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Voorwoord
Beste lezer,
Wij als makers van Weert Magazine streven ernaar om maandelijks een boeiend blad te maken. Met mooie en interessante verhalen over mensen uit onze 
samenleving. Puur, oprecht en openhartig. Op diezelfde manier staan we in deze uitgave, voor een deel, stil bij de vreselijke coronacrisis waarin we ons 
bevinden. Wij realiseren ons dat we geen nieuwsblad zijn met actualiteiten, cijfers, feiten en beschouwingen over het nieuws van de dag. Wij zoomen meer in 
op de achtergronden en de rol die mensen spelen in het geheel. Zo staan we ook stil bij enkele gevolgen van de crisis. Gesprekken met enkele plaatselijke helden 
die steun bieden aan kinderen, ouderen, zieken en we spreken met enkele gedupeerde ondernemers. Het is een volstrekt willekeurige keuze maar wel symbolisch 
voor het vaak stille leed dat de wereld heeft getroffen. Deze verhalen en achtergronden verbinden. Zeker in deze tijd ontzettend belangrijk en het is mooi om te 
zien wat ook in onze regio op veel manieren spontaan ontstaat. 

Deze uitgave wordt ook door de gemeente Weert gebruikt om te informeren en te verbinden. Juist nu is het belangrijk dat u op de hoogte bent van 
ontwikkelingen, veranderingen en eventuele gevolgen.  Omdat we maar eens per maand verschijnen, bestaat de kans dat sommige informatie door de actualiteit 
achterhaald is.

Tot slot. Deze crisis raakt ons allemaal. Toch vragen wij u in het bijzonder om aandacht voor onze lokale ondernemers. Normaal maken veel adverteerders gebruik 
van Weert Magazine om u, het publiek, hun klanten, te bereiken. In deze zware tijden hebben veel ondernemers hun reclame-uiting ingetrokken. Laten we de 
wens uitspreken dat we, na de crisis, allemaal onze morele betrokkenheid en verantwoordelijkheid voelen. Laten we dan massaal bij lokale ondernemers gaan 
winkelen, uit eten gaan, een terrasje pikken, naar de sportschool gaan enz. Zo kunnen we deze zwaar getroffen groep zo veel mogelijk steunen.  

Weert en Nederweert laten met veel hartverwarmende initiatieven nu zien waarin ze groot zijn. Mooi om in die omgeving een blad te maken, 
hét blad dat verbindt.
Sterkte, let goed op elkaar en op uzelf. Blijf gezond!

Het team van Weert Magazine,
Mathilde Dominikowski, hoofdredacteur
Desiré Kappert, eindredacteur-uitgever
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Stichting Land van Horne

“Wat fijn om weer terug te zijn in de zorg, nadat ik enkele jaren heb gewerkt in 
het bedrijfsleven als receptioniste. Bij Land van Horne ben ik begonnen in de 
huishouding bij mensen thuis. In de huishouding heb ik een tijdje meegelopen 
met een individuele begeleider en zo ben ik uiteindelijk in deze functie gerold. 
Ik doe het nu alweer 4 jaar en het bevalt mij nog steeds ontzettend goed. “

 IK ZORG: Dimphy Vanderfeesten
“Wat fijn om weer terug te zijn in de zorg.”



Zoek jij mooi en 
belangrijk werk?

Kijk op werkenbij.landvanhorne.nl
of bel HRM via 088 987 88 88 voor de mogelijkheden.

IK ZORG: Céline Linders-Balogh
“De afwisseling is super en je doet veel ervaring op.”

   Lees het bijzondere verhaal van Dimphy elders in dit blad 
of op www.landvanhorne.nl/home/ik-zorg-verhalen of.

Hoe belangrijk goede zorg is, 
besef je als je het nodig hebt.

“Ik heb op heel wat afdelingen gewerkt bij Land van Horne: Revalidatie, 
Thuiszorg, Somatiek, PG en Huntington. De afwisseling is super, want je doet 
veel ervaring op en je leert werken met verschillende doelgroepen. Als je een 
mensenmens bent dan raad ik je zeker aan om in de zorg te komen werken. 
Je kunt zelf bepalen hoever je wilt groeien. En niet onbelangrijk, je bent altijd 
verzekerd van een baan.”

   Lees het bijzondere verhaal van Céline op
www.landvanhorne.nl/home/ik-zorg-verhalen.
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 ‘Mijn lichaam  ‘Mijn lichaam 
 is  is mijn instrumentmijn instrument’’

“Ik moet toegeven dat ik me nu beter voel dan 
voordat ik ziek werd, zowel mentaal als licha-
melijk. Door deze gebeurtenis ken ik mijn li-
chaam veel beter, weet ik wat ik wel en niet 
aankan. Ook sta ik positiever in het leven. Ik 
leerde waarderen wat ik heb en dat mijn li-
chaam weer gezond is.”

Danspasjes in de box
De passie voor dansen begon bij Marijn Jansen 
al op vroege leeftijd. “Ik herinner me nog dat 
mama ooit vertelde dat ik toen ik één jaar was 
al plié’s (balletpassen) maakte in de box.” Op 
vierjarige leeftijd startte Marijn met kleuter-
dans bij muziekschool het RICK in Weert. Na 
een paar jaar koos de 22-jarige ervoor lessen 
klassiek ballet bij dezelfde muziekschool te vol-
gen. “Maar ik miste het dansen op popmuziek. 
Daarom ben ik er een jaar later nog jazzballet 
bij gaan doen.”

Vooropleiding Dans
Op een dag organiseerde het RICK een open dag 
waarbij leerlingen een kijkje konden nemen op 
de vooropleiding Dans van dansacademie ArtEZ 
in Venlo. Marijn: “Een van de docenten zag po-
tentie in mij, heeft me gescout, me een brief 
gestuurd waarin stond dat ik in Venlo op audi-
tie mocht.” Maar op dat moment besloot Marijn 
hier niets mee te doen. “Ik was pas elf jaar en 
vond het een te grote stap om twee keer in de 
week alleen op en neer naar Venlo te reizen. Ik 
was daar nog niet klaar voor.”

Niet op haar plek
Marijn ging naar de Philips van Horne in Weert. 
“Dat jaar kwam ik niet lekker in mijn vel te zit-
ten. Ik voelde me niet op mijn plek.” Marijns 
moeder stimuleerde haar zich nog eens te ver-
diepen in de dansschool in Venlo. “Mijn ouders 
wisten hoeveel energie ik kreeg van dansen en 
dat ik me hier verder in wilde ontwikkelen.” 

Marijn deed auditie, werd aangenomen en nadat 
ze een week meegelopen had, startte ze op haar 
dertiende met de vooropleiding Dans. “Door-
deweeks volgde ik van 9.00 uur tot 15.00 uur 
normale vakken, zoals Nederlands en wiskunde. 
Daarna had ik balletles, twee keer in de week 
volgde ik een les moderne dans.” Marijn zat 
vaak tot zes of zeven uur ’s avonds op school. 
“Of ik dat erg vond? Soms baalde ik, omdat ik 
doordeweeks bijna nooit met vriendinnen kon 
afspreken. Maar op dat moment was ik zo gefo-
cust op mezelf ontwikkelen als danseres, dat ik 
me daar al snel bij neerlegde.” 

Hernia
Vijf jaar later rondde Marijn de havo af en werd 
ze aangenomen op ArtEZ Hogeschool voor Kun-
sten in Arnhem. Eigenlijk zou Marijn nu in haar 
derde studiejaar zitten. “Maar tijdens het eer-
ste jaar kreeg ik veel last van mijn onderrug, 
waardoor ik niet goed kon meedoen met de les-
sen. Op den duur had ik zelfs zoveel last, dat 
het ook mijn sociale leven belemmerde. Als ik 
naar een verjaardag van vrienden ging, was ik 
vaak na een uur weer thuis en lag ik op de bank, 
omdat ik zoveel pijn had. De fysiotherapeut op 
school kon niet ontdekken wat er met me aan 
de hand was.” 
Na ongeveer een half jaar liet Marijn een MRI-
scan maken in het ziekenhuis. Ze bleek een her-
nia te hebben. “Ik merkte dat doktoren dachten 
dat ik nooit meer op topsportniveau kon dansen. 
Ook al zeiden ze dat natuurlijk niet letterlijk.” 
Waar die hernia vandaan kwam? “Dat weet ik 
niet zeker. Ik denk dat ik over het algemeen een 
zwakkere rug heb dan andere dansers en dat ik 
hem op de vooropleiding te veel belast heb.”

Kracht opbouwen
Marijn kreeg een pijnblokkade, een ruggenprik 
in haar onderrug die de pijn verminderde, en 
stopte met school. “Ik voelde mij somber, down 
en misschien wel een beetje depressief. Dansen 
was mijn passie, dan was ik mijzelf, daar kon 
ik mijn gevoel in kwijt. Mijn lichaam was mijn 
instrument en als dat niet gezond was, kon ik voor 
mijn gevoel niks.” Na een periode van rust ging 
Marijn de zomer voor de start van het nieuwe stu-
diejaar naar een fitnessfysio om kracht op te bou-
wen, de spieren in haar rug extra te versterken.
In september startte ze met een gezond lichaam 

op het ArtEZ. “Ik merk dat ik er nu veel meer 
op let dat mijn spieren goed warm zijn.” Marijn 
zorgt ervoor dat ze een half uur tot een uur voor 
de dansles begint aanwezig is om zichzelf een 
kleine workout te geven.” Af en toe gaat de dan-
seres nog eens terug naar de fitnessfysio. “Dan 
geeft ze me weer wat nieuwe oefeningen mee 
waarmee ik aan de slag kan.” Marijn is enorm 
dankbaar voor het feit dat ze weer kan trainen. 
“En dat ik kan toewerken naar een nieuwe voor-
stelling. Daar doe je het toch voor: op een podi-
um staan en in een zaal vol met mensen dansen. 
Dat geeft een kick.” 
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Volgens haar moeder maakte ze al op eenjarige leeftijd danspasjes in de 
box. Marijn Jansen (22) uit Weert danst op topsportniveau. Een hernia 
zette haar vorig jaar met beide benen op de grond. “Mijn lichaam is mijn 
instrument en als dat niet gezond is, kan ik voor mijn gevoel niks.”
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Man en ik waren verwikkeld in een fluisterdiscussie. Argumenten om Zoonlief wél te vertellen 
over de coronacrisis sneuvelden zodra ik hem nietsvermoedend in zijn superheldenpak door het 
huis zag rennen. We spraken af eerlijk te zijn, aan te sluiten bij zijn leeftijd en geen vragen te 
beantwoorden die hij niet stelde. Want ons enige tegenargument luidde: “Omdat ‘ie vier is.” 
En dat zei ik net iets te hardop. “Vieris? Ik weet wat een vieris is. Dat zijn zwarte bolletjes die 
heel ieniemienie klein zijn. En als je niet uitkijkt, springen ze hups, op je en dan word je ziek. 
Dat zei Freek Vonk.” Thank God voor Freek.

Die avond op bed tuurde Zoonlief naar de aftelkalender waarop ballonnen zijn verjaardag 
markeerden en een uitroepteken zijn eerste basisschooldag aanduidde. Geen feestje morgen, 
geen bezoek en zijn nieuwe schooltas bleef voorlopig in de kast. Met boze tranen draaide hij 
zich van me weg. “Stómme zwarte bolletjes!” roepend tegen een kale muur. 

Het vriendelijke gezicht dat de volgende dag het hele beeldscherm van mijn mobiele telefoon 
innam behoorde tot de man die mij als kind vaak troostte met de woorden “Voor alles is een 
oplossing!” of “Soms is tijd het enige antwoord op je vragen.” Nu die beide vliegers niet op 
gingen werd het: “Ik kom hem ophalen met de aanhangwagen, we gaan wandelen in een leeg 
bos en ik beloof hem niet te knuffelen.” Mijn vader, een Opa met de hoofdletter O, wiens 
vindingrijkheid het normaal altijd wist te winnen van welke realiteit dan ook, dacht zich 
suf over manieren om zijn kleinzoon veilig en live te kunnen feliciteren met zijn verjaardag. 
Zoonlief bemoeide zich inmiddels ook met het videobelgesprek. “Mama, als ik mijn Spider-Man 
masker op zet dan kan ik toch wel héél even naar Opa en Oma toe? Daar kunnen de zwarte 
bolletjes niet doorheen!” Ik zag dat bij Opa de wenkbrauwen hoopvol noordwaarts gingen, 
maar net op tijd concludeerden we samen dat sociale onthouding nu het enige verstandige was.
Het waren gesprekken die ik niet wilde voeren, gezichtsuitdrukkingen die ik niet wilde zien en 
emoties die ik niet wilde beleven. 

Toen ik op mijn werk in de jeugdzorg in het kringgesprek vertelde over het ongemak van 
Zoonlief en zijn Opa, maakte een van de kinderen acuut korte metten met mijn zelfmedelijden.
“Ik kan mijn Opa en Oma ook nooit zien.”
 “Door corona?” vroeg zijn groepsgenoot.
“Nee, ze wonen in Syrië.”
De magnolia in onze achtertuin had lak aan corona. Hij stak af tegen een babyblauwe lucht. De 
vogels wonnen het dik van het verkeersgeluid. We waren slaaf-af van onze agenda’s, hadden 
taart en kriebels in de buik en ‘er zijn’ was gewoonweg genoeg. 
Die avond pakte ik opnieuw de aftelkalender, maar wist niet meer zo goed waar we naar 
aftelden. “Wat voor dag is het vandaag?” mompelde ik mopperend.
“Een leuke dag, Mama,” antwoordde de superheld. 

 Maartje
   Derckx

Maskers af

talent

Door Laura Mennen
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Beste inwoners van Weert,                          
Het effect van het coronavirus op onze 
samenleving is ongekend. U hebt vast 
en zeker de hartverscheurende beelden 
gezien op tv of op de sociale media. 
Misschien zijn mensen in uw omgeving 
ziek of bent u zelf wel ziek geworden. 
Ik wil iedereen, zieken, hun familie 
en nabestaanden van mensen die zijn 
overleden, veel sterkte wensen. 

We bevinden ons in een zeer bijzondere 
situatie die om krachtig ingrijpen van 
de overheid vraagt. Zo voorkomen we 
verdere verspreiding van het coronavirus. 
Ik vraag u dringend, heel dringend, 
om daar gehoor aan te geven. Blijf 
zoveel mogelijk thuis, ga in je eentje 
boodschappen doen, als u daartoe in 
staat bent. Houd onderling afstand. 

Ik reken op uw begrip en burgerschap 
bij het naleven van deze en andere 
maatregelen. Neem de snelheid 
waarmee het coronavirus zich verspreidt 
en de gevolgen heel serieus. Het virus 
verspreidt zich niet vanzelf, dat doen 
de mensen! Mocht het nodig zijn, dan 

zal ik onmiddellijk gebruik maken van 
de noodverordening en locaties zoals 
parken of pleinen sluiten. Ook winkels 
en bedrijven die zich niet aan de regels 
houden vallen onder deze aanpak. De 
politie en gemeentelijke handhavers 
zullen iedereen een boete opleggen bij 
overtredingen. Hopelijk hoeft het zover 
niet te komen. Ik reken echt op u!

Laat ons als Weertenaren er alles aan 
doen om samen deze moeilijke tijden 
te doorstaan. Denk aan uw stads- en 
dorpsgenoten. Denk aan de ouderen 
onder ons. De mensen die kwetsbaar 
zijn, al ziek zijn of makkelijk ziek 
worden. En denk aan de alleenstaanden. 
Help ze. Heel fijn dat u dit nu al doet. 
Let wel steeds op het nemen van afstand 
van minimaal 1,5 meter. Voor ieders 
gezondheid.

Weet dat u op uw gemeente kunt 
rekenen. Ook wij hebben maatregelen 
moeten nemen en onze dienstverlening 
noodgedwongen aangepast. Zo werken 
veel ambtenaren vanuit huis. Dat is nodig 
om dringende gemeentelijke taken door 

te laten gaan. Denk aan uitkeringen 
op tijd uitbetalen, zorgvragen regelen 
en informatie geven. Verder zijn wij 
bezig met de voorbereidingen voor 
het inrichten van een zorghotel voor 
inwoners die intensieve thuiszorg 
nodig hebben. Ook hebben we nauw 
contact met Weerter organisaties in de 
zorg, het onderwijs, de kinderopvang 
en het asielzoekerscentrum. Voor 
ondernemers zijn allerlei maatregelen 
genomen om hen waar mogelijk 
financieel te ontlasten of tenminste 
tijdelijk financiële ruimte te bieden. 

Voor scholieren die druk bezig zijn met 
de voorbereiding van hun eindexamen, 
was er langere tijd onzekerheid. We 
weten nu dat de centrale examens dit 
jaar niet door gaan. Met dit besluit is 
er duidelijkheid voor alle scholen en 
leerlingen. Jongeren van Weert, succes 
met de laatste loodjes.

Al het personeel in het ziekenhuis van 
Weert werkt met man en macht om 
alle patiënten goed te verzorgen. Wat 
hebben wij respect voor deze mensen. 

Hulde! Voorkom verdere overbelasting 
van artsen, verpleegkundigen en overig 
zorgpersoneel. Neem uw verantwoording 
en houd u aan alle aanwijzingen. Ik kan 
het echt niet vaak genoeg herhalen. 
Mijn respect geldt zeker ook voor 
mensen in andere vitale beroepen 
zoals medewerkers van supermarkten, 
ambtenaren en iedereen die actief is in 
de informatievoorziening.

Heeft u nog vragen? 
Wij staan voor u klaar. 
Kijk voor actuele informatie op onze 
website www.weert.nl/coronavirus, daar 
vindt u ook informatie van het RIVM en 
de GGD.  Of bel naar (0495) 575 000.

Tot slot wil ik benadrukken hoe trots ik 
ben op de mensen in onze gemeente. Op 
alle initiatieven die al zijn ontstaan en de 
spontane samenwerking. Daarin laten 
we zien dat saamhorigheid in ons Weert 
leeft. Minse vul sterkdje.

Met vriendelijke groet,
Geert Gabriëls
loco burgemeester

Open brief aan alle inwoners van Weert
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www.weert.nl          @gemeenteweert
Aan de tekst van deze Gemeentewijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorlopig geen weekmarkten meer
Via een noodverordening heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord besloten 

dat weekmarkten niet meer mogen plaatsvinden in alle 15 gemeenten in 
Noord- en Midden-Limburg. Het gaat hierbij om de door de gemeente 

georganiseerde weekmarkten. De weekmarkt van Weert (zaterdag) en Stramproy 
(woensdagmiddag) gaan voorlopig dus niet door. 

De meest actuele informatie over het coronavirus en de lokale maatregelen tegen de verspreiding van het virus vindt u op www.weert.nl/coronavirus 
Houd Weert gezond en blijf thuis!

Overige gemeentelijke 
diensten
De dependance van Burgerzaken in 
Stramproy, het Gemeentearchief en 
de studiezaal, de gemeentelijke sport-
accommodaties en de Kinderboerderij 
zijn gesloten. Ook de bibliotheek in 
Weert is gesloten.

Milieustraat en afval
De Milieustraat blijft open en ook het 
afval wordt gewoon opgehaald. Voor de 
openingstijden, zie www.weert.nl/contact. 
We vragen u om alleen naar de 
Milieustraat te gaan als dat echt 
noodzakelijk is. Stel uw bezoek uit, 
als dat kan. Om ervoor te zorgen dat 
bezoekers voldoende afstand kunnen 
houden, wordt een maximum aantal 
bezoekers tegelijkertijd toegelaten tot de 
Milieustraat. Het kan zijn dat u hierdoor 
moet wachten totdat u aan de beurt bent. 

Werk, Inkomen & Zorg
Alle eerder gemaakte afspraken vanuit 
Werk, Inkomen en Zorg komen ook te 
vervallen. Heeft u wel een afspraak staan, 
dan nemen we telefonisch contact met u 
op om een alternatief met u af te spreken. 
De uitkeringen lopen gewoon door.

Aangepaste dienstverlening gemeente Weert
De gemeente Weert past de 
dienstverlening voor haar inwoners aan 
in verband met het coronavirus. Dat geldt 
ook voor de openingstijden van de balies 
voor bijvoorbeeld de aanvraag van een 
rijbewijs. De gemeente volgt de richtlijnen 
op van het RIVM en de landelijke 
overheid. De meeste werknemers van de 
gemeente werken thuis.

Deze aanpassingen duren in elk geval 
zolang de maatregelen gelden.
We vragen u om alleen naar het stadhuis 
te komen als dat echt noodzakelijk is. Stel 
uw bezoek uit, als dat kan. Is dat niet het 
geval, regel uw zaken dan digitaal via de 
website van de gemeente of telefonisch. 
Daarnaast doen we een dringende oproep 
om thuis te blijven als u de volgende 
klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
keelpijn of koorts.

Alleen op afspraak
We werken bij de gemeente uitsluitend 
nog op afspraak tussen 9.00 en 12.30 
uur. Daarna is het stadhuis gesloten. 
Zonder afspraak langskomen is niet 
meer mogelijk. Een afspraak kunt u 
telefonisch maken, (0495) 575 000, of via 
www.weert.nl/afspraken.

Meest actuele informatie via weert.nl/coronavirus
In deze Gemeentewijzer leest u informatie over het coronavirus. Landelijk en lokaal worden steeds nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het virus genomen. 
Informatie op deze pagina kan daardoor minder actueel zijn. 

Houd Weert gezond en blijf thuis!  
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In het hele land doen artsen deze noodoproep. Ook hier geldt: Houd Weert gezond 
en blijf thuis!

De triagetent aan de achterzijde van het St. Jans Gasthuis in Weert. Hier wordt 
meteen onderzocht of patiënten mogelijk besmet zijn met het coronavirus. 

overleggen gaan voorlopig niet door.

Geen huisbezoeken
Medewerkers van de gemeente die 
normaal gesproken mensen thuis 
bezoeken, doen in ieder geval tot en met 
6 april 2020 geen huisbezoeken. Waar 
mogelijk, voeren we de gesprekken via 
de telefoon. Hierdoor beperken we het 
fysieke contact met onze klanten tot een 
minimum. Heeft u hulp of ondersteuning 
nodig, dan kunt u altijd telefonisch 
contact opnemen via tel. (0495) 575 000 
(kies in het menu voor De Vraagwijzer).

Wmo dienstverlening
Binnen onze Wmo dienstverlening kan 
de afhandeling van aanvragen en de 
doorlooptijd langer duren dan u van ons 
gewend bent. De gemeente is namelijk 
afhankelijk van bijvoorbeeld zorgaan-
bieders en leveranciers. Per cliënt wordt 
gekeken hoe de ondersteuning in deze 
situatie wordt vormgegeven. Hierdoor 
kan uw ondersteuning er tijdelijk anders 
uitzien.

Bijeenkomsten gaan niet door
Alle door de gemeente Weert zelf 
geplande bijeenkomsten en externe

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren. 

Stop de verspreiding  
van het coronavirus

We krijgen het coronavirus alleen onder controle  
als iedereen het volgende doet:

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351

Schud geen handen. 

Hoest en nies in de  
binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Was vaker je handen.
Was je handen meerdere keren per dag met  

water en zeep. Zeker als je buiten bent geweest.

Blijf zoveel mogelijk thuis.
Ga alleen naar buiten als dat nodig is. 

Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of 

voor een frisse neus. Doe dat niet met meer 

dan drie personen. Werk thuis als het kan. 

Heb je last van verkoudheid of koorts?  

Blijf dan thuis. Blijf ook thuis wanneer iemand 

anders in huis verkouden is en koorts heeft. 

Nodig geen bezoek uit. 

Houd 1,5 meter afstand. 
Het coronavirus verspreidt zich vooral door 

hoesten en niezen. Houd daarom 1,5 meter 

afstand van anderen (twee armlengtes).  

Ook op straat, in de supermarkt en in het park.  

Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je 

anderen niet ziek maakt.
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Grensovergangen gesloten
Om de gevolgen van de coronacrisis nog beter te lijf te gaan zijn de 

grensovergangen naar België afgesloten. Enkel hoogst noodzakelijk verkeer 
van België naar Nederland of omgekeerd wordt doorgelaten. De Belgische 

autoriteiten controleren en delen boetes uit.  Even naar België om te tanken of op 
de fiets even de grens over is dus niet meer mogelijk.

Geen activiteiten op en rond Koningsdag
Vanwege het coronavirus kan de oranjevrijmarkt dit jaar niet doorgaan. Normaal 
gesproken staat de binnenzijde van de singels tijdens Koningsnacht (de nacht van 

26 op 27 april) en Koningsdag (27 april) in het teken van de oranje vrijmarkt, 
samen met andere feestelijke activiteiten. Ook de jaarlijkse oranjereceptie voor 

gedecoreerden gaat niet door. Vanwege de landelijke maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus worden ook deze activiteiten afgelast.

Soepelere regels bevoorrading winkels
De bevoorrading van winkels en bedrijven mag sinds 19 maart ook tussen 19.00 
en 7.00 uur plaatsvinden. Het college van burgemeester en wethouders vindt het 
belangrijk dat, ongeacht de beperkingen rondom het coronavirus, er voldoende 

voorraden voor klanten blijven. Ook voor winkels in het promenadegebied 
versoepelt het college de regels rondom bevoorrading. In deze uitzonderlijke 

situatie vraagt de gemeente omwonenden begrip te hebben voor eventuele overlast.
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In verband met het coronavirus heeft 
de gemeente Weert al een aangepaste 
dienstverlening. Op Tweede Paasdag 
(maandag 13 april) en Koningsdag 
(maandag 27 april) heeft de gemeente 
Weert, los van de corona-maatregelen, 
sowieso aangepaste openingstijden. 
Kijk voor actuele informatie op 
www.weert.nl/coronavirus

Openingstijden Pasen
Op Tweede Paasdag, maandag 13 april, 
is de gemeente Weert gesloten. Dat 

betekent dat u die dag niet terecht kunt 
in het stadhuis, bij De Vraagwijzer, de 
dependance in Stramproy, de studiezaal 
van het Gemeentearchief, Museum W, 
de Annex of bij de Milieustraat. 

Openingstijden Koningsdag
Koningsdag, 27 april, valt dit jaar op een 
maandag. Dat betekent dat het stadhuis, 
De Vraagwijzer, de dependance in 
Stramproy, tentoonstellingsruimte de 
Annex en de studiezaal van het 
Gemeentearchief die dag gesloten zijn. 

Museum W is vanwege de verbouwing 
en renovatie voor langere tijd dicht. 
De Milieustraat heeft aangepaste 
openingstijden op Koningsdag: u kunt 
daar terecht van 9.00 tot 12.00 uur. 

Huisvuilroutes Pasen
Op Tweede Paasdag (maandag 13 april) 
wordt geen huisvuil opgehaald. In plaats 
daarvan wordt het huisvuil eerder opge-
haald, op zaterdag 11 april. Let op: als 
u de duobak normaal op maandag aan 
de straat zet, moet u dit nu op zaterdag 

Aangepaste openingstijden en huisvuilroutes

Landbouwvisie ter inzage voor reactiesLandbouwvisie ter inzage voor reacties
Vanaf eind maart ligt de concept 
landbouwvisie ter inzage bij de 
gemeente Weert. Tot en met 6 mei 
kunnen inwoners hierop reageren. Met 
de landbouwvisie wil de gemeente 
richting geven aan de ontwikkelingen 
in de landbouw. De landbouwsector is 
een belangrijke speler in het Weerter 
buitengebied en heeft daardoor 
een grote invloed op leefomgeving 
en de inrichting van het landschap. 
Na de termijn van inzage wordt de 
landbouwvisie naar verwachting op 8 
juli vastgesteld door de gemeenteraad.

Diversiteit en kwaliteit
Kenmerkend voor Weert is juist de 
diversiteit en kwaliteit van het landschap. 
Het doel van de landbouwvisie is 
om die diversiteit in bedrijven te 
behouden en een impuls te geven aan 
de kwaliteit van de landbouw. Het gaat 
dan onder andere over de omgeving 
(biodiversiteit, schone lucht en goede 
kwaliteit van bodem en water), maar 
ook juist over verbinding met inwoners, 
andere bedrijven en recreanten.  

Dreigende leegstand
De ontwikkeling van de landbouw 
in de afgelopen 20 jaar heeft geleid 
tot schaalvergroting, specialisatie en 
efficiëntere productie. In diezelfde 
periode zijn markten opengegaan en 
worden voedsel en veevoer over grote 
afstanden vervoerd. Daardoor zijn de 
voedselprijzen nu laag en de marges 
voor de agrariërs gering. Vanwege deze 
beperkte marges en de opgave om te 
blijven innoveren en investeren, haken 
veel ondernemers af. Daardoor dreigt 
toenemende leegstand van agrarische 
bedrijven. Om in te spelen op de 
ontwikkelingen van de landbouw en 
de gevolgen hiervan voor de omgeving, 
is de gemeente Weert gestart met de 
landbouwvisie.

Niet méér, maar béter!
Wethouder Geert Gabriëls van 
landbouw: “Met deze landbouwvisie 
proberen we de verbinding te zoeken 
tussen natuurlijke waarden, agrarische 
bedrijfsvoering, innovatie en mensen 
onderling”. De gemeente wil sturen op 

belangrijke waarden zoals gezondheid, 
verbinding tussen stad en platteland, 
verbetering van de natuurwaarden 
en het economisch belang van de 
landbouwbedrijven. We willen daarmee 
voorop lopen in de ontwikkeling naar 
duurzame productiemethoden en 
verbreding van ‘agrarische’ activiteiten. 
Dit kan gerealiseerd worden door meer 
recreatieve activiteiten mogelijk te 
maken en in te zetten op verwerking en 
verkoop op de boerderij. Niet inzetten 
op meer voedsel produceren, maar op 
kwaliteit en daarbij aandacht voor mens, 
dier en omgeving. Andersom wordt 
ook ingezet op het consumeren van 
gezond voedsel uit de nabije omgeving. 
Ruimere marges voor agrariërs zijn een 
voorwaarde voor die kwaliteitsambitie. 

Reageren op de landbouwvisie
De landbouwvisie is te vinden via 
www.weert.nl/landbouwvisie Wij vra-
gen u, zolang de corona-maatregelen 
gelden, om niet naar het stadhuis te 
komen als u ook op een andere manier 
kennis kan nemen van de inhoud van 
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Veranderingen tijdens Pasen & Koningsdag

Reageren kan t/m 6 meiReageren kan t/m 6 mei
de landbouwvisie. Inwoners kunnen 
tot en met 6 mei 2020 reageren op de 
concept landbouwvisie. Reageren kan 
schriftelijk of mondeling. Een schrifte-
lijke reactie kan worden ingestuurd 
naar het college van burgemeester & 
wethouders van de gemeente Weert, 
Postbus 950, 6000 AZ Weert. Om 
mondeling te reageren, vragen wij u 
om hier een afspraak voor te maken, 
via telefoonnummer (0495) 575 289.

al doen. Alle andere ophaaldagen die 
week blijven hetzelfde.
 
Huisvuilroutes Koningsdag
Op Koningsdag (maandag 27 april) 
wordt geen huisvuil opgehaald. In plaats 
daarvan wordt het huisvuil eerder opge-
haald, op zaterdag 25 april. Let op: als 
u de duobak normaal op maandag aan 
de straat zet, moet u dit nu op zaterdag 
al doen. Alle andere ophaaldagen die 
week blijven hetzelfde.

Energie besparen in huisEnergie besparen in huis

Wilt u nu al aan de slag met energiebe-
sparing? Kijk op www.heerlijkweert.nl of 
www.warmwonenweert.nl
 
Energieverkenners gezocht
Voor het project Warm Wonen in 
Weert zoeken de gemeente Weert en 
de burgercoöperatie WeertEnergie 

inwoners van Weert die zich als 
vrijwilliger willen inzetten om anderen 
op weg te helpen hun huis duurzamer 
te maken. Kijk op www.weertenergie.
nl voor de volledige vacaturetekst voor 
de energieverkenners (m/v). Wilt u zich 
opgeven? Stuur dan een e-mail naar 
projectbureau@weertenergie.nl

De gemeente Weert heeft subsidie gekregen van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken om energie te besparen in woningen. Dit geld wordt ingezet in het project Warm 
Wonen in Weert. Dit jaar worden verschillende acties en evenementen georganiseerd 
om huiseigenaren en huurders bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen. De 
aanpak is wijkgericht en de campagne start over een tijdje in de wijk Groenewoud.

Warm Wonen in WeertWarm Wonen in Weert
Initiatieven uit Weert
Punt Welzijn coördineert vraag en aanbod van praktische hulp rondom de 
coronacrisis. Bedrijven stellen hun personeel dat noodgedwongen thuiszit ter 
beschikking om daar waar de nood het hoogste is te helpen. Ook veel vrijwilligers 
hebben zich al gemeld. 

Wilt u meer informatie? Bekijk dan ‘Samen Leven in Weert’ op pagina 11.

Bestrijding eikenprocessierupsenBestrijding eikenprocessierupsen

We monitoren de ‘ei-legsels’ van de 
eikenprocessierups. Zo kunnen we op 
het juiste moment starten met de pre-
ventieve bestrijding van de rupsen. 

Wanneer dat precies is, is o.a. afhanke-
lijk van de temperatuur en de bladgroei 
van bomen. Meer informatie kunt u vin-
den via www.weert.nl

De gemeente Weert neemt weer preventieve maatregelen om de overlast tegen 
eikenprocessierups zoveel mogelijk te beperken. De brandharen van de rupsen zor-
gen voor vervelende gezondheidsklachten.
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Kindercongres ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’

Wmo ondersteuning biedt 
Jenan Abeid een fi jne toekomst
Wmo ondersteuning biedt Wmo ondersteuning biedt 

De kinderen keken naar het interactieve spel van Helder 
Theater en praatten mee met de spelers. Een leerkracht 
zei: ”Het geeft een praktisch beeld van (verborgen) 
armoede en het onderwerp spreekt ze heel erg aan”. 
Op de vraag van de speler of ze aan haar beste vriend 
moet vertellen dat het thuis financieel niet goed gaat, 
antwoordde een jongetje: “Ja, ik heb dat ook gedaan. 
En nu is het veel makkelijker om weer mezelf te zijn.”

Naast het theater volgden alle kinderen 3 workshops. 
De workshop Proeverij, waarin kinderen blind een A-merk 
en een huismerk vergelijken, was een succes. Smaak 
en prijs werden besproken en de keuze welke je dan zou 
kopen. Een meisje: “Ik neem de goedkope chips, want 
dan kan ik 3 zakken voor hetzelfde geld kopen. 
En die is ook lekker.”

Ook de andere workshops over wonen, voeding, geld, 
groepsdruk, pesten etc. vielen in de smaak. Na afloop 
kregen de kinderen een goodiebag mee met onder 

andere de QuietKids, een stripboekje over armoede. 
De leerkrachten hebben daar een lesbrief bij ontvangen 
en kunnen het onderwerp verder in de klas behandelen.

Op 24 oktober kwamen ruim 600 kinderen van groep 7 en 8 naar het theatergebouw op het AZC 

voor een heus kindercongres. Een drukte van jewelste en een heel waardevolle dag.

Een inwoner van Weert 
meldt zich bij De Vraagwijzer
Mijn oudste dochter zit op het voortgezet onderwijs, waar geregeld buiten-
 schoolse activiteiten worden georganiseerd. Hiervoor wordt een eigen bijdrage 
van de ouders gevraagd. Ik heb een laag inkomen waardoor ik deze bijdrage 
niet kan missen maar ik wil wel graag dat mijn kind mee kan doen. Wat nu?

Wij denken mee
De medewerker van De Vraagwijzer wijst de ouder op 2 mogelijkheden:
1.  ella roov tdleg eiD .etneemeg ed jib egardjibneodeeM ed roov gaarvnaA     

leden van een huishouden met een gezamenlijk inkomen tot 130% van 
het sociaal minimum (mensen met een bijstandsuitkering krijgen dit 
automatisch jaarlijks uitgekeerd).

2.  ,neneohcstrops tem tpleh dlegreeL .dlegreeL gnithcitS tem neggel tcatnoC      
een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is. 
Een medewerker van Stichting Leergeld komt bij jou thuis om de situatie 
te bespreken. Waar kan jouw kind nu niet aan meedoen? En wat kan 
Leergeld voor jou doen? Je hoeft dus niet naar een loket. In aanmerking 

 of via 06-16534054.

Stel je voor, je woont met je gezin in Syrië en daar breekt een oorlog uit. Je bent moeder in een gezin 

met 4 kinderen en jij, je man en je kinderen moeten vluchten. Je had het goed in Syrië. Je was daar 

lerares wiskunde en leefde samen met je familie. Je laat noodgedwongen alles achter en moet in 

Nederland een nieuw bestaan opbouwen. Hoe moeilijk is het dan om te vertrouwen op jezelf, dat je dit 

aankunt en dat er nog toekomst is?

Dit is in het kort hoe de toen 42-jarige Jenan Abeid in 2017 in Weert terecht kwam. Jenan kwam in contact 
met een taalcoach van Punt Welzijn. De taalcoach zag dat Jenan vastliep in onze samenleving, een voor haar 
onbekende cultuur met vreemde gebruiken. De taalcoach heeft Jenan aangemeld bij de gemeente zodat zij 
begeleiding kon krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. 

Al-Osra Zorg & Welzijn heeft de melding van Jenan opgepakt. Sadia Arissa is de begeleidster van Jenan en samen 
hebben ze al veel kunnen bereiken. Jenan vertelt dat ze veel van Sadia geleerd heeft waardoor haar leven in Weert 
is verbeterd en haar zelfvertrouwen is toegenomen: ”Ik wilde alles perfect doen en weet nu dat het beter is om 
prioriteiten te stellen. Hierdoor ervaar ik minder stress. Binnenkort start ik een opleiding en ga werkervaring op 
doen als intermediair”. Tip van Jenan: sta open voor hulp om te leren en neem ook zelf verantwoordelijkheid.

Taalhuis Weert - 1 jaar later...
Op woensdag 5 september 2018 werd het Taalhuis geopend in het 
Bibliocenter in Weert. Het Taalhuis is een ontmoetingsplek voor iedereen 
die ondersteuning zoekt op gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden 
en richt zich op inwoners die de Nederlandse taal (nog) niet, of niet meer 
zo goed beheersen.

Zo verzorgt het Taalhuis o.a. wekelijks een taalcafé. Zo wordt samen onder 
het genot van een drankje de Nederlandse taal geoefend door te praten over 
allerlei onderwerpen. Het taalcafé wordt inmiddels door 20 tot 25 mensen 
per week bezocht. Het Taalhuis verzorgt ook gratis taallessen, die wekelijks 
worden gegeven. In 2019 hebben ruim 80 mensen deze taallessen gevolgd. 
Bij het Taalhuis kun je ook terecht voor cursussen op gebied van basis 
computervaardigheid of het omgaan met websites van de overheid met 
behulp van DigiD. Het taalhuis is gevestigd in het Bibliocenter, 
Wilhelminasingel 250 in Weert, telefoonnummer 088-2432000.
Tel mee met Taal!

KORT & BONDIG
Schulddienstverlening ook buiten het Stadhuis
Wist je dat het team Schulddienstverlening ook spreekuren houdt op 
locatie? Je kunt ons vinden op de volgende locaties en momenten:

Algemeen Maatschappelijk Werk
Vogelsbleek 10 - Woensdag (oneven weken) 15:30 - 17:00
Wonen Limburg
Wilhelminasingel 175a - Donderdag (even weken) 10:00 - 11:30
Zelfregiecentrum
Roermondseweg 64 - Donderdag (laatste van de maand) 10:00 - 12:00
Weerter Minimagroep
Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11 - Maandag 2 december (ieder kwartaal) 
13:00 - 15:00
Weerter Minimagroep
Keenterhart, Sint Jozefskerkplein 3 - Woensdag 27 november 
(ieder kwartaal) 18:30 - 20:30

Blijf niet met vragen thuis zitten. Kom naar ons toe! 
Wij staan voor je klaar.

Beste lezers van Weert Magazine,  
Op deze pagina Samen Leven in Weert leest u gewoonlijk diverse 

artikelen over sociale voorzieningen in Weert. 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben wij gekozen voor een 

aangepaste inhoud.

 

“Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”, 

sprak koning Willem-Alexander.

Een krachtige boodschap, die een beroep doet op ons allen.

 

Overal in Nederland, ook in Weert, zie ik spontaan initiatieven ontstaan.

Initiatieven die er op gericht zijn om elkaar te helpen. Om oog te hebben 

voor elkaar.

Daar mogen we trots op zijn.

 

Paul Sterk,
wethouder zorg en welzijn.

Heeft u hulp nodig?
Bel 0495-697900

www.coronahulpweert.nl

Maandag t/m vrijdag: 9:00-12:30 en 13:00-17:00 uur

• Boodschappen doen

• Medicatie ophalen

• Luisterend oor

• Hond uitlaten

Corona Hulp Weert is een 
initiatief van mlastories.nl

#coronahulpweert
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VANAF 1 MAART HANTEREN WE VERNIEUWDE OPENINGSTIJDEN
Maandag gesloten 
Dinsdag t/m vrijdag: 11:00 - 18:00 u
Zaterdag 09:00 - 17:00 u
Zondag 11:00 - 17:00 u

PLANTENCENTRUM OSPEL
LIMBURGS GROOTSTE ASSORTIMENT

UNIEK ASSORTIMENT TUINPLANTEN: PALMEN, KUIPPLANTEN, KAMERPLANTEN, 
VASTE PLANTEN, CONIFEREN, GRASSEN, HEESTERS, POTGROND/BIMS, COFFEE 

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

I E D E R E 
ZONDAG 
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

Normaal geopend, onder voorwaarden van het RIVM.

Corona Hulp Weert    

Door de coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. 
Maar ook andere mensen, die bijvoorbeeld werken in de zorg of bij 
de politie, kunnen misschien extra hulp gebruiken. Punt Welzijn is 
gestart om vraag en aanbod van praktische hulp rondom de 
coronacrisis bij elkaar te brengen.

Mensen die een hulpvraag hebben kunnen bellen naar 
telefoonnummer (0495) 697 900. Medewerkers van Punt Welzijn 
proberen tijdens dit telefoongesprek direct een match te maken 
met een hulpaanbieder. Lukt dat niet direct dan zoeken ze naar 
andere oplossingen. Wilt u hulp bieden, bijvoorbeeld om voor iemand 
boodschappen te doen, de hond uit te laten, medicatie op te halen of 
een luisterend oor te bieden? Meld u dan aan via de website van Punt 
Welzijn, of bel naar (0495) 697 900.

Wmo dienstverlening
Binnen onze Wmo dienstverlening kan de afhandeling van aanvra-
gen en de doorlooptijd langer duren dan u van ons gewend bent. De 
gemeente is namelijk afhankelijk van bijvoorbeeld zorgaanbieders 
en leveranciers. Per cliënt wordt gekeken hoe de ondersteuning in 
deze situatie wordt vormgegeven. Hierdoor kan uw ondersteuning er 
tijdelijk anders uitzien.

Heeft u Wmo ondersteuning nodig en kan dit niet worden uitgesteld? 
Neem dan contact op met De Vraagwijzer via (0495) 575 000. Heeft 
u een praktische hulpvraag? Dan kunt u het speciale ‘Corona Hulp 
Weert’-telefoonnummer bellen: (0495) 697 900.

Gewijzigde openingstijden:
Vanwege de coronacrisis werken we bij de gemeente uitsluitend op 
afspraak tussen 9.00 en 12.30 uur. Daarna is het stadhuis gesloten. 
De vrije inloop (dat is zonder afspraak langs komen) is niet meer 
mogelijk. Een afspraak kunt u telefonisch maken op (0495) 575 000, 
of via www.weert.nl/afspraken.
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Bouke Kouters is welzijnswerker bij Punt Welzijn 
en kon zich hier met enkele collega’s vanaf 
maandag 16 maart volledig op gaan richten. “Bij 
Punt Welzijn staat het verbinden van mensen 
centraal, het is dan ook niet meer dan logisch 
dat wij in deze crisis een verbindende rol voor 
de inwoners van Weert willen zijn. Er was 
direct veel animo via Facebook. Wij hebben dit 
opgepakt en een aanmeldformulier geplaatst. 
Hier konden mensen die wilden meehelpen 
zich registreren. Daarnaast hebben we posters 
gemaakt en opgehangen in ouderencentra, bij 
supermarkten en andere plekken waar mensen 
ze konden zien. Hiermee wilden we diegenen 
bereiken die hulp kunnen gebruiken”, vertelt 
Bouke. “Want we moeten in beweging komen om 
elkaar te helpen. Het is eigenlijk een vorm van 
‘naoberschap’, zoals vroeger gebruikelijk was. 
Burenhulp dus.”

Binnen een week hadden zich ruim 250 aanbieders 
aangemeld die ook daadwerkelijk ingezet 
konden worden. Punt Welzijn stelde haar eigen 
telefoonnummer open voor mensen die in deze 
moeilijke tijd hulp konden gebruiken. Bouke: 
“Het duurde natuurlijk enige dagen voordat ook 
bekend was dat we deze service konden bieden. 
Maar sinds het weekend van 21 maart komen de 
vragen en verzoeken geregeld binnen. En die 
variëren enorm. Van het doen van boodschappen 
tot het oppassen op kinderen van werkende 

actueel

We praten uiteraard over de crisis maar ook over 
de mensen zelf, over dagelijkse dingen, over de 
kinderen en over het verleden. Het is zo leuk, 
het kost niets en doet erg goed. Inmiddels skype 
ik ook al met iemand. Wellicht dat kinderen 
of kleinkinderen ouderen kunnen wijzen dat 
beeldbellen soms ook kan. Omdat ik al meerdere 
keren gebeld heb, leer ik ze ook een beetje 
kennen. Ik vind het een prachtig initiatief en 
ben blij dat ik op deze manier een bijdrage kan 
leveren”, besluit Anja.

Bouke geeft nog mee dat er alleen telefonisch 
overleg is met hulpvragers en -aanbieders 
“Er zijn geen collectieve bijeenkomsten en 
iedereen, ook de hulpaanbieders houden zich 
volledig aan de voorschriften. Maar het is zo 
mooi om te zien wat deze crisis teweegbrengt 
aan hulp, naastenliefde en saamhorigheid. Wij 
worden er blij van…”

Meer info: 0495-69 79 00 of coronahulpweert.nl
 

actueel

Op 15 maart jl. besloot het kabinet dat alle scholen en kinderdagverblijven hun deuren moeten sluiten. 
Dit als een van de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Hoe moet dat nu? Kinderen moeten toch 
onderwijs krijgen? Onderwijskrachten moeten aan de slag om onderwijs op afstand te organiseren voor 
de kinderen die thuis zijn.

Yvonne Vaes is directeur van basisschool Het Dal 
in het gebouw van Markeent aan de St. Jozefslaan 
in Weert. Het is stil op de speelplaats, maar 
binnen ‘draaien de raderen’. Yvonne: “Ik ben 
trots op ons team. Met man/vrouw en macht 
zijn de taken verdeeld en is er gewerkt aan een 
scenario om onze leerlingen te blijven voorzien 
van het broodnodige materiaal. Goed nadenken 
hoe we deze situatie zo optimaal mogelijk kunnen 
doorkomen.”

Tablets en laptops
Die eerste dagen zijn er lespakketjes gemaakt 
voor alle leerlingen uit alle groepen. Ook rekening 
houdend met het feit dat thuis niet iedereen 
beschikt over een pc of internet. Op school 

werken we al met digitale lesprogramma’s. Dat 
kan nu vanuit huis als er een licentie voor is. Er 
wordt nu gewerkt aan de uitbreiding van gratis 
thuislicenties. In ‘gewone’ tijden wordt er al veel 
informatie gedeeld via het ouderportaal. Nu moet 
er extra op gelet worden dat ook echt iedereen 
wordt bereikt. Veel materiaal is ook vertaald 
in het Arabisch en Engels. “We hebben immers 
te maken met een veelheid aan nationaliteiten 
op onze school. Vaak zijn de kinderen ook tolk 
voor hun ouders, of snappen zij beter wat wij 
bedoelen. Ook dat gegeven vraagt om een 
speciale manier van benadering”, legt Yvonne 
uit. Er wordt veel gevisualiseerd en ingesproken 
zodat niet alleen het geschreven woord leidend 
is.  Ze voegt nog toe dat ze heel blij is dat ze via 
de Minima Groep Weert tablets te leen hebben 
gekregen en dat Eduquaat laptops ter beschikking 
heeft gesteld zodat meer kinderen over digitaal 
lesmateriaal kunnen beschikken. Ook ouders 
kunnen op deze manier met hun vragen terecht 
bij de leerkrachten. 

Heftige tijden voor kinderen
Voor Yvonne en haar team staat één opdracht 
centraal: de kennis die de kinderen op dit moment 
hebben, levend houden en zo veel als mogelijk 
proberen de bereikte niveaus vast te houden en 
uit te bouwen. “We moeten roeien met de riemen 
die we hebben. Alle teamleden zijn zeer creatief 
in het bedenken van manieren om hun leerlingen 
‘bij de les’ te houden. Dat doen ze enerzijds met 
materiaal en middelen die voorhanden zijn maar 
ook met eigen ideeën. Er wordt ook veel maatwerk 
geleverd. Dingen die passen bij de ontwikkeling 
en de situatie van het individuele kind. Ik maak 
me dan ook, eerlijk gezegd, niet zo’n zorgen over 

ouders, van het ophalen van medicijnen tot 
het bieden van een luisterend oor. We zoeken 
passende matches, waarbij we kijken naar de 
adressen van de hulpvrager en de – aanbieder, 
maar ook naar het soort verzoeken. We proberen 
die op een goede manier te koppelen.”

Een van de hulpaanbieders is Anja Stultiëns 
(53). Zij meldde zich vrij snel aan. “Ik heb het 
eigenlijk gedaan zonder na te denken. Ik zag 
de oproep en voelde me direct geroepen. Ik 
werk bij de gemeenten Weert en Helmond en 
doe dat momenteel vanuit huis. Omdat mijn 
twee kinderen niet meer thuis wonen, heb 
ik tijd beschikbaar die ik zinvol wil inzetten. 
Want elkaar helpen is nu erg belangrijk. Ik 
bel zodoende met ouderen die normaal naar 
de dagbesteding in de ‘Huiskamers’ van de 
stichting Dagopvang zouden gaan. Omdat deze 
zijn gesloten, missen deze mensen hun uitje en 
hun contacten. Ik bel er zo’n tien op een dag en 
dat geeft veel voldoening. 

de cognitieve ontwikkeling (het leren en denken) 
van de meeste leerlingen. Waar ik wel ongerust 
over ben is de sociale en emotionele kant van de 
zaak. Mensen die toch al vaak klein behuisd zijn, 
zitten nu wekenlang op elkaars lip. Op gezinnen 
met kwetsbare thuissituaties, wordt nu een 
extra wissel getrokken. Vooral voor kinderen die 
het contact met school, de juf, de meester en/
of vriendjes hard nodig hebben, is dit een hele 
heftige tijd. Ik hoop dan ook van harte dat snel 
weer alles ‘normaal’ is. Voor de kinderen maar 
ook voor ons team. Maar het allervurigste hoop 
ik dat iedereen gezond blijft en dat we niet met 
droevige situaties worden geconfronteerd.”

Anders van elkaar leren
Alle kinderen die nu niet naar school kunnen 
gaan, hebben een programma gekregen met 
een duidelijke dagindeling. Structuur en 
houvast zijn belangrijk. “Dat programma is 
geen strak keurslijf”, benadrukt Yvonne. “En 
het is echt niet alleen maar rekenen en taal 
en andere ‘saaie’ vakken. We geven ook teken- 
en knutselopdrachten. Groep 8 heeft online 
musicalaudities voor de afscheidsmusical. 
Natuurlijk is er ook feedback met de juf of de 
meester mogelijk. FaceTimen, beeldbellen … de 
mogelijkheden zijn onbegrensd. Noem dat maar 
de zegen van het digitale tijdperk. En laten we 
wel wezen, je moet elkaar letterlijk nu ook de 
ruimte geven. Als ouders samen iets doen met 
de kinderen, een spelletje spelen of samen naar 
filmpjes kijken op You Tube, kan heel leuk zijn. 
Maar ook van samen koekjes bakken of samen 
eten maken, leren kinderen. Het is mooi dat er 
weer meer ruimte is om op een andere manier 
met elkaar om te gaan.”

De scholen gingen De scholen gingen dichtdicht
Door Mathilde Dominikowski

“Het is een vorm van Naoberschap”“Het is een vorm van Naoberschap”
De crisis leidt ook tot prachtige initiatieven in onze samenleving. Mensen betuigen hun steun en respect voor 
hen die werken in de vitale beroepen en laten dat op veel manieren blijken. Het verbindt en leidt tot saamho-
righeid. Mensen zijn zich er steeds meer van bewust dat we voor elkaar moeten zorgen en steken hiervoor met 
naastenliefde de handen uit de mouwen. Vrij snel nadat Nederland op 15 maart werd opgeroepen om zoveel 
mogelijk binnen te blijven, ontstond via facebook het initiatief ‘Corona Hulp’. Bart Maes richtte hiervoor in 
Weert een facebook-groep op die enkele dagen later werd ondersteund door Punt Welzijn.

Coronahulp WeertCoronahulp Weert

Door Desiré Kappert

Bouke Kouters.

Anja belt ook via Skype met ouderen.

c o r o n a c r i s i s 
IN HET WEERTERLAND
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Lege speelplaats van bs Het Dal.
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In februari 2018 startten Bart Houben en Jordi van 
Lent hun restaurant ‘De Umbelder’ op de Markt in 
Weert. Bart was als kok actief in Montfort en Jordi 
studeerde nog. Twee jaar lang hebben de mannen 
enorm hard gewerkt om hun restaurant succesvol te 
maken. Bart: “De eerste drie jaar ben je ‘starter’; 
het eerste jaar ben je verlieslijdend, het tweede 
jaar draai je break-even en pas in het derde jaar 
ga je rendement maken. Zo wordt doorgaans 
gerekend in de horeca. Wij hebben inmiddels 
twee jaar achter de rug en waren tevreden 
waar we vorige maand stonden. Maar deze crisis 
komt hard aan. We hebben 23 personeelsleden, 
waarvan een groot deel parttime. Gelukkig 
kunnen we gebruikmaken van de tegemoetkoming 
die de overheid biedt, waardoor een deel van de 
salarissen wordt vergoed. Maar kosten als huur 
e.d. lopen wel door. En geen omzet is ook geen 

inkomsten voor ons als ondernemers. Dit moet 
niet te lang gaan duren want dan komt voor veel 
restauranthouders de toekomst ernstig in gevaar. 
We zijn met de pandeigenaren in gesprek en die 
willen ook wel iets aan de huur doen. Dat helpt 
ons ook voor een deel. Omdat onze keuken er niet 
op is ingericht, is het opstarten van een afhaal- 
en bezorgdienst niet verstandig. Mede ook omdat 
goed verpakkingsmateriaal erg duur is en er voor 
onze zaak niet geparkeerd mag worden. Wij 
moeten echt wachten tot de maatregelen weer 
versoepeld worden en hopen - zeker ook voor al 
ons trouwe personeel - dat dit niet te lang gaat 
duren”, aldus een bezorgde Bart Houben.

Dezelfde bezorgdheid uit Raymond Houben (geen 
familie). Deze ondernemer is al jaren eigenaar 
van café ‘De Brouwer’ op de Oelemarkt. Hij 

Een branche die erg hard getroffen is door de crisis, is wel de horeca. Sinds de maatregelen op 15 maart 
jl. werden afgekondigd, zijn de restaurants en café’s verplicht gesloten. Geen klanten, geen omzet, maar 
vaak nog wel kosten. Dat kan voor sommigen grote gevolgen hebben. Weert is de laatste jaren aan het 
veranderen naar een stad met minder kroegen maar meer eetgelegenheden. Maar sluiting van hun zaak 
kan velen de kop gaan kosten. Jonge startende restauranthouders houden hun hart vast.
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startte nog geen jaar geleden met restaurant ‘De 
Oelepot’. Raymond: “Ik heb al mijn reserves in dit 
restaurant gestoken omdat ik kwalitatief iets goeds 
neer wilde zetten. Ik ben zelfstandig ondernemer 
en geen onderdeel van een franchiseorganisatie. 

De eerste tien maanden van ons restaurant waren 
moeizaam en hard werken, maar dat hadden 
we ingecalculeerd. Maar met deze verplichte 
sluiting heeft nooit iemand rekening gehouden. 
We waren nog in de opbouwfase en nu deze 
tegenvaller. De medewerkers van De Brouwer 
zijn allemaal oproepkrachten en ik weet niet in 
hoeverre de maatregelen ook daarvoor gelden. 
Ook het personeel van De Oelepot zit grotendeels 
thuis. Wij zijn wél overgegaan op het ‘bezorgen 
aan huis’. Eerst was het ook afhalen maar 
vanwege de aangescherpte regels kunnen we geen 
klanten meer toestaan in onze zaak. Ik blijf wel 
verantwoordelijk voor de gezondheid van mijn 
medewerkers. We brengen het nu naar de klanten 
toe en houden daar 2 meter afstand. De klandizie 
kwam langzaam op gang. Het eerste weekend liep 
redelijk, maar de prijzen zijn enorm aangepast. 
Het is moeilijk hoeveel je moet inkopen omdat 
je niet kunt inschatten hoe groot de vraag is. 
Inmiddels heb ik zoveel mogelijk vaste lasten 
teruggedraaid, maar niet iedere leverancier gaat 
daarin mee. Ik ben doorgaans een positief persoon, 
maar ik maak me nu ook wel enorme zorgen.”

Inmiddels is er een mooie actie opgestart door 
Horeca Nederland, ondersteund door de Sligro 
en Hanos. Op de site helpdehoreca.nl kunnen 
consumenten nu een ‘horeca-waardebon’ kopen 
en straks lekker naar een restaurant of café 
gaan. Op deze manier wil Horeca Nederland nu 
wat geld binnen laten komen bij de restaurant- 
en caféhouders. Beide ondernemers hopen op 
de gunfactor van de Weertenaren en dat zij na 
de crisis in eigen stad gaan winkelen, eten of 
een terrasje gaan pikken. 

  
‘Als het lang duurt, vallen er veel om’‘Als het lang duurt, vallen er veel om’
Door Desiré Kappert

Een drastische en ingrijpende maatregel. We 
spreken erover met Gerrie Bensen, teamleider PG 
(psycho-geriatrie) van zorgcentrum Mariënburght 
in Budel en Caroline van der Heyden, geestelijk 
verzorger bij de zorgcentra Mariënburght en St. 
Joseph in Nederweert en onderdeel van het zgn. 
BOT team. Het BOT (Bedrijfs Ondersteunings 
Team) bestaat uit psychologen, maatschappelijk 
werkers en geestelijk verzorgers van Land van 
Horne. Alle professionals zijn gekoppeld aan één 
locatie of wijkteam en geven ondersteuning aan 
teams, medewerkers, vrijwilligers, cliënten en 
mantelzorgers bij het verwerken van ingrijpende 
gebeurtenissen in de breedste zin van het woord.

Door het raam zwaaien
“Vanwege hun aandoening, veelal dementie, beseft 
een aantal van onze cliënten de reikwijdte van de 
maatregel niet. Voor partners en familieleden is 
het des te moeilijker. Telefoneren kan vaak ook 
niet, dus dat geeft familie een machteloos gevoel. 
Het is een heel erg moeilijke situatie. Onze unit 
ligt gelukkig op de begane grond en daardoor is het 
soms mogelijk dat familieleden buiten, vanachter 
het raam, ‘communiceren’ met hun dierbare … 
niet echt fijn, maar wel beter dan niets”, zegt 
Gerrie Bensen.
Sinds kort beschikt het verzorgingshuis over 
een aantal smartphones. Zo komt er een beeld 
bij de stem. Voor sommige cliënten is dat een 
welkom middel. Voor anderen is dat juist weer 
te verwarrend. 

Ondersteuning van familie
Het verzorgend personeel wordt zwaar op 
de proef gesteld. Veel cliënten zijn ziek en 
sommigen zijn ook positief getest. Hoewel het 
ziekteverloop erg wisselend is, overleven de 
meesten gelukkig wel. Sommige mensen zijn 
licht ziek of matig. Maar er zijn ook mensen 
die echt zwaar ziek zijn. Dat vraagt van de 
verzorgenden een extra inspanning.  Volgens 
Gerrie Bensen ligt de focus in hun verzorgingshuis 
op het welzijn van de mensen. Nu gaat het meer 
om hun fysieke gezondheid. Dat vraagt om 
een andere benadering. “Onze verzorgenden 
krijgen meestal ondersteuning en hulp voor de 
cliënten van familie en andere naasten. Nu er 
geen bezoek meer mag komen, komt alles op de 
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Door het strikte beleid moet afscheid nemen 
van een overledene anders vormgegeven 
worden. Caroline: “Dat geldt in de eerste 
plaats voor nabestaanden, maar zeker ook voor 
verzorgenden. ‘Goed’ afscheid nemen is zo 
belangrijk in het verwerken van een rouwproces. 
Natuurlijk gebeurt het ook nu waardig en 
respectvol. Maar het is toch anders dan met veel 
mensen en een erehaag. Ik hoop dat ik steun 
kan bieden als mensen het daar moeilijk mee 
hebben.”

Beide dames zijn het erover eens dat het zware 
tijden zijn maar dat ze ook enorm veel steun en 
waardering ervaren. Familieleden laten weten dat 
ze volledig achter de maatregelen staan. Kaarten 
en bloemen onderstrepen de waardering en ook 
de support die de locaties krijgen van de directie 
van Land van Horne zijn hartverwarmend.  

verzorgenden neer. Ons team doet dat met veel 
toewijding, iedere dag opnieuw, maar neem 
maar van mij aan, dat het nu zware tijden zijn.” 

Harde realiteit
Natuurlijk hebben medewerkers in de zorg ge-
leerd wat een pandemie is en hoe ze daarmee 
moeten omgaan. Maar tot nog toe maakte nie-
mand zich daar druk over. En nu is het zo maar 
ineens harde realiteit geworden. 
Caroline van der Heyden ziet als geestelijke 
verzorger nu ook hele andere kwesties op zich 
afkomen. “De pandemie heeft een enorme im-
pact op het team. Ik zie mensen die bang zijn 
dat ze hun partner, kinderen of huisgenoten be-
smetten, nu ze hier te maken hebben met het 
gevaar daarvan. Tegelijkertijd zien we een grote 
saamhorigheid onderling. Samen de ernst van de 
situatie inzien en de klus klaren.”

In alle zorglocaties van Stichting Land van Horne mogen cliënten sinds 18 maart jl. geen bezoek meer ont-
vangen. De maatregel moet kwetsbare cliënten en medewerkers beschermen tegen verspreiding van het 
coronavirus. Voor cliënten die terminaal ziek zijn, geldt onder bepaalde voorwaarden, een uitzondering.

  Niet meer Niet meer op bezoekop bezoek bij je  bij je 
dementerende vader of moederdementerende vader of moeder

Door Mathilde Dominikowski

Jordi van Lent 
en Bart Houben.
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Nancy en Raymond Houben.

Zorgcentrum St. Joseph, Nederweert.

Woonzorgcentrum Hornehoof.
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Strijder voor een gezond leven: John van Heel

Door Francis Bruekers

mooimensmooimens

We gaven elkaar een hand bij het begin van dit interview. “Oei, corona!?” “Geen nood”, zegt John van Heel, eigenaar van Lifestyle Vitae in Weert, “we 
hebben overal dispensers met desinfecterende handgel.” Het interview vond plaats in een levendig sportcentrum, waar toen nog vrolijk gesport en koffie 
gedronken werd. Inmiddels zijn tijdelijk alle sportcentra gesloten, uit veiligheidsoverwegingen. Een lastige tijd voor ondernemers, hoewel John er de 
man niet naar is om bij de pakken te gaan neerzitten. Hij broedt op een online sporttraining of een manier om het immuunsysteem te versterken. Want 
zo is John. Altijd bezig met gezondheid. 

Met zijn 57 jaar maakt John van Heel een bij-
zonder vitale indruk. Je denkt nu misschien: 
‘Hij is pas 57’. Maar ik denk dat hij die vitaliteit 
op zijn 67e, 77e en 87e nog steeds heeft. John 
is namelijk heel bewust bezig met het lichaam 
en het brein en hoe dat elkaar in evenwicht kan 
houden. In de neurolinguïstiek wordt gesteld 
dat lichaam en geest een cybernetische eenheid 
zijn. Moeilijk gezegd voor de overtuiging dat als 
je goed zorgt voor je lichaam, dat dat z’n weer-
slag heeft op de mentale gesteldheid.  
 
Als ik zijn naam google vind ik: leefstijlcoach, 
spreker, docent leefstijl- en vitaliteit, perso-
nal training, fitness opleidingen en auteur. Hij 
schreef een boek en is bezig met het tweede 
boek, in een reeks van drie. Hij volgde opleidin-
gen, startte bedrijven, ontwikkelde opleidingen 
om sportcentra te professionaliseren, schreef 
een lespakket voor het basisonderwijs, schrijft 
voor het Body Life en NL Actief magazine, is 
eigenaar van Life Style Vitae leefstijlclub, ini-
tieert online leefstijlcursussen én begeeft zich 
en passant ook nog in politieke kringen tot op 
Europees niveau om bewegen en gezonder le-
ven tussen de oren te krijgen om welvaartsziek-
ten zoals overgewicht te lijf te gaan. Alleen al 
van deze opsomming raak ik buiten adem. Hoe 
doet hij het? 

John is een man met een missie. Hij heeft de ba-
sis goed geregeld en kan zich onder andere met 
allerlei gezondheidsprojecten bezighouden. Zo-
als het project Nieuwe Gezondheid dat bewegen, 
voeding, brein en leefstijl beschrijft als medicijn. 

John, vertel ‘ns. 
“We waren thuis met z’n vijven. Ik heb drie broers 
en een zus. Ik ben de vierde in de rij. Op school 
verliep het redelijk, totdat iemand bedacht dat 
het leuk zou zijn om mij te pesten. Zo’n grote lum-
mel die mij weleens op m’n plaats zou zetten. Dat 
maakte toen diepe negatieve indruk op mij. Thuis 
en op school verliep het daarna niet zo best. Ik 
stopte met school en werd geadviseerd naar de lts 
te gaan. Later heb ik een poging gedaan om naar 
Nieuw Zeeland te verhuizen. Toen dat niet lukte, 
ben ik gaan werken. Op mijn 17e ben ik vervroegd 
in militaire dienst gegaan en diende zes maanden 
in Libanon. Eenmaal daarvan terug, deed ik van 
alles wat niet goed was, kreeg de verkeerde vrien-
den en ging respectloos om met mensen. Ik was 
geen lieverdje.”

Ik zie nu een heel ander mens tegenover mij 
zitten. Hoe is die omkeer gekomen? 
“Ieder mens komt op een punt dat hij geconfron-
teerd wordt met zijn handelen. Ook ik. Ik wilde 
het niet meer zo. Ik kwam op een gegeven mo-
ment tot de conclusie dat ik toch echt zelf het 

heft in handen moest gaan nemen om mijn toe-
komst te bepalen. Ik vroeg me af: “Wat wil ik en 
hoe wil ik dat doen?” Het klinkt heel simpel, maar 
het blijkt voor de meesten toch erg moeilijk om 
zelf de regie in handen te nemen. Het is een reset 
van je aangeleerde patronen. Dat werd bevestigd 
in onder andere een studie NLP (Neuro Linguïstisch 
Programmeren). Veranderen van overtuigingen is 
gemakkelijker dan veel mensen denken. Na mijn 
diensttijd ging ik op kamers in de Langstraat in 
Weert, waar ook een winkeltje te huur was. Daar 
ben ik met een bijouterie begonnen en later nog 
een textieldrukkerij. Achter die zaak stond een 
loods vrij, waar ik, samen met een vriend, in 1983 
ben gestart met BodyFit, wat nu Life Style Vitae 
leefstijlclub is.”

Zoveel jaren verder heb je een totaalconcept 
neergezet over gezondheid. Wat is kortgezegd 
jouw boodschap?
“Zonder kennis over gezond leven, en dan bedoel 
ik het begrijpen van de essentiële inzichten van 
bewegen, voeding en de werking van ons brein, 
kun je eigenlijk niet bewust gezonde keuzes ma-
ken en is gezond leven meer een toevalligheid. 
Er wordt gezegd: “Geef mensen vis en ze hebben 
te eten, geef ze een hengel en ze kunnen blijven 
eten.” Zo is het ook met gezond leven. Geef men-
sen tips en ze doen even iets gezonds, reik ze de 
essentiële inzichten aan en ze blijven gezonde 
keuzes maken. Niet alleen omdat je lijf er beter 
uit gaat zien, maar belangrijker nog, omdat we 
minder snel verouderen, minder ziek worden en 
minder last krijgen van dingetjes. Er komen stof-
fen vrij die een goede mindset stimuleren. Dat 
alles samen maakt dat je positiever in het leven 
staat, maar ook dat allerlei welvaartsziekten kun-
nen worden bestreden. Dat is niet alleen belang-
rijk voor volwassenen en senioren, maar vooral 
voor opgroeiende generaties. Door onze begelei-
ding hebben wij al een behoorlijk aantal mensen 
via training en beweging, voedingsondersteuning 
en mindsetverandering van operaties of medicatie 
kunnen weerhouden. 

Wat mij betreft wordt het tijd om de kennis over 
leefstijl als medicijn massaal te verspreiden. Van-
af de lagere school tot en met in het verzorgings-
huis. Begrijpen waarom gezonder leven belangrijk 
is en hoe dat toe te passen, maakt dat mensen 
actiever en gezonder gaan leven. Het bewijs zie 
ik iedere dag.”

En thuis? Zijn ze daar ook zo bewust bezig?
“Ik ben getrouwd met Regina. Wij zijn dagelijks 
bewust bezig met voeding en beweging. Onze 
kinderen van 24 (Tim), 21 (Rick) en 16 jaar (Sem) 
zijn zich in ieder geval wel bewust van wat goede 
voeding en beweging voor ze kan doen. Wat niet 
wil zeggen dat ze het altijd toepassen. Het blijven 
ook gewoon pubers.”

Een onderdeel van jouw roep om gezonder te 
leven is het ‘Preventiemanifest Bewegen als 
medicijn’. Vertel ‘ns.
“Mijn preventiemanifest zie ik als een beweging 
die op gang moet komen. We weten nu hoe het 
recept voor gezond leven eruitziet, alleen is dat 
gewoonweg nog niet bekend. Dat moet z’n beslag 
nog krijgen op (basis)scholen en dat moet zorgen 
voor basiskennis en bewustwording bij sportpro-
fessionals. We moeten ons realiseren dat het vijf 
over 12 is! Het percentage mensen met overge-
wicht stijgt enorm. We zitten en hangen te veel, 
we eten te veel en te ongezond en we hebben da-
gelijks te veel stress. Door een gezondere leefstijl 
toe te passen, kan iedereen, op eigen tempo, veel 
bereiken. 

Voor de uitvoering van het preventiemanifest 
hebben we Europese subsidie ontvangen om het 
te kunnen uitrollen in zeven landen. Dat gaan we 
doen met eenvoudige videolessen en e-learning 
om mensen de basale kennis voor een gezond le-
ven bij te brengen. Daarmee kan iedereen bewust 
gezonde keuzes maken, de kennis van mindset be-
zitten en mind(re)set toepassen.” 

Je bent altijd bezig. Vroeger was je fanatiek 
bezig met trainingen voor bodybuilders. Nu 
richt je je op positieve gezondheid en je bege-
leidt onder andere mensen met gezondheids-
klachten. Je bent een echt ontwikkelmens. 
Hoe kom jij tot rust?
“Ik probeer tot zo’n 80 tot 90% gezond te eten, 
waardoor ik af en toe ook eens mag zondigen. Ik 

wandel elke ochtend en avond 40 minuten met de 
honden, doe twee keer per week e-gym om alle 
spiergroepen te versterken. Een keer per week 
doe ik mee aan de bootcamp van onze Tim.
Ik mediteer elke ochtend 30 minuten. De oer-
klankmeditatie die ik van Deepak Chopra geleerd 
heb, zet mijn denken stop, maakt me bewuster 
van mijn doen en laten en helpt me in stressvolle 
situaties de rust te behouden. Meditatie maakt je 
creatiever en zorgt ervoor dat je minder stress er-
vaart en minder snel moe bent. Daardoor wordt 
het immuunsysteem versterkt.”

Aha, zo doe jij dat! 
“Dat is het niet alleen. Ik ben overtuigd van de 
neuroplasticiteit van het brein. Het gaat om de 
mindset waarmee je problemen oplost en situaties 
aangaat. Het draait in de basis om kennis en be-
wustzijn. Het is de mindset die je hebt aangeleerd 
die een blokkade op kan werpen of juist openingen 
biedt om anders te denken en doen. Als je denkt: 
‘Dat wordt niks’, dan wordt het niks. Volgens Carol 
Dweck (Amerikaanse psychologe) is er dan sprake 
van een gefixeerd denken. Als je denkt: ‘Ok, dat 
was niet zo goed, maar ik ga verder’, dan is er 

sprake van een groei-mindset en dan krijg je ook 
veel meer voor elkaar.

Ik hecht ook veel waarde aan de boodschap van 
Deepak Chopra. Hij schrijft onder andere over het 
zelfhelend vermogen van het lichaam. Daarin zie 
ik veel terug van mijn eigen overtuiging dat be-
wegen niet alleen goed is voor ons motorisch be-
weegsysteem, maar dat het goed is voor het hele 
lichaam. Een gezonde levensstijl ondersteunt het 
zelfhelend vermogen. Leefstijl, en dan bedoel ik 
actief leven, vitaal eten en mentale kracht ge-
bruiken, is echt een remedie voor gezonder, ge-
lukkiger en vitaler leven. Het klinkt logisch, maar 
de resultaten zijn geweldig. Als je alleen al iedere 
dag een beweegmoment kiest van langer dan 10 
minuten, je zet je spieren aan het werk en bouwt 
aan je conditie, dan daalt jouw biologische en car-
diovasculaire leeftijd.”

Ben je een roepende in de woestijn? Of ben jij dé 
Weerter trendsetter voor de nieuwe gezondheid?
Ik zie mezelf niet als roepende in de woestijn, 
maar als iemand die volhardt in zijn missie. Ik heb 
een boek geschreven met de titel ‘Bewegen als 

Roepende in de woestijn? Of Weerter trendsetter?

 Veranderen van 
overtuigingen is 
  gemakkelijker
    dan je denkt.

Bewust kiezen 
tussen mindset 
en mindreset.
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Saama Deda: 
de toekomst maak 

je zelf

18

mooimens

medicijn, hoe doe je dat?’. Er volgen er nog twee. 
‘Voeding als medicijn, hoe de je dat?’ en ‘Je brein 
als medicijn, hoe doe je dat?’. Alles hangt met el-
kaar samen, zo ook de dingen die ik doe. 

Je bouwt aan het ‘groeiend denkvermogen’ el-
ders op de wereld in de vorm van een school-
project in Afrika hoor ik…
“Wij gaan ieder jaar naar Senegal op vakantie. Het 
is daar paradijslijk. Maar er is ook veel behoefte 
aan ondersteuning, onder andere op het gebied 
van onderwijs. Het is een idee van onze jongste 
zoon Sem. Wij zijn samen de Stichting Bright Fu-
ture for Children begonnen. Onder die stichting 
bouwden we een school in de plaats Abene en zet-
ten we projecten op, zodat mensen in de regio 
Abene zelfvoorzienend worden en kinderen een 
beter toekomstperspectief krijgen. De titel van 
het project is ‘Saama Deda’, wat betekent: De 
toekomst maak je zelf.’ Ook nu weer geldt dat je 
eerst een hengel moet uitgooien, ofwel: bouw een 
school, om de mensen te leren hoe ze zelf kunnen 
werken aan hun toekomst.”

Het is bijna onmogelijk om in dit artikel alles te 
beschrijven waar jij mee bezig bent. Heb je nog 
vrije tijd over?
“Ja hoor, genoeg. Ik bespeel al 15 jaren de djembé 
in groepsverband. Daarvan raak ik heerlijk in een 
flow. Verder ga ik graag naar de sauna met Re-
gina, ga ik graag naar festivals of onderneem ik 
activiteiten met onze jongens of met vrienden. Ik 
geniet van vakantie, maar ik kan ook genieten van 
samenwerken met ons team en van het inspireren 
en coachen van mensen.”

Goh, blijkt deze gezondheidsgoeroe toch ook ge-
woon een normaal mens te zijn. Maar, wel een bij-
zonder gedreven en inspirerend mens. Iemand die 
de term ‘ervarend leren’ tot in de finesses in de 
praktijk heeft gebracht en die aan de vooravond 
staat van een Europese doorbraak voor Nieuwe 
Gezondheid. De huidige coronacrisis zet zaken 
echter op scherp. John: “We moeten pas op de 
plaats maken. Wat we hier van leren, zal de toe-
komst uitwijzen. Maar dat we beter voor onszelf 
en moeten gaan zorgen én moeten zorgen voor 
een gezonde toekomst voor de jeugd, zal zeker 
een uitkomst zijn. Wij zullen er in ieder geval ons 
steentje aan blijven bijdragen”, aldus Van Heel.

www.new-health.eu
www.hoedoejedat.nu

seniorenweetjes

Corona
De wereld stond al op zijn kop voor mij persoonlijk, maar 
door de uitbraak van het coronavirus is de wereld voor 
iedereen een achtbaan geworden. Wat enkele maanden 
nog zo zeker was, is nu opeens niet meer zo zeker. Alles is 
binnen enkele weken anders geworden. Niets blijkt meer 
zeker en alles komt piepend en krakend tot stilstand. Van 
economie tot aan het openbare leven toe. De gezondheid, 
en zelfs levens, van veel mensen staat op het spel. 
De mensheid laat zich van zijn mooiste kant zien in alle 
glorie! Je hoort en ziet veel mooie initiatieven van mensen 
die in actie komen. Van een applaus of bloemenhulde tot 
het spontaan bij de buurman aanbellen met de vraag of je 
iets voor hem kunt betekenen. Professionals en vrijwilligers 
in de zorg en/of openbare ordediensten, als politie of 
brandweer, draaien overuren en hebben geen behoefte aan 
verlof of discussie over wie er moet werken en wanneer.
Er ontstaan ideeën en initiatieven die je niet meer voor 
mogelijk had gehouden vanwege onze individualistische 
samenleving in Nederland. Ineens staan er mensen op die 
belangstelling hebben voor anderen en zichzelf even niet 
op de eerste plaats zetten. Je komt het echt overal tegen. 
Dat maakt de mensheid zo mooi! Er moet eerst een ramp 
gebeuren voor we in elkaars armen vallen. Bijvoorbeeld 
zoals in Utrecht waar moslims en FC Utrecht- supporters 
samenkomen om de tramaanslag van 2019 te herdenken!
Ook zie je dat landen van verschillende continenten elkaar 
helpen met specialisten en medische apparatuur, zoals 
China Italië gaat helpen!  Het is misschien een idee om 
onze zorgvuldige opgebouwde relatie met onze zusterstad 
Yuhang in China nu te gebruiken en om hulp te vragen voor 
het Sint Jans Gasthuis in Weert.

Maar de mensheid laat zich in dit soort situaties ook 
van zijn donkerste kant zien. We slaan massaal aan het 
hamsteren en laten voor mensen die niet in staat zijn om 
naar de super te gaan lege vakken achter! Daarbij kunnen 
we ook nog behoorlijk agressief zijn tegen winkelpersoneel 
als er een schap leeg is! Sommige mensen geven geen 
donder om de indringende adviezen van deskundigen om 
gezamenlijk op te trekken en voorschriften om verspreiding 
van het virus te voorkomen, na te leven. Sommige politici 
buitelen over elkaar heen om de ernst van de situatie 
naar voor te brengen en weten zoals altijd precies wat er 
moet gebeuren. Dit om vooral geen electorale belangen te 
verliezen. 
“In moeilijke tijden, bij grote rampen als oorlogen of 
natuurgeweld, leer je de mensen pas echt kennen”, 
vertelde mijn vader als hij mij meenam in de verhalen 
over de donkere dagen van de Tweede Wereldoorlog en 
de watersnoodramp van 1953.  Er zijn dan grofweg twee 
uitersten; de mensen die echt opstaan en belangeloos en 
met gevaar voor eigen leven anderen helpen en de mensen 
die ondanks de grote ellende en rampen proberen er zelf 
beter van te worden. 
Ik heb me aangemeld als vrijwilliger bij het Sint Jans 
Gasthuis. Ik ben geen medicus maar extra handen zijn vast 
altijd welkom. Wat gaat u doen? 

Jos Heijmans, burgemeester Weert

column

Op het moment van schrijven is onzekerheid het 
overheersende sentiment.

Onzeker over je werk, onzeker over je familie en vrienden, 
onzeker over dagelijkse vanzelfsprekendheden. 
We klampen ons hardnekkig vast aan de wetenschap, maar 
de harde realiteit is dat ook de wetenschap niet meteen 
een oplossing kan bieden.  

'Social distancing' is het toverwoord geworden, afstand 
houden van je medemens. 

Het virus verspreidt zich niet – wij allemaal samen zijn de 
verspreiders en dus ook de oplossing. 
We zijn ons daar door en door van bewust maar zien ook 
dat social distancing en zorg heel slecht samengaan. 
Dat betekent dat we met ons team zoeken naar een juiste 
oplossing: wel afstand bewaren – toch zorg. 
Er is grote druk op onze apotheek, samen met ons team 
vinden we nieuwe wegen: meer bezorgen, meer bestellingen 
ophalen via onze afhaalkluis, afstand bewaken in de 
wachtruimte. 

Extra maatregelen die ons werkproces niet sneller maken 
maar we staan er wel iedere dag. 

Dat maakt ons ook trots, trots op dingen voor elkaar 
krijgen die nooit eerder konden. Trots op extra inzet en 
creativiteit van het hele team.  

Laten we hopen dat het niet voor niets is. Al deze 
inspanningen moeten opleveren dat we verspreiding van het 
virus stoppen en vooral onze naasten bij ons houden. 
Let op elkaar en blijf gezond!

Onzekerheid

Apotheek Zuijdgeest
www.apotheekzuijdgeest.nl

drs. Pieter D.J. Zuijdgeest, 
apotheker



Sinds twee weken staan op het buitenterrein van het ziekenhuis meerdere tenten en 
cabines. Patiënten die door huisartsen zijn doorverwezen, worden hier onderworpen aan 
een eerste screening om vast te kunnen stellen of er al dan niet sprake is van corona-
problematiek. Hiermee wil het SJG bereiken dat besmette patiënten sneller afgezonderd 
worden van niet-besmette mensen. In de tenten en ‘medical-units’ hebben artsen en 
verpleegkundigen voldoende faciliteiten ter beschikking om bij patiënten de eerste 
onderzoeken en behandelingen te doen en om vast te stellen of er al dan niet moet 
worden opgenomen. Dit tijdelijke complex is nodig om de noodzakelijke behandeling vast 
te stellen en tegelijk de niet-corona verdachte patiënten op te kunnen blijven vangen op 
de SEH binnen het hoofdgebouw waardoor onnodige besmetting voorkomen kan worden.

Op het terrein staat ook een 
mobiele CT-unit om tijdens het 
vooronderzoek een scan te maken, 
om de toestand van de longen zo 
goed mogelijk te kunnen beoordelen. 
Het coronavirus nestelt zich namelijk 
in de longen. Bij het vaststellen of 
iemand mogelijk besmet is, zijn 
deze uitslagen belangrijk voor de 
eerste beoordeling.

Door Desiré Kappert Triagetent opgezet om een veilige selectie te kunnen makenTriagetent opgezet om een veilige selectie te kunnen maken
eenhuisvertelt eenhuisvertelt

De eerste en vierde etage zijn volledig vrijgemaakt voor de opvang van 
verdacht en bewezen corona -patiënten. Op de vierde etage is aan de 
buitenzijde van het gebouw daarom een afzuiginstallatie aangebracht. 
De afzuiging gaat via een apart kanaal, zodat de lucht van de 
isolatieafdelingen gescheiden wordt van de ‘reguliere’ afdelingen. In deze 
afzuiging zitten ook nog eens speciale filters. Daarnaast wordt er via het 
systeem een onderdruk gecreëerd waardoor de lucht niet in andere delen 
van het gebouw terecht kan komen, maar daadwerkelijk afgevoerd wordt.

Als in de triagetent een verdenking wordt vastgesteld, gaat deze 
patiënt in een isolatiebed. Om dit bed zit een soort tent die 
verdere besmetting van verplegend personeel of andere patiënt 
dient te voorkomen. De patiënt wordt hiermee – afhankelijk 
van de ernst van zijn klachten – naar de IC of naar de speciale 
verpleegafdeling gebracht.

Op de buitenlocatie is een wachtruimte 
opgesteld voor mensen die als begeleiding zijn 
meegekomen. Om een eventuele besmetting te 
voorkomen mogen zij niet mee in de triagetent.

Op de parkeerplaats van het ziekenhuis is een gedeelte 
vrijgehouden als eventuele landingsplek voor een traumahelikopter. 
Deze wordt al enkele weken ingezet om coronapatiënten over te 
plaatsen in geval van overbezette IC’s.  Op dit gedeelte mogen 
voorlopig geen auto’s geplaatst worden. Vanwege het bezoekverbod 
in het ziekenhuis leidt deze afzetting niet tot problemen.

In de triagetent zijn wacht- en onderzoeksruimtes ingericht. Hier 
worden de binnengekomen patiënten onderzocht, getest en wordt 
een diagnose gesteld. Alle gegevens worden direct ingevoerd in 
het patiëntendossier zodat op de afdelingen in het ziekenhuis de 
noodzakelijke behandeling direct kan worden ingezet.

De speciale ‘medical-units’ zijn efficiënt ingericht. Hoewel 
de beschikbare werkruimte beperkt is, beschikken artsen en 
verpleegkundigen over voldoende ruimte. Met schermen wordt de 
privacy per patiënt enigszins gewaarborgd. In de triagetenten en units 
worden geen patiënten opgenomen. Hier vindt alleen een screening en 
selectie plaats. Weert beschikt over twee Intensive Care’s. 
Een daarvan is bestemd voor corona-positieve patiënten. Op de 
operatiekamers en de bijbehorende recovery is tijdelijk een tweede IC 
ingericht waar niet-positieve corona patiënten liggen. Dit onder meer 
voor mensen met hartklachten.

c o r o n a c r i s i s 
IN HET WEERTERLAND

c o r o n a c r i s i s 
IN HET WEERTERLAND
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ZOMER in!

Wat niemand ooit voor mogelijk had gehouden, 
is nu ook in Weert de realiteit. De intensive 
care, op de eerste etage van het ziekenhuis, is 
gevuld met coronapatiënten. Ouderen met een 
broze gezondheid, maar ook vitale mannen van 
middelbare leeftijd. Ze zijn uitgeput en voelen 
zich erg benauwd. Wie nog op eigen kracht 
kan ademen, krijgt extra zuurstof toegediend. 
Anderen worden direct in slaap gebracht en aan de 
beademing gelegd. Zodra de afdeling met tien IC-
bedden vol dreigt te raken, worden patiënten naar 
andere ziekenhuizen overgebracht om capaciteit 
in Weert vrij te maken.  

Dilemma’s en tranen
IC-verpleegkundige Irene Engelen (37) had alles 
wel zo’n beetje meegemaakt, dacht ze. Met 15 jaar 
ervaring op de teller weet ze hoe de hazen lopen 
op de intensive care. De Brabantse is getraind om 
het hoofd koel te houden in crisissituaties en loopt 
niet weg voor ethische kwesties die haar vak zo 
complex en uitdagend maken.

actueel

Intensivisten, IC-artsen, -verpleegkundigen en 
-leerlingen, OK- en recoverypersoneel: we leveren 
hoogcomplexe zorg en zijn perfect op elkaar inge-
speeld. Natuurlijk vallen er deze dagen de nodige 
tranen, maar geloof me: we maken ook veel lol. 
Zeker nu is dat belangrijk. Lachen ontlaadt, net 
als huilen of je zorgen delen met collega’s. De be-
reidheid om diensten van elkaar over te nemen is 
enorm. Hier in Weert staat een team. Ook patiën-
ten voelen dat.”

Emotionele tweestrijd
Als alleenstaande moeder verkeert Irene deze 
dagen voortdurend in tweestrijd. “Als ik even 
pauze heb op het werk zie ik de appjes van school 
binnenkomen. Mijn twee kinderen zitten nu thuis. 
Ze worden heel goed opgevangen, maar hebben 
natuurlijk ook mijn aandacht nodig. Als ik thuis 
ben, is het vaak moeilijk om de rust te vinden. 
Ik probeer me zoveel mogelijk af te sluiten van 
het nieuws dat inmiddels het hele leven beheerst. 
Even geen corona. Maar dan zie ik de appjes van 
het werk. Hoe razend druk het is. Dan wil ik maar 
één ding: naar het ziekenhuis. Helpen om dit virus 
te bestrijden. Daarom ben ik IC-verpleegkundige 
geworden. Ik wil er zijn. Móet er zijn. Zeker in 
deze krankzinnige tijd. We staan pas aan het begin 
en het wordt een lange strijd. Maar we blijven 
rechtop staan.”

Vorige week, toen Irene thuis kwam van haar werk, 
lukte het even niet meer om te relativeren. Voor 
het eerst in al die jaren kregen de tranen de vrije 
loop. Het heeft te maken met de eenzaamheid 
waarin patiënten hun strijd moeten voeren, vertelt 
ze. “Om het risico op verspreiding van het virus 
tot een minimum te beperken, mag er niemand 
bij zijn op de IC. Geen partner, geen familie. Het 
kan helaas niet anders, het moet. Gelukkig zijn 
er tegenwoordig andere, moderne middelen om 
contact te leggen met het thuisfront.” Het leidt 
soms tot hartverscheurende taferelen.  “Een 
collega probeert een oudere patiënt die beademd 
moet worden, op zijn gemak te stellen door via 
Whatsapp even te beeldbellen met de familie. 
Op de achtergrond roepen de kleinkinderen: 
‘Dag lieve opa, hou vol hè. We houden van je’. 
Dat zijn ook voor ons als verpleegkundigen 
moeilijke momenten. Na het afscheid hebben 
we hem in slaap gebracht en aangesloten op de 
beademingsapparatuur.”

Liefde voor het vak
Om alle patiënten zo goed en veilig mogelijk te 
kunnen helpen, werkt Irene inmiddels vier dagen 
in de week de klok rond. Dat ze het volhoudt, 
komt naar eigen zeggen doordat ze “het mooiste 
vak” en “de liefste collega’s” ter wereld heeft. 

Terwijl heel Nederland wordt gevraagd om afstand te houden, staan zij in de frontlinie om te helpen. Ook 
de hulpverleners van SJG Weert zijn dag en nacht bezig om het coronavirus te bestrijden en levens te red-
den. In dit artikel laten we één van deze lokale helden zien en waar zij in deze bizarre tijd tegenaan loopt. 
IC-verpleegkundige Irene Engelen.

‘Ik moet er gewoon zijn, zeker nu!’‘Ik moet er gewoon zijn, zeker nu!’
Tekst via SJG Weert, Door Bas Poell.

Op de achtergrond 
roepen de klein-

kinderen: ‘Dag lieve 
opa, hou vol hè. 

We houden van je’

We leveren 
hoogcomplexe zorg 
en zijn perfect op 
elkaar ingespeeld.

Lukt het maar niet om je doelen te halen? 
Val je iedere keer terug in oude gewoontes? Droom je 

van een beter leven, betere gezondheid, meer financiële 
vrijheid, betere relaties of meer rust?

 
Als persoonlijk doel- en discipline professional is het 

mijn missie jou te helpen weer grip te krijgen op je 
leven. Via krachtige persoonlijke begeleiding en advies 

help ik jou zo snel als mogelijk weer zelfstandig en 
onafhankelijk jouw persoonlijke en professionele 

doelen te realiseren!
 

Talrijke uren aan studie, trainingen en ervaring 
(bij o.a. defensie, diverse leidinggevende kan-

toor- en productiefuncties en in de creatieve 
sector) en tevens een onzelfzuchtige 

helpersmentaliteit stellen mij in staat jou de 
persoonlijke begeleiding en 

advies te geven die jij nodig hebt!
 

Via mijn eigen methodes heb ik zelf 
reeds veel persoonlijke en profes-

sionele doelen bereikt.
 

Ga naar
 www.sisutelos.nl en zet de 

eerste stap richting het reali-
seren van jouw dromen.

Ook voor management- en 
teambegeleiding.

+32620626219   info@sisutelos.nl
www.sisutelos.nl

Luuk 
Kamminga

In onze praktijk begeleiden wij mensen met fysieke en 
mentale uitdagingen op het gebied van bewegen, voeding- 
en gewichtsproblematiek, vitaliteit en trainen met kanker. 
Goed opgeleid verzorgen wij met gedegen kennis en 
persoonlijke aandacht, leuke en gevarieerde trainingen.

In ons voedingsprogramma M.A.D. - M.A.D.E. informeren 
we jou over de eigenschappen van voedingsmiddelen, 
voedsel- allergieën en voedingsintolerantie, het effect van 

supplementen en maaltijdplanning.
 
We zijn specialistisch opgeleid en 
gecertificeerd door CETI (Cancer 
Exercise Trainings Institute USA). 
Vanuit de overtuiging en het bewijs 
dat een actief leven met en na kanker het 
verschil maakt en zoveel voordelen heeft, 
begeleiden wij kankerpatiënten met bewegen, 
om zo veilig, progressief en preventief 
weerstand te bieden tegen de complicaties bij 
kanker. 

Voor welke uitdaging je ook staat, we 
begeleiden je op een unieke manier waarbij de 
inhoud van de trainingen altijd maatwerk is. 

Gaan we samen aan de slag? Bezoek 
www.comeback-lifestyle.nl voor meer 
informatie en contact.

kom je ookSporten
Naam: Judith’s Dance Point

Sport: Zumba® , Zumba® gold en Drums Alive
Locatie: Kessenichstraat 3, 6004 TP, Weert

Contact: info@danseninweert.nl / 0495 530342
 

Wie van mening is dat dansen geen sport is, nodigen wij graag 
uit eens een les te komen volgen bij Judith’s Dance Point! Wij 
verzorgen niet alleen stijldanslessen op alle niveaus, maar ook 

pittige sportlessen. Wat dacht je van zinderende Zumba of een gave 
les Drums Alive? Reken maar dat je zult zweten én genieten! Met 

onze strippenkaarten kun je alle sportlessen volgen en zelf bepalen 
wanneer je komt. Zo betaal je alleen wanneer je ook daadwerkelijk 

sport en kies je zelf waar je op dat moment zin in hebt. Kom het 
gerust eens zelf ervaren tijdens een gratis proefles! 

www.danseninweert.nl 

?

Naam: HV Weert
Sport: Hockey

Aantal leden: ruim 700 leden, waaronder 500 jeugdleden
Locatie: Parklaan 1A, 6006 NT Weert

Contact: contact@hvweert.nl
 

Onze hockeyvereniging staat voor sport op verschillende niveaus én gezelligheid 
voor iedereen! Met 45 teams spelen wij competitie in Limburg, Brabant en 

landelijk niveau en vieren we regelmatig een kampioenschap. Trainingen zijn 
actief, uitdagend en erop gericht je technisch beter en tactisch slimmer te 

maken. Uiteraard organiseren we ook activiteiten voor onze leden afgestemd 
op leeftijd in ons gezellig clubhuis. Prestatie en plezier gaan hand in hand. 

Hou je van teamgeest, saamhorigheid en gezelligheid? Kom voor een proefles 
op zaterdagochtend waar je 4x mag komen proeven aan het hockeyspel. Onze 

trainers leren je met leuke en sportieve oefeningen de basis van hockey!

www.hvweert.nl 

Onze helden in crisistijdOnze helden in crisistijd
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c o r o n a c r i s i s 
IN HET WEERTERLAND

eendagmet

 Bewoners die extra risico lopen het 
 coronavirus te krijgen, eten tijdelijk 
 boven op de kamer of in de huiskamer 
op de afdeling. Om de afdelingen te ondersteu-
nen, is afgesproken dat de horecamedewerkers 
het eten ‘s middags naar deze mensen brengen. 
Ik zet op een stuk of tien dienbladen een driegan-
genmenu klaar, til deze in een warmhoudkar en 
rijd de maaltijden naar de lift. Terwijl de rest van 
de collega’s verder gaat met het verzorgen van 
maaltijden in het restaurant, ga ik naar de derde 
verdieping.

Ik schrik als ik langs kamer B.305 loop. Op de 
deur hangt een groot vel met ‘Verboden te betre-
den’ erop. Naast de deur staat een drietal dozen 
met jassen, brillen, mondkapjes en flessen ont-
smettingsmiddel. Dit is dus de kamer van meneer 
Janssen*. Van mijn coördinator hoorde ik al dat 
hij in isolatie zit, omdat ze denken dat hij corona 
heeft. Zolang de testuitslagen nog niet binnen 
zijn, neemt de verzorging geen risico.

 De lunchtijd is voorbij, het restaurant 
 is opgeruimd en het grootste deel van 
 de afwas is gedaan. Na een pauze van 
vijftien minuten gaan mijn collega en ik aan de 
slag met het voorbereiden van het avondeten, 
het broodbuffet. Een enkele bewoner komt naar 
beneden voor een kop koffie of een borrel. Nu de 
bewoners geen bezoek meer mogen ontvangen is 
het bij lange na niet druk in het restaurant.

 Ook ’s avonds eten er veel minder 
 mensen in het restaurant dan normaal.
 Terwijl mijn collega de tafels dekt, het 
buffet klaarzet en koffie en thee in kannen doet, 
ga ik weer naar verdieping drie om de gastvrouw 
te ondersteunen. Voor de zes bewoners die op 
de kamer eten, smeer ik boterhammen en breng 
deze rond. Op de terugweg neem ik mevrouw 
Nouwen* mee. Zij eet wel nog beneden. Mevrouw 
Nouwen is blij dat ze even van de afdeling af 
kan. Ze snapt helaas niet dat ze niet meer bij 
mevrouw Van Dael* en mevrouw De Vries* aan de 
tafel kan zitten. Ik vind het vervelend haar aan 
een andere tafel te zetten, maar ik moet de pro-
tocollen volgen.

 Het buffet is geopend. Sinds een paar
 dagen mogen de bewoners hun 
 boterham en beleg niet zelf pakken, 
het personeel doet dit. “Twee bruine boterham-
men, een plak oude kaas en wat rookvlees”, zegt 
meneer Smets* geïrriteerd. Hij en een aantal an-
dere bewoners moeten eraan wennen dat ze hun 
avondmaal niet zelf kunnen pakken en dat ze even 
moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn. 

De sfeer wordt er niet beter op en het geeft me 
een opgelaten gevoel. Links en rechts hoor ik ge-
roezemoes over de anderhalve meter afstand die 
bewoners moeten handhaven. Veel begrijpen niet 
waarom dit moet. Daardoor staat de helft van de 
rij toch op een kluitje. 

Er wat van zeggen, helpt niet; dat veroorzaakt 
discussie. Dit is iets waarmee ik morgen naar de 
leidinggevende ga.

 Mijn dienst zit erop. Het buffet is 
 opgeruimd, de afwas is gedaan en de 
 tafels zijn weer ingedekt voor morgen-
ochtend. Met gemengde gevoelens sluit ik samen 
met mijn collega de deur van het restaurant. Ik 
vind het bijzonder dat ik een bijdrage kan leve-
ren in de zorg tijdens de coronacrisis. Tegelijker-
tijd brengt het zorgen met zich mee. Wat nou 
als ik onbewust mensen besmet met corona? Ik 
heb geen klachten, maar kan wel het virus bij 
me dragen. Op dit moment lijkt het zorgcentrum 
het virus onder controle te hebben. Niemand van 
het personeel is ziek. Op één afdeling is iemand 
positief getest. Deze persoon zit in isolatie op de 
kamer. Het personeel mag niet van de afdeling, 
bewoners mogen wel naar beneden komen. #ik-
werkdoor

*De namen van deze personen zijn vanwege 
privacy gefingeerd. 

Plastic handschoenen, evenals mondkapjes, zou-
den niet werken. Het enige dat we kunnen doen 
om besmetting te voorkomen is voldoende onze 
handen wassen en genoeg afstand houden (ander-
halve meter). Mijn werkzaamheden als horeca-
medewerkster in een woon-zorgcentrum gaan tij-
dens de coronacrisis gewoon door. Alleen als ik 
koorts heb, moet ik thuis blijven. 

Het restaurant veranderde een paar weken ge-
leden in een huiskamer waar bewoners kunnen 
ontbijten, lunchen en avondeten of een kopje 
koffie of thee kunnen drinken. Dit is een dag uit 
het leven van een horecamedewerkster in de co-
ronacrisis. 

 Mijn dienst start. Wanneer ik het 
\ restaurant binnenloop, zie ik dat mijn 
 collega de laatste waterkannen op de 
tafels zet. Bewoners die beneden in het restau-
rant eten, mogen maar met tweeën aan een tafel 
zitten. Daardoor kunnen sommigen niet op hun 
vaste plekje zitten. Ik ben verbaasd dat de men-
sen zo flexibel zijn. Zonder geklaag gaan ze aan 
een willekeurige tafel zitten.

De telefoon gaat. Een bewoner uit de aanleun-
woning wil een maaltijd bestellen, omdat hij niet 
meer in het restaurant mag eten. Ik noteer de be-
stelling: heldere groentesoep, een sukadelapje, 
worteltjes, aardappelpuree en een bakje kwark. 

 Mijn twee collega’s en ik starten met 
 het opnemen van de lunchmaaltijd.
 Bewoners kunnen kiezen tussen twee 
soepen, verschillende stukken vlees, aardappe-
len (gekookt, puree of rijst) en drie verschillende 
soorten groente. Vervolgens serveren we de soep 
uit. Het is haast onmogelijk 1,5 meter afstand te 
houden. 

 Ik schep het eten op voor de mensen 
 uit de aanleunwoningen, die 
 telefonisch eten hebben besteld, in 
plastic bakjes en breng deze naar de receptie. De 
personen komen de maaltijden daar ophalen.

Door Laura Mennen
Terwijl vriendinnen en familie gedwongen geïsoleerd in hun huis zitten, 
op hun laptop hoorcolleges volgen, in de tuin een zelfbedachte bootcamp 
training doen of voor de vierde keer beginnen aan de serie Friends op 
Netflix, fiets ik dagelijks naar mijn werk in een woon-zorgcentrum.

 Een Dag Met Een Dag Met Laura Mennen Laura Mennen
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Help ons het coronavirus te stoppen
De wereld wordt getroffen door de corona-epidemie. Ook Weert. 

Het is daarom belangrijk dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen en 

maatregelen van de landelijke overheid en van de gemeente Weert. 

Alleen dan kunnen we het virus stoppen. 

Gemeente Weert wenst iedereen sterkte die door het coronavirus is 

getroffen, op welke manier dan ook.

Het doet ons goed te zien dat veel mensen elkaar weten te vinden in 

deze moeilijke tijd. Dat we op elkaar letten en rekening houden met 

elkaar. Dat we verbonden zijn, begrip hebben voor elkaar en er 

zijn voor de ander. 

Gemeente Weert is trots op alle inwoners, ondernemers, medische 

instellingen, zorginstellingen, scholen, verenigingen, maatschappelijke 

en culturele organisaties. Op alle hulpinitiatieven die ontstaan en de 

spontane samenwerking. 

Samen moeten we de verspreiding van het coronavirus tegengaan. 

Ga alleen de deur uit als het echt nodig is. Houd minimaal 1,5 meter 

afstand als u toch anderen ontmoet.  We rekenen op u!  

We zijn er nog lang niet, maar samen kunnen we het aan. 

Houd Weert samen gezond!



gaat over inkomen, water of elektriciteit. Dat er 
geen overheid is die dingen goed en betrouwbaar 
voor je regelt. Dat je kind naar school kan. 
Dat je naar een dokter kunt. Een ondernemer 
uit Ghana zei het laatst treffend: ‘Een wereld 
waarin een vrouw moet kiezen tussen naar een 
dokter gaan of haar kind naar school te laten 
gaan is simpelweg geen rechtvaardige wereld’.”

Lessen onder een boom
Dave: “Het idee van Buzz Women is eenvoudig. 
En daarom werkt het zo goed. We geven vrouwen 
toegang tot opleidingsmogelijkheden die ze 
nooit gehad hebben. Met onze school op wielen; 

een bus met daarin een trainer, stoelen en 
leermaterialen, rijden we afgelegen dorpen in. 
De vrouwen komen hun huis uit en nemen plaats 
onder een boom of een tent die we opzetten. 
De trainingen zijn gericht op drie gebieden; 
Cash (het vergroten van inkomen, financieel 
bewustzijn en ondernemerschap), Confidence 
(het vergroten van zelfvertrouwen, kennis en 
eigenwaarde) en Climate (het leren omgaan 
met en tegengaan van klimaatverandering). 
Het mooie aan de trainingen is dat de vrouwen, 
na de eerste sessies die wij met de bus als het 
ware bij hen thuis brengen, het leerproces zelf 
doorpakken. Ze kiezen een ‘ankervrouw’ als 
leidster van hun groep. Deze dame krijgt van 
ons een uitgebreid leertraject. Alles wat zij 
leert geeft zij weer door aan haar groep van 
dertig vrouwen. Zo worden er nu maandelijks in 
meer dan vijfduizend dorpen leersessies door de 
vrouwen zelf georganiseerd. Inmiddels hebben 
we al 220.000 vrouwen in India en Gambia mogen 
opleiden. 97% van hen ontwikkelt financieel 
bewustzijn, kunnen beter met geld omgaan. 
84% verhoogt hun spaargeld met 30% of meer. 
Bijna driekwart van de vrouwen slaagt erin haar 
kleinschalige onderneming te laten groeien. En 
meer dan 70% van de vrouwen laat haar stem 
horen en is actief in de lokale gemeenschap.”

Patroon zelf doorbreken
Dave herinnert zich Devamma, een van de 
vrouwen die ze ooit als eerste getraind hebben 
in India; “Ze kwam eind vorig jaar bij ons op 
kantoor haar verhaal vertellen. Aan het eind 

wegvanhier

legde ze 365 Rupees op tafel, zo’n vijf euro. 
‘Zo nu kunnen jullie een vrouw trainen, net 
zoals jullie mij getraind hebben en mijn leven 
veranderd hebben’ waren haar woorden. De 
vrouwen zien stralen tijdens en na de trainingen. 
Het is zo intens. Ze zijn leergierig, dat kun je 
je hier niet voorstellen. Toen ik laatst in Gambia 
was, kwam een vrouw spontaan naar me toe; ‘Dit 
is voor het eerst in mijn leven dat ik me realiseer 
dat ik niet zo arm ben als dat ik altijd dacht. En 
dat ik het zelf kan doorbreken’”. En dat is precies 
waarom Dave zo gemotiveerd is om te doen wat 
hij doet. “Dat wat ik altijd vanzelfsprekend vond, 
geldt niet voor zoveel mensen in de wereld. Ook 
in 2020 bepaalt de plek waar je geboren wordt 
nog altijd hoeveel kansen je hebt. Ik voel me 
bevoorrecht. En wil van daaruit alles wat ik kan, 
doen om ook anderen de kansen te geven die ik 
gekregen heb.”

Gelijke kansen 
Met Buzz Women won Dave en zijn team een 
prijs voor meest innovatieve project van Citi 
Bank in India. Ze zijn nu nog steeds een van de 
belangrijkste sponsoren. Daarnaast hebben ze 
in Nederland veel mensen die hen financieel 
steunen. Zo hebben we een speciaal ‘HighFive’-
programma voor kleine bedrijven en zzp’ers. 
“Voor slechts vijf euro kunnen we al een vrouw 
trainen in India of Gambia”, legt Dave uit (kijk 
voor meer informatie op www.buzzwomen.nl). 
”En binnenkort starten we ook in Georgië”, 
vertelt Dave enthousiast. “Met Buzz Women 
willen we de komende tien jaar tien miljoen 
vrouwen trainen. We willen een van de grootste 
bewegingen worden die klimaatverandering 
tegengaat. Niet door grote verhalen maar door 
praktische actie van vrouwen in hun eigen dorp. 
Om zo ‘groene’ welvaart en welzijn te realiseren. 
Een systeem waarin economie en ecologie in 
harmonie zijn. Een wereld waarin meisjes en 
vrouwen gelijke kansen krijgen.” Dave hanteert 
daarbij graag zijn levensmotto: “When good 
people meet, good things will follow.”

Kilometers vlaai
Zijn ouderlijk huis staat in Stramproy maar in 
het ziekenhuis van Weert zag hij het eerste 
levenslicht. “’Toen was je al een dwarsligger’, 
zei mijn moeder altijd lachend. Stramproy was 
mijn thuis. Het onbezorgde en gemoedelijke. 
Spelen op straat, stoepranden. Gezelligheid. En 
veel vlaai eten. Die stond bij ons vaak op tafel. 
We hebben wel eens proberen uit te rekenen 
hoeveel vlaaien we met elkaar gegeten hebben. 
Als je die achter elkaar zou leggen kom je een 
heel eind de wereld rond”, lacht Dave. “Mijn 
ouders hadden de zadelmakerij van mijn opa 
en oma overgenomen en ‘de Paerdstal’ was een 
winkel in dames- en herenkleding. Als kind sliep 
ik soms onder de rekken met jurken. Klanten 
schrokken als ze ineens zo’n kleine hummel 
zagen liggen.”

Na zijn middelbare school ging Dave Bedrijfs-
kunde en Japankunde studeren in Rotterdam. 
Naar eigen zeggen voelde de havenstad al aan als 
buitenland voor dit ‘Roojer menneke’. Tijdens 
zijn studie vertrok hij naar Canada om meer 
van de wereld te zien. Dave: “Mijn ogen gingen 
echt open daar. Vooral vanwege het contact 
met medestudenten uit de hele wereld. Van 
Barcelona tot Brazilië en Australië tot Zweden. 
Ik vond het fantastisch! Toen ik terugkwam, 
besloot ik mijn afstudeeropdracht in Zuid-Afrika 
te doen. Het was net nadat Nelson Mandela aan 
de macht kwam daar. Fascinerende en spannende 
tijden waarin zoveel op het spel stond.”

‘Better future’ voor iedereen
Na Canada en Zuid-Afrika wilde Dave een bedrijf 
opzetten in Zuid-Afrika maar dat mislukte 
uiteindelijk. Terug in Nederland ging hij in 1997 
aan de slag als consultant voor bedrijven. In 
2001 toog hij, met een koffer vol kinderkleding 
vanuit de winkels van zijn ouders, op last-
minute-vakantie naar Gambia. Die reis bleek 
‘life-changing’ vertelt Dave; “Tijdens die reis 
ontmoette ik mensen die zoveel passie en talent 
hadden in de meest armoedige omstandigheden 
die ik ooit gezien had. Die ontmoeting heeft 
mijn leven veranderd, deed mij beseffen 

dat het leven dat ik mag leiden verre van 
vanzelfsprekend is. Ik trof mensen met meer 
talent en ambitie dan ik had en die geen kansen 
hadden die te ontplooien. Na die reis heb ik 
mijn baan in Nederland opgezegd en ben de 
sociale onderneming Better Future begonnen; 
ik organiseerde ontwikkelingsprogramma’s in 
heel veel Afrikaanse en Aziatische landen. Het 
idee was om mensen daar de kans te geven zich 
te ontwikkelen als mens en als ondernemer. 
Uiteindelijk hebben we in meer dan vijftig 
landen mogen werken”, vertelt Dave trots.

School op wielen
Tijdens een van zijn trainingen in een Gambiaans 
dorp ontdekte Dave dat veel mensen uit het 
dorp nieuwsgierig waren en kwamen kijken naar 
wat ze aan het doen waren. Dave: “Ze waren 
zo leergierig dat in de pauze als het ware een 
nieuwe training ontstond. Ik dacht toen; ‘hoe 
kunnen we de mensen bereiken die buiten 
de poort staan en geen toegang tot educatie 
hebben?’ Een school opzetten was geen optie: 
vooral voor vrouwen te ver weg; ze konden hun 
gezin niet in de steek laten. Toen ontstond het 
idee om een school op wielen op te zetten. 
’Als zij niet naar school kunnen, dan brengen 
wij de school wel naar hen’, was mijn simpele 
gedachte. Zo is Buzz Women ontstaan en 
opgericht in 2012 in India.”

Zelf zag hij school als een noodzakelijk tijdverdrijf tussen het voet-
ballen en tennissen door. Een ontmoeting in Gambia opende zijn 
ogen. “Het deed me beseffen dat het leven dat ik mag leiden verre 
van vanzelfsprekend is. Ook in 2020 bepaalt de plek waar je geboren 
wordt nog altijd hoeveel kansen je hebt”, vertelt Dave Jongeneelen 
(47). Met zijn bedrijf Buzz Women, een school op wielen, biedt hij 
vrouwen in Gambia en India toegang tot opleidingsmogelijkheden die 
ze nooit gehad hebben.  

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

Niets is vanzelfsprekend
Dave legt uit waarom het programma zich op 
vrouwen richt: “Vrouwen dragen de samenleving. 
Als een vrouw zich ontwikkelt neemt zij haar 
gezin daarin mee. Daar is al veel onderzoek naar 
gedaan. Wij zien de vrouwen als het startpunt 
van positieve ontwikkeling. Daarin nemen zij de 
mannen en kinderen mee. Dat blijkt te werken 
in de praktijk. Daar waar we veel weerstand 
verwacht hadden van mannen, zijn ze vaak trots 
op de groei van hun vrouw.” 

Buzz Women startte in India en ook in Gambia 
werd het project uitgerold omdat Dave hier al 
jarenlang kwam en zijn netwerk had. “En vooral 
omdat het keihard nodig is”, benadrukt Dave. 
“De positie van vrouwen die leven in armoede 
is niet te benijden. Ze kunnen hun school niet 
afmaken, moeten op het land en thuis werken, 
worden vaak jong uitgehuwelijkt en kunnen 
een streep door hun dromen zetten. Ze staan 
ten dienste van anderen en kunnen hun eigen 
talenten niet ontwikkelen. Tenslotte krijgen 
zij ook de rekening van klimaatverandering 
gepresenteerd. Ze kunnen er zelf niets aan 
doen maar hebben te maken met ontbossing, 
waterschaarste, droogte en landbouwgrond die 
steeds slechter wordt.” 
Dave legt verder uit dat in landen als Gambia 
en India niets vanzelfsprekend is; “Of het nu 

 Dave Jongeneelen:     Dave Jongeneelen:    
‘Klein durven ‘Klein durven 
 beginnen, maar  beginnen, maar 
  groot dromen’  groot dromen’

Vrouwen in India volgen les in een tent

‘Roojer menneke’ 
ontdekt de wereld 

Dave met Uthara 
Narayanan van 
Buzz Women India.

Bus in actie in India

Bus in actie in Gambia

Met Uthara in Gambia
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Wat fijn om weer terug te zijn in 
de zorg, nadat ik enkele jaren 
heb gewerkt in het bedrijfsleven 
als receptioniste. Bij Land van 
Horne ben ik begonnen in de 
huishouding bij mensen thuis. 
In de huishouding heb ik een 
tijdje meegelopen met een 
individuele begeleider en zo ben 
ik uiteindelijk in deze functie 
gerold. 

Iedereen in zijn waarden laten
Ik doe het nu alweer 4 jaar en het 
bevalt mij nog steeds ontzettend 
goed. Ik vind het belangrijk om 
mensen in hun waarde te laten en 
dat neem ik ook mee in mijn werk. 
Mensen met dementie kunnen als 
een blad aan de boom omslaan. 
Het ene moment zijn ze vrolijk, het 
andere moment boos en binnen 
3 woorden kan er weer gelachen 
worden. Mensen die minder 
toegankelijk zijn, probeer ik positief 
te prikkelen en bij te sturen, zonder 
dat ze het gevoel hebben dat ze 
minder goed zijn.

Waardering en erkenning
In mijn vak maakt het mij gelukkig 
als mensen mij herkennen en 
erkennen. Ze laten door kleine 
dingen zien dat ze mijn bezoek 
waarderen. Een glimlach op hun 
gezicht, de twinkeling in hun ogen 
of gewoon een ‘dankjewel’. Een 
tijdje geleden was ik een eitje aan 
het bakken voor een cliënt en hij 
zei: ‘Ik moet mijn dochter vragen of 
ze je ook goed betaalt’. Daar moet ik 
dan toch wel om lachen. 

Probeer het ook!
Diegenen die de stap naar de zorg 
willen maken, maar nog twijfelen, 
zou ik willen adviseren om het eens 
te proberen, want ze zeggen wel 
eens ‘onbekend maakt onbemind’. 
Durf je deze stap niet in een keer 
te maken, begin dan eens met 
kleine stappen door bijvoorbeeld 
mee te lopen met een collega of 
vrijwilligerswerk te doen. 

IK ZORG: Dimphy Vanderfeesten

Wat fijn om weer terug te zijn  
in de zorg
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Kies je terras

Wist u dat?

Je terras vormt de overgang van je woning naar je tuin. Het is be-
langrijk dat die overgang geleidelijk aan gebeurt. Een trend is dat het 
terras een verlengde wordt van de vloer en sfeer die je binnen beleeft. 
Negen belangrijke eigenschappen waar je op moet letten bij de keuze 
van je materiaal zijn; plaatsingswijze, vorstbestendigheid, onderhoud, 
krasbestendigheid, prijs, hardheid, porositeit, kleurvastheid en glad-
heid. Een tegel die op alle eigenschappen goed scoort, bestaat niet. 
Simpelweg omdat sommige zaken elkaars tegengestelde zijn. Bijvoor-
beeld; een gladde tegel is gemakkelijker in onderhoud maar is ook 
gevaarlijk om op uit te schuiven en zal gevoeliger zijn voor krassen. 
Kies daarom een tegel of klinker die goed scoort op de eigenschappen 
die voor jou het meest van belang zijn.

 

De zomers worden steeds warmer. Hoe lekker is het dan om af te koelen 
in je eigen zwembad? Zwemmen is supergezond; goed voor lichaam 
en geest. Een privézwembad is echt niet meer alleen weggelegd 
voor de happy few. Voordat je een zwembad gaat aanschaffen moet 
je bepalen aan welke eisen het zwembad moet voldoen. Hoe diep en 
hoe groot moet het zwembad zijn? Welk type zwembad wil je? Maak 
het zwembad zuiniger door gebruik te maken van waterbesparende 
apparaten, warmtepompen, zonne-energie en ledverlichting. Als het 
gaat om onderhoud van het zwembad is het mogelijk verstandig dit te 
laten uitvoeren door het bedrijf dat het zwembad heeft geïnstalleerd. 
Zij maken bij het onderhoud gebruik van de beste technologie voor 
filtratie, desinfectie en sanitaire voorzieningen.

Zwemmen; 
goed voor lijf en leden

- Als er meer groen en bloemen in de tuin te
 vinden zijn dat het dan sfeervoller wordt. 
 Overdaad schaadt niet als het om  
 hoeveelheid groen gaat.
- Dat een goed beplantingsplan met veel groen 
 en bloemen de onkruidgroei tot bijna nul 
 reduceert.
- Geen schoffelwerk meer dus. Dat klinkt goed!
- De truc hierachter is dat als er geen 
 zonlicht op de grond komt het onkruidzaad 
 ook niet meer ontkiemt.
- Bijkomend voordeel is dat er door de bloemen 
 meer bijen en vlinders in de tuin komen 
 foerageren.
- Leg ook eens een schaaltje oud fruit neer 
 op een beschut plekje. Het resultaat zal je 
 verrassen; heel veel vlinders en vogeltjes.
- Dus ook meer vogels en andere dieren.
- Samengevat: Je hebt een sfeervolle tuin vol 
 met bijen, vlinders, vogels en andere 
 dieren die ook bijna geen onderhoud nodig 
 heeft.
Het proberen waard. Veel tuinplezier!

 

 

 

 

 

 

Vernieuwde showtuin met veel GeoCeramica! 
 

 

 

 

 

 

 

Vernieuwde showtuin met veel GeoCeramica! 
 

Wees zuinig 
met leidingwater! 
Tijdens de vorige extreem droge zomers, steeg de vraag naar water 
explosief en zagen we het waterpeil steeds verder dalen. Opgeroepen 
werd om zuinig te zijn met leidingwater. Doordat wij niet sproeiden, 
waren er droge tuinen, sportvelden en akkers.
Binnenkort is het weer zomer! Zo fijn.

Maar wat kunnen we doen als we weer geconfronteerd worden met een 
lange droge periode?

Een bronboring op jouw eigen grond in combinatie met een beregening 
biedt oplossing. Op die manier is er altijd water bij de hand en hoeft 
er geen onnodig hoogwaardig leidingwater gebruikt te worden! 

 

30 jaar ervaring.
Eigenzinnig , maar altijd in overleg met de 

opdrachtgever. 
Telkens anders en verfrissend ! 

buitenaan  
de slag

Voor zwembadplezier hoeft u niet langer 
van huis, tegenwoordig zijn zwembaden 

verkrijgbaar voor elk budget

Briels verzorgt het ontwerp, installatie, 
aanleg en onderhoud van zwembaden in 

alle vormen en maten.

buitenaan  
de slag
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seniorenweetjes

Coronahufters

mensendingen

Je kent ze ongetwijfeld, de coronahufters. 
De lafhartige bedriegers die zich voordoen als zorgmedewerkers en zich 
bij alleenstaande ouderen naar binnen lullen om geld en sieraden buit te 
maken.
De rapper Gers Pardoel, ‘Blijf iedereen knuffelen, liefde stopt het virus’, 
de volkszanger Hazes jr. ‘Blijf feesten en mekaar handen schudden’, en 
die vreselijk arrogante Trump met zijn belachelijke maatregelen, zijn 
onzinnig gebazel en zijn poging om met miljoenen dollars bij een Duits 
laboratorium een coronavaccin te kapen met exclusiviteitsrecht voor de 
Verenigde Staten.
De onwetenden, onverschilligen met maar anderhalve hersencel, die 
het allemaal overdreven vinden, ‘Ach wat, ik voel me goed. Wat zal ik 
anderhalve meter afstand houden.’
Maar ook de asociale hamsterhufters die zich nog steeds laten leiden 
door de AH-reclamekreet ‘Hamsteren!!!’, de schappen plunderen en zich 
er niet voor schamen vakkenvullers te overvallen of op een onbewaakt 
moment in de winkelkar van een ander te graaien. Waar is die idiote run 
op wc-papier eigenlijk op gebaseerd? Is dat een eerste levensbehoefte? 
Krijg je diarree van het coronavirus? Ik krijg in ieder geval de schijt van 
dit soort hufters!
En die Belgen nondedju; komen eerst massaal de grens over om hier 
vertier te zoeken wat in België niet mag, gooien op de terugweg hun 
kofferbak vol wc-rollen, en besluiten dan dat wij niet meer bij hen mogen 
tanken. Levensgevaarlijk, in een auto zitten en aan een pomp staan.
Maar de ergsten zitten misschien wel in de Tweede Kamer. Ze schieten 
daar meedogenloos vanuit de heup. Niet gehinderd door enige kennis 
van zaken bestoken ze Bruno Bruins met valse insinuaties, demagogisch 
gelul en onnozele prietpraat. Allemaal willen ze hun punt maken, scoren 
voor de bühne, terwijl Bruno zijn tijd wel beter kan gebruiken. Kostbare 
tijd wordt verspild aan politieke spelletjes spelende parlementariërs. 
Na een debat van elf uur, zonder lunchpauze, bezwijkt ‘onze’ minister. 
Als er iemand een betrouwbare, deskundige en hardwerkende indruk 
maakte dan was het wel Bruno Bruins. Aan zijn inzet zouden al die 
volksvertegenwoordigers een puntje kunnen zuigen. Wekenlang was hij 
dag en nacht in de weer, in overleg met deskundigen in de zorgsector 
en collegaministers in binnen- en buitenland, afwegingen makend en 
beslissingen nemend.

We moeten nu samen voorkomen dat hufterigheid zich als een virus gaat 
verspreiden. Laat je niet verleiden om voor de zekerheid toch ook 
maar te gaan hamsteren. Laat dit virus je niet te pakken 
krijgen. De echte hufters zijn onverbeterlijk en 
daar moeten we ons tegen wapenen. In een 
soort van omgekeerde massa- immuniteit 
de hufters een halt toe roepen.
Ik stel voor hier het time-out gebaar 
voor te gaan gebruiken: De horizontaal 
gestrekte hand loodrecht op de 
gestrekte andere hand. Stel je eens de 
vakkenvuller voor die met deze T van 
‘terug’, zwijgend maar zelfverzekerd de 
opdringerige klant op afstand houdt; de 
minister die de aanval van het kamerlid 
beantwoordt met een twintig seconden 
durende doordringende blik om het 
dramatisch effect van dit T-teken nog te 
vergroten! 

’T for victory!’
Ik prijs de dag waarop Hugo de Jonge, 
de opvolger van Bruno Bruins, in debat 
met Wilders, Baudet of een andere 
populistische puntenscoorder zwijgend 
en met minzame blik het T-symbool 
geeft en voorzitter Khadija Arib met 
een hamerslag dit signaal bekrachtigt.

Ton 
Adriaens

Zuiderhuis
Schepenlaan 3
6002 EE WEERT
T (0495) 65 77 86
E rb.weert@zuiderhuis.nl
I zuiderhuis.nl
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Al 100 jaar een 
vertrouwd gezicht 

in uw buurt

MAAIEN ZONDER MOEITE

ACCUGRASMAAIERS
VAN STIHL

Nieuw
IN ONZE SHOWROOM

INTRAK BV
Roermondseweg 85
6004 AR  Weert
0495 535 612
www.intrak.nl

Door Ton Adriaens
De voormalige concertzaal van het Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (Rick) in het Muntcomplex geniet landelijke bekendheid vanwege de bijzondere 
akoestiek. Meerdere partijen hebben eind 2019 een bod gedaan op de bovenverdieping van het Muntcomplex. Omdat er nog te weinig garanties voor een juiste 
invulling zijn geboden, is het nog niet tot verkoop gekomen.
Half januari liet het college van B&W weten dat deze muziekruimte niet in te passen was in de verbouwingsplannen. Handhaving van de concertzaal zou te veel 
problemen opleveren zowel qua verbouwing alsook in het gebruik en het beheer van het gebouw. 
Tijdens diverse fractievergaderingen bleek echter dat een raadsmeerderheid zich toch nog niet wilde neerleggen bij de verdwijning van deze unieke zaal. Ook 
werd er op internet een petitie gestart en ontving de gemeente meer dan 26 brieven van diverse verenigingen en sympathisanten voor het behoud van deze 
unieke accommodatie.
Na een rondleiding met raadsleden ging wethouder Wendy van Eijk 18 februari jl. overstag en gaf aan de concertruimte alsnog te willen behouden. Nu komt het 
dus aan op bereikbaarheid, beheersing geluidsoverlast, brandveiligheid en levensvatbaarheid door een juiste programmering in combinatie met de realisatie 
van vijftien sociale huurwoningen in het complex.  Een uitdagende klus!

watzoujijdoenmet

Na bijna drie jaar overleg met de gemeente deed 
ik eind 2019 een bod op de als aparte kavel be-
noemde concertzaal. Op 8 januari 2020 liet de ge-
meente Weert mij weten dat mijn bod te weinig 
aanknopingspunten bood om in overleg te treden 
en om die reden was afgewezen. Ik was uitermate 
teleurgesteld want ik was ervan overtuigd dat ik 
mijn huiswerk goed gedaan had. 

Na een nachtje slapen besloot ik de handdoek nog 
niet in de ring te gooien. Per slot van rekening strijd 
ik voor het behoud van een unieke zaal voor de ge-
meenschap van Weert en niet voor mezelf. Voor 
mezelf kan ik met het geld dat ik wil investeren wel 
leukere dingen verzinnen. 
Een warme golf van steunbetuigingen volgde van-
uit de gemeenschap wat me nog eens extra moti-
veerde. 
Ik schreef alle fractievoorzitters aan en op 3 en 
17 februari ll. heb ik bij alle fracties mijn verhaal 
mogen vertellen. Tot mijn grote verrassing kreeg 
ik al op 18 februari een telefoontje van wethou-
der Wendy van Eijk. Zij vertelde mij dat mij een 
mogelijkheid wordt geboden om de concertzaal te 
behouden. Een moedig besluit van haar waarover 
ik mijn grote waardering en intense vreugde heb 
uitgesproken.

De race is nog niet gelopen maar ik ga er alles aan 
doen om met een projectontwikkelaar tot een op-
lossing te komen. Zodanig dat er iets prachtigs voor 
Weert maar ook voor de provincie en ver daarbui-
ten blijft behouden.

Voor mij is de concertzaal in de Beekstraat een 
plaats waar jong talent de kans krijgt om zich te 
ontwikkelen. Om in een fantastische akoestiek, 
podiumervaring op te doen. Dat geldt niet alleen 
voor de slagwerker, die nu docent aan het con-
servatorium van Amsterdam is, en met zijn slag-
werkensemble de hele wereld rondreist. Of voor 
de violiste die met haar strijkkwartet, in talloze 
zalen in Europa speelt en onlangs nog op tv was. 
Of voor de zangeres die in diverse opera’s is te 
bewonderen.  Maar het geldt ook voor de jonge 
kinderen die meedoen aan het pianofestival van 
RICK, of tijdens een voorspeelavond voorzichtig 
hun eerste liedjes ten gehore brengen. 

De zaal is akoestisch vooral geschikt voor kamer-
muziek en koorzang, maar ook een singer-song-
writer komt er goed tot zijn recht.  Als dirigente 
van verschillende jeugd- en vrouwenkoren, die 
nationale en internationale bekendheid hebben, 
heb ik al vaker een optreden mogen geven in deze 
concertzaal. Helaas hebben we de afgelopen jaren 
minder concerten kunnen geven omdat de overige 
concertlocaties voor koren, of te groot, of te klein, 
of akoestisch ongeschikt, of vaak te duur zijn. 
Veel Limburgse koren zijn op zoek naar geschikte 
concertlocaties, en Weert heeft het zomaar in 
haar midden. Eeuwig zonde als dit verloren zou 
gaan. Ik hoop dat de gemeente een wijs besluit 
neemt zodat de koren, kamermuziekgezelschap-
pen, singer-songwriters en kleinkunstenaars uit de 
hele regio, én alle Weerter talenten een akoes-
tisch podium behouden om op te treden.

Als geboren Limburger zijn mij de grotere plaatsen 
van onze provincie welbekend. Ik heb ze allemaal 
meerdere malen bezocht en me telkenmale ver-
wonderd over de schoonheid en gastvrijheid ervan. 
Natuurlijk kende ik alle theaters, althans dat dacht 
ik. Toen mijn vroegere rechterhand Marja Lacroix - 
hoofd communicatie & marketing van Munttheater 
Weert- me vroeg om te helpen met het program-
meren van de kamermuziekserie, leek me dat een 
mooie uitdaging gezien mijn kennis van en interesse 
in klassieke muziek. Deze concerten bleken plaats 
te vinden in de concertzaal van het Rick. Toen ik 
daar voor het eerst kwam viel mijn mond open van 
verbazing. Dat gebeurde daarna nog vele keren als 
er concerten waren: wat een bijzondere concert-
zaal, wat een akoestiek en wat een intieme ruimte. 
Vele musici, bekende en onbekende, iedereen was 
het erover eens: dit is een ongelooflijk mooie schit-
terende concertzaal. Uniek in Limburg, deze Parel 
van Weert. 
Verbijsterd was ik dan ook toen ik van de plan-
nen van B & W Weert hoorde om deze parel af te 
breken. Gelukkig dat -dankzij een particuliere in-
vesteerder, protesten, handtekeningenacties en 
gesprekken met raadsleden en fracties- de verant-
woordelijke wethouder op het voorstel is terugge-
komen. Voortschrijdend inzicht: hulde! Nu nog de 
daadwerkelijke realisatie.
Deze zaal biedt mogelijkheden te over aan uitvoe-
renden en publiek: kamermuziek, koren, toneel, 
repetities, tentoonstellingen, workshops, proefspe-
len en cd-opnamen. De mooist klinkende concert-
zaal, de Parel van Weert, moet behouden blijven!

Louk Reintjens (73), 
muziekliefhebber

Rita Scheffers (59), 
dirigente van meerdere jeugd- en vrouwenkoren

Gert Geluk (65), adviseur programmering en 
presentator kamermuziek Munttheater Weert

watwatzouzoujijjijdoendoenmetmet
Unieke concertzaal in de Munt?Unieke concertzaal in de Munt?



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

Namens EP:Tummers bedankt voor hetNamens EP:Tummers bedankt voor het
SUPER werk dat jullie verrichten!SUPER werk dat jullie verrichten!
Corona maatregelen EP:Tummers

Voorlopig zijn al onze winkels nog gewoon geopend en gaan de leveringen gewoon door. We hebben als bedrijf strikte 
maatregelen genomen tegen het coronavirus. Wij vragen u om als u naar onze winkel komt zich te houden aan ons deurbeleid.

Tummers

Leveringen gaan gewoon door! Binnen 24 uur geleverd!
We begrijpen dat u in deze periode niet wilt wachten op uw producten. We hebben daarom onze 

levercapaciteit verruimd zodat we de producten snel bij u kunnen leveren en installeren. Vaak 

binnen 24 uur! Indien gewenst kunnen wij uw producten contactloos leveren. Dit houdt in dat onze 

bezorger het bestelde product bij u voor de deur zet, aanbelt en op een ruime afstand wacht totdat 

u het pakket in ontvangst heeft genomen. Ook kunnen wij uw apparaat installeren. Uiteraard doen 

we dat op een veilige manier. Kortom, wij blijven u ontzorgen!

ALTIJD
DE BESTE
SERVICE

Beste consument, 
Wegens het coronavirus in Nederland houden wij, en 

verzoeken ook u, de volgende maatregelen in acht te nemen:

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Houd minimaal 1,5 meter afstand voor uw en onze bescherming.
Respecteer de afbakingen die we met lint hebben aangebracht.

Schud geen handen meer 
maar knik als begroeting

Betaal zoveel mogelijk 
met uw pinpas

Hoest en nies in 
uw elleboog

Indien u verkouden en/of ziek 
bent bezoek onze winkel dan 

niet, maar bel of mail ons

DEURBELEIDDEURBELEID

Tummers

Vorm geen groepjes,
kom bij voorkeur alleen

Wanneer dit beleid niet wordt
nageleefd zullen wij optreden
Wanneer dit beleid niet wordt

Houd minimaal 1,5 meter afstand voor uw en onze bescherming.
Respecteer de afbakingen die we met lint hebben aangebracht.

Hou vol en blijf gezond


