          een persoonlijke vraag stellen.

Belastingaanslag voor 2020 komt in februari
Gemeente & waterschap

Zelfregiecentrum
Het Zelfregiecentrum aan de Roermond-
seweg helpt mensen op een laagdrem-
pelige manier. Zij kunnen hier zeven 
dagen per week terecht voor een praatje, 
hulp, of om toegang te krijgen tot de op-
vang. In Weert worden mensen die dak- 
of thuisloos zijn, gespreid over de ge-
meente opgevangen in een woning met 
een bed voor de nacht. Met deze klein-
schaligere opvanghuizen kan per per-
soon goed worden gekeken wat iemand 
nodig heeft en is maatwerk mogelijk. 

In de loods van het Zelfregiecentrum 
bezocht het gezelschap enkele mede-
werkers en bezoekers, die vertelden 
over de dagelijkse gang van zaken in het 
ZRC. Aansluitend brachten de Koning en 

staatssecretaris Blokhuis een bezoek aan 
een opvanghuis voor een gesprek met 
onder meer de coördinator en bewoners 
van het huis. Hun verhaal gaf inzicht 
in hoe dakloosheid kan ontstaan, wat 
ervoor nodig is om dak- en thuislozen 
goed te helpen en hoe zij de opvang in 
Weert in de praktijk ervaren.

In gesprek
Afsluitend spraken de Koning en de 
staatssecretaris in Theater de Huiskamer, 
de oude locatie van de Maatschappe-
lijke Opvang, met opvangorganisaties, 
woningcorporaties, gemeenten en an-
dere betrokken partijen over de lande-
lijke opgave die er ligt om het aantal 
dak- en thuislozen fors te verminderen. 

Koning Willem-Alexander en staatssecretaris 
Blokhuis op werkbezoek in Weert 

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 21 januari samen met staatssecretaris Paul 
Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een werkbezoek gebracht aan 
het Zelfregiecentrum en een opvanghuis voor dak- en thuislozen in Weert. Weert is 
een goed voorbeeld van opvang in de wijk waar maatwerk wordt geleverd. De komst 
van de Koning was tot op het laatste moment geheim gehouden en voor heel veel 
mensen een grote verrassing.

foto: Ministerie van VWS

Met carnaval is het stadhuis beperkt 
geopend en de overige gemeentelijke 
diensten zijn gesloten. Het ophalen van 
het huisvuil gebeurt in de carnavals-
week op andere dagen.

Openingstijden
Het stadhuis is op maandag 24 en 
dinsdag 25 februari 2020 gesloten. 
Ook de avondopenstelling op maandag 
24 februari komt daardoor te vervallen. 
Afdeling Publiekszaken van het stadhuis 
is op deze dagen wel open, van 10.00 
tot 10.30 uur. Dit is alleen voor aangiftes 
van geboorte en overlijden. Hiervoor 
hoeft u geen afspraak te maken.
De Vraagwijzer, Milieustraat, dependance 

Stramproy en de studiezaal en kantoren 
van het Gemeentearchief zijn gesloten 
op 24 en 25 februari.
Gemeentemuseum Weert is langere tijd 
dicht vanwege renovatie.
Vanaf woensdag 26 februari kunt 
u weer terecht tijdens de normale 
openingstijden. Kijk voor deze informatie 
en het maken van een afspraak op 
www.weert.nl/contact.

Ophalen huisvuil
In de carnavalsweek wordt het huis-
vuil op een andere dag opgehaald dan 
u gewend bent. In onderstaand schema 
staat op welke dag Renewi uw huisvuil 
ophaalt.
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We spreken met Eric Kroezen, service-
coördinator, van Elektro Scheppers en Ankie 
Janssen, projectleider marketing. Eric: 
“Wij kunnen ons geen wereld meer zonder 
elektriciteit voorstellen en er komen zelfs 
steeds meer apparaten bij die op stroom 
werken. Dat betekent dat je in je woning 
steeds meer vraagt van de groepenkast. De 
groepenkast is het hart van je stroomvoorziening 
en vraagt soms om uitbreiding of upgrading. 
Want vaak is deze installatie niet meegegroeid 
met de uitbreiding van apparatuur in huis.”                                                                                                                           
Ankie: “Elektro Scheppers is een middelgroot 
bedrijf met ruim 60 mensen in dienst. Ons 
bedrijf werkt voor grote aannemers, voor 
woningcorporaties en Verenigingen van 
Eigenaren, maar ook veel voor particulieren. 
Doordat we zo ‘breed’ zijn, hebben we enorm 
veel expertise en specialisten in huis. Zij kunnen 
de particulier optimaal informeren en bijstaan 
voor en tijdens een verbouwing of bij een 
uitbreiding van de woning.”

Elektrotechniek is zo boeiend
Eric vervolgt: “Het vak elektrotechniek is zo 
divers en interessant. We zijn dagelijks bezig 
om storingen op te lossen, te voorkomen of om 
nieuwe mogelijkheden te creëren. De vraag 
naar en de behoefte aan stroom verandert ook 
voortdurend. Nu is er de trend dat we over een 
aantal jaren allemaal ‘van het gas af’ moeten wat 
verwarmen en koken betreft. Maar de vraag is, 
hoe we dat gaan oplossen? Mooi vraagstuk voor een 
elektrotechneut. Of de alsmaar groeiende behoefte 
aan energie-neutrale woningen of populair gezegd: 
‘0 (nul) op de meter’. Hoe gaan we dat in een 
woning realiseren, met welk alternatief (zonne-
energie, warmtepomp, windenergie)? Hoe sluiten 
we dat dan aan? De tijden én de mogelijkheden 
veranderen razendsnel. Tegenwoordig bedien je je 

verwarming en de beveiligingscamera’s via je app, 
daar heb je geen dure installatietechniek meer 
bij nodig. Dus de noodzakelijke kosten worden 
minder ten opzichte van vroeger. We kunnen 
tegenwoordig dus meer voor minder geld.”

Brede kennis
Ankie: “Wij zijn over het algemeen bekend van 
de grote projecten. Zo mogen we binnenkort 
beginnen aan de verbouwing van het museum 
midden in het centrum van Weert. Opdrachten 
als deze zijn super om te mogen doen. Maar 
een ander, en net zo mooi, onderdeel van ons 
bedrijf is de serviceafdeling die werkt voor 
woningbouwverenigingen, vastgoedbeheerders, 
VVE’s en particulieren. Deze tak is qua kennis en 
techniek deels anders dan technische installaties 
en - voorzieningen in grote kantoren en bedrijven. 
Maar juist omdat we op beide fronten actief zijn 
is de kennis van onze mensen up-to-date. Zij 
worden voortdurend bijgeschoold en ze kunnen 
meedenken met elkaars projecten.”

Het gebruik van elektrische apparaten en installaties in onze woningen verandert. We gebruiken steeds 
meer stroom en installaties worden steeds geavanceerder. De laatste jaren vragen we met stoomovens, 
elektrische auto-aansluitingen, quookers, combi-ovens of domotica al maar meer van de stroomvoorziening 
in onze huizen. De installatietechniek wordt hierbij steeds belangrijker en vooral geavanceerder. Zaak om 
bij een verbouwing een specialistisch bedrijf mee te laten kijken naar de noodzakelijke aanpassingen, 
voor nu maar zeker voor de toekomst. Elektro Scheppers is zo’n specialist. 

inbedrijf

Eric: “Onder de jeugd bestaat een verkeerd 
beeld van ons vak. We zijn geen buizenleggers 
en kabeltrekkers. We werken aan specifieke 
elektrotechnische vraagstukken en denken met 
klanten mee en vooral vooruit. Want wanneer 
iemand een serre of een keuken gaat aan- of 
verbouwen proberen we in de toekomst te kijken 
en in te schatten wat er zou kunnen veranderen 
in de huiselijke situatie. Wil je zonnepanelen 
of moet er rekening gehouden worden met een 
laadpaal, wil je in elke kamer aansluitingen voor 
tv, telefoon of muziekverbindingen en waar wil 
je de lampen automatisch op afstand regelen? 
Al dit soort vragen bepalen in hoeverre daar bij 
een verbouwing rekening mee gehouden moet 
worden. Boeiend en uitdagend.”

Vacatures
Het familiebedrijf vierde vorig jaar haar 
70-jarig jubileum. En nog steeds zijn ze 
onderscheidend en is er groei. Daarom is Elektro 
Scheppers op zoek naar elektrotechnische 
specialisten, monteurs, werkvoorbereiders en 
een calculator (www.elektro-scheppers.com).  
Het zijn toekomstgerichte carrières met veel 
toekomstperspectief. Want stroom is er altijd en 
zal altijd nodig blijven. De ontwikkelingen op dit 
gebied staan nooit meer stil.

Elektro Scheppers, al 70 jaar een betrouwbaar familiebedrijf   

       Met elektrotechniek maak je een 
  woning of gebouw klaar voor de toekomst!

Celsiusstraat 17, Weert
www.elektro-scheppers.com
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Door Ton Adriaens
Dreigt de liefde voor onze huisdieren door te slaan? Met enige regelmaat bezoek ik de Belgische kust. Op de boulevards daar zie ik dan meer hondjes dan 
kinderen in de buggy’s van langs paraderende dierenliefhebbers. Hondjes met jasjes aan en strikjes in het haar. Ook in Nederland is sprake van toenemende 
‘vermenselijking’ van onze huisdieren. In oktober van het vorig jaar waarschuwde de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) hiervoor in een rapport aan 
minister Schouten.
‘Het vertroetelen van huisdieren leidt soms tot modegrillen die dierenonwaardig zijn, aldus het rapport. Zoals bedrijfsmatig fokken, fokken op extreme 
uiterlijke kenmerken, bijvoorbeeld bij doorgefokte mopshonden.’
Als voorbeeld van doorgeschoten dierenliefde schrijft de Raad dat 18 procent van de honden en 30 procent van de katten bij het baasje in bed slaapt. Volgens 
de RDA is dit niet wenselijk, omdat er gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan. De raad waarschuwt voor ziektekiemen die van huisdier op mens kunnen worden 
overgedragen. Volgens hondentrainer Martin Gaus is er echter niks mis met slapen met je huisdier. Hij doet het zelf ook. 
Toch lijkt de soms grenzeloze liefde van de mens voor zijn huisdier de liefde voor eigen kinderen of levenspartner te overstijgen. Zijn we aan het doorslaan? 
Brengt deze vermenselijking risico’s met zich mee?

watzoujijdoenmet

Een hond is, net als een mens, een zoogdier. Maar 
een hond is geen mens. In de omgang met onze 
honden is het belangrijk om te allen tijde het 
welzijn van de hond voorop te stellen en rekening 
te houden met wat een hond nodig heeft. Een 
hond moet hond kunnen zijn. 

Een voorbeeld. Een hond beleeft de wereld in 
geuren, zo vergaart hij informatie. Uitgebreid 
kunnen en mogen snuffelen tijdens een wandeling 
is dan ook een echte hondse behoefte. Een 
andere behoefte van de hond is om mentaal 
uitgedaagd te worden. Bij activiteiten als speuren 
of lekkers zoeken in een puzzel moet de hond 
zijn neus gebruiken, maar wordt hij ook mentaal 
uitgedaagd. Een echte win-win situatie voor de 
hond maar ook voor de baas. Het is namelijk heel 
leuk om dat samen te doen en het versterkt de 
band met je hond. Kleding voor een hond kan 
wat mij betreft alleen als het functioneel is. Voor 
oudere honden en bepaalde rassen is bijvoorbeeld 
een hondenjas tijdens de koude dagen echt geen 
overbodige luxe. 

Mijn hond Skye is echt een volwaardig lid van ons 
gezin, maar met zijn eigen behoeften. Wij zorgen 
ervoor dat hij gewoon lekker hond kan zijn!

Vermenselijking van huisdieren zie ik in meerdere 
vormen. Een daarvan is het fokken van honden 
en katten met korte, platte snuiten zodat het er 
schattig uit gaat zien. De gezondheidsproblemen 
die hierdoor kunnen ontstaan zijn niet gering: be-
nauwdheid, maag- en slokdarmproblemen. Ook 
wordt er nogal eens voorbijgegaan aan het feit dat 
fokken van honden met te korte poten of een te 
steile stand van de achterpoten verhoogd risico 
geeft op letsel aan ellebogen en knieën. Reflec-
terend aan wat de mens mooi vindt, wordt er nog 
wel eens ‘ongezond’ gefokt met dierenleed als ge-
volg. Daarnaast zie ik ook gedragsproblemen ont-
staan bij vooral honden die benaderd worden alsof 
ermee overlegd kan worden. Het gebeurt dan dat 
honden onzeker worden of juist hoger in de rang-
orde komen, omdat er niet gezegd wordt wat hun 
plaats is. Afgezien van het feit dat dit onaangepast 
gedrag kan geven als grommen, bijten of binnen 
plassen, wordt een hond daar niet gelukkig van. 
We schieten ons doel voorbij! De diergeneeskunde 
heeft bijna alle mogelijkheden van de humane ge-
neeskunde. Maar moeten we zover gaan met onze 
huisdieren? De eigenaar moet beslissen. Ik kan al-
leen adviseren dat daarbij het welzijn van het dier 
voorop hoort te staan, zowel tijdens als ook na 
de behandeling. Dit is een grote verantwoordelijk-
heid want er kan niet worden overlegd met de pa-
tiënt. Mensen kunnen wel zelf hun keuze maken, 
maar wij kunnen niet denken als een dier.

Ik werk al bijna 20 jaar voor defensie met bewa-
kingshonden die getraind zijn op mensengeur. Als 
mijn diensthonden met pensioen gaan, worden 
het mijn huishonden. Ze zijn allemaal vrij oud 
geworden. Dat dieren ouder worden heeft vaak 
te maken met de hulp van dierenartsen. Dit hoort 
misschien ook wel bij vermenselijken? Ze eten al-
tijd brokken. Van nature is dit geen hondenvoed-
sel. Honden worden gefokt en dit eetpatroon 
past ook beter in onze leefwijze.

Mijn honden liggen bij mij op de bank op hun 
deken. Het zijn roedeldieren en ik merk dat ze 
graag dicht tegen mij aan liggen. Maar als ik be-
zoek heb dan moeten ze er vanaf. En eraf is eraf! 
Mijn honden moeten goed luisteren. Ik ben de 
baas. Demi is nu mijn huishond en Willem mijn 
diensthond. Als hij met pensioen gaat, mag hij 
ook bij mij komen wonen. Ik heb mijn honden wel 
eens schoentjes aangedaan om ze beter grip te 
geven in de sneeuw of vanwege het strooizout bij 
wondjes. Je hart voor dieren maakt al snel een 
‘menselijke’ keus.  Maar nageltjes lakken, haren 
verven, mee in bad, kleertjes aan, dragen in een 
tasje; het gaat mij allemaal te ver.

Het is ziekelijk eigenbelang van fokker en koper 
als doorgefokte honden worden verhandeld om-
dat ze er ‘schattig’ uitzien. Het dierenleed wordt 
totaal vergeten. Voor mij onbegrijpelijk!

Lilian van de Kerkhof (50), sportmasseur voor
 honden en instructeur Hersenwerk en 

Hondendenksport bij De Vitale Hond, met hond Skye

Charlotte Thielen (59), 
dierenarts bij Dierenkliniek Moesel

Joyce Steevens (39), 
beveiliger met politiehonden en 
dierenliefhebber, met hond Demi

watwatzouzoujijjijdoendoenmetmet
Vermenselijking       Vermenselijking       

   van huisdieren?   van huisdieren?



Bestel een proefbox
Mirjam van Duĳnhoven is uw 
contactpersoon in de gemeenten: 
Nederweert, Weert, Asten, 
Cranendonck, Deurne en Someren.

Bel Mirjam voor het bestellen van een 
proefbox van 3 gerechten voor € 14,95: 
0499-820 420
mirjam@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl
www.facebook.com/etenmetgemak

Verse gerechten voor thuis
Persoonlĳke bezorging aan huis
Diëten en voedingsgewoonten zĳn mogelĳk
Geen abonnement en veilig betalen
Probeer vrĳblĳvend een proefbox!

Eten met gemak staat voor:

Eten met gemak is de maaltĳdservice voor iedereen 
die vers, gevarieerd en lekker wil eten, maar te 
weinig tĳd heeft of niet altĳd in staat is om zelf een 
verse maaltĳd op tafel te zetten.

We bieden u een ruim assortiment van verse 
gerechten, waarbĳ we graag rekening houden 
met uw dieet of voedingsgewoonten. We koken 
uw gerechten met verse ingrediënten en uw vaste 
bezorger brengt uw gerechten wekelĳks op een 
vaste dag bĳ u thuis. Even verwarmen in de oven of 
magnetron en u kunt aan tafel. 

Drie jaar geleden besloot de school een andere 
weg in te slaan. Het traditionele onderwijs waarbij 
de leerkracht ‘frontaal’ voor de klas staat om les 
te geven, werd losgelaten. De opzet werd anders, 
omdat de schoolleiding en het team overtuigd 
zijn van het feit dat kinderen meer leren en zich 
breder ontwikkelen in een ander concept.

Dat leidde tot het ‘loslaten’ van de groepen 1 
t/m 8. Op OBS de Graswinkel zitten de kinderen 
in basisgroepen in verschillende leeftijden bij 
elkaar. Directeur Vivian Berden: “Hierdoor leren 
de kinderen veel meer van en met elkaar. Er zijn 
verschillende werkplekken in de klas en op de 
gang gecreëerd. Er zijn hoekjes met verschillend 
meubilair en een indeling met kleine en grotere 
groepjes. Deze indeling past bij de flexibele 
werkwijze. De kinderen kiezen de werkplek die 
zij passend vinden bij het werk dat ze op dat 
moment gaan doen.”

Bart Keijers is leerkracht van team 4 (10 –12 jaar). 
“We werken veel meer op maat dan voorheen. De 
instructie gebeurt niet meer klassikaal maar in 
kleine groepjes of soms één op één. Hierdoor kan 
elk kind werken op zijn of haar niveau. Met behulp 
van digitale middelen en observaties kijken we 
wat het kind nodig heeft om de volgende stap te 
zetten. Zodoende volgen we het kind en kan het 
zich in eigen tempo ontwikkelen.”  De leerkrachten 
nodigen uit voor instructie of kinderen geven zelf 
aan wanneer ze geholpen willen worden. Ze leren 

beter plannen, overleggen en –waar nodig- hulp 
te vragen. We willen dat kinderen groeien ten 
opzichte van zichzelf.

Ook Jeanne Vleeshouwers, leerkracht team 2 
(6-8 jaar), is erg enthousiast. “Wat zo mooi is, 
de kinderen kunnen ook onderling hulp vragen. 
Want het ene kind is goed in rekenen, maar wat 
minder in taal en de ander kan dáár dan weer 
mee helpen. Kinderen hebben al heel snel door 
dat ze leren van en met elkaar. We hebben weinig 
toetsen. Binnen dit concept zien we dagelijks 
wat kinderen leren en wat de volgende stap 
is.  Er is minder prestatiestrijd waardoor hun 
zelfvertrouwen groeit en de kinderen sterker en 
zelfstandiger gaan functioneren. We zien minder 
frustratie en het kind mag meer zichzelf zijn.”
Vivian: ”Drie jaar geleden zijn we begonnen met 
deze nieuwe manier van werken. Een jaar later 
zijn we de lokalen anders gaan inrichten en zijn 
de deuren weggehaald, zodat kinderen ook op de 
gang of in de hal kunnen gaan werken. Nu zien 
we dat deze openheid de discipline vergroot. Er 
is veel structuur en iedereen weet wat wel en 
niet kan. Kinderen leren veel meer rekening met 
elkaar te houden.”

De school werkt in de middaguren volgens 
het Jeelo-systeem. Dit staat voor JE Eigen 
LeerOmgeving. Dit houdt in dat kinderen werken 
in bepaalde projecten waarin alle vakken zijn 
geïntegreerd. Uitgangspunten als: ‘zorg goed 
voor jezelf, zorg goed voor anderen, zorg goed 
voor onze planeet, werk duurzaam samen, wees 
baas over je eigen ontwikkeling’, zijn uitdagingen 
die spelenderwijs in elk project verweven 
zitten. Ook in deze projecten werken kinderen 

Groot feest eind januari jl. op OBS de Graswinkel! De school, die deel uitmaakt van de stichting Eduquaat, 
werd uitgeroepen tot excellente school. De onderwijsinspectie heeft de school meerdere keren bezocht, 
meegelopen en getoetst, met als uiteindelijke resultaat het predicaat ‘Excellent’. De Graswinkel is hier-
mee de eerste basisschool in de regio die dit heeft bereikt. Een trots team en trotse leerlingen. Want ook 
hier geldt: “We hebben het samen gedaan.” Het onderwijsprofiel: Actief samenleven, beleven en ontwik-
kelen om optimaal te leren, passend bij jou.

actueel

op hun eigen tempo en niveau. Alleen of met 
elkaar. Dankzij de digitale leeromgeving (een 
leerlingvolgsysteem en een portfolio waarin werk 
is vastgelegd) kunnen kinderen er altijd en overal 
bij, ook thuis. Daarnaast kunnen niet alleen de 
leerkrachten maar ook de ouders de kennis en de 
competenties volgen. “Erg boeiend en effectief”, 
aldus de enthousiaste directeur.

Jeanne vervolgt: “Deze erkenning ‘Excellent’ 
is voor ons de kers op de taart. Je kunt zelf 
wel overtuigd zijn van je werkwijze, maar dit 
predicaat geeft aan dat we de goede weg zijn 
ingeslagen en kwaliteit neerzetten.”  Vivian: 
“Dat gunnen we alle scholen, dat zij de juiste 
weg vinden om voor hun kinderen het verschil te 
maken. Samen ontdekken en persoonlijk groeien, 
iedereen wordt gezien.” De directeur sluit af: 
“Leren doe je altijd en overal. Wij doen dat door 
Actief samenleven, beleven en ontwikkelen om 
optimaal te leren, passend bij jou”.

                      ‘Leren doe je altijd en overal’                      ‘Leren doe je altijd en overal’

(0495) 540 951
www.obsgraswinkel.nl

Predicaat ‘Predicaat ‘ExcellentExcellent’ voor OBS de Graswinkel’ voor OBS de Graswinkel

Vacature 
1e Autotechnicus!

Ben je net zo gek met 
autotechniek als met je kinderen? 

Dan is een Papa Dag bespreekbaar.

De zes stappen van 
een kunstgebit!

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

Een nieuw kunstgebit binnen een week of zelfs binnen één dag!? Som-
mige collega’s adverteren ermee maar ik vind het niet verantwoord, 
goed werk heeft tijd nodig. Met zoveel handelingen en techniekwerk 
in een korte periode kun je wat mij betreft alleen maar fouten maken. 
Dus wij doen het zo snel mogelijk maar leveren wel vakwerk!
Voor een nieuwe gebitsprothese hebben we vijf afspraken nodig, de 
zesde afspraak is de controle. Hieronder leg ik u uit welke stappen we 
allemaal hebben en waarom deze stappen er zijn.

1. Eerste afdruk
Bij de eerste afspraak maken we een eerste afdruk. Van deze afdruk 
maken we op het tandtechnisch laboratorium een gipsmodel. En op 
dit gipsmodel maken we een lepel op maat, ook wel individuele lepel 
genoemd.

2. Definitieve afdruk
Met deze lepel op maat maken we bij afspraak twee een definitieve af-
druk. Omdat de lepel op maat gemaakt is, kan de afdruk veel preciezer 
worden gemaakt en staan ook alle spieren en de kaak er goed in. Met 
deze afdruk wordt het gipsmodel gemaakt waarmee we de gebitspro-
these gaan maken. Een belangrijke afdruk dus.

3.Beet bepaling
Op het gipsmodel van stap twee maken we een U-vormige waswal. Dit 
is een opstaande rand van was die in een U-vorm, de vorm van uw 
kaak, wordt gemaakt. Tijdens het beet bepalen kunnen we aan de hand 
van de opstaande U-vorm van was bepalen hoe hoog de prothese moet 
worden. We kijken hoe u dichtbijt en waar het midden van de prothese 
komt. Een goede beetbepaling is nodig om vorm in uw gezicht te krijgen 
zodat u geen ingevallen mond heeft of een spitse kin naar voren.

4. Pas-prothese 
Een pas-prothese is uw prothese met tanden en kiezen maar dan ge-
maakt van was in plaats van kunsthars. We maken deze pas-prothese 
zodat we kunnen zien of hij goed past, of de tandenkleur naar wens 
is, of de stand van de tanden goed is en omdat we willen controleren 
of u er goed mee dichtbijt en mee praat. Als alles naar wens is met de 
pas-prothese dan zetten we de was om in kunsthars. Deze is een week 
later klaar.
 
5. De prothese is klaar!
De was van de pas-prothese is omgezet in kunsthars. Na het omzetten 
hebben we de prothese goed bijgeslepen en gepolijst zodat hij fijn glad 
is en mooi glanst. U krijgt bij de vijfde afspraak uw nieuwe prothese 
en start-kit. Hierin vindt u een prothese bewaardoosje, een prothese 
borstel, uitleg over het onderhoud van uw prothese en een tube met 
speciale reinigingspasta voor de prothese.

6. Controle 
Een week nadat u uw prothese heeft gekregen, plannen we altijd een 
controle in, we willen graag weten hoe het gaat, of u aan de prothese 
bent gewend en of u eventueel ergens last van heeft.

Zo heeft u een idee hoe een prothese tot stand komt en waarom er een 
aantal afspraken nodig zijn. Elke afspraak heeft zijn functie en er zit 
vooral veel werk in qua tandtechniek. Voor elke stap moet ook weer 
iets gemaakt worden. Wilt u graag advies of informatie? Neem gerust 
contact met ons op. Onze advies-afspraken zijn gratis, want goed 
advies moet voor iedereen mogelijk zijn!
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“Het is niet nodig om het adres te vermelden”, stelt geïnterviewde Rob Hermans van 
de theaterkemissie. Een oplettende voorbijganger zou het pand echter toch snel in de 
gaten kunnen hebben door het oude Rogstaekerslogo op de gevel. De loods is het honk 
van de wagen- en Boonte Aovundjbouwers; de timmerlui, de technici, de schilders en 
de knutselaars. Hier hebben de Preensewagen, decorstukken, attributen, rekwisieten, 
bouwmaterialen en kleding een onderkomen en is jarenlange historie van de Weerter 
Stadsvastelaovendjvereîniging De Rogstaekers opgeslagen. 

Kantine 
Het einde van de Weerter kermis is voor de Rogstaekers het teken om 
weer aan de voorbereidingen van de Boonte Aovendje te beginnen. Dan 
gaat de kachel weer aan in de loods en pruttelt de koffie in de kantine. 
De kantine is het zenuwcentrum van het pand. Hier wordt bijgebuurt en 
gebrainstormd. Hier worden plannen gemaakt. Hier wordt gepauzeerd 
na het eindeloze zagen, timmeren, schuren, schilderen en knutselen. 
Hier ontstaan praktische oplossingen voor ogenschijnlijk lastige logistieke 
problemen. Hier ontstaat en groeit het aanzicht van de Boonte Aovendj. 
 

Door Francis Bruekers

Rogstaekershal in WeertRogstaekershal in Weert        Hier worden ‘Boonte’ Hier worden ‘Boonte’ 
           plannen werkelijkheid            plannen werkelijkheid 

eenhuisvertelt eenhuisvertelt

Van 24 januari t/m 1 februari 2020 staan de 14 Wieërter bonte 
avondartiesten op de planken van het Munttheater. Bijna onzichtbaar 
maar o zo belangrijk zijn de overige ca. 60 vrijwilligers op de 
achterhoede. Zij zijn verantwoordelijk voor muziek, logistiek, opbouw, 
grime, aankleding en ga zo maar door. Dit alles voor negen avonden 
kolder en flauwekul, inclusief een gala-avond met Preensuutrooping: 
“Kiektj dae Wieërtenaar toch!” 

Archief 
V.V. De Rogstaekers is opgericht in 1926. Dit betekent een verzameling 
stukken over meer dan 90 jaar. De originele en kwetsbare documenten 
zijn opgeslagen in het gemeentearchief. De vereniging heeft vooral 
dubbelexemplaren in eigen archief. Rob: “Van tijd tot tijd kunnen 
we verzamelaars blij maken met zo’n document of attribuut. Het 
tegengestelde gebeurt ook; soms worden er oude spullen gebracht over 
De Rogstaekers.” 
Een van de belangrijkste taken van de archiefkemissie is de digitalisering 
van foto’s, krantenartikelen en andere documenten. Het is geen sinecure 
om al dat materiaal toekomstbestendig op te slaan.

Kuub kopen 
Niet alle vastelaovendjsverenigingen kunnen zeggen dat zij een eigen 
werkplaats hebben. V.V. De Rogstaekers heeft dat goed voor elkaar. In 1993 
kon de vereniging een eigen loods kopen. Om dit te bekostigen schreef de 
vereniging al hun contacten aan met de ludieke actie: ‘Koop een kuub’. Dit 
resulteerde in enkele tientallen ‘mede-eigenaren’ van de loods, die allen één 
of meer kuub kochten. In de hal hangt hiervan het sprekende bewijs: een 
levensgroot bord met alle sponsornamen. 

Kostuum, pruiken, grime en make-up 
Een uitgebreid arsenaal aan props en kledingstukken ligt, staat of hangt 
te wachten totdat iemand het dragen zal. Voor ieder specifiek typetje is 
er wel iets te vinden. Door de jaren heen is het assortiment aan jassen, 
broeken, jurken en rokken uit z’n voegen gegroeid. Wat overigens wel 
betekent dat er keuze genoeg is. Bovendien komt er ieder jaar weer iets 
bij, omdat nou net dat specifieke kledje er nog niet was. Soms wordt 
kleding geleend of gehuurd. Soms doet zich een buitenkansje voor en 
kan er professionele theaterkleding worden gekocht. 

Grote hal 
De grote hal is het hart van de loods. Daar worden plannen werkelijkheid. 
Liggend op schragen krijgen de meterslange triplex decorstukken de 
gewenste afbeelding, passend bij het thema van dat jaar. Is de Boonte 
Aovendj voorbij, dan gaat er een laag witte verf overheen, zodat het jaar 
daarna op een blanco canvas kan worden geschilderd. 
Al doende leert men. Ieder jaar worden verbeteringen bedacht om de 
productie van het decor of het transport ervan praktischer te maken. Zo is 
er een aluminium balkensysteem waaraan de decorstukken kunnen worden 
opgehangen. 

Wichterköpkes  
Nee, er liggen geen wichterköpkes in opslag. Dat zou luguber zijn. 
Het gaat hier om de koppen die door basisschoolkinderen gemaakt 
worden voor de Wichteroptocht. Jaarlijks knutselen kinderen in de 
Rogstaekersloods hun eigen optochtkop. Samen met enkele vrijwilligers 
maken zij een draadgazen mal die beplakt wordt met papier maché. 
De koppen worden volledig naar eigen inzicht en voorkeur gevormd 
en beschilderd. Of het nou een menselijke, dierlijke of fantasiekop is. 
Iedereen maakt evenveel kans op een prijs.  

Gereedschapsruimte en verfspoelplek 
De loods biedt alle ruimte voor creativiteit. Achter die creativiteit zit techniek en 
materiaal. Een techniekhok herbergt alles wat nodig is om de decorstukken te bouwen. 
Op een bijna niet meer waar te nemen aanrecht staan emmers, potten, bakjes en 
kwasten met verf: de restanten van ruim 25 jaar creatieve uitspattingen. 
De Rogstaekers kunnen altijd mensen gebruiken, stelt Rob Hermans. “Als er mensen zijn 
die interesse hebben om mee te bouwen of zich op een andere manier verdienstelijk 
willen maken voor de Wieërter Vastelaovendj, dan kunnen ze contact opnemen met een 
van de leden of zich aanmelden via info@Rogstaekers.nl.” 

1312



Aan het woord is Erik Maas (47), directeur en 
mede-eigenaar van het bedrijf. “Wij zijn een 
sociaal bedrijf en realiseren ons dat het personeel 
ons grootste kapitaal is. We kunnen wel zorgen 
voor veel opdrachten, maar we kunnen niets 
zonder onze mensen. Daarom faciliteren we ze 
op diverse vlakken. Zo komt er wekelijks een 
bedrijfsmasseur waar de medewerkers kosteloos 
gebruik van kunnen maken, er is een balie waar 
de medewerkers in de zomer zonnecrème, 
extra water en beschermende kleding kunnen 
krijgen en in de winter extra thermo-ondergoed, 
handschoenen of mutsen. Ook staat de deur bij 
P&O, maar ook bij mij, altijd open zodat iedereen 
kan binnenlopen als ze iets willen bespreken. 
Daarnaast hebben we een nieuwe kantine laten 
maken met een stoer uiterlijk, waar dagelijks 

voldoende vers fruit ligt, tussen de middag heerst 
er gezelligheid en op vrijdagmiddag drinken we 
samen een borrel. Zo willen wij ons personeel 
faciliteren waar mogelijk. ‘Wees goed voor ze, 
dan zijn ze ook goed voor jou’, is van oudsher 
een gedachte binnen dit warme familiebedrijf.”

Groei
Het bedrijf is in 1922 opgericht door opa 
Verkoelen. Zijn kleinzoons Cor en Martin zijn 
nog steeds eigenaar en hebben het ontwikkeld 
tot een toonaangevende dakspecialist in Zuid-
Nederland. Erik: “We hebben drie businessunits: 
‘Vlakke daken’, ‘Hellende daken’ en ‘Service 
& Beheer’. Drie verschillende disciplines met 
eigen vakmensen. Een dak dekken op een vlak 
dak is een heel andere techniek dan een leiendak 
dekken. Bij ‘Service & Beheer’ doen we ook veel 
onderhoud met als doel het verlengen van de 
levensduur van de dakbedekking en het voorkomen 
van lekkages. Wij leiden onze mensen zeer 
vakkundig op. Ze krijgen voortdurend bijscholing 
over nieuwe technieken, veiligheidsnormen en 
nieuwe materialen. Daarnaast is de veiligheid 
op de daken een belangrijk issue. Omdat we 
ook veel onderhoud en dakbeheer bij vaste 
opdrachtgevers doen, is op veel van die daken 
al permanente valbescherming aangebracht 
zodat we die niet telkens hoeven op te bouwen 
of aan te brengen. Veilig en een besparing 
van tijd en dus geld. We zijn gericht op het 
meedenken met opdrachtgevers. We gaan heel 
veel samenwerkingen aan onder het thema RGS 
(Resultaat Gericht Samenwerken) en proberen 
het werk zo effectief maar zeker ook zo efficiënt 
mogelijk uit te voeren. Omdat we meestal 
terugkeren om de gespecialiseerde daken te 
inspecteren en te onderhouden, zouden we daar 
direct mee geconfronteerd worden als we slecht 
werk leveren. Zo bouwen we aan het behouden 
van veel langdurige relaties. Onze slogan is dan 
ook: ‘voor een zorgeloos dak op maat’.” 

Dakbehoud
Naast de drie eigen businessunits is Verkoelen 
ook aandeelhouder van de organisatie Dakbehoud 
Nederland. Hierin werken negen bedrijven 
uit het hele land samen om onderhoud te 

Verkoelen Dakspecialisten Weert
bestaat al bijna 100 jaar!
Begonnen in Stramproy en via de 
Moesdijk sinds 2000 gevestigd op 
Kampershoek. Voor het bedrijf 
werken zo’n 90 mensen waarvan 
75 bij Verkoelen zelf. De lokale 
onderneming is gespecialiseerd in 
restauratie en renovatie van alle 
soorten daken. Ook onderhoud 
en service zijn belangrijke 
pijlers van het bedrijf. Naast 
de kwaliteit van het werk richt 
Verkoelen zich steeds meer 
op ‘Sociaal Werkgeverschap’. 
“Onze mensen werken hard, we 
zijn daarom ook goed voor ze. 
We doen het namelijk samen, 
met zorg, trots en maatwerk. 
Dat is ook het eigen keurmerk 
van Verkoelen”

inbedrijf

verrichten in opdracht van vastgoedeigenaren, 
overheid, woningcorporaties en Verenigingen van 
Eigenaren. Totaal zijn door het land ca. 55 teams 
actief in de opvallende wit-blauw-rode busjes van 
Dakbehoud.   Ook deze vaklieden maken gebruik 
van IPads/tablets om de staat en condities van de 
daken vast te leggen en te monitoren. Zo kunnen 
per dakdeel objectieve rapportages overlegd 
worden aan de opdrachtgevers. De klant heeft 
een actueel en volledig beeld van het dak.

Vacatures
Een groeiende organisatie als Verkoelen is 
voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers. 
Voor de verschillende disciplines zijn voormannen, 
goede vaklieden en servicemonteurs gewenst. 
Verkoelen ziet ook graag vrouwen op het dak. 
Specifieke ervaring is niet vereist. Binnen 
het bedrijf zelf worden mensen opgeleid tot 
specialist. Verkoelen werd onlangs nog verkozen 
tot de Aantrekkelijkste Werkgever van Midden-
Limburg. Dat gebeurde tijdens het werkgevers-
event Meet the Youngsters in Hoge School Zuyd 
in Sittard. Verkoelen kreeg van de jongeren de 
meeste stemmen. Eerder het afgelopen jaar 
viel Verkoelen ook al de tweede nominatie ‘Dak 
van het Jaar’ ten deel. De brancheorganisatie 
had een zeer ingewikkeld dakproject van een 
bijzonder kerkgebouw in Heerlen en een in 
Reuver bestempeld voor deze prestigieuze titel 
in de dakbranche. In maart a.s. wordt de winnaar 
bekend gemaakt.

Mooie ontwikkelingen voor het bedrijf dat deze 
trots ook uitstraalt en als team op gaat naar het    
100- jarige bestaan in 2022. Verkoelen staat voor 
‘Een zorgeloos dak op maat’.
 

Verkoelen Dakspecialisten Weert

Celsiusstraat 19, WEERT
0495-543000   www.verkoelen.nl

‘We vragen veel van ons personeel, daarom zijn we ook goed voor ze’

Directeur Erik Maas in de
onlangs vernieuwde kantine.
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Vuurwerk!
De afgelopen jaarwisseling is er voor 77 miljoen vuurwerk 
afgeschoten om het nieuwe jaar in te luiden. Een oude tradi-
tie vanuit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Onlangs (2015) 
door het Kenniscentrum van Immaterieel erfgoed op de lijst 
van cultureel erfgoed gezet. In veel landen in Europa, en ze-
ker ook buiten Europa, is het afsteken van vuurwerk een tra-
ditie dat zijn oorsprong heeft in de Germaanse gewoonte om 
bij de jaarwisseling zoveel mogelijk kabaal te maken om de 
boze geesten te verdrijven.

Als het afsteken van vuurwerk op een verantwoorde manier 
gebeurt, in de daarvoor bestemde periode, is het een mooie 
gewoonte waarmee je het nieuwe jaar op een bijzondere ma-
nier kunt inluiden.

De laatste jaarwisselingen gaat het afsteken van vuurwerk 
echter gepaard met veel ongelukken en het schofterige ge-
bruik van vuurwerk tegen de hulpdiensten zoals politie en 
brandweer. Bovendien is er overlast door het afsteken van 
vuurwerk buiten de toegestane periode. En natuurlijk vinden 
de dieren in de natuur het niet fijn!

De laatste tijd is er een soort Zwarte Piet-discussie ontstaan 
tussen voor- en tegenstanders van vuurwerk! De geest is niet 
verjaagd, maar uit de fles! Je bent voor of je bent tegen. De 
andersdenkende heeft per definitie ongelijk en is een idioot! 
Ook de media spelen hier weer een bijzondere rol door ieder 
incident, elke gebeurtenis uit te lichten en diverse ‘deskun-
dige’ op te voeren. 

Zelf denk ik dat de huidige ‘traditie’ niet gehandhaafd kan 
blijven. Simpelweg vanwege het feit dat de nadelen veel te 
groot zijn. Vooral het feit dat vuurwerk door enkele idioten 
gebruikt wordt tegen hulpverleners is onacceptabel.
Het gezag van de politie, of beter gezegd het ontbreken van 
dat gezag, los je niet op met een vuurwerkverbod. Er is iets 
fundamenteels mis in onze samenleving als je ziet hoe hulp-
verleners bejegend worden. Dat vraagt om een duidelijkere 
aanpak die er op gericht moet zijn: TOT HIER EN NIET VER-
DER! Deze aanpak moet vooral komen vanuit Den Haag met 
wetgeving en extra middelen die het Openbaar Ministerie 
vervolgens ook moet gaan uitvoeren en niet in een bureaula 
laat landen om het daar te laten liggen.

Pas dan heeft het zin om gevaarlijk vuurwerk te gaan ver-
bieden zodat de politie het ook met succes kan aanpakken en 
bestrijden. Dan kan er een veilige en leuke traditie zijn die 
op een normale manier nog heel lang kan blijven bestaan.

Ik wens u in ieder geval een veilig 2020!

Jos Heijmans, burgemeester Weert    

columnStichting Land van Horne

“Ik bezoek oudere mensen, maar ook jongeren. Ze hebben allemaal hun 
eigen verhaal en indicatie. Je bouwt een persoonlijke band met iemand op 
als je er langere tijd komt. Zo hebben vaak cliënten de deur al voor je open, 
en zijn ze blij als je er weer bent. 
Mijn werk geeft mij voldoening en waardering, omdat je echt iets voor 
een ander kunt betekenen. En dat doe ik samen met een team van fijne 
collega’s”.

 IK ZORG: Gerty
“Mijn werk geeft mij voldoening en waardering.”

Vitaal Thuis
Meerdere zorgvragen en toch 

lekker thuis blijven wonen

Het team van Vitaal Thuis bestaat uit 
behandelaren met specialistische 
kennis en ervaring. Denk aan een 
ergotherapeut, fysiotherapeut en 
diëtiste. Deze kennis zetten ze in bij 
mensen thuis, zodat zij in de eigen 
omgeving zo vitaal mogelijk ouder 
worden. Behandelaren werken nauw 
met elkaar samen, maar óók met de 
wijkverpleegkundige, de huisarts of 

de behandelaar in de wijk. 
Het team van Vitaal Thuis is er ook 
voor partners, familie of andere 
naasten. Het team informeert hen 
over de aard van de klachten en 
legt uit hoe naasten bij alledaagse 
dingen kunnen ondersteunen, 
eventueel met gebruik van hulp-
middelen.



Stichting Land van Horne | Biest 43 | 6001 AP Weert 
0900 333 55 55 

Meer uitdaging?
 Kijk op werkenbij.landvanhorne.nl

of bel HRM via 088 987 88 88.
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Kandidaten opleiding IG (BBL) Wijkverpleegkundige

Medewerker ondersteunende begeleiding

 Lees het bijzondere verhaal van verpleegkundige Gerty 
elders in deze editie van Weert Magazine

 Bel voor meer informatie naar 0900 333 55 55 of kijk op landvanhorne.nl



Myrthe Peeters, 
      ut ‘maegdje’ vanne preens Door Ton Adriaens

mooimensmooimens

Zonder enige voorkennis meld ik mij twee dagen vóór de uitroeping van Tim Jacobs als preens vanne Rogstaekers 2020 op Vrouwenhof 22 in de wijk Leuken.  
Enkele uren eerder heb ik het adres doorgekregen waar ik de echtgenote/ vriendin/ partner van in het diepste geheim een interview mag afnemen.  Myrthe 
Peeters (26) doet de deur open. Mijn mond valt open van verbazing. Ik ken haar als enthousiaste medewerkster aan de De Boonte Femiêliemiddig van 
V.V. De Rogstaekers en fervent vastelaovendjveerder. Na een moment van bezinning is mijn eerste gedachte: ‘Dit gaat helemaal goed komen!’
Om snel een eerste indruk te krijgen had ik als basis voor het interview met een onbekende een lijstje gemaakt met 11 vragen. Laat ik daar toch maar mee 
van start gaan.

Wie is Myrthe Peeters? Stel jezelf eens voor 
aan de lezers van Weert Magazine.
“Ik ben geboren en getogen op de Boshoverbeek.  
Daar heb ik mijn kinderjaren doorgebracht. Een 
leuke, gezellige buurt waar ik met vriendjes en 
vriendinnen buiten speelde. Een buurt ook die 
erg carnavals-minded was. 

Na de basisschool ging ik naar de Philips van 
Horne terwijl het College om de hoek lag maar 
ik wilde persé naar het tweetalig onderwijs dat 
daar toen van start ging. 
Na het gymnasium ben ik in Maastricht genees-
kunde gaan studeren, heb daar in 2017 mijn 
artsenbul behaald en zit nu in de afrondende fase 
van mijn opleiding tot huisarts. Ik heb bewust ge-
kozen voor de specialisatie huisarts vanwege de 
afwisseling. Het ene moment begeleid je mensen 
in hun laatste levensfase en in een ander moment 
krijg je een knuffel van een kind van zes waar-
van je de waterwratjes ‘hebt laten verdwijnen’. 
Momenteel ben ik werkzaam in een huisartsen-
praktijk in Vlodrop en dat bevalt mij prima. Het 
liefst wil ik straks als zelfstandig huisarts werken 
in de buurt van Weert omdat ik hier graag wil 
blijven wonen maar in de supermarkt of tijdens 
het op stap gaan met carnaval wil ik liever geen 
patiënten tegenkomen. Na de middelbare school 
had ik het voornemen om de wereld te veroveren 
en mijn heil buiten Weert te zoeken maar dat ge-
voel is totaal verdwenen. Als ik nu richting Weert 
rij en ik zie de Martinustoren denk ik: Goh, mijn 
stadje, hier liggen mijn roots, hier wil ik blijven, 
hier ben ik gelukkig.”

Hoe definieer jij geluk? Wat maakt jou gelukkig?
“Ik ben heel gelukkig in mijn werk en ik heb ook 
leuke hobby’s die mij gelukkig maken. Paard-
rijden doe ik al vanaf mijn achtste, geef af en 
toe ook paardrijles.  Dit jaar doe ik voor de der-
tiende keer mee aan De Boonte Femiêliemiddig. 
Verder doe ik aan stijldansen bij Judith’s Dance 
Point maar het is vooral ook Tim die mij gelukkig 
maakt. Tim is gewoon een fijne vent. Ik heb het 
echt getroffen met hem. Hij doet oprecht zijn 
best om mij gelukkig te maken.”
 
Hoe zit je in elkaar? Wat typeert jou?
“Ik leg voor mezelf de lat vrij hoog omdat ik het 
uitdagend vind tegen de grenzen van mijn kun-
nen aan te schuren. Dat verwacht ik ook (te) vaak 
van anderen.  Ik sta positief in het leven maar 
kan toch ook af en toe een doemdenker zijn. 
En dan in die zin dat ik in bepaalde situaties al 
analyserend alles wat mis kan gaan de revue laat 
passeren. Ik ben absoluut een doorzetter maar 
ben ook voorbereid op eventuele valkuilen. In 
mijn werk kan dat een voordeel zijn. Als ik een 
diagnose stel en daarnaar handel heb ik ook een 
plan B in mijn achterhoofd. Als huisarts moet je 
meerdere opties paraat hebben.
Nu schiet me te binnen dat ik respect heb voor 
mensen die vanuit intuïtie kunnen handelen. Dat 
vind ik gewoon knap. Ik moet afwegend en bere-
denerend tot een beslissing komen. Dat heb ik al 
van kinds af aan. Bij de keuze tussen een rode of 
blauwe trui kon ik de lijstjes met vóórs en tegens 
bij wijze van spreken uitschrijven waarop mijn 
ouders besloten ze maar alle twee te kopen.

Mijn perfectionisme en het aan verwachtingen 
willen voldoen is mijn grootste valkuil. Dat zit 
er al van kleins af aan in. Misschien komt dat 
gedeeltelijk door het feit dat ik tien weken te 
vroeg geboren ben. Mijn moeder had het HELLP-
syndroom en er werd voor zowel haar als mijn 
leven gevreesd. Wonder boven wonder hebben 
we het allebei gered maar er werd rekening ge-
houden met ontwikkelingsachterstanden bij mij. 
Toen daar later totaal geen sprake van bleek, in 
tegendeel zelfs, werd ik toch beschouwd als een 
bijzonder kind met bijzondere mogelijkheden. 
Dat geeft onbewust een bepaalde druk.”

Kun je een hoogtepunt in je leven benoemen?
“Als je één hoogtepunt kiest, doe je jezelf te-
kort. (Als ik aandring valt er een lange stilte 
waarna Myrthe zichtbaar ontroerd raakt. Ze wikt 
en weegt en besluit openhartig te vertellen over 
een emotionele gebeurtenis die haar diep ge-
raakt heeft.)
De coming-out van mijn zusje enkele jaren gele-
den heeft diepe indruk op mij gemaakt. Ik voelde 
de worsteling en de pijn die zij had doorgemaakt 
maar zag ook de last die van haar afviel. Dat was 
een emotioneel moment voor haar maar ook voor 
mij. Het was vreugde en verdriet ineen. Ik vond 
het verschrikkelijk erg dat zij hier zo onder ge-
leden had.  Dat ik dit met haar mocht delen, die 
band tussen twee zussen, de opluchting, het was 
overweldigend.”

Wat vind jij belangrijk in het leven?
“Voor mij is er niets belangrijker dan mijn fami-
lie. Ik heb met een beperkte selecte groep men-
sen een echt diepe onvoorwaardelijke band. Dat 
zijn de mensen waarvoor ik door het vuur ga. 
Maar in het algemeen, ergens bij horen is belang-
rijk. Dat kan een vriendenkring, een werkkring of 
een sportclub zijn waarin er sprake is van saam-
horigheid, samen iets doen.”

‘Ut maegdje van’
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
“Op enig moment kwam Tim bij De Boonte Fe-
miêliemiddig en we kregen een heel goede 
vriendschappelijke relatie maar het kwam totaal 
niet in mij op dat het een serieuze levenspartner 
zou kunnen worden. Achteraf hoorde ik dat hij al 
jaren smoorverliefd op mij was. Vijf jaar gele-
den troffen wij elkaar bij toeval in de Zoeepkoel 
in Venlo en plotseling sprong de vonk over. Sinds 
tweeënhalf jaar wonen we samen.”

Waarin verschillen jullie van elkaar en waarin 
vullen jullie elkaar aan?
“Tim is meer van ‘eerst doen en dan denken’ ter-
wijl ik eerst denk en dan doe. Dat vult elkaar op 
de juiste momenten prima aan. Ik ga met carna-
val de deur niet uit voordat de schmink in orde 
is, passend bij ‘ut pèkske’ maar Tim trekt het 
liefst op het laatste moment iets uit een kast en 

1.Favoriete 
   vakantiebestemming?
2.Boek? Film? 

3.Grootste zorg?

4.Wordt blij van?

5.Ergert zich aan?

6.Guilty pleasure?
7.Inspiratiebron?

8.Persoonlijke tekortkoming?

9.Respect voor?

10.Spijt van?

11.Grootste blunder?

Amerika, zowel de USA als Zuid-Amerika. Afgelopen zomer zijn 
Tim en ik op vakantie geweest in Colombia. Geweldig was dat.
Het boek 'De schaduw van de wind' van Carlos Ruiz Zafón; een 
meeslepend romantisch labyrint dat zich afspeelt in Barcelona.
Ik ben perfectionistisch van aard en wil mensen niet teleurstellen. 
Daarin kan ik wel eens doorschieten.
Waar eigenlijk niet van? Ik kan blij worden van kleine dingen, van 
actief bezig blijven vooral. Ik heb eigenlijk best een fijn leven.
Mensen die oneerlijk zijn. Maar ook aan mensen die zich niet voor 
de volle honderd procent inzetten, die geen passie en 
bezieling tonen.
Keihard meezingen met Abba.
Jean-Paul Sartre heeft ooit gezegd: ‘De mens is wat hij van 
zichzelf maakt’. Dat vind ik een mooi gedachtegoed.
Op bepaalde vlakken ben ik heel ongeduldig. En ook wel een 
beetje een betweter.
Dat moet je in principe voor iedereen hebben! Mensen met een 
positieve levensinstelling in het bijzonder. Van de week was ik bij 
Frans Pollux in Carré, vooral zijn teksten spreken mij aan. 
Ik heb er wel eens spijt van dat ik te streng voor mezelf ben. Dat 
heeft dan weer met mijn perfectionisme te maken.
Er staat hier een Zilveren Lambieck omdat ik drie kwartier heb 
liggen schuren op een vlek in de douche die een schaduwvlek 
bleek te zijn!
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gaat op stap. Ik heb steeds meer ‘de broek aan’ 
in onze relatie dus qua outfit heb ik hem wel een 
beetje in mijn richting geduwd. Hij is wat mak-
kelijk in de omgang en geeft alleen tegengas als 
het werkelijk belangrijk voor hem is. We zijn wel 
allebei op onze manier gedreven in wat wij doen. 
Tim kan goed relativeren en mij af en toe in mijn 
‘doemdenken’ afremmen.”

Vastelaovendj
Wanneer en hoe werden jullie gevraagd dit 
avontuur aan te gaan?
“Begin november kwam ik thuis van mijn werk 
en toen lag er een foto op tafel van de Rogstae-
kerspreens met Tims foto daarin gefotoshopt. Hij 
was toen actief in de commissie die voor voetbal-
club DESM op zoek was naar een prins. Mijn eer-

ste gedachte was dan ook: ‘Nee hè, ga je het nou 
zelf doen?’ Toen het besef doordrong dat hij door 
de Rogstaekers gevraagd was, sprong ik een gat 
in de lucht. We hebben er een fles champagne op 
opengetrokken en de volgende dag meteen laten 
weten dat het een volmondig ‘ja’ was.”

Hoe verliep de voorbereiding?
“We hadden het door de goede begeleiding van 
de prinsenbegeleiders al snel op de rit staan. Wel 
maakten we ons een beetje zorgen over het kie-
zen van de adjudanten. Dit gebeurde in het ver-
leden pas na de uitroeping. Gelukkig bleken de 
Rogstaekers hun protocol te hebben aangepast. 
We mochten al vanaf nieuwjaar vrienden daarvoor 
benaderen en samen met hen de verdere voorbe-
reiding regelen.  Dat gaf ook wat rust. De smokings 
voor de heren en de kleding van de dames werden 
besteld. Een van de adjudanten woont in Utrecht 
en daar hebben we jassen op maat laten maken. 
Dat zou hier in de buurt te veel opgevallen zijn. 

Het devies en de onderscheiding waren voor ons 
al snel helder. Ook voor Tim is het saamhorig-
heidsgevoel erg belangrijk.  Samen hart voor de 
vastelaovendj hebben, maar ook wij hebben el-
kaars hart gevonden tijdens carnaval. Zo kwam 
de ‘Orde van ut Vastelaovendjhert’ tot stand 
onder het devies ‘Volgtj eur hert; Vastelaovendj 
same!”

Je bent een vastelaovendjveerder in hart en 
nieren. Waar is de kiem daarvoor gelegd?
“Mijn ouders namen ons altijd al mee naar carna-
valsvieringen in Weert en Nederweert. Mijn moe-
der komt uit het Pinmaekersrieek en mijn opa is 
daar zelfs prins geweest. Oma heeft jarenlang 
de carnavalskleding voor ons gemaakt. Het is mij 
met de paplepel ingegeven.

Samen met Lissy Vialle heb ik onder de naam ‘de 
koont tieëge de krup’ enkele jaren meegedaan 
aan de optocht. Zij weet op dit moment nog niet 
dat het dit jaar niet door gaat. Ons motto voor dit 
jaar was al klaar en we hebben daarvoor al prach-
tige bontjassen besteld. Ook hebben we een act 
in gedachten maar helaas … ik sta bij Tim I op de 
prinsenwagen!”

Een uitgesproken mening
Het volksfeest ‘vastelaovendj’ met zijn straat-
carnaval en buurtfeesten wordt steeds verder 
teruggedrongen door de concurrentie van ok-
toberfesten en een groot aanbod van ander 
vertier. Dreigt carnaval ten onder te gaan?
“Dat carnaval verloren gaat, geloof ik niet. Het is 
wel aan verandering onderhevig maar dat hoeft 
niet negatief te zijn. Wat ik heel belangrijk vind 
is dat we de jeugd blijven enthousiasmeren voor 
carnaval. Daarom vind ik De Boonte Femiêliemid-
dig en de Wichteroptocht zo belangrijk. Ook het 
‘plat kâlle’ mag niet verloren gaan. Als ik een 
Weertenaar het woord ‘jullie’ hoor gebruiken 
doet me dat pijn in heel mijn lijf.”

Je bent een zelfbewuste jonge vrouw met een 
uitgesproken mening, ongetwijfeld ook over de 
positie van de vrouw. Hoe zie jij jouw rol de 
komende tijd?
“Het draait natuurlijk allemaal om Tim. Ik heb 
wel moeten slikken toen ik in de protocollen van 
de Rogstaekers iets las van ‘wij zijn allemaal 
dienstbaar aan de prins’. Dat botste toch even 
met mijn feministisch ego. Maar het is carnaval 
hè. We moeten het vooral niet te serieus nemen. 
We gaan gewoon samen genieten.”

 

WIJ GAAN EEN  
LEVEL HOGER
Na 5 jaar zijn wij uit ons jasje gegroeid  
en zijn wij verhuisd naar een nieuw  
energieneutraal bedrijfspand in  
Nederweert. Hier hebben wij meer  
ruimte en een mooie showroom met  
diverse voorbeelden waar wij u  
beter van dienst kunnen zijn.

Komt u ook een  
kijkje nemen?

Bart & Nicole Zentjens

1 MAART 2020 11.00-16.00 UUR

PLATINASTRAAT 6F NEDERWEERT  
(BEDRIJVENPARK PANNENWEG)

WWW.LEVEL2TRAPRENOVATIE.NL

OPEN DAG
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Zuiderhuis
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Weer de hoogste
waardering!

Heel vastelaovundj-minnend Keent kent Jan. Hij 
rijdt in de optocht altijd de prinsewagen, waar 
hij in de weken vooraf flink aan meegebouwd 
heeft, en dat al 43 jaar. “Ieder jaar met een 
spiksplinternieuwe tractor van Intrak, mijn 
vroegere werkgever”, glundert de voormalige 
landbouwmachinemonteur. Maar ook bij alle 
andere activiteiten is Jan present bij zijn 
vereniging. Entreewerk en kaartcontrole doet hij 
al zolang er activiteiten worden georganiseerd en 
houdt daarbij ook een oogje in het zeil. “Als je 
de ‘möts’ op hebt, straal je ook een zeker gezag 
uit.” Is dat dan nodig? “Nee, niet echt, maar je 
moet natuurlijk wel voorkomen dat er te veel 
(jong) volk naar buiten loopt. Binnen is het te 
doen.”

‘Je denkt dat je alles nog kunt’ 
Jan van Doorn is dan wel niet het oudste lid van 
de Vêrkusköp maar wel het langst zittende lid. 
Eerder was hij lid van de Raad van Elf en ook had 
hij veel jaren de dubbelfunctie van secretaris/
penningmeester. Nu is hij lid van het Convent, 
dat zijn oud-leden van de Raad van Elf. Volgens 
Jan blijf je zo betrokken. “Dat wil ik ook graag. 
In ieder geval zolang als mijn benen mij kunnen 
dragen. Overigens denk je zelf dat je nog alles 
kunt. Maar ik heb altijd gezegd dat ze het tegen 
mij moeten zeggen als ik iets niet goed doe. Ook 
als ze vinden dat het beter zou kunnen. Met mij 
kun je alle kanten uit.”

Veel activiteiten
De Vêrkusköp is een populaire vereniging. 
De bonte avonden, de familieoptocht op 
carnavalszaterdag, fieëst inne vêrkusstâl, de 
baggemiddig, dat is zomaar een greep. Kuit op 
Zuid trekt carnavalsvierders uit de hele regio 
en de kaartjes voor de seniorenmiddag gaan als 
warme broodjes over de tafel. “De vastelaovundj 
op Keent is springlevend”, zegt Jan niet zonder 
trots. Dit jaar hebben ze de opening van het 
seizoen samen met De Brökwagters van Bosseve 
gedaan. “Dat willen we in de toekomst nog verder 
uitbouwen.”

Nog nooit gedanst
Als je met Jan aan tafel zit, willen de verhalen 
wel komen. Op de vraag wat er nu veranderd 
is ten opzichte van vroeger, oppert Jan bijna 
filosofisch dat de tijden nu eenmaal veranderen. 
“Vroeger moest je een dansvergunning hebben 
als je een feest organiseerde. Dan hing er een 
plakkaat aan de deur met een handtekening van 
de burgemeester met de vermelding: dansleider 
Jan van Doorn. Ik heb nog nooit één pas gedanst! 
Een biertje kostte 20 of 30 cent. De cafés in de 
Kerkstraat konden ook steevast rekenen op drukke 
tijden tijdens de carnaval. Het café van Vester 
Vleeshouwers was wel favoriet. Op een gegeven 
moment kon Vester het niet meer aanzien dat er 
weinig mensen naar het nabijgelegen café van 
Baks gingen. Dan gaf hij ons 25 gulden met de 
woorden: ‘hier, ga ook wat bij Baks drinken’… 
Als penningmeester van de vereniging moest ik 
ook geld innen. Op een keer viel een blad bier 

“Dootj dèt mer nao de vastelaovundj”, zei Jan van Doorn (73) tegen zijn specialist die hem vertelde dat hij een 
nieuwe knie moest krijgen. “Kun je begrijpen”, lacht Jan. “Dit jaar ben ik 5 x 11 jaar lid van de vereniging, dan 
kan ik toch niet op de operatietafel gaan liggen. Die knie komt wel nao deej daag.”

actueel

om in de geldlade. Paniek natuurlijk. Ik heb het 
natte papiergeld mee naar huis genomen om de 
biljetten bij ons mam in de kamer aan de wasdraad 
te drogen te hangen … geld stinkt niet, nou dat 
geloof je na zo’n actie ook niet meer! En op een 
goeie keer trof ik bij het naar huis gaan Tjeuke 
Stultiens. Die kon om een of andere reden, haha, 
niet meer zo goed lopen. Dus, Tjeu bij mij achter 
op de fiets. Ergens langs de randweg valt hij van 
de fiets af, ik zet hem weer achterop en lever 
hem thuis af. De volgende dag komt zijn vrouw 
To, ik dacht nog even dat het niet goed was met 
Tjeu, maar To vertelde dat haar man had gezegd 
dat ik hem omver had gereden en dat hij toen 
zijn bril was kwijtgeraakt. Ik moest er hartelijk 
om lachen en heb To naar de randweg gestuurd 
waar ze de bril van Tjeu vond.”

5 x 11 jaar lid, dan ben je een échte vêrkuskop! 
Jan is er trots op. Er is te weinig plaats voor al 
zijn smeuïge verhalen en om te vertellen over zijn 
andere hobby’s, gelukkig hebben we de foto’s! 
 

Jan van Doorn Jan van Doorn 
viert uitzonderlijkviert uitzonderlijk
     jubileum     jubileum

Nieuwe Nieuwe 
 knie pas   knie pas  
    ‘nao     ‘nao 
 deej daag’ deej daag’

Door Mathilde Dominikowski

In de jaren 60 van de vorige eeuw was 
een hechte vriendenclub uit Keent lid van 
handboogvereniging De Treffers. Ze maak-
ten gebruik van een baan achter het café 
van Vester Vleeshouwers in de Kerkstraat. 
Tijdens de carnaval ‘verkleedden’ de heren 
zich met oude gordijnen van het café. De 
kiem voor een heuse vastelaovundjverein-
iging: ‘De Vrolijke Treffers’ was gelegd. De 
naam ‘Vêrkusköp’ ontstond pas later en 
vindt zijn oorsprong in het verkopen van 
varkenskoppen door de boeren. 
De opbrengst daarvan werd aan de kerk 
geschonken. 
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Zorg en gemak blijft een wilde combinatie. We willen en 
kunnen steeds meer zelf opzoeken en regelen vanuit onze 
mobiele telefoon.

Diagnose, geneesmiddelen bestellen, dossier raadplegen 
en bezorgen; alles met één druk op de knop. Ook in de 
apotheek ontkomen we niet aan de app: daarvoor is er de 
Serviceapotheek app.
Mooi dat het kan, goed dat het niet moet!

We merken in onze dagelijkse praktijk, ondanks alles, ook 
de druk op de zorg. 
Geplaagd door lange wachtlijsten en juist weer korte 
consulten melden zich regelmatig ongeruste klanten in de 
apotheek. 
Klopt het wel wat er is voorgeschreven? Het ging allemaal 
zo snel dat ik eigenlijk niet weet of ik wel geneesmiddelen 
wil gebruiken.

We nemen dan toch even de tijd om na te gaan wat er al 
besproken is. Niet zonder reden want het gaat ook allemaal 
best snel.

Zo kwamen we er onlangs achter dat het gebruik 
van een hartritmemiddel niet de oorzaak was van de 
pijnklachten van onze klant. Ongerust over de wijziging 
van geneesmiddelen voor de ritmestoornis raakten we in 
gesprek, omzetten van goed ingestelde medicatie voor het 
hartritme is natuurlijk altijd spannend. Als het resultaat 
nou niet beter wordt, kan ik dan nog terug?
Al snel kwamen we uit bij de andere middelen die de klant 
gebruikt waaronder maagzuurremmers. 
We besloten toch eerst eens uit te sluiten of de pijnklachten 
ook zouden verminderen door de maagmedicatie te 
verbeteren. En inderdaad! De klachten verdwenen en de 
goede instelling van het hartritme hoefde niet veranderd te 
worden. 
Een tevreden klant en een goede inzet van de medicatie; 
daar doen we het voor!

We blijven denken in oplossingen...of zoals Hippocrates 
zei: 'it's far more important to know what person the 
disease has, than what disease the person has' (het is veel 
belangrijker om te weten welke persoon de ziekte heeft, 
dan welke ziekte de persoon heeft).

Over het gemak 
en de mens

Apotheek Zuijdgeest
www.apotheekzuijdgeest.nl

drs. Pieter D.J. Zuijdgeest, 
apotheker
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kiekes

Afgelopen 

weekend

werden 

Tim Jacobs en 

Rens Damhuis 

uitgeroepen tot 

prinsen van de 

Rogstaekers 2020.

foto's: Adrie Hendriks

Een goede 
voorbereiding is 
het halve werk!

Directie en medewerkers 
BAM Infra Regionaal

 
Met Rogstaekersprins Tim I gaan de 

Weertenaren goed voorbereid carnaval 
vieren en wordt de Weerter Vastelaovendj 

2020 gegarandeerd een groot succes!
 

Tim, van harte gefeliciteerd met deze mooie 
benoeming! Geniet van de komende tijd en 

maak er samen een mooi feest van!
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wat meer gespannen is. Veel mensen die niet 
uit de UK komen voelen onzekerheid en kiezen 
vroeg of laat voor een veilig besluit en keren 
terug of verhuizen naar een ander land. Meestal 
Duitsland. Gelukkig kom je in de kunstwereld niet 
al te veel mensen tegen die ook daadwerkelijk 
vóór de Brexit zijn, maar als je in een landhuis 
van ene Lord speelt waar je als musicus met de 
hele staf wordt behandeld als slaafjes, dan is dat 
weer een heel ander verhaal”, verklaart Olivia 
ietwat verdrietig. Na een periode van vijf jaar 
hard werken aan het prestigieuze instituut Royal 
College of Music eindigde Olivia haar studie cum 
laude in 2014. 

Liever oppassen dan vioolspelen
Olivia’s professionele debuut was in 2015 met 
het DeHavilland Philharmonic Orchestra o.l.v. 
Robin Browning in Engeland en datzelfde 
jaar had ze haar debuut in Duitsland met het 
Heemsteeds Philharmonisch Orkest o.l.v. Dick 
Verhoef. Sindsdien speelt ze regelmatig in 
zowel Nederland als Engeland met orkesten 
waaronder het Chester Philharmonic, Goois 
Symfonie Orkest en het Covent Garden Chamber 
Orchestra. Olivia: “Van de vele manieren die er 
zijn om muziek te maken, is solospel één van 

de avontuurlijkste. Het is fantastisch om een 
stuk zo goed te kennen dat ik het stuk droom 
en de noten achterstevoren kan benoemen.” 
Olivia legt uit wat het mooiste is aan haar 
werk: “Zo veel! De muziek, de mensen, de 
eeuwige zoektocht naar schoonheid, de reizen 
die je mag maken, dat je blijft leren over wat 
muziek is, of hoe die specifieke componist een 
punt of een streepje bedoelt, maar ook hoe je 
dingen over jezelf blijft leren! Keerzijde van de 
medaille is dat het natuurlijk een beroep in de 
entertainmentindustrie is; dat betekent dat je 
vaak op dagen en tijden werkt dat anderen vrij 
zijn. Op de dagen dat ik een concert heb, zou ik 
soms liever op mijn neefje Ami passen, of op de 
verjaardag van mijn oma willen zijn, maar dat 
kan niet altijd.”

Viool uit het jaar van de Titanic
Met het Belinfante Quartet, een strijkkwartet 
vernoemd naar Frieda Belinfante (cellist en de 
eerste professionele vrouwelijke dirigent in 
Europa), heeft Olivia een druk concertschema. 
Ze spelen vooral kamermuziek. Olivia legt uit 
wat dat is: “Kamermuziek is muziek geschreven 
voor een intieme setting, enkel bezet, dus 
iedereen heeft een unieke rol. Er is zoveel mooie 
muziek, maar er zijn wel bepaalde stukken 
die op bepaalde momenten in mijn leven veel 
hebben betekend voor mij; Dvoráks Vodnik, over 
een ‘watergoblin’ is er daar een van. Maar ook de 
Beethoven strijkkwartetten, Rachmaninov’s 2e 
symfonie.” Olivia speelt op een hele bijzondere 
Italiaanse viool. Deze is gebouwd door Georgio 
Gatti in 1912 en heeft ze in bruikleen van het 
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Deze 
viool bespeelt ze met een nog oudere strijkstok, 
namelijk uit 1823, van de Franse maker Maline. 
Olivia: “Deze stok is wel van mij, en daar ben ik 
heel erg trots op. Ik heb hem kunnen kopen met 
dank aan mijn opa en oma Scheepers.” En voor wie 
een keer een concert van Olivia wil bijwonen; kijk 
eens op de site www.belinfantequartet.com voor 
de concertagenda van het Belinfante Quartet.

wegvanhier

Laat de zon in je hart
Als Olivia aan het einde van ons gesprek 
terugdenkt aan Weert zegt ze: “Het is een hele 
fijne plek om te zijn opgegroeid, om jezelf te 
ontplooien en daarna, met dat als basis, de rest 
van de wereld tegemoet te kunnen komen.” Tot 
slot vraag ik haar naar haar levensmotto en dan 
aarzelt Olivia geen moment: “Keep love in your 
hart. A life without it is like a sunless garden 
when the flowers are dead. The consciousness 
of loving and being loved brings warmth and 
richness to life that nothing else can bring. 
(Houd liefde in je hart. Een leven zonder is 
als een tuin zonder zon als de bloemen dood 
zijn. Het bewust zijn van liefhebben en bemind 
worden, brengt warmte en rijkdom tot leven 
wat niets anders kan brengen, red.) Dat is van 
Oscar Wilde”, geeft ze lachend eerlijk toe.

Green green grass of home
De Weertse Olivia Scheepers (30) is violiste 
en beroepsmuzikant. Ze speelt als een van de 
vier Belinfantes in het Belinfante Quartet; 
een ensemble dat ze zelf oprichtte in 2016. 
Daarnaast speelt ze ook wel eens in andere 
ensembles of in professionele orkesten voor een 
project. Olivia: “Dat is vaak passen en meten 
wat betreft het plannen van repetities, dus vaak 
lange en lekker drukke dagen. Maar gelukkig is 
geen een dag hetzelfde en heb je (heel soms) 
ook weer een paar dagen rust.”
Als meisje van vijfeneenhalf begon ze met het 
spelen van de viool. Ze woonde toen samen met 
haar ouders en zus Susanne op Boshoven. Olivia: 
“Als ik terugdenk aan mijn jeugd dan weet ik 
nog dat vijftien minuten fietsen naar de stad 
echt heel lang was. Ik vond Boshoven een hele 
mooie kalme plek met veel groen. Ik ging vaak 
door de weilanden wandelen; dan kroop ik onder 
het prikkeldraad door en ging tussen de koeien 
zitten”, lacht Olivia.

Muzikale basis bij Giocoso
Goede herinneringen heeft Olivia aan de 
Weerter kermis: “In mijn middelbare schooltijd 
organiseerde ik enorme feesten waarbij ik veel 
mensen van school uitnodigde om eerst naar de 
kermis te gaan (mijn school was in Eindhoven 
dus mijn klasgenoten kenden de ‘grandeur’ 
van de Weerter kermis niet) waarna we op 
Boshoven bleven slapen. Dat waren altijd goede 
avonturen.” Naast de kermis denkt Olivia ook 
met warme gevoelens terug aan Giocoso, het 
koor van Rita Scheffers. “Ik zat al bij Rita in 
een koor nog voordat ik viool speelde en die 
vrijdagavonden waren meer dan een decennium 
lang de leukste tijdsbesteding. Het gevoel van 
saamhorigheid wat je kan voelen in een goed 

koor is onvoorstelbaar. Op alle vlakken waren 
die uren voor mij altijd heel bijzonder”, vertelt 
Olivia als ze er aan terugdenkt.

Through the Streets of London
Na basisschool de Uitkijktoren ging Olivia nog 
anderhalf jaar naar het College. Ook aan die tijd 
denkt Olivia met warme gevoelens terug. Daarna 
wilde ze echter tweetalig onderwijs volgen en 
daarvoor moest ze in die tijd naar het Stedelijk 
College en ISSE (International Secundary School) 
in Eindhoven. Na heel wat jaren van vioolles 
bij de lokale muziekschool in Weert ging ze 
vervolgens studeren aan de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrechts Conservatorium en kreeg 
daar vioolles van Chris Duindam. Toen ze de 
kans kreeg om verlate auditie te doen aan de 
Royal College of Music in Londen bedacht ze 
zich geen moment. In 2009 verhuisde ze naar de 
Britse hoofdstad die daarna vijf jaar lang haar 
thuis zou zijn. Olivia: “Londen is zo’n mooie, 
sprookjesachtige stad. Je kan overal wel lopen 
om een beetje te verdwalen in het woud van 
steegjes, langs de oude stallen of in een oud 
park. Het mooiste is de architectuur die zich 
soms als een waterval aan grandeur over je heen 
kan storten. Misschien ook het idee dat er altijd 

Twintig jaar was Olivia 
Scheepers toen ze in 2009 
auditie mocht doen bij een 
van 's werelds grootste 
conservatoria; ‘the Royal 
College of Music’ in Londen. 
Slechts twee weken later zou 
het nieuwe schooljaar starten. 
De vraag was of het haar ging 
lukken om alles in zo’n korte 
tijd georganiseerd te krijgen. 
Olivia: “Ik zei vastbesloten ja, 
kwam terug in Nederland en 
heb me in duizend bochten 
gewrongen om alles te regelen. 
En dat lukte!”

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

wel iets gebeurt, als je maar op de juiste tijd 
op de goede plek bent; oftewel een soort gevoel 
van avontuur wat grijpbaar voor je is als je goed 
kijkt. Londen is ook een drukke stad maar die 
anonimiteit die dat schept werkt voor mij als 
een soort bevrijding. En taartjes en scones in 
overvloed”, schatert Olivia met een knipoog. 

Downton Abbey niet ver weg
In Londen wonen bijna 8,7 miljoen mensen. 
Niet te vergelijken dus met die 50.000 van 
Weert. Maar wat zijn volgens Olivia de grootste 
verschillen tussen wonen in Londen en wonen 
in Weert? Olivia: “Het tempo van de stad, de 
verscheidenheid van levensverhalen; Londen is 
eigenlijk de hele wereld in het klein. Het leven 
pruttelt altijd onder de oppervlakte van Londen 
door; er zijn zoveel avonturen te beleven en er 
zijn zoveel mensen met verschillende afkomsten 
en levensverhalen. Die verscheidenheid van 
alle elementen is onuitputtelijk in Londen. 
Daartegenover staat wel dat het klassensysteem 
nog zoveel meer aanwezig is dan het op het 
eerste gezicht lijkt; met alle goede en slechte 
dingen die daarbij komen kijken”, legt Olivia 
uit. Op de vraag wat de invloed van de Brexit 
is antwoordt ze: “Je voelt wel dat de sfeer 

Olivia Scheepers Olivia Scheepers 
  in Londen;     in Londen;   
De eeuwige zoektocht De eeuwige zoektocht 
 naar schoonheid naar schoonheid

Het concours op de Muziekschool Weert, met Olivia (links) en Rita Scheffers (rechts) in 1996. Belinfante Quartet tijdens masterclass op Schiermonnikoog

Bij Opa en Oma thuis toen Olivia net begon 
met vioollessen (1995)

Belinfante Quartet met van
links naar rechts: Sophie Vroegop, 
Fiona Robertson (achter), 
Pau Marquès en Olivia midden voor.
 
Fotograaf: Foppe Schut 
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Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 12:00 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 17:00
Zondag 11:00 - 17:00
Maandag gesloten

PLANTENCENTRUM OSPEL
LIMBURGS GROOTSE ASSORTIMENT

UNIEK ASSORTIMENT TUINPLANTEN: PALMEN, KUIPPLANTEN, KAMERPLANTEN, 
VASTE PLANTEN, CONIFEREN, GRASSEN, HEERSTERS, POTGROND/BIMS, COFFE 

CORNER, CACTUSSEN, ALOE, AGAVE, SUCCULENTEN, TILLANDSIA EN NOG VEEL MEER.

I E D E R E 
Z O N D A G 
GEOPEND

FORSE UITBREIDING VAN VASTE BUITENPLANTEN
GROOT ASSORTIMENT BINNEN -EN BUITEN BLOEMPOTTEN
NU VOLOP KAMERPLANTEN

Plantencentrum Ospel
Waatskamp 150, 6035 BV Ospel
tel: 0495 – 58 53 24 
info@plantencentrumospel.nl
www.plantencentrumospel.nl

19 APRIL A.S. EXOTISCHE PLANTENBEURS 
I.C.M. OPEN KAS VAN 11.00 – 17.00 U

Dorpsstraat 12, 6095 AH Baexem | tel. 0475 - 74 51 00  |  www.eck-store.nl Openingstijden: woe t/m vrij van 12.00 - 18.00 u.  |  Za van 10.00 - 16.00 u.

EDELSTENEN        MINERALEN      DECO      NATURE       GIFTS

Edelstenen

Mineralen

Deco Nature Gifts

FEBRUARI 
MAAND VAN 
DE SIERADEN 
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eendagmet

 Wim bezoekt groep 7 en 8 van 
 IKC Laar. Wim: “Het is heel 
 belangrijk om onze jonge generatie 
over onze rijke cultuurhistorie te leren. Kin-
deren worden getriggerd als ze horen dat dit 
alles zich precies daar heeft afgespeeld waar ze 
wonen, spelen, leven.” 

 Op naar het ‘Huis voor de Kunsten’
 in Roermond. Daar bevindt zich het 
 steunpunt voor archeologie en 
monumentenzorg. Wim is aanwezig bij een 
overleg van de redactieraad van de Erfgoed-
kaart Limburg, over de nieuwe omgevingswet, 
waarin alle actuele zaken worden opgetekend 
die van belang zijn op het gebied van erfgoed. 
Al die informatie vormt een deel van de puzzel 
die weer onderdeel is van de grote, nationale 
puzzel. Wim: “Weert staat op de nationale on-
derzoeksagenda van de Archeologie. Eén van de 
zes Limburgse aandachtsgebieden is ‘Het eiland 
Weert’, dat een overzichtelijk onderzoeksgebied 
vormt vanwege de ‘eilandligging’ tussen de ver-
schillende Pelen. Het bergt een schat aan waar-
devolle informatie over onze geschiedenis. Het 
is belangrijk op alle mogelijke manieren deze 
informatie te onderzoeken en te documenteren. 
Immers eenmaal vernietigd, betekent definitief 
verdwenen. Met onderzoek kan een aanzienlijke 
bijdrage geleverd worden voor de grote puzzel 
van de geschiedenis, ook voor onze volgende 
generaties. 
Om de landelijke ontwikkelingen op het gebied 
van archeologie te volgen, bevindt Wim zich ook 
regelmatig in Amersfoort, waar de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is gevestigd. Zo 
bezocht hij er onlangs een symposium over mid-
deleeuws nederzettingsonderzoek.

 Wim neemt deel aan de vergadering 
 van de collegeadviescommissie 
 Cultuurhistorie. Deze adviseert het 

college van burgemeester en wethouders over 
alle nieuwe ontwikkelingen over erfgoed in onze 
leefomgeving.  Archeologie, cultuurhistorie, lo-
kale kennis/stadsgeschiedenis en monumenten-
zorg zijn vaste agendapunten en het is openbaar 
toegankelijk.
Daarnaast heeft Wim dagelijks overleg over 
culturele items met zijn collega’s van het 
team Cultuur, die ook besproken worden in het 
wekelijks portefeuilleoverleg met wethouder 
Gabriëls.

 Wim voert overleg met diverse lokale
 amateurverenigingen op het gebied 
 van Erfgoed, over de voorbereidingen 
van de Nationale Archeologiedagen 2020 die in 
oktober gaan plaatsvinden. Een van de agen-
dapunten is de uitbreiding van de Archeoroute 
Weert. Daarmee kan met een mobiele app, de 
Archeoroute door Weert gelopen worden 
(www.archeoroutelimburg.nl). Hierbij vertelt 
een virtuele archeoloog de verhalen achter 
archeologische vondsten in Weert. 
Zo wordt binnenkort de 16e -eeuwse stadswater-
put die onder de Markt begraven ligt, die eind 
2016 is aangetroffen, opgenomen in deze route. 

 Wim (61), kunsthistoricus en 
 archeoloog, bespreekt samen met 
 extern adviseur Fokko Kortlang, 
van het archeologisch adviesbureau ArchAeO, 
dagelijks de bevindingen van archeologische 
onderzoeken, actuele aanvragen voor omge-
vingsvergunningen en bestemmingsplannen die 
momenteel in Weert gaande zijn. 

 Wim en Fokko gaan monitoren, het
 veld op. Vandaag zijn ze bij de 
 opgraving op de hoek van de Laarder-
weg en de Ringbaan. Vooraf aan het bouwrijp 
maken van de grond voor Laarveld fase 3 doet 
een archeologisch team van de Vrije Universiteit 
van Amsterdam er een zogeheten transecten-
onderzoek. Men treft er bewoningsgeschiede-
nis aan vanaf de ijzertijd (800 v. Chr.). Zo zijn 
er onder andere prehistorische boerenerven, 
graanopslagplaatsen en waterputten gevonden. 
Waterputten zijn vooral interessant omdat 
deze later ook dienden als ‘afvalplek’ en er 
zodoende vaak voorwerpen uit die tijd te vinden 
zijn. Tijdens dit onderzoek vond men er al een 
middeleeuws zwaard en zilveren munten en 
ontdekte men historische landwegen. Wim: “Ook 
de leden van amateur archeologieclub Peel, 
Maas en Kempen zijn voor ons de ogen en oren 
in het veld. Een van hun toevalsvondsten heeft 
drie jaar geleden tot de opgravingen op Hus-
hoven geleid, waarbij onder andere resten van 
middeleeuwse erven en een smidse zijn gevon-
den.” Wim benadrukt het belang van onderzoek: 
“In de jaren tachtig is er, vanwege het gebrek 
aan landelijk archeologisch beleid, bijvoorbeeld 
zonder vooronderzoek de wijk Graswinkel aange-
legd. Daardoor is veel informatie van een gebied 
met archeologische waarde definitief vernietigd. 
Gelukkig heeft het internationaal verdrag van 
Valetta in 1992 ervoor gezorgd dat we anders 
omgaan met erfgoed, zodat we informatie uit 
het verleden niet meer ongezien laten verdwij-
nen en daardoor het geschiedenisverhaal kunnen 
blijven vertellen.

Door Maartje Derckx
Een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Weert blijft bewaard in de talrijke beschermde monumenten 
en kunstschatten die Weert kent. We kunnen erover lezen en het gaan bekijken, Maar het grootste deel van onze 
geschiedenis is nog steeds een mysterie onder de grond, waarvan men beetje bij beetje de puzzelstukjes bij 
elkaar zoekt. Wim Truyen houdt zich als Beleidsadviseur Cultuur van de Gemeente Weert dagelijks bezig met die 
bijzondere puzzel op het gebied van erfgoed, cultuurhistorie en archeologie. We liepen een dag met hem mee.

       Een Dag Met        Een Dag Met Wim Truyen Wim Truyen 
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Archeologie is de kunst van het vertellen van verhalenArcheologie is de kunst van het vertellen van verhalen
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Afslanken en je figuur corrigeren
Direct gesitueerd naast het stadhuis is de salon 
van AviFit. De ligging waar dagelijks duizenden 
mensen langskomen, was voor de eigenaresse 
een reden om hier te starten. Anja van Osch (53) 
zit al 18 jaar in het vak en heeft in Panningen 
haar hoofdvestiging. “Omdat we ervaren dat we 
voor veel mensen iets betekenen en ze kunnen 
helpen hun doelen te bereiken, heb ik besloten 
een tweede filiaal te openen. En Weert biedt ons 
een nieuwe markt. Mensen zijn bereid om een 
stuk te rijden voor de exclusieve behandelingen 
die wij bieden.          
                                               
Ik ben 18 jaar geleden begonnen met AviFit om 
mensen met beweging en aangepaste voeding te 
helpen gewicht te verliezen. Al snel heb ik mijn 
bedrijf uitgebreid met apparatuur voor plaat-
selijke figuurcorrectie, cellulite-vermindering 
en huidversteviging. Veel van onze apparatuur 
beschikt over een CE medische certificering en 
wordt ook gebruikt door ziekenhuizen en fy-
siotherapeuten (zoals compressietherapie en 
shockwave-therapie). Behandelingen zijn al mo-
gelijk vanaf € 89,-.

Judith Smits (43) is het gezicht van de vestiging 
in Weert. “Ik was direct onder de indruk van 
dit bedrijf en de vakkundige en enthousiaste 
aanpak van Anja. De kwaliteit van de apparatuur, 
de professionele begeleiding en de geboden 
resultaten maken dat ik hier volledig achter 
sta en met overtuiging onze klanten van dienst 

ben. Ooit heb ik gewerkt als tandartsassistente 
en ook daar hadden we te maken met zorg en 
resultaatgerichtheid. Die kennis komt me nu weer 
van pas. Daarnaast ben ik jarenlang ondernemer 
geweest dus is inzet en klantvriendelijkheid me 
ook bekend.” 

Resultaat
AviFit richt zich op gewicht verliezen of juist 
gewicht behouden, maar ook op figuurcorrectie, 
cellulite-vermindering en huidverbetering. De 
klantenkring bestaat uit zowel vrouwen als 
mannen. Het bedrijf werkt met kwalitatief 
hoogstaande en innovatieve apparatuur. Overtuigd 
van de kwaliteit durven ze ook garantie te geven. 
Anja: “We hebben vooraf altijd een gratis en 
vrijblijvend adviesgesprek met de klant. Hierin 
informeren we naar de gezondheidssituatie (er 
moet ook een gezondheidsverklaring getekend 
worden) en naar hun doelstelling. Ook meten we 
het startgewicht, BMI, vetvrije massa en je vocht- 
en spiermassa. Met deze gegevens maken we een 
behandelplan op maat. In dit behandelplan staat 
de soort behandeling omschreven, het aantal 
behandelingen dat nodig is en een eventueel 

Sinds begin januari beschikt Weert over een nieuwe salon die zich richt op ‘Gezondheid, Wellness en 
Beauty’. Op de prachtige locatie aan de Stadhuispassage biedt het bedrijf veel behandelingen om klanten 
te helpen met hun figuur en huid. Een aanwinst voor velen die al jaren zoekende zijn en resultaat willen 
boeken. En, AviFit geeft garantie op succes. Een kennismaking.

inbedrijf

voedingsadvies. Als de klant instemt met dit 
behandelplan kunnen we starten.  AviFit staat 
garant voor resultaat. Ook bij overgewicht. Bij 
het opvolgen van ons advies garanderen wij een 
gewichtsverlies van 4-6 kg in 4 weken.”  

Eerlijk en oprecht
In het adviesgesprek wordt ook bekeken welke 
techniek en behandeling het beste resultaat 
geeft bij de betreffende klant. Het concept 
van AviFit bestaat uit diverse technieken; o.a. 
CRY04 (cryolipolyse), EMslim (magnetisch veld) 
en Body Shape (ultrasound en elektrostimulatie). 
Uitgebreide informatie over alle behandelingen 
en technieken kun je vinden op www.avifit.nl). 
Judith: “We geven de klant oprechte aandacht 
en een eerlijk en welgemeend advies. We geven 
dat wat nodig is om tot het gewenste resultaat 
te komen. Maar de beloning die je zult krijgen is 
vele malen groter dan je had kunnen bedenken; 
een gezond gewicht én een betere gezondheid.”

Nu ook in Weert!Nu ook in Weert!

AVIFIT.
Stadhuispassage 2, Weert 

085-130 67 87 • info@avifitweert.nl
www.avifit.nl

Afslanken en je figuur corrigeren bij AviFitAfslanken en je figuur corrigeren bij AviFit

‘Het geheim van 
SUCCES zit in het 

VERANDEREN van iets 
wat je DAGELIJKS doet’

Anja en Judith
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seniorenweetjes

Spaarzaamheid

mensendingen

Kinderlijke jubelsprongetjes kan ik maken als ik door een slimmigheidje, 
of door alert reageren, een voordeeltje kan behalen. Zo kocht ik eens via 
Marktplaats een grote partij wijnrekken waarvan ik delen weer doorver-
kocht. Resultaat: Mijn beperkte wijnvoorraad kon ik gratis in ‘nieuwe’ 
stapelrekken opbergen.

Ook een weekendje Parijs was voor mij een budgettaire uitdaging. De 
lichtstad is niet goedkoop en zelfs goede raad is dan duur. Nochtans heeft 
deze jongen een speciaal oog voor de krenten in de pap, vindt hij de gou-
den speld in de hooiberg van aanbiedingen.

De Champs-Élysées, het Louvre, Arc de Triomphe, Notre Dame, je wilt het 
natuurlijk allemaal zien. Maar een ritje met de lift naar platform twee 
van de Eiffeltoren kost € 14,-. Beklim de 222 treden naar de Sacré- Coeur 
en je hebt grátis een geweldig uitzicht over de stad! Een dagkaart voor 
de dubbeldekker ‘Paris l’open tour’ kost € 31,-. In de handige Reisgids 
Parijs ontdekte deze prijsbewuste wereldreiziger dat de stadsbus dan 
een interessant alternatief is.  Met bus 73 (route: ‘Arc de Triomphe, 
Champs-Élysées, Place de la Concorde, Musée d’Orsay’) kun je een korte 
stadsrondrit maken voor slechts € 1,70. Met een carnet van tien kaartjes 
(ook bruikbaar in de metro) daalt de prijs zelfs naar € 1,27!
Kijk, zo bespaar je geld om later heerlijk te gaan dineren in dat knusse 
restaurantje in het Quartier Latin waar volgens de reisgids studenten en 
kunstenaars elkaar treffen onder het genot van een glas wijn. 
Wij dus vanuit ons hotel met de metro naar de Arc de Triomphe. Amper 
boven de grond zagen we bus 73 al naderen en na een kort sprintje kon-
den we er nog net inspringen. Zelfgenoegzaam zocht ik oogcontact met 
mijn vrouw; of zij mij niet even met haar blik zou complimenteren met 
deze wederom geslaagde besparingsactie. 

De bus reed Place Charles de Gaulle op dus we konden de Arc aan alle 
kanten bewonderen voordat lijn 73 weer terug de Champs-Élysées op zou 
draaien op weg naar het Musée d’Orsay. Alleen … dat laatste deed bus 73 
niet. Ze ging rechtdoor! ‘Nou dan zal ie dadelijk wel draaien’ opperde ik 
niet al te overtuigend. Maar nee hoor, we lieten het centrum van Parijs 
steeds verder achter ons. Via de Pont de Neuilly de Seine over. Het zweet 
brak me uit. We vermoedden intussen in tariefzone drie te zitten toen 
mijn vrouw mij aanspoorde bij de chauffeur te gaan informeren. Twee 
haltes verder had ik voldoende moed verzameld om de hulpeloze toerist 
uit te hangen. ‘Monsieur, excusez moi, nous voulons à Musée d’Orsay mais 
maintenant nous sommes ici’ en ik wees met gespreide handen naar de 
vloer van de bus.

De chauffeur was het type Louis de Funès, met dezelfde opgewonden 
boosheid. ‘Mais non!’ reageerde hij. De erop volgende stortvloed van 
woorden kon ik volstrekt niet plaatsen in mijn beperkte Franse vocabu-
laire. Ik begreep er geen zak van. Zijn lichaamstaal en armgebaren en 
het openen van de deuren maakten wel duidelijk dat wij eruit moesten. 
Hij verwees ons vloekend naar een verderop 
aan de overkant gelegen bushalte. Het was 
intussen gaan stortregenen en van enige 
beschutting was geen sprake, net zomin 
als enig begrip voor deze situatie bij mijn 
vrouw. Tot op het bot doorweekt, hield 
ik na tien minuten een volgende bus aan. 
Hetzelfde hulpeloze verhaal vulde ik aan 
met de vriendelijke aanwijzing van ‘votre 
college de bus soixante treize’. In tegen-
stelling tot Louis de Funès lachte deze 
donkere Driss (verzorger van verlamde 
Philippe in de film Intouchables) hartelijk 
zijn tanden bloot. Hij bracht ons naar het 
dichtstbijzijnde metrostation van waar-
uit wij rechtstreeks terugkeerden naar 
ons hotel. Pas daar ontdekte ik dat lijn 
73 van Garenne-Colombes Charlebourgh, 
een voorstadje van Parijs, naar Musée 
d’Orsay gaat. Dát stond níet in de Reis-
gids Parijs.

Mijn vrouw besliste het Quartier 
Latin-restaurantje links te laten liggen. 
Ook de impressionisten in het Musée 
d’Orsay gingen aan mijn (wijs-)
neus voorbij.

Ton 
Adriaens

De enige contactlenzen speciaalzaak voor Weert en omstreken

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

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

Alle soorten contactlenzen passen 
we aan en kunnen we leveren

Eerst 2 maanden gratis 
contactlenzen proberen voordat
 u beslist

Elke dag van de week een 
contactlensspecialist aanwezig

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

MEORA
sieraden | horloges | lederwaren | accessoires

Kerkstraat 47 | 6031 CE Nederweert | T. (+31)-495-84 31 07 | info@meora.nl | www.meora.nl

Trouwplannen?

Heb je speciale wensen of ben je 
op zoek naar gepersonaliseerde 
ringen, ook hierin kunnen we jullie 
helpen en adviseren.
Het uitzoeken van trouwringen 
is ook op afspraak mogelijk. 
Informeer naar de mogelijkheden!

Wij hebben een ruime Wij hebben een ruime 
keuze in trouwringen!keuze in trouwringen!

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

 LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES



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

Naast de 
  Gamma!

EP:Tummers, de elektrovakspeciaalzaak 
waar service voorop staat.
Een klein jaartje geleden is de megastore van EP:Tummers geopend op de Moesdijk in Weert, pal naast de Gamma. In deze 

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

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

witgoed, bruingoed, inbouwapparatuur en nog veel meer. 

Tummers

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

tend snel op tegenwoordig. Er zijn zoveel verschillende 

mogelijkheden en technieken, lastig voor iemand om een 

weloverwogen keuze te maken. Wij als verkoopadviseurs 

zien het als belangrijke taak om precies dát product te 

adviseren dat het beste aansluit op iemands persoonlijke 

situatie en wensen. We voorzien de klant altijd van een 

eerlijk, passend en vooral ook persoonlijk advies.“

“7 dagen per week échte service”

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

een apparaat dat niet naar behoren werkt of defect is. 

In ons Service Center lossen wij deze problemen met 

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

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

sionele technische assistentie en reparaties. Daarnaast 

hebben wij een ruim assortiment beschikbaar aan (IT-)

producten, accessoires en installatiematerialen.”

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

het begin van onze dienstverlening. Onze service stopt 

dan ook niet wanneer de klant de winkel verlaat. Onze 

eigen bezorgdienst brengt het apparaat gratis bij de 

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

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

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

inbouw-vaatwasser, wij zijn van alle markten thuis.”

NAAST DE
GAMMA


