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OPEN 
13.00 - 17.00 UUR

Hoekbank Horta in stof 2995.-

Bank Tygo 3,5 zits in leder 2675.-

Onze nieuwe collectie 
bestaat uit veel meubelen 
met 1001 mogelijkheden 
in kleuren, uitvoeringen 
en maten. Zo creëert u uw 
eigen, unieke meubel op 
maat. Als u daar ons totaal-
advies bij optelt ervaart u 
dat onze collectie méér is 
dan alleen mooi wonen.

*  Vraag naar de voorwaarden in de winkel. 
 Actie geldig van 26-12 t/m 31-12-2017. 
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KARPET*

BIJ AANKOOP 
VAN UW 

ZITMEUBEL

Gratis* 
All in House 
service op uw 
zitmeubel.

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
Actie geldig van 26-12 t/m 30-12-2018

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

Fauteuil
van 899,-

voor 699,-

Bank
van 1545,-

voor 1199,-

Maak jouw bed compleet met de Q-matrassen van Eastborn. Elke matras uit de Q-6000 serie is uitgerust met een 7-zone Interactive Advanced Pocket interieur. Door het gebruik van 
elektrothermisch nageharde pocketveren, geplaatst in een gezoneerd hoog-laagpatroon, geven de matrassen een op het lichaam afgestemd ligcomfort.

zondag 1 maart
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13.00 -17.00 u.

Weert Magazine verschijnt elke maand in de gemeenten Weert en 
Nederweert in een oplage van 31.000 exemplaren. 
Lees het magazine ook op www.weertmagazine.com.
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Weert Magazine valt iedere maand bij ruim 31.000 huishoudens in 
de bus. Daarnaast is Weert Magazine ook digitaal te lezen. Op onze 
website www.weertmagazine.com is niet alleen de laatste editie te 
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“Anno 2020 is het alweer 14 jaar geleden dat een kennis mij attendeerde 
op de functie als overledeneverzorger. Zij was zelf werkzaam als verzorg-
ster en was heel enthousiast. Ik trok de stoute schoenen aan en stuurde 
een open sollicitatie. Drie maanden mocht ik komen ‘proefdraaien’, de rest 
is geschiedenis. 

Het mooiste aan dit vak vind ik de dankbaarheid die ik vaak ondervind. 
Op één van de meest intieme momenten in iemands leven stap ik binnen. 
Meestal onbekend, maar vaak al snel vertrouwd. Telkens weer probeer 
ik er samen met de nabestaanden, ondanks de situatie, het beste van te 
maken. Iedere verzorging of opbaring is weer anders: waar de één over-
mand wordt door verdriet, staat de ander er relatief nuchter in. En ja, ook 
ik pink wel eens een traantje weg. Ik ben ook maar gewoon een mens.”

“Ook ik pink af en toe wel 
eens een traantje weg.”

“Je kunt dit werk niet doen als je er geen hart voor hebt. Dan houd je 
het simpelweg niet vol. Het emotionele aspect kan zwaar wegen, maar 
zeker ook de werktijden. Wij zijn vaak op de meest onmogelijke tijden 
onderweg; de dood laat zich nou eenmaal niet sturen. Natuurlijk zucht ik 
ook wel eens als alweer de telefoon gaat midden in de nacht, maar als je 
dan eenmaal op de plek van bestemming bent, dan weet je weer waar je 
het voor doet. 

Met de komst van het crematorium in 2015 heb ik er een functie als 
gastvrouw bijgekregen. Hier ben ik dan wel minder intensief betrokken bij 
de overledene en de nabestaanden, maar door mijn functie in de uitvaart-
branche weet ik als geen ander hoe belangrijk het is om waardig afscheid 
te kunnen nemen. En dat laatste stukje vindt plaats in het crematorium: 
de plek waar ik ook weer mijn steentje kan bijdragen.” 

Wies Verhaegh - Smeets
Verzorgster | Gastvrouw

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

60   70   80
Pop Songs Concert

In De Bombardon Heythuysen

Zing je wel eens mee met “Help” van de Beatles als je onder de douche staat 
of een klusje doet? Of heb je goede herinneringen aan “A Whiter Shade of Pale” 
van Procol Harum.

Wij hebben een programma gemaakt van deze en andere prachtige popsongs 
uit de jaren 60 ,70 en 80, met koor en band.

Op zondag 14 juni 2020  is de uitvoering in De Bombardon te Heythuysen.

Wij dagen je uit om te komen meezingen.

Heb je tijd op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur om te komen meezingen?  
Je mag zo binnenlopen op een van onze repetities in maart.

Kun je geen noot lezen of heb je nog nooit in een koor gezongen 
Geen probleem! Je wordt begeleid door een buddy van het koor.
Aanmelden is niet noodzakelijk. 

Meer informatie voor echte mannen: 
www.leudalzangers.nl of secretariaat@leudalzangers.nl

Paasbrunch 12 en 13 april 

Stationsplein 1 Weert
0495- 542640   info@antjevandestatie.eu 

Net iets anders, geen standaard buffet maar een 
route langs diverse culinaire statie’s waar u keuzes 

kunt maken uit diverse overheerlijke lekkernijen. 
Voor lekker gebakken eitjes, omelet of pancakes 

kunt u terecht bij onze kookbrigade. En natuurlijk 
ontbreekt het glaasje prosecco niet.                                           

Tijdstip: vanaf 12.00 tot 16.00 uur                  
            Kosten: €  27,50 p/p , kinderen t/m 12 jaar € 12,50 

kinderen t/m 4 jaar gratis

Geïnteresseerd? 
boek dan snel 

een tafeltje! 



  Kennis delen Kennis delen 
met mensen die met mensen die 
het minder hebbenhet minder hebben

Jan Kin deed vrijwilligerswerk Jan Kin deed vrijwilligerswerk 
    in ontwikkelingslanden    in ontwikkelingslanden

“Sommige mensen zeggen: ‘Ach je bent toch 
gek, je gaat toch niet in die armoede zitten? 
Het is toch alleen maar ellende daar!’ Nou, naar 
mijn mening is daar niet alleen maar ellende. 
Mensen in ontwikkelingslanden leven makkelij-
ker dan wij. Ze maken zich niet zo druk. Wij 
moeten van alles: sporten, op vakantie gaan, 
studeren. In die landen draait het daar niet om, 
als ze maar kunnen rondkomen.” 

PUM
Jan Kin vond het vroeger altijd wel leuk om op 
vakantie te gaan, naar Spanje of Italië. Maar op 
reis naar een ontwikkelingsland, daar had hij 
vijftien jaar geleden nog niet over nagedacht. 
“Nadat ik gepensioneerd was, ging ik regelmatig 
met een man of tien een eindje fietsen. Op een 
gegeven moment zei iemand: ‘Ik kom de eerste 
drie weken niet, want ik moet naar Oezbekistan 
voor PUM (Programma Uitzending Managers)’.” 
Dit riep vragen op bij Jan en eenmaal thuis 
kroop hij achter zijn computer om op te zoeken 
waar zijn vriend het over had. 

'PUM Netherlands senior experts' is een vrijwil-
ligersorganisatie die zich richt op de ontwikke-
ling van bedrijven in ontwikkelingslanden. Twee 
weken worden senioren op uitzending gestuurd 
naar een willekeurig ontwikkelingsland om be-
drijven te adviseren. Het werk sprak Jan aan. 
“Ik werkte altijd als bedrijfsleider in de metaal-
industrie. Het leek me interessant de dingen die 
ik geleerd heb te delen met mensen die in ont-
wikkelingslanden in dezelfde sector werken.” 

Turkije
Jan stuurde zijn cv en werd aangenomen. Het 
eerste land waar hij naartoe ging was Turkije. 
Jan kwam terecht bij een bedrijf dat grote 
staalproducten maakte. “De baas was een nieu-
we fabriek aan het bouwen en wilde onder meer 
advies over eventuele nieuwe machines.” Jan 
werkte vijf dagen in de week. “De overige dagen 
nam de baas me mee op pad, zodat ik meer zag 
van de omgeving.” 

De uitzending naar Turkije smaakte naar meer. 
Jan wilde dit soort reizen vaker maken. En dit 
gebeurde. Hij bezocht landen als Kenia, Sri 
Lanka, Ecuador, Algerije en Noord-Macedonië. 
Sommige één keer, andere meerdere keren. Tel-
kens kwam hij terecht in een ander bedrijf. “Dit 
maakte het werk uitdagend en afwisselend. Ook 
al ging ik naar een land waar ik al geweest was.” 

Ghana
Ghana, een land waar Jan acht keer heen ging, 
maakte de meeste indruk. Dit kwam vooral door 
de grote armoede die hij zag. “Tijdens de eer-
ste uitzending in 2009 kwam ik terecht in een 
staalbedrijf waar mensen werkten op hun slip-
pers. Dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Dit 
legde ik uit. Hun reactie? We kunnen geen dich-
te schoenen betalen.” Een andere herinnering 
schiet Jan ineens te binnen: “Af en toe staan er 
jongetjes van elf of twaalf jaar op de werkvloer. 
Die kunnen niet naar school, omdat hun ouders 
het niet kunnen betalen.” 

Wat dit met Jan doet? “Het is heftig te zien hoe 
groot de armoede in zo’n land is. Je realiseert 

je hoe goed wij het hier in Nederland hebben.” 
Toch kan Jan de impact ervan goed achter zich 
laten wanneer hij teruggaat naar huis. “Het 
geeft me juist nog meer energie deze mensen 
te helpen.”

Leeftijd
Helaas mag Jan niet meer op uitzending gaan; 
hij is te oud. “Men denkt dat je na je 72e niet 
meer op de hoogte bent van de laatste techni-
sche vernieuwingen. Dat vind ik jammer. Ik zou 
nog best wel op reis willen gaan.” Even blijft 
hij stil. “Misschien ga ik nog wel een keer terug 
naar Ghana. Zeg nooit nooit.” Wat in ieder ge-
val zeker is, is dat niemand Jans herinneringen 
meer wegneemt. 

Vanwege zijn leeftijd moest 
hij er pakweg vijf jaar geleden 
mee stoppen. Jan Kin (76) uit 
Stramproy reisde tussen 2007 
en 2014 achttien keer naar 
verschillende ontwikkelingslanden 
om daar te werken. “Het leek 
me interessant de dingen die ik 
geleerd heb in de metaalindustrie 
te delen met mensen die in 
ontwikkelingslanden in dezelfde 
sector werken.” 

5

talent

Door Laura Mennen

De nieuwste techniek op het gebied van CRYO 
behandelingen. Een veilige en effectieve manier van vet 
verliezen op plaatsen waar sport en dieet niet helpen.

Cryolipolyse staat ook wel bekend als vet bevriezen. 
Het is een nieuwe methode om effectief plaatselijk vetcellen 
af te breken door ze bloot te stellen aan koeling. 

Tijdens een cryolipolysebehandeling wordt door middel van 
gecontroleerde koeling ongewenst vet op niet-invasieve 
wijze afgebroken waardoor een verbetering van de 
lichaamscontouren optreedt.

FIGUURCORRECTIE DOOR DEFINITIEVE VETVERWIJDERING
Met CRYO4 behandel je tot vier zones in slechts één uur. 
Wij hebben namelijk de beschikking over diverse pads in 
verschillende maten waarmee we vrijwel alle delen van 
het lichaam kunnen behandelen. De bekende love handles, 
buikvet, vet op de armen, dijen en heupen kunnen nu veilig en 
pijnloos verminderen d.m.v. het vet te onderkoelen.

Het is ook mogelijk om een duo behandeling te doen. Je 
kunt dan samen met je partner/vriend(in) de behandeling 
tegelijkertijd ondergaan. Gezellig en besparend want dit 
kunnen we voor een leuke prijs aanbieden.

HOE WERKT HET
De werking is gebaseerd op een natuurlijk proces. Door het 
toepassen van een nauwkeurige afkoeling van de huid met het 
daaronder gelegen vet, verdwijnt het vet definitief. 
De vetcellen worden middels plaatselijk aangebrachte pads 
gedurende 60 minuten afgekoeld. Dit gebeurt zonder het 
omringende weefsel te beschadigen. Het koelelement aan de 
binnenzijde van de pad maakt direct contact met de huid. 
Door het koelelement stroomt een vloeistof met een constante 
temperatuur van -1 tot 0 °C. Deze vloeistof wordt door een 
ingenieus systeem afgekoeld, gemonitord en gecontroleerd. 

BEHANDELTIJD EN RESULTAAT
De behandeltijd is 60 minuten. Het aantal behandelingen is 
afhankelijk van de dikte van de vetlaag. Gemiddeld zijn er 
3 tot 6 behandelingen nodig met de CRYO4 waarna vet in de 
behandelde zone definitief is verwijderd. De behandelingen 
vinden plaats met een tussenpose van minimaal 3 weken 
tot 6 weken.  Na de behandeling kunt u gewoon weer verder 
met uw dagelijkse bezigheden. Het uiteindelijke effect is pas 
na enkele weken optimaal zichtbaar. 

(De combinatie met voldoende lichaamsbeweging en een 
gezonde voeding geeft het beste resultaat. Een blijvend 
resultaat wordt behaald indien men ook de levensstijl 
aanpast.) 

CRYO4 
Cryolipolyse van AviFit

AviFit
Stadhuispassage 2 - Weert 

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

Stichting Land van Horne

“Werken in de zorg is er bij ons team met de paplepel ingegoten. We gingen 
al van kleins af aan op bezoek of hielpen mee in het bejaardenhuis. Zes jaar 
geleden zijn wij als team begonnen op een PG woongroep waar wij nog 
steeds van elke dag een feestje maken. Op deze woongroep verblijven acht 
mensen met dementie. Wij kennen deze acht cliënten goed en we weten 
dan ook hoe elke persoon de dag wil starten. Bij de ene cliënt ga je op bed 
zitten en begint de dag met een praatje en bij de andere zet je eerst de 
muziek aan zodat hij of zij rustig wakker kan worden.”



Vrijwillige chauffeurs gevraagd
Brengt u onze Huntingtoncliënten veilig 

naar de dagbehandeling in Weert?

Zat u vroeger veel op de baan? Reed 
u net zo goed als Max Verstappen? 
Wij hebben voor u een nieuwe 
bestemming! 
Als vrijwilliger haalt u mensen met 
de ziekte van Huntington thuis op, 
in Brabant of Limburg, en brengt 
u hen veilig naar het Zorgplein in 
Weert. Niet met gierende banden 
of slippend door de bocht, maar 

dienstverlenend en vooral veilig 
en met respect voor deze groep 
mensen met een progressieve 
hersenaandoening. U beschikt over 
een eigen auto en ontvangt € 0,35 
kilometervergoeding.
Tijd over en écht iets betekenen 
voor anderen? Aarzel niet en bel ons!
Zij en wij zijn u zeer dankbaar.



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

Meer uitdaging?
 Kijk op werkenbij.landvanhorne.nl

of bel HRM via 088 987 88 88.
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Medew. Huishouding Thuiszorg Helpende (plus)

 Lees het bijzondere verhaal van het Team PG 
elders in deze editie van Weert Magazine

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

IK ZORG: Team PG, St. Joseph
“Al van kleins af aan op bezoek in het bejaardenhuis.”

Verzorgende-IG Wijkverpleegkundige
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Weert gaat aan de slag met biodiversiteit. 
Stadsecoloog Renata Bruinsma en 
wethouder Geert Gabriëls hebben op 
13 februari de ‘Weerter 2020 Challenge: 
Tijd voor Biodiversiteit!’ gelanceerd. 
Wethouder Geert Gabriëls: “Dit is het 
begin van een zoektocht waarin we onszelf 
en elkaar uitdagen om de biodiversiteit in 
en om de stad te herstellen. Ja, we zijn een 
groene regio, maar de biodiversiteit holt 
razendsnel achteruit. Met de wereldwijd 
verslechterende klimaatontwikkelingen 
is een sterke natuur die ons voedt en in 
leven houdt niet meer vanzelfsprekend. 
Daar maken we ons - ook in Weert - 
zorgen over. Gelukkig kunnen we er 
samen iets aan doen!”. 

In de natuur werkt alles met elkaar samen. 
De bacteriën en mineralen in de grond 
voeden de wortels van de moestuin. De 
koolmees eet de processierups. Bomen 
zuiveren onze lucht. De vleermuis 
voorkomt een muggenplaag en kippen 
eten de slakken in de fruitboomgaard. 
Omdat zo alles met elkaar samenhangt, 
is biologische diversiteit belangrijk. 

Aan de slag met biodiversiteit
Met de ‘Weerter 2020 Challenge: Tijd 
voor biodiversiteit!’ gaan we samen met 
inwoners, scholen en bedrijven aan de 
slag om Weert futureproof te maken. De 
gemeente heeft afgelopen jaar al veel 
ondernomen, zoals het aanleggen van 
bloemperken en Tiny Forests bij scholen, 
het uitdelen van Tuiny Forest-pakketten, 
subsidie op de opvang van regenwater 
en het plaatsen van nestkasten voor vo-
gels, in samenwerking met IVN Weert. 
Maar dat is niet genoeg. Biodiversiteit 
is van ons allemaal. Door samen te 
werken kunnen we het verschil maken. 
Alle kleine en grote initiatieven bij 
elkaar opgeteld hebben een groot effect. 

Eén vlinderstruik maakt misschien niet 
zoveel uit, maar als alle 50.000 inwon-
ers van Weert in hun tuin of balkon iets 
groens doen, maakt dat wel degelijk een 
groot verschil.

Maak het verschil
Er zijn allerlei oplossingen die verras-
send eenvoudig zijn en direct effect heb-
ben. En dat willen we in deze challenge 
laten zien. Eet voedsel dat lokaal groeit, 
pak vaker de fiets, geef vogels in de tuin 
of op het balkon een huisje, eet minder 
vlees, vervang een paar tegels in de tuin 
door groen, plant een inheemse struik, 
bewonder de schoonheid van de natuur, 
recycle kleding, gebruik minder plastic 
en help elkaar. Er zijn heel veel leuke 
kansen en initiatieven waar u zich bij 
kan aansluiten.

Weerter 2020 Challenge: Tijd voor Biodiversiteit!

Deel en doe mee aan de 
Weerter 2020 Challenge: Tijd 
voor Biodiversiteit! We delen 

allerlei ideeën en slimmigheidjes 
op Facebook (@heerlijkweert), 
Instagram (@heerlijkweert) en 

www.heerlijkweert.nl.
 

Kom in actie tegen zwerfafval op Landelijke OpschoondagKom in actie tegen zwerfafval op Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 21 maart is de 18e editie 
van de ‘Landelijke Opschoondag’. 
Tienduizenden Nederlanders steken 
dan de handen uit de mouwen voor een 
schone buurt. Dit doen ze door op 21 
maart én in de week hiervoor zwerfafval 
op te ruimen. De gemeente Weert 
roept inwoners, verenigingen, scholen 
en andere organisaties op om zelf een 
schoonmaakactie te starten en wil hen 
daarbij helpen. Mensen die een actie 
willen starten, kunnen zich melden bij 
de gemeente Weert om hulpmiddelen te 
lenen. Ook zorgt de gemeente voor de 
afvoer van het ingezamelde afval.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Ge-
durende het jaar zien we steeds meer 

scholen en groepen inwoners in actie 
komen tegen zwerfafval. Laten we op 
21 maart en in de week daarvoor de 
krachten bundelen om in heel Weert te 
zorgen voor een schone leefomgeving. 
Zo maken én houden we Weert samen 
schoon.”

Hulpmiddelen beschikbaar
Om enthousiaste inwoners, vereni-
gingen, scholen en andere organisaties 
te helpen met hun acties, stelt de 
gemeente Weert hulpmiddelen 
beschikbaar. Er kunnen afvalknijpers, 
hesjes, afvalzakken en handschoenen 
worden geleend. Ook zorgt de 
gemeente ervoor dat het ingezamelde 
afval netjes wordt afgevoerd. 

Kom in actie!
Wilt u meedoen aan de Landelijke Op-
schoondag op zaterdag 21 maart of in 
de week hiervoor? Bijvoorbeeld door 
met de buren de buurt op te ruimen? 
Meld de actie dan aan bij de gemeente 
Weert. 
Dit kan via zwerfafval@weert.nl. 
De gemeente neemt dan contact met 
u op om te kijken hoe we kunnen 
helpen.

Ook op een ander moment
Lukt het niet om op 21 maart of in de 
week hiervoor in actie te komen? De 
gemeente ondersteunt acties gedurende 
het hele jaar. Ook dan kunt u zich 
melden via zwerfafval@weert.nl. 

derdag van de maand geopend van 16.00 
tot 18.00 uur. Het Energieloket is in de 
Buurtwinkel van Wonen Limburg, aan de 
Wilhelminasingel 175-a in Weert. 

Energieverkenners        
Meer hulp nodig? In april start Warm 
Wonen in Weert met een grote campagne, 
waarbij onder andere Energieverkenners 
samen met u kijken naar energielekken 
en kleine maatregelen die direct energie 
en geld besparen. Deze Energieverken-
ners kunnen een groot aantal huizen in 
Weert bezoeken én tips geven doordat 
de gemeente geld heeft gekregen uit de 
Regeling Reductie Energiegebruik. Warm 
Wonen in Weert is gericht op inwoners. 
Het project start op in de wijk Groene-
woud. Andere wijken komen later in de 
campagne aan de beurt. Meer informatie 
hierover volgt binnenkort!

Energie besparen in huis
Op weg naar energieneutraal Weert
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Gemeente Weert helpt inwoners met acties

Haal gratis compost op zaterdag 28 maart
De gemeente Weert organiseert tijdens de Landelijke Compostactie op zaterdag 
28 maart weer het gratis afhalen van compost. Inwoners van de gemeente Weert 
kunnen dan gratis compost ophalen bij de Milieustraat. Deze compost is gemaakt 
van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). Met deze actie willen we u graag bedanken 
voor het scheiden van uw gft-afval! Meer informatie vindt u op www.weert.nl

Op 14 maart om 10.30 uur wordt de weekmarkt feestelijk heropend op de Nieuwe 
Markt, ter hoogte van Hapjes & Sapjes. De vrolijke openingsact wordt gedaan door clown 
Desalles. Vervolgens opent wethouder Tessa Geelen de nieuwe weekmarkt officieel. 
Iedereen is welkom om daarbij aanwezig te zijn. ’s Middags verzorgen de samenwerkende 
marktlieden en BIZ Ondernemers allerlei soorten theatraal entertainment.’

Weekmarkt in een nieuw jasje
Door de nieuwe opstelling van de weekmarkt komt het grootste deel van de kramen op 
de Nieuwe Markt te staan. Ondernemers willen de Markt inzetten als terrassenplein, 
niet voor marktkramen. Op deze manier versterken markt- en binnenstadondernemers 
elkaar. Ook zijn food- en non-foodkramen niet langer gescheiden, maar worden ze juist 
door elkaar opgesteld. Wethouder Tessa Geelen is blij met deze veranderingen: “De tra-
ditionele weekmarkt wordt in een nieuw jasje gestoken. We hopen dat hierdoor de bin-
nenstad van Weert iedere zaterdag in het teken zal staan van een gezellige en levendige 
markt. Zowel voor bezoekers als voor de ondernemers.”
 

Wilt u ook energie besparen in uw 
woning, maar weet u niet waar u kunt 
beginnen? Warm Wonen in Weert helpt u 
hierbij. Het project is een samenwerking 
tussen de gemeente, Wonen Limburg 
en Weert Energie. Het doel is om 
energiebesparende maatregelen te 
nemen in de eigen woonomgeving. Dit 
scheelt in de energiekosten en verhoogt 
het woongenot. Op de website www.
warmwonenweert.nl kunt u informatie 
vinden om snel zelf aan de slag te gaan. 

Gratis advies
Breng eens een bezoek aan het ener-
gieloket. Iedereen kan hier terecht voor 
gratis advies over hoe je energie kunt 
besparen en welke diensten op het ge-
bied van energiebesparing er via Wonen 
Limburg en Weert Energie mogelijk zijn. 
Het energieloket is elke 1ste en 3de don-

Nieuwe opzet 
weekmarkt Weert
De nieuwe opzet voor de weekmarkt in Weert gaat op zaterdag 14 maart in. Met een 
aantal veranderingen wordt ingezet op een aantrekkelijke weekmarkt. Zo krijgt de 
markt onder andere een nieuwe opstelling: de marktlieden staan verspreid over de 
Nieuwe Markt, Meikoel, Van Berlostraat en Langstraat. Dit zorgt voor een logische 
looproute die aansluit bij het centrum. De weekmarkt blijft op hetzelfde moment: op 
zaterdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

Een warmtescan geeft een 
goed beeld van hoe goed 
uw huis geïsoleerd is. 
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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.

De campagne 'Trek aan de bel' startte in oktober 2019 en 
roept mensen op om op tijd hulp te vragen, zodat ze niet in ar-
moede of grotere problemen terecht komen. Inmiddels hebben 
ruim 35 mensen aan de bel getrokken. 

Wat gebeurt er als je contact opneemt?      
In gesprek met Danielle Veenhuizen van het Trek-aan-de-bel-
team. Zij helpt bij het vinden van werk.

Vind je dat Trek aan de bel iets toevoegt?
Ik vind het een mooi initiatief. Het start anoniem en is 
laagdrempelig. Mensen kunnen heel makkelijk een appje 
sturen of bellen. Wij spreken de mensen vervolgens vaak 
binnen een paar dagen.  Het kan heel snel gaan. Mensen 
merken dat er ook direct iets voor hen gedaan wordt. Ik vind 
het echt wel van toegevoegde waarde op de manier die ik 
regulier gewend ben.

Wat is de werkwijze? 
Werk.kom en maatschappelijk  werk voeren de gesprekken samen met de hulpvrager. Iemand hoeft z’n 
verhaal dus maar één keer te vertellen. We luisteren goed en kijken waar behoefte aan is. Ik kijk naar 
werk en Maatschappelijk Werk pakt dan andere zaken op als huisvesting, aanvragen uitkering of andere 
voorzieningen. Maar ook psychosociale hulp binnen huishoudens, want financiële problemen komen 
nooit alleen. Daarna maken we direct vervolgafspraken en zetten we  acties uit. 

Hoe ziet een vervolgactie van jou eruit?
Ik werk bij Werk.kom met 23 collega’s. Iemand wordt ingebracht in dat team. Ik ga met hem of haar zo 
snel mogelijk een CV maken, wat wil deze persoon en waar kunnen we iemand plaatsen. We hebben 
binnen het team veel contacten met bedrijven in de omgeving. We zoeken gericht naar werk dat past. 
Afhankelijk van de vraag en  problematiek van mensen lukt dit snel of niet. Als er dan zicht is op werk en 
het vertrouwen weer groeit, is dat heel mooi om mee te mogen maken.

Ook een betere baan  
door omscholing?

www.trekaandebel.nu

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

Moet ik dit jaar de aangifte 
Inkomstenbelasting 2019 indienen?     

Bij De Vraagwijzer meldt zich een inwoonster van Weert. Zij heeft in 
de loop van 2019 haar studie afgerond en is daarna aan het werk 
gegaan. Ze heeft onlangs het ouderlijk huis verlaten en heeft een ei-
gen appartement gehuurd. Nu vraagt ze zich af wat ze allemaal moet 
regelen bij de belastingdienst.

Wij denken mee
De medewerker van De Vraagwijzer gaat met haar in gesprek. Mevrouw 
heeft in 2019 niet het hele jaar gewerkt. Er wordt haar geadviseerd 
om voor 1 mei aangifte inkomstenbelasting 2019 in te dienen. Het 
invullen van de aangifte kan zij zelf digitaal doen met behulp van de 
DIGID-code. Mocht het invullen van de aangifte niet lukken dan kan ze 
tegen een kleine vergoeding terecht bij het belastingspreekuur van 
Punt Welzijn. Voorwaarde hiervoor is wel dat haar inkomen en vermo-
gen niet te hoog zijn.

Tevens wijst de medewerker haar op de mogelijkheid om huurtoeslag 
en zorgtoeslag aan te vragen. Of ze hiervoor in aanmerking komt hangt 
o.a. af van haar inkomen en de hoogte van de huur.  Mevrouw gaat dit 
zelf thuis proberen te regelen. Mocht dit niet lukken dan kan zij voor 
hulp terecht bij De Vraagwijzer.

Durf te vragen, wij denken mee!
Openingstijden: Ma, di, wo en do: 9:00 - 12:30 u. Wo op afspraak: 
13:30 - 16:00 u., Vr op afspraak: 9:00 - 12:30 u. Wilhelminasingel 101, 
6001 GS Weert, Tel. 14 0495 (werkdagen: 8:30 - 12:30 u.) 
vraagwijzer@weert.nl, www.weert.nl/vraagwijzer

Verward gedrag maar niet acuut? 
Bel het advies- en meldpunt!   
Iedereen komt ze in de omgeving wel eens tegen: mensen met verward gedrag. Verward gedrag kan 
bijvoorbeeld voorkomen bij mensen met dementie of een psychische aandoening. Maar iemand kan 
ook verward raken na belangrijke emotionele gebeurtenissen. 

In veel gevallen zijn de zorgen niet dringend maar is het wel wenselijk om informatie te krijgen, advies 
in te winnen of een melding te doen. Hiervoor is een advies- en meldpunt opgericht.

Dit advies- en meldpunt wordt uitgevoerd door het Algemeen Maatschappelijk Werk en is binnen 
kantoortijden (08.30 tot 17.00 uur) telefonisch bereikbaar op 088 – 656 06 96. Het mailadres is 
meldpuntverwardepersonen@amwml.nl. 

De medewerkers van het advies- en meldpunt geven informatie 
en advies over hulp en zorg voor personen met verward gedrag. 
Naar aanleiding van een melding kunnen zij in afstemming met 
de melder onderzoeken welke vervolgstappen nodig zijn. Daarna 
kunnen zij de juiste hulpverlening inschakelen die de vraag kan 
overnemen, denk hierbij aan de GGZ, thuiszorg of de afdeling Wmo 
van de gemeente. 

Let op: is er direct hulp nodig? 
Bel dan de huisartsenpost of 112. 

SUN Weert    

Begin dit jaar is Stichting Urgente Noden Weert opgericht. SUN Weert 
zet zich in voor inwoners van Weert in acute financiële nood. Zij kan 
een eenmalige financiële bijdrage verstrekken wanneer er geen 
beroep kan worden gedaan op een uitkering of regeling vanuit de 
overheid. Deze aanpak kan persoonlijk leed of (maatschappelijke) 
schade voorkomen. De middelen om een bijdrage te verstrekken 
aan inwoners worden door sponsoring of giften van fondsen 
bijeen gebracht. Ook particulieren kunnen SUN Weert financieel 
ondersteunen.

Ellis Pustjens is coördinator van SUN Weert. Zij neemt de aanvragen in 
behandeling en zorgt ervoor dat deze beoordeeld worden. In urgente 
situaties gebeurt dat binnen 24 uur. Aanvragen kunnen alleen door 
professionele hulp- en dienstverleners gedaan worden.
  
De bijdrage moet het verschil maken tussen verder in de problemen 
komen en weer perspectief zien. Het digitale aanvraagformulier en de 
voorwaarden zijn te vinden op www.sunweert.nl.  

ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079
  WONEN & SLAPEN

w w w.beauhome.nl
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Want bewegen is goed en belangrijk, zeker 
in de buitenlucht en de zon. Mensen met de 
ziekte dementie zijn blij als we komen, maar 
ze zijn soms ongeremd en onvoorspelbaar in 
hun reactie. Dat maakt het erg bijzonder. 
Het is zo mooi om in deze fase iets te kunnen 
betekenen voor hen en hun mantelzorger. 
Ik zou mensen willen stimuleren om te 
overwegen ook ‘maatje’ te worden. Het is 
een zeer zinvolle besteding die niet alleen 
anderen blij maakt maar ook jezelf. Doen!”

actueel

Vrijwilligers
De activiteiten van Dimenzie worden 
ondersteund door vrijwilligers. Daar zijn we in 
Weert nog naar op zoek! Mensen die het leuk 
vinden om een kleine groep deelnemers te 
ondersteunen op de maandag, nodigen we van 
harte uit om te reageren (kjansen@sgl-zorg.nl of 
06-51204576). We gaan graag met u in gesprek!  

Een maatje komt bij de persoon met dementie 
thuis, biedt gezelschap en dient als 'praatpaal' 
voor de mantelzorger. Het gaat vooral om het 
aanwezig zijn, het luisteren en aandacht geven. 
Het maatje kan eventueel ook wat tips geven 
over de dagelijkse gang van zaken. Dit geeft de 
mantelzorger ademruimte om iets voor zichzelf 
te doen en de dagelijkse zorg voor zijn naaste 
tijdelijk los te laten. Een maatje kan, in overleg 
met de mantelzorger, leuke dingen doen met 
degene met dementie. 
Als dementiemaatje krijg je gratis scholing 
aangeboden in de vorm van een cursus waarin 
je veel leert over de verschillende vormen van 
dementie en hoe je omgaat met mensen met 
dementie. Ook wordt er aandacht besteed aan de 
rol van mantelzorgers en de invloed die dementie 
op hun leven kan hebben. Een casemanager 
dementie begeleidt de dementiemaatjes. 

“Het is zo mooi en dankbaar werk dat mij erg 
veel voldoening schenkt.” Aan het woord is 
Annie Boonen, die al jaren dementiemaatje 
is. Annie (72) heeft jaren in de verpleging 
gewerkt waarvan 12 jaar met mensen met 
dementie. “Zorgen zit in je”, vertelt ze. “Ik 
ben jaren met de Zonnebloem met zieken mee 

op reis geweest en de laatste jaren met de 
stichting AlleGoeds die mensen met dementie 
en hun mantelzorger een week vakantie 
aanbiedt. Dat werk verrijkt me en dat vind 
ik ook in het maatjesproject. Punt Welzijn 
en een casemanager dementie brengen jou 
als maatje in contact met de zorgvrager en 
zijn/haar mantelzorger. De bedoeling is dat 
je leuke dingen doet met de persoon. Geen 
verpleegkundige handelingen, alleen maar 
zorgen voor gezelschap en ontspanning. Vaak 
ga ik met ze wandelen. Bij minder goed weer 
gaan we kaarten, Rummikub spelen, een 
praatje maken of liedjes zingen. Hierdoor 
wordt de mantelzorger (vaak de partner) 
ontlast en kan even tijd voor zichzelf nemen. 
De bezoeken die ik afleg gaan in overleg, 
net als de frequentie. Meestal zijn het vaste 
dagdelen, waardoor er duidelijkheid en 
vastigheid is bij de cliënten. Veelal betreft 
het ouderen. 
Meerdere keren per jaar hebben we overleg, 
met Punt Welzijn, de casemanagers dementie 
en de andere maatjes. We luisteren hierbij 
naar elkaars ervaringen en eventuele vragen. 
De ondersteuning is prettig en via opleidingen 
worden nieuwe maatjes getraind en wegwijs 

actueel

gemaakt in dementie. Ook ontvangen we een 
paar keer per jaar een bedankje.  Door mijn 
werk in de zorg heb ik ervaring in het omgaan 
met mensen met dementie. Er zijn meerdere 
vormen en stadia die kunnen zorgen voor 
andere reacties en houding. Mantelzorgers 
staan erg dichtbij (meestal de partner, 
kinderen of buren) en hebben naast de zorg- 
en huishoudelijke taken ook emotioneel nogal 
wat te verwerken. Doordat wij een band met 
de mantelzorgers opbouwen, kunnen zij hun 
hart luchten en hun verhalen kwijt”.  

Huisartsen en geriaters schatten in wanneer 
er bij iemand sprake is van beginnende 
dementie. Punt Welzijn kan door professionals 
of mantelzorgers ingeschakeld worden om de 
mantelzorger te ondersteunen. Punt Welzijn 
zoekt een match en houdt het traject in de 
gaten. Annie: “We zijn vrij om invulling 
aan onze taak te geven en hoeven niet te 
rapporteren. Wat je met de persoon doet 
hangt ook af van zijn of haar situatie. Veelal 
komen ouderen met de ziekte dementie te 
weinig buiten. Wij kunnen daar invulling aan 
geven door met ze naar buiten te gaan. Lopen 
aan de arm, met de rollator of in de rolstoel. 

Mensen met dementie passende zorg en ondersteuning biedenMensen met dementie passende zorg en ondersteuning bieden
Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert

Wanneer uw naaste dementie heeft, is het belangrijk om op een goede manier met deze 
ziekte om te gaan. Hoe kunt u de persoon met dementie het beste benaderen? Hoe kunt 
u omgaan met dementie? En wat kunt u beter niet doen? 
Wij zetten 10 tips voor u op een rij. 

•  Plan regelmatige rustmomenten in op de dag, zodat prikkels en informatie verwerkt
  kunnen worden. 
•  Kom in beweging. Zoek hierbij naar een manier die uw naaste prettig vindt. Gaat u liever 
 niet wandelen? Dan kunt u misschien samen tuinieren. 
•  Trek de aandacht wanneer u iets wilt zeggen. Leg bijvoorbeeld even uw hand op de arm  
 van uw naaste en maak oogcontact. 
•  Praat in korte zinnen. Gebruik in elke zin maar één boodschap. En wacht even totdat uw  
 naaste de tekst heeft verwerkt. 
•  Lach met elkaar en gebruik humor. 
•  Hang een duidelijke kalender en klok op. Stimuleer uw naaste om klok te kijken en   
 gebeurtenissen af te strepen zodra ze hebben plaatsgevonden. 
•  Zorg voor structuur: een duidelijke dagindeling geeft de persoon met dementie houvast. 
•  Probeer uw naaste niet te veel te corrigeren of tegen te spreken. Dat confronteert de  
 persoon met dementie met wat hij niet meer kan of weet. 
•  Test uw naaste niet door hem veel vragen te stellen, bijvoorbeeld het laten opnoemen van 
 de namen van de kinderen. 
•  Gedraag u niet vrolijker dan u zich voelt. Uw naaste merkt het wanneer u niet 
 echt vrolijk bent. 

Bron: www.alzheimer-nederland.nl 

Tips over het omgaan met personen met dementie Het aantal personen met dementie zal de komende jaren fors toenemen. In 2018 hadden 930 inwoners 
van Weert dementie en dit neemt in 2050 toe tot 1900 inwoners. Dat stelt de Weerter samenleving voor 
een grote uitdaging. Want hoe zorgen we er samen voor dat deze groep zo lang mogelijk volwaardig kan 
deelnemen aan de maatschappij? 

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Weert sa-
men met (maatschappelijke) organisaties, zorg-
aanbieders, vrijwilligers, ondernemers, senioren-
verenigingen en mantelzorgers nagedacht over 
deze vraag. Gezamenlijk is een Uitvoeringspro-
gramma Dementievriendelijk Weert opgesteld 
waarin onderstaande ambitie centraal staat:
Weert is een solidaire samenleving met ruimte

en respect voor mensen met een vorm van 
dementie en hun omgeving. Wij vinden het 
belangrijk om mensen die met dementie te 
maken krijgen, passende zorg en ondersteuning 
te bieden zodat hun kwaliteit van leven zoveel 
mogelijk past bij hun behoefte. In Weert is 
het voor mensen met dementie mogelijk om 
deel te nemen aan alledaagse activiteiten. Het 
is belangrijk dat inwoners meer weten over 
dementie en hoe om te gaan met mensen die 
dementie hebben. Ze weten wat ze zelf kunnen 
doen om die mensen en hun familie te steunen.

De komende jaren zal gewerkt worden aan een 
dementievriendelijk Weert, door middel van 
tal van activiteiten. In dit artikel willen wij 
een tweetal projecten uitlichten die van grote 
meerwaarde kunnen zijn voor personen met 
dementie en hun mantelzorgers. 

Dementiemaatjes

Dit jaar is SGL gestart met het nieuwe programma 
Dimenzie in het Bibliocenter in Weert.
 
Dimenzie is een programma voor vitale 
mensen met dementie die actief willen 
blijven, maatschappelijk betrokken zijn en 
zo lang mogelijk zelfstandig willen leven.  
Het programma richt zich op alledaagse 
onderwerpen van de maatschappij. Actuele 
thema’s, literatuur, kunst, politiek; het zijn 
allemaal onderwerpen die genoeg gespreksstof 
geven en tot mooie gesprekken kunnen leiden. 
Ook daarmee houden deelnemers hun hersenen 
fit! Voor mensen die het leuk vinden om met 
anderen over deze uiteenlopende onderwerpen 
te praten is dit programma zeer geschikt. De 
onderwerpen worden samen bepaald. Indien 
mogelijk wordt er een atelier of museum 
bezocht.
Mooi aan de samenwerking met de bibliotheek 
is dat de deelnemers gebruik kunnen maken van 
de collectie boeken en films van de bibliotheek. 
Deelnemers kunnen ook aansluiten bij lezingen 
die in de bibliotheek worden gegeven. 

Wat het programma Dimenzie uniek maakt, 
is het feit dat deelnemers terecht komen bij 
mensen met dezelfde leeftijd en interesses. 
De groep bestaat uit maximaal 12 personen en 
elke deelnemer kan daarbij aangeven wat hij 
of zij wil leren. Deze vorm van maatwerk en 
specialiseren zorgt voor passende programma’s. 
Actief blijven met naasten, hobby’s, bewegen, 
het alledaagse, staat daarbij centraal. Zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven en midden in het 
leven staan, ook mét de veranderingen die bij 
dementie voorkomen, daar gaat het om!

Wil jij ook iets betekenen
voor iemand met dementie?

Voor meer info kun je terecht bij 
Punt Welzijn: 0495-697900 
mantelzorg@puntwelzijn.nl 

Programma voor mensen met dementie 
“Mantelzorgers 
zijn onmisbaar, 
ook voor mensen 
met dementie.”

Paul Sterk, wethouder
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Dementiemaatje Annie Boonen met cliënt.



Aziatische keuken
Enkele maanden geleden opende de Chinese Box 
Club haar deuren in winkelcentrum Moesel aan 
het Oranjeplein in Weert. Gratis voor de deur 
parkeren is natuurlijk altijd gemakkelijk om je 
maaltijd snel op te halen. Bij binnenkomst vallen 
de houten wanden met afhaalluikjes direct op 
maar zeker ook de vloerbedekking maar daarop de 
‘box-ringen’. Lide en Aihua Chung bedachten een 
nieuw soort van afhaalchinees die gebruik maakt 
van hedendaagse technologie. Lide: “Mensen zijn 
steeds meer online en willen ook online hun eten 
bestellen. Vooral de jongere generatie wil snel 
en gemakkelijk geholpen worden. Bij de Chinese 
Box Club kun je online je bestelling voor die dag 
doorgeven. Je kunt zelfs het tijdstip aangeven 
wanneer je het komt ophalen. Of je kiest hier in 
de zaak op het scherm wat je wilt eten. De kaart 
biedt een variëteit aan smaken uit de Aziatische 
keuken; natuurlijk de vertrouwde Babi Pangang en 
Dchingis Khem maar ook Thaise groene curry en 
Japans Rundvlees Teriyaki.”

Open je eigen luikje
Als je op het scherm in de zaak je keuze hebt 
gemaakt en hebt betaald, rolt er een papiertje met 
je nummer uit de automaat. Zodra je bestelling 
klaar is, verschijnt dit nummer in rode cijfers op 
de wand boven een van de vijf afhaalluikjes. En 

dan komt het leukste; je kunt zelf het luik openen 
en je bestelling meenemen. Lide legt uit waarom 
hiervoor is gekozen: “Het afhaalluik staat symbool 
voor de afhaalchinees zoals we die allemaal 
kennen. Dat luikje wilden we graag behouden 
maar dan meer van deze tijd maken. Interactief 
dus. Nu kunnen onze klanten zelf het luikje 
openen. We merken dat mensen dat heel leuk 
vinden om te doen, niet alleen kinderen maar ook 
volwassenen.” Voor diegenen die online besteld 
hebben of hulp nodig hebben bij het maken van 
hun keuze, staat er altijd een medewerker achter 
de balie om je van dienst te zijn!

Meer variatie
De basis ingrediënten komen van restaurant 
Azië. De Chinese Box Club is voorzien van een 
spiksplinternieuwe keuken en ter plekke wordt 
elk gerecht vers klaargemaakt. Lide: “We werken 
met verse en gevarieerde ingrediënten. Daarmee 
onderscheiden de Chinese maaltijden zich van 
andere afhaalmaaltijden zoals een pizza of een 
frietje. Met verse groenten en diverse soorten 
vlees en kip bieden we volwaardige maaltijden 
met veel variatie en verschillende smaken.”

Geserveerd in een ‘box’
De maaltijden van de Chinese Box Club zijn verpakt 
in praktische, kartonnen dozen. Lide Chung: “We 
wilden wat anders en hebben gekozen voor deze 
dozen omdat het minder rommelig is dan de 
standaard bakjes met het vele papier eromheen. 
Je kan de deksel ook gebruiken om je bakjes met 
eten gemakkelijk en netjes op tafel te zetten. Er 
zijn verschillende soorten dozen (boxen) zoals de 
family-box, de single-box, de ‘ramen’-soep-box 
en de snack-box.” In de dozen zijn teksten te 

De naam doet in eerste instantie misschien denken aan een sportschool maar niets is minder waar: de 
Chinese Box Club (op z’n Engels uitgesproken) is een nieuwe en eigentijdse afhaalchinees waar ter plekke 
of online eten besteld kan worden. Het idee komt van Lide en Aihua Chung, de eigenaren van restaurant 
Azië in Weert. De Chinese Box Club biedt snel en gemakkelijk een gevarieerde en volwaardige maaltijd. 
Met dit nieuwe concept spelen Lide en Aihua in op de nieuwste trends in de wereld van afhaalmaaltijden. 

inbedrijf

lezen als ‘food with a punch’ en ‘knock yourself 
out’. Bij het verlaten van het pand staat boven de 
deur: ‘Bye Champ’ (tot ziens kampioen). Allemaal 
knipoogjes naar het sportieve thema ‘boxen’ 
waarvoor is gekozen om met humor de vertrouwde 
afhaalchinees meer van deze tijd te maken. De 
Chinese Box Club is een verrassend nieuwe 
ontwikkeling op het gebied van afhaalmaaltijden. 
Smakelijk eten!

Oranjeplein 241, Weert
0495 745920  www.chineseboxclub.nl

 De Chinese Box Club:  De Chinese Box Club: 
vertrouwde afhaalchinees vertrouwde afhaalchinees 
   in nieuw jasje   in nieuw jasje

10% KORTING
gebruik de code: WM2020

alleen geldig bij online bestelling 
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kiekes

BeekCwartier Punt Welzijn vernieuwd
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan vernieuwing van 
BeekCwartier van Punt Welzijn (Beekstraat 54). Op deze plek in 
het voormalige gemeentehuis kan iedereen terecht voor een kopje 
koffie, een potje biljart of om een kaartje te leggen. Dansen, 
zingen, kletsen, enz., alles kan! Een punt midden in de stad waar 
van alles gebeurt en waar mensen samen in beweging komen, soms 
letterlijk, soms figuurlijk.

Na vertrek van restaurant Amusant is het BeekCwartier uitgebreid 
met een mooie activiteitenruimte. De open inloop is groter, 
lichter en kleurrijker gemaakt én is er een mooi ruim buitenterras 
beschikbaar met zicht op de Hegstraat. 

Nieuwsgierig? Loop gerust eens binnen. 
Op weekdagen tussen 9.00 en 17.00 uur en op zaterdag tussen 
9.00 en 12.30 uur. Iedereen is welkom!
   

Het is tijd
2002 was aardig op weg toen ik ze zag zitten daar bij de bank. Beiden begin tachtig en gekleed in een chique regenjas, 
voor de maartse buien. De baliemedewerkster had die ochtend haar werkplek nog niet verlaten, maar voor het oudere 
echtpaar maakte ze graag een uitzondering. “Waar kan ik u mee helpen? Nee, blijft u zitten, ik kom erbij.” Ze voegde zich 
lieflijk naast het koppel in de wachtruimte en de man schraapte zijn keel voordat hij even vergeefs als aandoenlijk begon: 
“Vae woeëje efkes kaome zegke dèt vae d'r good oeëver naogedachtj hebbe, mèr vae doon ’t toch mer leever neet.” De 
bankbediende hield haar hoofd schuin. “Vae doon neet mei-j mèt de euro.” 

Meegaan met de tijd blijkt voor veel mensen een onderschat vereiste in het leven. Zo ken ik iemand die na de instructie 
‘klik met de muis op het kruisje rechtsboven om de pagina te verlaten’, ijverig de rechterbovenhoek van het beeldscherm 
beurs ‘klikte’. De helaasheid wil ook dat er nog steeds mensen zijn die pretenderen met de tijd mee te gaan door te zeggen: 
“Hij is getrouwd met een man, maar het zijn hele leuke jongens hoor!” 

In een tijd dat we met z’n allen over elkaar heen buitelen om ergens iets van te vinden, ben ik nog steeds gecharmeerd van 
een bepaalde hoffelijkheid van de man naar de vrouw. Ik hou van de jaren vijftig rolverdeling die bij ons zo nu en dan het 
huishouden overeind houdt. Ga weg met die schroevendraaiers en hamers en laat mij moederen over de kinderen. Noem 
me ouderwets of naïef voor mijn part, het kan me geen donder schelen. Het betekent niet dat ik onderdrukt word, het 
betekent lekker helemaal niets. Gaat het inmiddels al een beetje jeuken? Dan doe ik daar met alle plezier nog een 
schepje bovenop. Want wat betekent “Ja, ik wil”, als je bij een beetje tegenspoed de benen neemt? En waarom mogen 
mensen met acht kinderen zich blijven voortplanten als ze niet voor hun kroost kunnen zorgen? 

2020 was aardig op weg toen ik hem zag zitten daar op de bank. Hij liep tegen de honderd en droeg een chique regenjas, 
voor de maartse buien. “Blijft u zitten, ik kom erbij,” zei ik en voegde me lieflijk naast hem op de houten bank. “Vechten 
we nog genoeg voor elkaar tegenwoordig?” Hij zweeg even, schraapte toen zijn keel. “Vae zeen allemaol bieëzig aan oeës 
eige book, ich aan mien leste bladzij. Verdraagdj uch en heb aandacht vuuër deindanger, nôw ku-je nog.” Ik kneep in zijn 
zachte hand, want hij kon het weten. Zijn vrouw had al rechtsboven op het kruisje geklikt. En de pagina verlaten.

column

Er is zelfs een speelhoek voor de kleintjes.

Mooie nieuwe ruimte, ook voor verhuur.

Ook het buffet is gemoderniseerd.



Het huis van deze maand oogt van buiten geenszins bijzonder, maar herbergt 
daarentegen schatten van mensen, verzamelingen en kunst. De twee uit Brabant 
afkomstige bewoners Gerard van den Oetelaar (70) en Kasper de Gouw (75) kochten het 
huis in 1973 van de Weertse familie Poell (inderdaad, van de pasteitjes en de toastjes). 
Door een zeer gewaardeerd daadkrachtig optreden van een gemeenteambtenaar 
konden zij een stukje grond bijkopen. Hierdoor ontstond ruimte voor een atelier voor 
Gerard: de huisschilder die administratief medewerker werd in Weert en vervolgens 
koos voor een zelfstandig bestaan als autodidact en zeer succesvol kunstenaar. Ook voor 
zijn partner Kasper, van huis uit handvaardigheidsleraar en vervolgens werkzaam in de 
zorgsector, biedt het huis voldoende ruimte voor creativiteit in de beeldende variant. 
Het huis gonst van ongebreidelde creativiteit, waaraan de inmiddels gepensioneerde 
kunstenaars zich dagelijks kunnen overgeven. Dit alles, en meer, is te zien tijdens de 
vier open dagen in het hemelvaartweekend 2020. 

Keuken: knus, klein en creatief
Daar waar anderen kiezen voor een stenen of glazen spatwand in de 
keuken, kiezen de heren voor een variant in Van den Oetelaar-stijl. 
De witmarmeren wand had aan schoonheid ingeboet, wat voor Gerard 
voldoende was om de wand naar eigen inzicht te beschilderen. En met 
prachtig resultaat. Een laagje vernis zorgt ervoor dat de wand netjes 
afgenomen kan worden na het koken van een lekkere maaltijd, waarop 
zij hun gasten graag trakteren. Voor hen een goed moment om een van de 
andere serviesverzamelingen uit Rusland of Maleisië in gebruik te nemen.

Door Francis Bruekers Sfeervol wonen te   midden van kunst en curiosaSfeervol wonen te   midden van kunst en curiosa
eenhuisvertelt eenhuisvertelt

Tuinkamer: een plantaardige weldaad
De tuinkamer is een serre met de allure van een oranjerie. In het 
midden een door Gerard beschilderde glazen tafel. De wanden dragen de 
kunstobjecten gemaakt door Kasper. Zijn geabstraheerde bronzen dier- 
en mensfiguren hebben een mythische uitstraling. Sommige bronzen 
dieren werden door Kasper vereerd met een bijbehorend droomverhaal, 
te lezen in zijn boekjes ‘Brabants Bloed’. Het gepatineerde brons 
kleurt prachtig bij het overdadige plantengroen. In de tuinkamer wordt 
dagelijks genoten van het ontbijt met een krantje. De gast-exposant die 
hier z’n werk mag plaatsen tijdens open dagen heeft er een droomplek. 

Woonkamer vol curiosa
De woonkamer getuigt van smaak, maar ook van eigenzinnigheid. De 
inrichting is eclectisch. Meubels van diverse stijlen, gecombineerd 
met een bonte verzameling aan kunstobjecten en memorabilia sieren 
de ruimte. Een groot schilderij van Gerard boven de bank eist de 
aandacht op. In een glazen servieskast zijn diverse romantisch ogende 
serviezen opgesteld. Kasper is bijzonder trots op het servies waarvan 
er kennelijk ook een serie bij Maxima in het keukenkastje staat. Naast 
de deur een klokje, gemaakt van de kaftomslag van het boek ‘Op weg 
naar het einde’ van kennis Gerard Reve. 

De tollende tafellamp
De titel van deze alinea zou zomaar uit een boek van Suske en Wiske kunnen 
komen, ware het niet dat het een typisch voorbeeld is van de eigenzinnige 
inrichtingsstijl van Gerard en Kasper. De Pakistaanse kroonluchter boven de 
tafel is een curiositeit in het gezellige tuinhuis. ‘Beatrix’ houdt een oogje in 
het zeil vanaf het dressoir, samen met de artistieke Amerikaanse zangeres 
die de wacht houdt naast de deur van het door de heren zelf gefabriceerde 
tuinhuis van oude kozijnen. In het tuinhuis heersen bovenaardse krachten, 
blijkt als de tafellamp plotseling beweegt. 

Gerards heiligdom 
Het atelier staat vol, zoals het hoort. Gerard is autodidact kunstenaar. Hij 
doorbreekt de beperkingen van het platte ‘canvas’ door katoen, hout en 
verfreliëf toe te passen. Een schilderij ontstaat organisch, afhankelijk van 
zijn stemming en gevoel. Zijn werk is kleurrijk, met kenmerkende kleurcon-
trasten. Hij exposeert met veel succes in Rusland en Maleisië, waar hij drie 
onderscheidingen ontving voor zijn werk.
Sinds enige tijd beschildert hij glazen objecten middels de ‘achterglasschil-
dering’. Een oude schildertechniek waarbij de binnenzijde van een glazen 
voorwerp wordt beschilderd en het object een extra dimensie krijgt. 

Memorabilia en curiosa 
Het kleinste boekje ter wereld, een verloren gewaand 
erwtje met daarin olifantjes, onechte Fabergé-eieren 
van een Belgische kunstenaar, religiosa, twee speciaal 
voor hen gemaakte Matroesjka’s, spulletjes uit Maleisië 
en Rusland. De pronkkastjes in de woonkamer staan vol 
herinneringen en verhalen. “Weet je nog toen…?”
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Beste Mantelzorger, 
neemt u ook nooit de tijd 

voor uzelf?

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

Helaas zie ik het wekelijks, mantelzorgers die aan het eind van 
hun Latijn zijn maar toch blijven doorgaan en zichzelf steeds 
meer verwaarlozen. 

“Haar lieve man zit in het verzorgingstehuis en ze wil er het liefst elke 
dag naar toe. Dat haar gebit los zit en aan het scheuren is, deert haar 
eigenlijk niet. En hoe lang ze het al heeft? Geen idee. Sinds haar man is 
gaan dementeren, is alles eigenlijk op een laag pitje komen te staan. “ 

“Zijn lieftallige vrouw zit aan huis gekluisterd vanwege haar zuurstof-
apparaat en is afhankelijk van zorg. Daardoor gaat hij alleen snel voor 
een boodschap de deur uit en zorgt hij dat hij meteen weer thuis is. 
Hij loopt al jaren zonder onderprothese. Die is ooit kapotgegaan en hij 
heeft geen tijd gehad voor een nieuwe. En zijn bovengebit is slecht. Hij 
heeft nog een paar tanden en kiezen en heeft er ook veel last van en 
pijn aan. Maar ach, wat maakt het uit? “ 

De geliefde nootjes maken plaats voor een beetje pudding, 
het lekkere stuk vlees wordt een gehaktbal en een appel 
wordt een mandarijntje. Want echt goed bijten, is lastig.

Het valt niet mee om mantelzorger te zijn. En hoe goed u het ook al-
lemaal doet, uw partner zal u echt niet verwijten als u eens per week 
iets voor uzelf doet. Even de stad in, lekker een boek lezen, naar het 
zwembad gaan, een stuk fietsen, een afspraak bij de fysio, de kapper 
of de tandprotheticus. 

Want waarom wel goed voor een ander zorgen 
maar niet voor jezelf? 
Wij helpen u graag, en zien het als onze dankbare taak om u blij te 
maken met een mooi gebit. Goed voor het zelfvertrouwen, goed voor 
de mond en uiteindelijk voor uw hele gestel. Want klachten als kapot-
te mondhoeken, last van de maag, darmen en hoofdpijn, komen vaak 
voort uit een slechte pasvorm en het niet goed kunnen kauwen door een 
oud en versleten gebit te dragen. 

Vooraf krijgt u ook altijd te horen wat een 
nieuwe prothese kost. 
U krijgt bij een volledige prothese boven en/of onder altijd 75% van-
uit de basisverzekering vergoed, hier hoeft u dus NIET aanvullend voor 
verzekerd te zijn. U betaalt een eigen bijdrage van 25% en dat komt 
neer op ongeveer € 290,- voor een volledige prothese boven en onder. 
Heeft u implantaten of alleen een onder- of bovengebit dan maken we 
een offerte op maat.

Bij mij krijgt u altijd gratis advies
Maak een afspraak. Die duurt een half uur en ik luister naar uw pro-
bleem en reik een advies aan. Wat u daarmee doet, is aan u. Als u 
besluit nog even te wachten is dat ook goed. Maar weet dat wij er zijn 
voor u!

IKC Laar
Aldenheerd 10, Weert
Tel. 533058, administratie@ikclaar.nl
Directie: Heidi Metsemakers, Peggy Faems
Open dag: zondag 8 maart van 10.00-12.00 uur.
Aanmelden van nieuwe leerlingen kan tijdens 
de open dag of op afspraak.

ODAschool
Anjelierstraat 9, Weert
Tel. 452877, info@odaschoolweert.nl 
Directeur: Frank van Erve 
Open Huis voor nieuwe ouders en kinderen (i.s.m. de 
Uitkijktoren en Kinderopvang Humankind onder de 
naam ‘3hoven’). Maandag 16 maart van 9.00 tot 11.00 
uur en woensdag 18 maart van 16.30 tot 18.30 uur. 
Aanmelden van nieuwe leerlingen is mogelijk tijdens 
ons Open Huis of na een (telefonische) afspraak. U 
kunt altijd een afspraak maken voor een persoonlijk 
gesprek en een rondleiding. Zie ook de flyer voor het 
Open Huis van 3hoven op www.odaschoolweert.nl  

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

Basisschool Aan de Bron
Maaslandlaan 1 
0495-452088, administratie@meerderweert.nl
Directeur: Esther Nabben-van Aggel
Inloopochtenden 'school in bedrijf': dinsdag 10 en 
donderdag 12 maart tussen 9.00 en 12.00 uur (i.s.m. 
Humankind kinderopvang en -ontwikkeling) bent u 
van harte welkom om onze school te komen bekijken. 
U kunt ook altijd een afspraak maken voor een 
persoonlijk gesprek en een rondleiding.

Basisschool Swartbroek
Bertiliastraat 1, Swartbroek
Tel. 551494,  b.caris@bs-swartbroek.nl
Directeur: Bart Caris
De inloopochtend 'school in bedrijf' is op woensdag 
1 april van 8.30 tot 11.30 uur. U kunt ook altijd een 
afspraak maken voor een persoonlijk gesprek en een 
rondleiding.
Aanmelden nieuwe leerlingen kan via de website 
www.bs-swartbroek.nl, of na (telefonische) afspraak. 

Basisschool Joannes
St Barbaraplein 2a, Tungelroy
Tel. 561657                           
Directeur: Inoka Schroeten
Inloopochtend ‘school in bedrijf’: 
8 april van 8.30-12.00 uur. U bent van harte welkom 
een kijkje te komen nemen in alle groepen.
Aanmelden nieuwe leerlingen: 8 april of na 
(telefonische) afspraak.

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

De Kameleon
Mariënhagelaan 2, Weert
Tel. 0495-533086, info@bs-kameleon.nl
Directeur: Roel van Dael
Open dag i.s.m. Humankind en verenigingen/partners 
in onze wijk: zondag 22 maart van 11.00 – 13.00 uur.
Inloopochtenden met kinderen als gids: maandag 
16 en woensdag 18 maart 09.00-12.00 uur. Als de data 
niet schikken kunt u een afspraak maken voor een 
persoonlijk gesprek en rondleiding. www.bs-kameleon.nl 

Montessorischool Weert 
Wiekendreef 101, Weert
tel: 543381; info@msweert.nl
Directeur: Danielle Teunissen
Inloopochtend: woensdag 11 maart, donderdag 9 april 
en dinsdag 26 mei van 9.00-12.00 uur bent u van harte 
welkom een kijkje te komen nemen in onze groepen. 
Open dag: zaterdag 21 maart van 11.00-13.00 uur. 
Aanmelden nieuwe leerlingen: tijdens de open dag of 
op afspraak met een persoonlijk gesprek en rondleiding.

OBS de Graswinkel
Graswinkellaan 7-9, Weert
Tel. 0495-540951, info@obsgraswinkel.nl
Directeur: Vivian Berden
Grasduinen:  We houden info-ochtenden op 10 maart 
en 14 april van 8.45 uur tot 10.30 uur. We geven 
informatie over onze school en een rondleiding binnen 
school en kinderopvang Humankind. Daarnaast kunt u 
altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek 
en rondleiding. Voor recente informatie zie de website 
www.obsgraswinkel.nl of www.scholenopdekaart.nl 

OBS Molenakker
Molenakker 1 / Oude Laarderweg 15, Weert
Molenakker 2 / Molenakkerdreef 103, Weert
Tel. 0495-539067, info@obsmolenakker.nl
Directeur (interim): Danielle Andrien 
OBS Molenakker heeft een Open Inloopavond voor 
ouders van nieuwe kleuters (locatie Oude Laarderweg 
15) op dinsdag 7 april van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Op zondag 15 maart is er een open Dag van 10.00 tot 
12.00 uur op beide locaties. Uiteraard kunt u altijd een 
afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding.

Basisschool het Dal
St. Jozefslaan 102, Weert
Tel. 0495-534518, y.vaes@eduquaat.nl
Directeur: Yvonne Vaes
Open huis: vrijdag 13 maart tussen 
9.00 uur en 16.00 uur zijn ouders en kinderen  
van harte uitgenodigd om een kijkje te komen 
nemen en informatie te vragen. De school is
 dan in bedrijf. Uiteraard is het ook mogelijk 
om een afspraak te maken op andere dagen.

Aanmelden van leerlingen op alle basisscholen in Weert

WEERT

MOZON

OPEN 
DAGEN 2020

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

maat en afgestemd op ieders wensen. Altijd een fijne school in de buurt
Op onze scholen werken vele betrokken en capabele leerkrachten met overgave om 

het kind te begeleiden in wat hij/zij nodig heeft in zijn/haar ontwikkeling. U als ouder maakt daarbij de 
keuze die het best bij u en uw kind past. Ouders en kinderen zijn van harte welkom tijdens de open dagen of informatiedagen. 

Op verschillende locaties kunt u ook kennismaken met de kinderopvang. In verband met de planning voor het nieuwe schooljaar is het voor de 
schoolorganisatie belangrijk om te weten welke kinderen er een volgend schooljaar komen. Daarom vragen we u om uw kind dat in het schooljaar 

2019-2020 vier jaar wordt in de maand maart aan te melden.

Brede school Moesel
Stadhouderslaan 21, Weert
Tel. 0495-536622, r.schoonhein@eduquaat.nl
Directeur: Ron Schoonhein
Brede school Moesel heeft iedere dag open dag. 
Neem contact op met de school voor een persoonlijke rondleiding! 

Basisschool St. Jozef 
Herenvennenweg 2, Weert
Tel. 0495-535174, linda.janssen@eduquaat.nl
Directeur: Linda Janssen
Onderdeel van Kindcentrum Altweerterheide samen 
met KDV Inie-Mini, PSZ Olleke Bolleke, 
TSO ’t Speelkwartier en BSO De Parel. 
Zie ook www.kindcentrumaltweerterheide.nl  
Open huis Kindcentrum Altweerterheide op woensdag 
18 maart 2020. Tussen 10.00 en 15.00 uur zijn ouders en kinderen 
van harte welkom om een kijkje te komen nemen en informatie te 
vragen. Natuurlijk kunt  u ook op andere dagen een afspraak maken 
voor een gesprek en een rondleiding.

OBS de Uitkijktoren
Meidoornstraat 2, Weert
Tel. 0495-535444, info@obsdeuitkijktoren.nl
Directeur: Bregje Salemans
Open Huis voor nieuwe ouders en kinderen (i.s.m. Odaschool en 
Kinderopvang Humankind onder de naam ‘3hoven’). 
Maandag 16 maart van 9.00 tot 11.00 uur en woensdag 18 maart 
van 16.30 tot 18.30 uur. Aanmelden van nieuwe leerlingen is mogelijk 
tijdens ons Open Huis of na een (telefonische) afspraak. U kunt altijd 
een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding. 
Zie ook de flyer voor het Open Huis van 3hoven op 
www.obsdeuitkijktoren.nl

Jenaplanschool de Duizendpoot
Parklaan 24, Stramproy
Tel. 0495-563305, j.geraats@eduquaat.nl
Directeur: Jeannette Geraats
Inloopochtend “school in bedrijf” op woensdag 18 maart van 
9.00 tot 12.00 uur (i.s.m. de Firtel en Humankind). U kunt ook altijd 
een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding.

MELD JENU AAN!

Schikken de 

data niet? 
Bel gerust met de school 

van uw keuze om

 een andere afspraak

te maken. 



Frits Weerts, cultuurbewaker in   hart en nieren
Door Ton Adriaens
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Bij alles wat met Weerter cultureel erfgoed of met het Weerter dialect te maken heeft, duikt de naam van Frits Weerts (80) op. Hij is of was lid van 
De Aldenborgh, Veldeke krînk Wieërt, Stedelijke Harmonie St. Antonius, Stichting Stadsgidsen Weert, Stadsschutterij St. Catharina 1480, Stichting 
Lambieck Knoup, Bal Champêtre, schoolbestuur Weert Centrum, Molenstichting Weerterland en medeauteur van de boekenreeks ‘Weert is veranderd’. 
De recepten van zijn zuurkoolgerechten werden opgenomen in het kookboek ‘Lekker Limburgs Koken’ en hij schreef meer dan honderd Stamtäöfelkes 
- dialectverhalen opgetekend in de Weerter kroegen. Op zijn 75ste verjaardag kreeg hij de draagspeld van het Koninklijk Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en Frits is ondanks vele fysieke beperkingen nog steeds ‘alive and kicking’ om het maar 
eens in hedendaags Nederlands te zeggen. 
Maar wie is de mens achter deze hoeder van de Weerter cultuur? Waar liggen zijn wortels? Wat zijn z’n drijfveren? Wat zijn de mijlpalen in zijn leven?

Zwartrokken
“Ik ben geboren in de Molenstraat ongeveer ter 
hoogte van het pand waar voorheen de Boeren-
leenbank gevestigd was.  In 1948 verhuisde ons 
gezin naar de Wilhelminasingel, enkele huizen 
verder dan café De Wacht. Mijn schooljaren in 
Weert werden bepaald door achtereenvolgens de 
nonnen, de broeders en de geestelijke docenten 
van het bisschoppelijk college. Van mijn derde 
tot mijn achttiende waren het dus ‘zwartrokken’ 
die mij enige wijsheid probeerden bij te brengen. 
Dat heeft mij gevormd maar toch ook in bepaalde 
mate beschadigd. Het was altijd iets ‘moeten’ 
en dat maakt me nu nog steeds opstandig. Als 
stadsexterne leerling van het bisschoppelijk col-
lege was je aan enorm veel regels gebonden.  Ik 
moest iedere morgen om half acht naar de heilige 
mis, ging vervolgens naar school en daarna nog tot 
zeven uur naar de verplichte studieles. Tijd voor 
mijn lagere schoolvrienden had ik niet meer. Wer-
den er missen opgedragen dan traden de interne 
leerlingen op als misdienaar. Maar in vakantieperi-
oden waren de stadsexternen de klos.  Dan moest 
ik bijvoorbeeld op zondagmiddag als misdienaar 
naar een lof bij de nonnen terwijl mijn vrienden 
gingen zwemmen in de IJzeren Man. Het was voor 
mij een rottijd. Ik neem niemand iets kwalijk want 
het was nou eenmaal zo in die tijd. Maar ik was 
blij toen ik mijn hbs-diploma behaalde en mijn 
dienstplicht kon gaan vervullen; blij dat ik bevrijd 
was van het juk van de zwartrokken. In het leger 
heerst natuurlijk discipline maar dat is toch heel 
anders dan het ‘heilige moeten’ waar de geeste-
lijken je aan onderwierpen. Kameraadschap, sa-
menwerking en vertier maakten heel veel goed. Ik 
had een geweldige tijd in La Courtine, de Franse 
legerplaats waar tussen 1959 en 1964 Nederlandse 
militairen waren gestationeerd.”

Maatschappelijke carrière 
“Na mijn militaire dienst heb ik een jaar bij 
Philips Eindhoven een kantoorbaantje gehad maar 
dat beviel mij niet. Mijn vader was procuratie-
houder bij de ‘maelmuuële’ (meelfabriek, red.) 
hier in Weert en het technische systeem van aan-
drijving en verwerking van graan had mij altijd 
op een of andere manier aangetrokken. Mijn va-
der kwam hierover in gesprek met directeur Paul 
van de Venne en die adviseerde een opleiding tot 
‘Obermühler’ (chef molenaar). Lang hoefde ik er 
niet over na te denken en ik vertrok voor drie jaar 
naar Braunschweig in Duitsland. Er waren in die 
tijd slechts drie opleidingen tot chef molenaar in 
Europa en er was veel vraag naar de afgestudeer-
den van deze specialistische opleiding. Het was 
in het laatste semester, en ik was druk in de weer 
met een sollicitatie voor een aantrekkelijke func-
tie in Nigeria toen directeur Van de Venne op de 
stoep stond. Zijn ‘Obermühler’ had een hersen-
bloeding gekregen terwijl ze op het punt stonden 

een grote technische verbouwing door te voeren. 
Hij vroeg mij deze taak over te nemen. Het voor-
deel van weer thuis in Weert te zijn woog uit-
eindelijk op tegen het zeer aantrekkelijke salaris 
van een avontuur in Nigeria. Ter voorbereiding op 
deze klus moest ik enkele maanden naar Helsing-
borg in Zweden waar een dergelijk modern sys-
teem in gebruik was. Ik was twee maanden daar 
toen er een mengmachine ontplofte en ik mijn 
linkerarm kwijtraakte.  25 jaar was ik pas en mijn 
carrière moest nog beginnen. Vier weken later 
stond mijn huwelijk gepland. Geen moment ben 
ik bij de pakken gaan neerzitten. We zijn op de 
geplande datum getrouwd en na mijn revalidatie 
ben ik in Weert aan de slag gegaan. Tot 1987 heb 
ik als chef molenaar en later als bedrijfsleider 
gewerkt op de Wessanenmeelfabriek aan het ka-
naal. We woonden op het bedrijfsterrein in een 
riante woning met een grote tuin en kregen drie 
kinderen. Van 1987 tot aan mijn prepensioen in 
1995 heb ik met veel plezier in eenzelfde functie 
voor Wessanen in Rotterdam gewerkt.”

Fysieke malheur
Je mist niet alleen een arm, ik zie je ook re-
gelmatig in een scootmobiel.  Waar heb je dat 
aan te danken?
“Och het zit niet altijd mee. Ik heb inderdaad 
nogal wat lichamelijk ongemak maar wil er niet 
over klagen. Door overbelasting van mijn rech-
terarm en hand is het polsgewricht zwaar be-
schadigd geraakt met helse pijnen tot gevolg.  Er 
zijn enkele botjes uitgehaald waardoor ik enige 
beperking ervaar maar gelukkig is de pijn ver-
dwenen. De gevolgen van mijn amputatie zijn de 
laatste jaren wat ernstiger geworden. De prothe-
se ging mij steeds meer irriteren en op enig mo-
ment besloot ik die lastige ‘linkerarm’ definitief 
op te bergen. Het gevolg was echter dat ik door 
de disbalans scheef ging groeien. Mijn rugwervels 
zakten ook steeds verder in. Lange wandelingen 
maken, traplopen, het is allemaal niet meer mo-
gelijk. Vandaar de scootmobiel en hier in huis 
de traplift. Bovendien heb ik slaapapneu dus ik 
slaap met een zuurstofkapje op. Maar ik laat me 
er niet onder krijgen! Sociale contacten onder-
houden, ‘oonger de mînse kaome’ is en blijft voor 
ons erg belangrijk. Ik woon nu al bijna 25 jaar 
samen met mijn tweede vrouw Pop en zij is mijn 
steun en toeverlaat. Ik zou me geen raad weten 
als ik haar niet had. Vakantiereizen zitten er voor 
ons helaas niet meer in maar we hebben besloten 
vaak uit eten te gaan, het liefst op een buiten-
terras en dan net te doen of we op vakantie zijn. 
Waar we samen ook veel plezier aan beleven zijn 
de kookworkshops die we al jaren hier aan huis 
verzorgen. Die hobby groeide echter uit tot jaar-
lijks 250 gasten en toen hebben we de rem erop 
gezet. Maar we blijven actief!”

Hart voor Weerter cultuur
Door al je activiteiten heb je de Weerter ge-
schiedenis voor een breed publiek toegankelijk 
gemaakt. Waar kwam deze passie vandaan?
“De belangstelling voor Weert, zijn volkscultuur 
en zijn ‘vastelaovundj’ is er altijd geweest maar 
vanaf mijn pensionering had ik de tijd om er hele-
maal in te duiken. Ik las veel, verzamelde histori-
sche informatie en ging rondleidingen verzorgen 

door Weert. Ik vertel graag. Mijn stelregel was 
dat de deelnemers minimaal twee keer per straat 
gelachen moesten hebben. Ook ontwikkelde ik 
fotospeurtochten met opdrachten waar groepen 
zelfstandig mee op pad konden. Later hebben de 
stadsgidsen dat overgenomen. 
Organiseren, besturen, mensen enthousiasmeren 
dat zit mij in het bloed.”

Over welk wapenfeit ben jij als bewaker van 
de Weerter cultuur het meest tevreden?
“Dat is dan toch het boekwerk ‘Stamtafel 
Weert’ waar Peter Clement en ik drie jaar aan 
gewerkt hebben. Daar zijn namelijk later de 
Stamtäöfelkes uit voortgekomen die ik nu nog 
wekelijks schrijf en waar ik veel positieve res-
pons op krijg.”

En carnaval, hoe ben je daar ingedoken?
“Met vastelaovundj heb ik als einzelgänger en-
kele keren meegedaan in de optocht en jarenlang 
had ik op carnavalsdinsdag een act waarbij ik tul-
pen uitreikte aan ‘vröllie’ die ik op straat tegen 
kwam. Onder het mom van ‘Jammer het is bijna 
voorbij maar deze bloem staat symbool voor het 
begin van het voorjaar’ probeerde ik hen wat op 
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te vrolijken. Later kwamen er kleine stickertjes 
van tulpen bij die ik bij de dames met een kusje 
op de wang plakte. 

Ook de vrouw van de legendarische Huub van 
Gonne Bertje (Huub van de Bosch) kreeg van mij 
altijd een tulp. Toen zij in 1998 enkele weken 
vóór carnaval overleed heb ik op carnavalsdins-
dag ter nagedachtenis aan haar een grote bos 
tulpen bij het Mariabeeld in de stadskerk gezet. 
In het intentieboek schreef ik: ‘Maria, diees tulpe 
zeen neet vur dich. Gaef ze doeër aan Jeanne van 
Huub van Gonne Bertje want det zitj dao op te 
wachte. Zègk mer det ze van Frits kaome.’ Dat 
soort acties horen voor mij ook bij carnaval. “

Welke suggestie zou jij willen doen om het cul-
turele leven in Weert te verbeteren? 
“Ik mis in Weert de samenwerking tussen harmo-
nieën, fanfares, koren en iedereen die muziek 
maakt. Samen zouden ze Weert op muzikaal ge-
bied naar een hoger niveau kunnen tillen. Stel je 
toch eens voor dat ze samen jaarlijks in een soort 
Flash mob Classic de 9e van Beethoven zouden 
uitvoeren op de markt. Beginnend met één muzi-
kant en eindigend met alles en iedereen die mu-
ziek een warm hart toedraagt. Op de Mozartplatz 
in Salzburg gebeurt ook iets dergelijks. Geweldig! 
Ik daag bij deze de Stichting Wieërt Amezieërtj 
uit dit in samenwerking met de gemeente Weert 
op te pakken.”

Wat zou jij als hoogtepunt uit jouw leven wil-
len benoemen?
“Hoogtepunt is misschien wat veel gezegd maar 
er is iets wat ik enorm gewaardeerd heb. Pop 
bracht mij ervan op de hoogte dat ik een konink-
lijke onderscheiding zou krijgen. Normaal ge-
sproken doe je dat niet maar zij was bang voor 
een rel omdat ze ervan overtuigd was dat ik die 
zou weigeren. En dat had ze goed ingeschat! Toch 
zijn we toen gaan uitzoeken wie dat aangevraagd 
had. Het bleek toenmalig burgemeester Loekie 
van Maaren te zijn. Toen kon ik niet meer weige-
ren. Dat zij op deze manier haar waardering voor 
mij kenbaar maakte, deed me echt wat.”

Anekdotes
Na enig speurwerk ontdekte ik enkele opmer-
kelijke gebeurtenissen uit jouw leven die ik 
even met je wil doornemen:

In 1978 dreigde het Weerter mannenkoor 
haar medewerking aan de Bonte Avonden te 
stoppen als de Rogstaekersgezèt niet uit de 
verkoop werd gehaald. Dit vanwege een hen 
onwelgevallig stukje. Toenmalig Vorst Jan 
Coenen gaf toe en de Rogstaekersgezèt werd 
uit de handel gehaald. Was dit de aanleiding 
voor de oprichting van de Stichting Lambieck 
Knoup?
“Zo ongeveer. Het was namelijk deze gebeurtenis 
die de redactie van de Jan van der ‘Croeëngezét, 
die met carnaval door weekblad ‘Op de Keper’ 
werd uitgegeven, op het idee van de stomste 
blunder van het jaar bracht. Het idee van de 
Lambieck kwam vervolgens uit de koker van Fun 
van den Berg. Samen hebben we de Stichting 
Lambieck Knoup verder vormgegeven. Ik ben er 
nog steeds trots op dat dit evenement ieder jaar 
weer een hoogtepunt in de Weerter carnaval is. 
In het kader van die Lambieckavond heb ik jaren-
lang een politieke buut gehouden waarin ik de 
Weerter politiek op de hak nam. Jammer dat nie-
mand dat stokje van mij heeft overgenomen. “

In 1988 stond er een artikel in de krant over 
een bestuursconflict tussen de voorzitter of 
'deecken’ van het Weerter Schuttersgilde 
Sinte Catharina 1480 en de overige leden van 
het bestuur waaronder jij. Jullie verweten 
de voorzitter eigengereidheid, dictatoriaal 
optreden en minachting van de democratische 
spelregels die in een vereniging gelden. Is dat 
nog ooit goed gekomen?
“Nee, dat is nooit meer goed gekomen. De toen-
malige voorzitter spande zelfs een zaak aan te-
gen de journalist van De Limburger bij de Raad 
voor de journalistiek. Hij kreeg echter geen poot 
aan de grond; de journalist was zorgvuldig te 
werk gegaan. In het bewuste artikel werd boven-
dien melding gemaakt van een delicate kwestie 
van persoonlijke aard maar ook daarvoor werd de 
journalist in het gelijk gesteld.”

In 2006 vond je in Bokrijk bij toeval een foto 
uit 1902 van een gouden bruiloft waarop 
ook jouw grootouders stonden. De prent 
stond niet alleen afgedrukt op de menukaart 
van de uitbater van het Koetshuis, het 
hele etablissement hing vol met foto’s van 
bruiloftsgasten uit die tijd. Hoe kwam die 
foto daar terecht?

“Dat is een apart verhaal. De binnenhuisarchitect 
verantwoordelijk voor interieur en inrichting van 
het Koetshuis bleek de foto te hebben gevonden 
bij de afbraak van een huis in Hasselt. Jaren later 
kreeg hij de opdracht voor de inrichting van het 
Koetshuis en gebruikte hij de nostalgische foto 
met de onbekende personages. Maar ik had die-
zelfde foto thuis liggen, met op de achterkant 
de namen van al die mensen. Die waren er door 
mijn moeder vanuit overlevering nauwkeurig bij-
gezet. Dit opmerkelijke verhaal werd destijds 
zowel door de Belgische als de Nederlandse pers 
opgepakt.” 

Wat is de belangrijkste levensles die 
jij geleerd hebt?
“Ga nooit bij de pakken neerzitten. Blijf optimis-
tisch en blijf ‘oonger de mînse kaome’. 
En oppe tiêd un pötje beer drînke!”

.

Pop en Frits proosten op het leven!

seniorenweetjes

Nederlands 
Burgemeesters Elftal
Het Nederlands Burgemeesters Elftal (NBE) maakt zich op 
voor de tweede wedstrijd van het seizoen in Rotterdam. 
Onlangs is het NBE versterkt door sportieve wethouders uit 
het gehele land en feitelijk heet het elftal nu: Nederlands 
Burgemeesters & Wethouders Elftal (NBWE). Onder andere 
door de vele herindelingen de laatste jaren zijn er minder 
burgemeesters en al helemaal minder voetballende 
burgemeesters. 

Zaterdag 22 februari jl. speelde het NBWE tegen een elftal 
van een van de sponsors: Conxillium, een bedrijf met 
hoogwaardige software voor de lokale overheid te Leiden. 
Deze sponsor zorgt voor de website van het NBWE www.
burgemeesterselftal.nl. Door deze sponsoring zijn we in 
staat om zoveel mogelijk geld te doneren aan het goede 
doel: de Nederlandse Leprastichting. 
Het NBWE bestaat sinds 1988 en in die 32 jaar is er meer 
dan € 650.000, - bij elkaar gespeeld door de burgemeesters 
en nu ook wethouders voor de Nederlandse Leprastichting. 
Hiermee zijn meer dan 300.000 leprapatiënten opgespoord 
en behandeld. Sinds 2011 ben ik de trotse voorzitter van dit 
sportieve elftal dat zich in hun schaarse vrije tijd inspant 
voor dit geweldig goede doel.
Bij het schrijven van deze column bedenk ik dat ik 
misschien beter voetballer had kunnen worden in plaats van 
burgemeester! Mijn grote voetbalvoorbeeld (die overigens 
wel bij de verkeerde club speelt, haha) Hakim Ziyech gaat 
in de zomer voor zo’n 45 miljoen bij Chelsea voetballen. 
Als mens en als voetballer een voorbeeld voor velen! Met 
dat geld hadden we pas echt het verschil kunnen maken in 
de strijd tegen lepra! Helaas waren mijn voetbaltalenten 
ontoereikend om door te dringen tot de absolute 
voetbaltop.  

Toch hebben we de afgelopen jaren met een aantal 
sportieve collega’s een mooie bijdrage geleverd aan de 
strijd tegen lepra in de wereld. Een ziekte die vooral 
arme mensen treft die toch al niet zoveel hebben. De 
dankbaarheid van de Lepra Stichting voelt dan als een 
warme deken en je weet dat je voor enkele mensen in de 
wereld het verschil hebt kunnen maken. 
Zaterdag 22 februari speelden we in Rotterdam dus een 
wedstrijd tegen Conxillium, waarna het bedrijf 
€ 1500,- stort in de kas van de Nederlandse Lepra Stichting. 
Daarna gingen we gezamenlijk naar mijn favoriete cluppie 
Feyenoord kijken! Oeps, Feyenoord speelde tegen 
Fortuna-Sittard. 
Het NBE won met 5-2 van Conxillium. Feyenoord won van 
Fortuna met 2-1.

Jos Heijmans, burgemeester Weert    
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Badkamer - Slaapkamer - Wonen
Wij zijn Bath&Living, een speciaalzaak voor 
de inrichting van uw badkamer, slaapkamer, 
toilet en living. In onze winkel willen wij u 
inspireren!

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

Kerkstraat 78, Nederweert
www.bath-living.com

bedrijfinbeeld

NIEUWE 
COLLECTIE

WEBWINKEL
www.bath-living.com

WINKEL
Kerkstraat 78
Nederweert

2322

eendagmet

casemanager van Groene Kruis Thuiszorg, een 
psychologe verbonden aan de Universiteit van 
Maastricht, twee gedreven vrijwilligers en een 
ervaringsdeskundige mantelzorg. Het Alzheimer 
Café is een trefpunt voor mensen met demen-
tie, hun partners, mantelzorgers, familieleden, 
vrienden, zorgverleners en alle andere mensen 
die zich verbonden voelen met dit onderwerp. 
Zes jaar geleden nam deze werkgroep het stokje 
over van het team dat dit initiatief in 2003 
opzette. Elke derde maandag van de maand van 
19.30u tot 21.30u is er een themabijeenkomst. 
Doel van deze themabijeenkomst is bezoekers 
wegwijs te maken in de zorgketen Dementie. 
Het Alzheimer Café programma van dit jaar 
wordt vanmiddag doorgenomen en taken worden 
verdeeld. Komend jaar kan men in Het Alzhei-
mer Café onder andere komen kijken naar een 
theatervoorstelling over dementie en is er een 
lezing met als onderwerp ‘Stemming, gedrags-
verandering en dementie’. 

 Vanavond vindt in Keenter Hart het
 Alzheimer Café plaats. De gastvrouw  
 ontvangt de eerste bezoekers. Karin: 
“Veel mensen ervaren een drempel om de 
bijeenkomst bij te wonen. Lotgenotencontact 
wordt in de regel als helpend, maar óók als con-
fronterend ervaren. Onze werkgroep beschikt 
over een boel ervaring en expertise op het 
gebied van dementie. We weten als geen ander 
hoe de bezoekers zich voelen en wat ze door-
maken. Die verbinding zorgt ervoor dat mensen 
gemakkelijker hun verhaal durven en kunnen 
doen.” Er wordt een informatietafel ingericht 
met allerhande infomateriaal over dementie; 
je kan er zelfs boeken en dvd’s lenen over het 
onderwerp. 

 Vanavond komt een specialist 
 ouderengeneeskunde vertellen over
 de oorzaken en verschillende vormen 
van dementie. Mensen krijgen ruim de gelegen-
heid tot het stellen van vragen. Karin: “Bin-
nenkort geeft een notaris een lezing. Dementie 
vermindert het vermogen om eigen wensen 
kenbaar te maken en eigen zaken te regelen. De 
notaris maakt de bezoekers dan wegwijs in de 
rechten en plichten die iemand met dementie 

heeft als diegene zijn belangen niet meer zelf 
kan behartigen. Dit thema proberen we twee-
jaarlijks te behandelen.”

 In de pauze zoekt men elkaar op.
 Mensen doen hun verhaal bij elkaar 
 en er ontstaan prettige contacten. 
Karin: “Elkaar hier ontmoeten en ervaringen 
uitwisselen, wordt door iedereen als steunend 
beleefd.”  

 Tegen het einde van de avond wordt
 ‘het bloemetje van de maand’ aan  
 een van de bezoekers overhandigd, 
als hart onder de riem. Karin: “Een mooi en 
soms emotioneel moment in een periode van 
onrust en onzekerheid in iemands leven.” 

www.alzheimer-nederland.nl/regios

 Karin (51) is werkzaam als 
 thuiszorgwerker bij De Zorggroep  
 van het Groene Kruis. Vanochtend 
heeft ze een eerste kennismakingsmoment met 
een echtpaar waarvan de man vanwege begin-
nende dementie thuiszorg nodig heeft. Karin: 
“De diagnose dementie is al ingrijpend. Het 
bijbehorende acceptatieproces is voor iedereen 
anders. Als thuiszorgwerkers zien we soms men-
sen die mede daardoor de zorg niet meteen toe-
laten. We zoeken dan naar de benaderingswijze 
die past bij de cliënt. Soms betekent dat een 
periode alleen maar een kopje koffie drinken 
om samen geleidelijk aan contact te maken en 
vertrouwen te winnen. Ook maken we regelma-
tig mee dat de cliënt geen hulp meer aanneemt 
van zijn of haar mantelzorger. Een thuiszorgwer-
ker kan dan meestal –soms tot verbazing van de 
partner van de cliënt- vanuit zijn rol wel een 
contactingang vinden.” Karin legt gedurende de 
dag een route af van bezoeken aan acht tot tien 
cliënten.

 Karin neemt deel aan een Multi
 Disciplinair Overleg. (MDO) Samen 
 met de huisarts die werkzaam is in 
haar werkgebied, diens praktijkondersteuner 
en een specialist ouderengeneeskunde gaat 
Karin in gesprek met een cliënt, haar partner 
en tevens mantelzorger en hun twee kinde-
ren. De mevrouw heeft de diagnose Alzheimer. 
De nodige zorg wordt steeds complexer en de 
partner als mantelzorger voelt zich overbelast 
in de zorg. Karin: “We bieden zorg op maat, wat 
betekent dat we regelmatig de zorg evalueren 
en waar nodig aanpassen. In een MDO kunnen 
bijvoorbeeld ook opties als opname in een ver-
pleeghuis, of verwijzing naar een dagbesteding 
worden besproken. Soms gaan we mee met de 
cliënt om een kijkje te nemen bij een nieuwe 
verblijfplek.”

 Vanmiddag woont Karin een 
 vergadering bij van de werkgroep
 van Het Alzheimer Café. In deze 
werkgroep zit een collega thuiszorgwerker en 

Door Maartje Derckx
Met een hart voor kwetsbare ouderen is ze al jaren thuis in de thuiszorg. 
Karin van de Kruijs is gespecialiseerd op het gebied van dementie. We 
mogen een dagje met haar mee op pad.

 Een Dag Met Karin van de Kruijs Een Dag Met Karin van de Kruijs
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fabrieken waar ze zich voor moeten schamen”, 
vertelt Piet een beetje boos. “Met de ‘End of 
cheap China’ bleven er voor Pactics maar twee 
mogelijkheden over: of de kosten verminderen 
(en dus verlaging van werkomstandigheden en/
of uitbesteden aan thuiswerk en gevangenissen) 
of verhuizen. De eerste keuze was geen optie 
dus bleef verhuizen over.”

Nieuw land, nieuwe kansen
Tijdens een reis door Cambodja ontdekte Piet 
samen met zijn zoon Timothy de regio van 
Siem Reap, 350 kilometer ten noordwesten van 
de hoofdstad Phnom Penh. Piet: “De meeste 
kledingfabrieken liggen in de buitenwijken van 
Phnom Penh. Het bestaan van medewerkers hier 
is op zijn zachtst gezegd niet erg rooskleurig. Hier 
werken 750.000 mensen (veelal jonge meisjes) 
in de kledingindustrie. Ze leven in krotten bij 
de fabrieken. Ze worden rechtopstaand in open 
vrachtwagens naar het werk gereden om kleding 
te maken voor merken als H&M, Zara, Lee, Levi 
Strauss, Gap en Wrangler. Ze werken 10 tot 12 
uur per dag, er is nauwelijks vertier, het eten is 
duur en er is geen sociaal leven. Toen is het idee 
ontstaan om niet de mensen naar de fabriek te 
brengen, maar de fabriek naar de mensen.”

Steun vanuit Nederland
Siem Reap is een toeristenstad met 140.000 
inwoners en jaarlijks 2 miljoen toeristen. Er 
zijn geen fabrieken en de voornaamste bronnen 
van inkomsten zijn toerisme en landbouw 
(rijst). Beiden bieden niet het gehele jaar 
door werk. Piet besloot hier zijn fabriek te 
beginnen; Pactics Cambodia. Hij vertelt hoe dat 
ging: “We startten met vijftien medewerkers 
met het maken van brillenzakjes voor Oakley. 
Al gauw was onze fabriek te klein. Van de 
Nederlandse overheid kregen we eind 2012 een 
subsidie in het kader van PSI (Private Sector 
Investment) beheerd door de RVO (Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland); een programma 
om goede werkgelegenheid te creëren in 
ontwikkelingslanden. Hierdoor konden we een 
nieuwe fabriek bouwen. Inmiddels is de hele 
productie verplaatst van China naar Siem Reap.” 

Goed voor mens en milieu
De productie bestaat nog voor 60% uit de 
brillendoekjes en -zakjes maar daar zijn 
andere producten aan toegevoegd zoals 
herbruikbare boodschappentassen, rugzakken 
en weekendtassen. Piet: “We hebben aandacht 
voor het milieu en de 550 mensen die voor ons 
werken. De fabriek heeft westerse standaarden 
wat betreft werkomstandigheden: goede 
ventilatie, veel daglicht, veilige werkomgeving, 
acht-uur werkdagen met beperkt (vrijwillig) 
overwerk en veel groen. Wat betreft de aandacht 
voor het milieu, dat bestaat uit het beperken 
of hergebruiken van afval, zonnepanelen, 
opvang van regenwater om de toiletten door 
te spoelen en door het vele daglicht gebruiken 
we bijna geen lampen voor verlichting. Bij het 
gebruik van onze grondstoffen houden we daar 
ook rekening mee; veel recycled materiaal en 
stoffen die met minimaal gebruik van water 
gekleurd worden. Iedere dag worden er meer 
dan 500 gezonde lunches in de eigen keuken 
gemaakt, de waterzuiveringsinstallatie zorgt 

wegvanhier

voor veilig drinkwater en iedereen heeft een 
goedgekeurde helm (door Pactics voor de helft 
betaald) voor het woon-werkverkeer op de 
brommer, waarschijnlijk het gevaarlijkste deel 
van de werkdag”, vertelt Piet lachend. Bijzonder 
is ook dat het bedrijf een eigen crèche heeft 
voor kinderen vanaf drie maanden. Hierdoor 
kunnen de moeders na het zwangerschapsverlof 
van vier maanden weer aan het werk, als ze dat 
willen. Alle moeders krijgen twee keer per dag 
de gelegenheid om borstvoeding te geven in een 
aparte ruimte in de kinderopvang. Piet: “We 
hebben erg veel belangstelling voor onze aanpak 
en er zijn al heel wat artikelen verschenen, dat 
is natuurlijk mooi maar het is ook jammer dat 
Pactics een uitzondering is. Naar mijn mening 
doen we niet meer dan wat een werknemer van 
een bedrijf kan verwachten, we zouden de norm 
moeten zijn, niet de uitzondering!”

Nog niet achter de geraniums
Ook in Cambodja stijgen de lonen. Zit er in de 
toekomst nog een verhuizing naar een ander 
land in? Piet: “Never say never again. Het 
is niet onmogelijk maar ik denk niet dat er 
nog een verhuizing aan komt. De opties voor 
lageloonlanden worden kleiner; ik zie meer in 
het verbeteren van onze efficiency en in het 
automatiseren van de meest arbeidsintensieve 
bewerkingen.”

En ook al heeft Piet de pensioengerechtigde 
leeftijd van 67 bereikt, over stoppen heeft hij 
nog niet nagedacht. Wel wil hij in de toekomst 
wat meer afstand nemen. Piet: “Ik wil nog 
betrokken blijven maar minder intensief. 
Een beetje voor de troepen gaan uitlopen, 
nieuwe ontwikkelingen volgen op het gebied 
van materialen, technieken, duurzaamheid, 
productie en kijken hoe Pactics dat zou kunnen 
toepassen. Mijn toekomstdroom is dat Pactics op 
een dag helemaal door lokale mensen geleid kan 
worden!”

Van USA en Afrika naar Azië
Het buitenland-avontuur begon in 1988. 
Ruim een half jaar woonde Piet samen met 
echtgenote Marleen en dochter Renee in het 
Amerikaanse Boston. Piet werkte hier voor een 
Noors softwarebedrijf met ontwikkelafdeling 
in de USA. Hierna vertrok het jonge gezin naar 
Johannesburg, Zuid-Afrika. Een hele interessante 
tijd, vertelt Piet: “Toen we aankwamen was De 
Klerk net benoemd als president en begon de 
ontmanteling van de apartheid. We hebben in 
1990 Mandela uit de gevangenis zien lopen (live 
op de Zuid-Afrikaanse TV).” 
In 1992 werd zoon Timothy geboren en een jaar 
later vertrokken ze naar Kuala Lumpur Maleisië. 
Piet: “Dit was onze eerste kennismaking met 
het bruisende expat-leven in Azië. We hebben 
in de vier jaar dat we daar gewoond hebben 
veel gezien en beleefd, vrienden voor het leven 
gemaakt, leren scubaduiken en in 1994 voor het 
eerst een bezoek gebracht aan China. Verhuizen 
naar Azië en daar gaan werken betekende 
bijna dat je alles wat je ooit van management 
en leidinggeven geleerd had kon vergeten. Je 
begon zowat op niveau nul”, vertelt Piet.

Stof uit China naar Mexico
Een softwarebedrijf in de USA bood in 1997 
de kans om in Amerika aan de slag te gaan. 
Standplaats Columbus Ohio werd geopperd maar 
was voor Piet en Marleen geen optie: “Columbus 
heeft bijna een Nederlands klimaat met vier 

seizoenen en een winter die goed koud kan 
zijn. Na acht jaar in heerlijke warme oorden 
leek ons dat geen goed idee. Gelukkig kwam het 
bedrijf met een alternatief: Tucson Arizona. Met 
zomerse temperaturen van meer dan 50°C. We 
hebben daar uiteindelijk twaalf jaar gewoond.” 
Het werk van Piet vereiste veel reizen zowel in 
de USA als daarbuiten, waaronder China. 
In 2004 richtte Piet het bedrijf Pactics op; “Meer 
als hobby (side-job) dan om daarvan te gaan 
leven”, zegt hij zelf. “Met mijn contacten in 
China zijn we begonnen om daar stoffen te kopen 
voor een fabriek in Mexico die brillenzakjes 
maakten voor Oakley zonnebrillen. Iedere twee 
maanden verscheepten we een container over 
zee van Shanghai naar Los Angeles en dan over 
de weg naar Mexico. Al snel werd duidelijk dat 
het veel goedkoper was om het hele product in 
China te maken.”

Uitbuiting in China
Pactics Shanghai werd opgericht en Piet vloog 
elke drie maanden van Amerika naar China. Piet: 
“De samenwerking met de Chinese leveranciers 

Na het lezen van ‘De scheepsjon-
gens van Bontekoe’ van Johan 
Fabricius stond het voor de jonge 
Piet Holten (67) vast; hij wilde 
koopvaardij-officier worden en de 
wereld zien. Als scholier in de ja-
ren zestig op het College in Weert 
noemt hij zichzelf geëngageerd; 
ze startten een leerlingenraad, 
hielden verkiezingen, staakten om 
meer zeggenschap en protesteer-
den tegen de Vietnamoorlog. “En 
we lieten ons haar groeien”, zegt 
hij zelf. Piet werd geen koopvaar-
dij-officier en zijn lange lokken 
hebben plaats gemaakt voor een 
korte coupe. Maar hij heeft wel de 
zeven zeeën bevaren. Figuurlijk 
welteverstaan. Hij woont al dertig 
jaar niet meer in Nederland. Nog 
steeds maatschappelijk betrokken, 
leidt hij nu een fabriek voor bril-
lendoekjes in Cambodja. 

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

liep niet soepel en de werkomstandigheden in 
de fabrieken in Wuxi waren ronduit slecht. We 
zijn toen zelf een fabriek gestart in Shanghai. 
In vijf jaar tijd groeiden we uit tot 325 mensen 
en in 2013 maakten we ongeveer 35 miljoen 
brillenzakjes en -doekjes voor alle ‘high-end’ 
merken als Oakley, Ray Ban, Prada, Bvlgari, 
Coach, Tiffany, Versace, Armani en Michael Kors. 
In die tijd was China nog goedkoop (minimumloon 
van US$ 120 per maand) maar het werd steeds 
duurder. Door het invoeren van fikse sociale 
verzekeringspremies, de waardevermeerdering 
van de lokale munt en minimumloonstijgingen 
van 15% jaar op jaar, zijn de lonen voor 
ongeschoold werk nu tussen de 500 en 600 US$ 
per maand. Dat was allemaal niet zo erg als de 
klanten bereid waren geweest een klein beetje 
meer te betalen. Het tegenovergestelde was 
waar. Men vond best dat er wat van de prijs 
af kon. Er waren immers bedrijven die het wel 
goedkoper konden maken. Maar dit waren nu net 
de bedrijven waar ik geen zaken meer mee wilde 
doen en die absoluut niet aan de basisnormen 
voldeden. Nog steeds kopen deze merken bij 

 Piet Holten in  Piet Holten in 
Siem Reap Cambodja:   Siem Reap Cambodja:   
“We zouden de norm “We zouden de norm 
moeten zijn, maar zijn moeten zijn, maar zijn 
de uitzondering”de uitzondering”

Marleen, Piet, Renee en Timothy.

Angkor Tempels bij Siem Reap.

Opening nieuwe fabriek in 2014.
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senioren weetjes

Goed voor je voetenGoed voor je voeten

Nachtrust voor 
   iedereen

Voeten zijn het fundament waar ons hele lichaam op steunt. In ons 
leven lopen we gemiddeld 120.000 kilometer. Iedere stap daarvan is 
een belasting voor de voeten. Vaak realiseren we ons die aanslag pas 
wanneer we klachten aan onze voeten krijgen. Het is belangrijk om bij 
opkomende klachten direct in te grijpen. Uitstel kan namelijk leiden 
tot knie-, rug- en heupklachten. Ook bij specifieke situaties als 
diabetes, zwangerschap, staande beroepen, intensief sporten of na 
ongevallen, is het cruciaal dat u weet hoe uw voeten erbij staan. 

Uw schoen loopt pas comfortabel als hij in alle opzichten goed zit: qua 
materiaal, steun, lengte én breedte. Een schoen past goed als hij de 
juiste ruimte heeft bij de tenen, een perfecte hielaansluiting geeft en 
zorgt voor de correcte ruimte en steun in de breedte. 

 

U kunt uw nabestaanden veel werk en moeilijke keuzes besparen door 
uw wensen ten aanzien van uw afscheid en uitvaart vast te leggen in een 
wensenboekje. Dit wensenboekje (gratis te verkrijgen) kunt u samen 
met de uitvaartbegeleid(st)er invullen maar dit kan ook samen met uw 
naasten. In dit boekje komen veel aspecten aan bod, zoals kleding, 
bloemen, kaarten en muziek. Het is aan u zelf hoe gedetailleerd u het 
wilt invullen. Dit boekje kunt u thuis bewaren. Het is wel verstandig dit 
aan uw naasten kenbaar te maken. Het wensenboekje kunt u ook met 
de uitvaartbegeleid(st)er doorspreken en afgeven zodat bijzondere 
dingen vooraf bekeken en geregeld kunnen worden. Het van tevoren 
vastleggen van uw wensen geeft rust en duidelijkheid; voor u en uw 
nabestaanden

Hoe wilt u het graag?Hoe wilt u het graag?

U kunt zich laten informeren 
over een afscheid of eigen uitvaart.

Ongeacht waar u verzekerd bent mag u zelf 
de uitvaartorganisatie kiezen!

Ieder mens is uniek en verdient 
een unieke uitvaart

Ik maak me hard om iedereen 
die unieke uitvaart te geven. 

Hegstraat 30 6001 EW   Weert
T. (0495) 524779 F. (0495)450380
Info@vannieuwenhovenorthopedie.nl

 

Kerkstraat 201, 6006KN - Weert 
06-16363173

Petra van de Vin-Kwakman

Gewoon gaan slapen, het lijkt zo 
vanzelfsprekend. Maar dat gaat lang niet voor 
iedereen op. U komt misschien net uit het 
ziekenhuis en wilt of kunt eigenlijk niet 
alleen zijn. Waar mensen vroeger zondermeer 
een plaats kregen in een verpleeghuis zien we 
nu dat zij steeds vaker en langer op zichzelf 
en hun familie zijn aangewezen. Overdag kan 
de thuiszorgorganisatie een handje toesteken, 
’s-nachts is het een ander verhaal. Soms 
kunnen mensen ’s-nachts niet meer alleen zijn; 
kwetsbare ouderen of mensen met dementie. 
Maar ook mensen die zorg nodig hebben omdat 
zij in de laatste levensfase verkeren. Voor 
mantelzorgers is dat een zware opgave. 

Er bestaan professionele zzp’ers die slaap- en 
waakdiensten aanbieden. Ze helpen u bij het 
aanvragen van een Persoons Gebonden Budget 
(PGB) of bij het aanvragen van een vergoeding 
via de zorgverzekering.

Door Ton Adriaens
De noodkreet van een thuiszorgmedewerkster:
Onlangs was ik bij een 92-jarige meneer die mij huilend vroeg of ik tijd had om hem te helpen bij het douchen en scheren. Hij wilde zich opdoffen om bij zijn 
vrouw op bezoek te gaan die in een zorginstelling zat. Ze hadden meer dan zestig jaar samengewoond. ’Maar waarom woont u nu dan niet bij haar?’ vroeg ik. 
Hij antwoordde dat hij volgens het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) niet ziek genoeg was om daar ook te mogen wonen.
Dit is de praktijk in het rijke Nederland. Het verzorgingshuis werd bij de omvorming van de AWBZ in 2015 afgeschaft als collectieve huisvesting van oudere 
mensen. Er bleven maar twee vormen van ouderenzorg over: verpleeghuiszorg en thuiszorg.

Terwijl een vluchteling die in Nederland een verblijfsvergunning heeft gekregen, om humanitaire redenen recht heeft op gezinshereniging (een goede zaak!) 
halen we onze kwetsbare ouderen om financiële redenen uit elkaar. Vergrijzing mag dan wel een van de belangrijkste oorzaken van de stijgende zorgkosten zijn 
maar dat hoeft toch niet te betekenen dat we aan partnerdeportatie gaan doen? Excuseer mij de scherpte van deze woorden maar ik kan hier met mijn verstand 
niet bij. Graag wil ik van anderen weten wat zij daarvan vinden, hoe de situatie in onze regio is, maar vooral: Wat kunnen we hieraan doen?

watzoujijdoenmet

Ik werk als praktijkondersteuner in een huisarts-
praktijk en zie veel ouderen met een chronische 
ziekte. Hierbij vang ik vaak signalen op van kwets-
baarheid onder deze ouderen. Deze signalen kun-
nen heel gevarieerd zijn en komen van de mantel-
zorger, huisarts of de ouderen zelf. Regelmatig ga ik 
op huisbezoek om samen met de partner de proble-
men en behoeften in kaart te brengen, met als doel 
zolang mogelijk thuis blijven wonen. Met hulp van 
huisarts en specialist ouderengeneeskundige wordt 
een zorgplan op maat gemaakt. Hier wordt de hulp 
van geriatrische fysiotherapeut, ergotherapeut, 
thuiszorg en de mogelijkheid van dagbesteding be-
sproken. De kwetsbare oudere wordt betrokken bij 
het zorgplan en vaak zie je het proces van achter-
uitgang dan vertragen.

Ik vind het altijd jammer als de hulp te laat wordt 
ingezet, want we kunnen vaak een crisissituatie 
voorkomen. Het multidisciplinair team kan het pro-
ces zo goed mogelijk begeleiden om de juiste zorg 
aan te bieden. Maar hoe triest en pijnlijk het ook 
kan zijn, soms is er geen andere mogelijkheid dan 
opname in het verpleeghuis. Dan zou het mooi zijn 
als hierin ook een voorziening voor de partner zou 
kunnen worden meegenomen. Maar helaas, sinds 
de invoering van de Wlz (Wet langdurige zorg) is dit 
nauwelijks nog mogelijk. Een gecombineerde huis-
vesting van verpleeghuis en verzorgingshuis nieuwe 
stijl zou hier een oplossing kunnen zijn.

Volgens mij moeten we vooral denken in kansen! 
Bij een veranderende zorgvraag werd er in het 
verleden snel uitgeweken naar een verzorgings-
huis. Maar laten we eerlijk zijn, het is toch veel 
fijner wanneer we ook dan (samen) in ons eigen 
thuis kunnen blijven wonen. 
Bij geclusterde levensloopbestendige woningen 
worden zorg en wonen met elkaar gecombineerd. 
Mensen kunnen langer zelfstandig blijven wonen. 
Clustering van woningen garandeert niet alleen 
dat zorg op afroep gegeven kan worden, maar 
brengt ook saamhorigheid met zich mee. Wonen, 
zorg en welzijn!
Waar de pijlen voor geclusterde zorgwoningen 
vaak gericht worden op senioren, zijn het juist de 
jonge 60’ers die nú de stap willen maken naar een 
kleinere, toekomstgerichte woning om deze stap 
bij een eventuele noodzaak in de toekomst voor 
te zijn. Ze scheppen samen een omgeving waar ze 
op elkaar kunnen terugvallen, elkaar op ieder vlak 
kunnen ondersteunen. De woningen hebben een 
optimale functionele indeling. Ook als een mo-
gelijke zorgvraag zwaarder wordt, kan men hier 
blijven wonen. Vanzelfsprekend is de gehele wo-
ning rolstoel- en bed toegankelijk. Om goede zorg 
te kunnen verlenen voldoen bad- en slaapkamer 
aan de eisen en maatvoering die hiervoor gelden. 
Hierbij worden geen concessies gedaan aan hun 
huidige wensen en behoeften, zoals een tuin, hob-
byruimte en logeerkamer.

Samenblijven is een gevoel dat veel mensen zullen 
herkennen, het klinkt ideaal en je gunt het ieder-
een. De mogelijkheid om samen te worden opgeno-
men is vaak een wens en kan afhankelijk van de si-
tuatie, goed uitpakken.  Voorwaarde is wel dat alle 
vóórs en tegens zorgvuldig zijn overwogen.
Het bewerkstelligen van samen-opname vergt wel 
kennis van wet- en regelgeving en procedures, 
zoals bijvoorbeeld de Wet Langdurige Zorg. Deze 
biedt met artikel 3.1.2. ruimte voor deze case, mits 
de betreffende zorginstelling de ruimte heeft.
De mogelijkheid hiertoe moet zeker besproken 
worden. Zeker wanneer één van de partners ern-
stig ziek is of ernstig dementeert en meeverhuizen 
van de partner positief uitpakt voor beiden. Een op-
name kan heel ingrijpend zijn en er moet ook wor-
den nagedacht over de fase na overlijden. Wanneer 
de gezonde partner uit zijn/haar woonplaats heeft 
moeten verhuizen om bij zijn opgenomen part-
ner te kunnen wonen, dan valt hij/zij opnieuw in 
een gat. 
Kortom een moeilijke keuze die het beste door de 
juiste professional, bijvoorbeeld een casemanager 
dementie, begeleid kan worden. Uiteindelijk moe-
ten de mensen dit zoveel mogelijk zelf beslissen, 
maar met ondersteuning en begeleiding van een 
deskundige casemanager.
Recentelijk is één van onze cliënten in zorg samen 
met zijn partner in dezelfde zorginstelling opgeno-
men; het is dus mogelijk…

Maria Timmermans (59), 
Praktijk Ondersteuner Huisartsen Ouderenzorg

Geert-Jan Kwaspen (39), architect en ontwerper 
levensloopbestendige (zorg-)woningen Stramproy 

Loes van de Voort (54), ketenregisseur hulp bij 
dementie Midden-Limburg

watwatzouzoujijjijdoendoenmetmet
Ouder echtpaar waarvan er één Ouder echtpaar waarvan er één 
naar een zorginstelling moet?naar een zorginstelling moet?

12 tot 24 uurszorg thuis
door ervaren deskundige 
verpleegkundigen 
en verzorgenden -IG.
 
Wij kunnen het volgende bieden:
• Slaap- en waak diensten
• Kwalitatieve zorg
• Een comfortabel ziekbed
• Kleine vaste teams
• Zorg wordt op maat geboden
• Alles in overleg met client, 
   familie en andere disciplines
• Aandacht voor het naderende
   eind van leven
• 24 uur per dag bereikbaar

www.slaapzuster.nl • info@slaapzuster.nl • 06-40805323



Positiviteit
Ik heb met Lies Bocken afgesproken bij haar 
thuis. Al bij de ontvangst komt haar energie over 
me heen en is ze een en al spraakzaamheid en 
positiviteit. “Zorgen voor een ander met heel je 
hart, je ziel en zaligheid, daar doe ik het voor”, 
vertelt Lies al vrij snel.
Al op 16-jarige leeftijd begon ze in het Weerter 
ziekenhuis en startte al snel met de opleiding 
verpleegkundige. In de twintig jaren die volgden, 
werkte ze op diverse afdelingen en met veel 
specialisten. Tot ze in 1984 overstapte naar 
verpleeghuis Martinus waar ze zich zeker op haar 
plaats voelde. “Je werkt met dementerenden 
maar ook met somatische patiënten (psychisch 
in orde, maar lichamelijk ziek). Ik was 22 
jaar nachthoofd van 220 cliënten op zeven 
afdelingen. Hier draai je samen met anderen 
zeven nachtdiensten. Ik was de schakel tussen de 
verpleeghuisartsen en de verpleegkundigen in de 
nachtdienst. Je moet goed plannen, prioriteiten 
stellen en, waar nodig, hulp bieden.

Warme deken
In 2006, op haar zestigste, komt ze in aanmerking 
voor prepensioen, maar Lies kiest voor het 
voortzetten van haar werkzaamheden. Ze heeft 
tijd, is gezond en gedreven en doet niets liever dan 
zorgen voor andere mensen. Lies: “Dat zorgzame 
zit er heel erg in. Bij mijn vader thuis hadden 
ze 15 kinderen waarvan drie missionaris en twee 
non zijn. Het zorgende zit waarschijnlijk in ons 
DNA. Ik reis veel en zie graag andere culturen. 
Zo ben ik in Kenia, India en Kameroen geweest 
en het hoogtepunt was een reis die ik met mijn 
dochters Judith en Claire maakte naar Calcutta 
waar we het graf van Moeder Teresa hebben 
bezocht. Zij was een katholieke zuster, stichteres 
van de Missionarissen van Naastenliefde en 
Nobelprijswinnares voor de Vrede. Daar voelden 
wij alle drie een ‘warme deken’ over ons heen 
komen en beseften dat er niets mooiers bestaat 
dan zorgen voor een ander.”

Doorwerken na pensioen
“Ik werd 67 en ‘moest’ met pensioen. Dat is 
een wettelijke regeling. Daarop heb ik via een 
uitzendbureau opnieuw uren kunnen maken bij 
Land van Horne. Na enkele jaren in de thuiszorg 
en in diverse verpleeghuizen kreeg ik in 2015 
weer een arbeidscontract. Op papier voor 4 uur 
maar in de praktijk werden dat er veel meer. 
Ik was de ‘gatenvuller’, de vervanger. In 2015 
kon ik beginnen bij zorgcentrum St. Joseph 
in Nederweert. Een prachtige werkplek met 
geweldige bewoners waar ik voor mag werken.”

Lies is erg te spreken over haar werkgever 
Land van Horne, waar ze inmiddels 36 jaar 
in dienst is. “Het bedrijf zet zich echt in voor 
haar medewerkers en heeft veel oog voor de 
aandacht en de zorg voor de cliënten. Ze hebben 
me gevraagd om ambassadeur te zijn voor de 
campagne ‘werken in de zorg’. Ik werk nu bijna 
57 jaar in dit vak en doe het uit liefde. Ik wil 
jongeren dan ook enthousiasmeren en stimuleren 
om dit mooie vak uit te gaan oefenen. Want je 
krijgt er zoveel voor terug.”

Dankbaar gezond te zijn
Op 1 april a.s. zou haar tijdelijke contract 
aflopen. Dit gegeven maakte Lies bezorgd en 
verdrietig dat ze haar werk niet meer voort zou 
mogen zetten. Maar door de organisatie wordt 
per 1 april haar tijdelijke contract omgezet in 
wederom een vast contract en mag Lies op haar 
74e gewoon blijven. “Ik was zo blij en emotioneel 
tegelijk. Dankbaar dat ik door kan. Want zeg nou, 
wie krijgt er op zijn 74e nu nog een nieuw vast 
contract. Ik wil doorgaan zolang ik het fysiek 
en mentaal aan kan. Ben momenteel gezond en 
erg energiek en geniet zo van het werk en onze 
bewoners. Ik kan mijn know how overdragen op 
de volgende generatie. Ben wel een pietje precies 
en spreek ze vooral aan op omgangsvormen. 
Een van de belangrijkste zaken in het leven 
is respect. Voor alles en iedereen om je heen. 

Op 23 december jl. kreeg Lies Bocken (74) een telefoontje van haar teamleidster van zorgcentrum 
St. Joseph. Haar arbeidscontract bij Land van Horne werd verlengd en omgezet naar ‘onbepaalde tijd’. De bood-
schap maakt dat Lies moet huilen omdat haar wens uitkomt. “Blijven werken bij al die lieve bewoners, collega’s 
en families waar ik mee te maken heb. Dit is mijn passie, dit is mijn droom”, licht de energieke Lies toe. Een 
verhaal van een bijzonder mens.

actueel

Of ze nu anders zijn of in jouw ogen minder…
toon respect. Want wat je geeft, krijg je ook 
terug. En zo is het ook in mijn werk in de zorg…ik 
geef veel maar krijg het tienvoudige terug.
Ik ben blij dat ik dit nog kan doen en zo lang het 
kan en nodig is blijf ik het doen…”

  Lies Bocken   Lies Bocken 
zorgt al 56 jaar zorgt al 56 jaar 
voor anderenvoor anderen

Gezonde mensen hebben zoveel wensen,  Gezonde mensen hebben zoveel wensen,  
 zieke mensen hebben er maar één! zieke mensen hebben er maar één!
Door Desiré Kappert 

Lies met twee bewoners 
van zorgcentrum St. Joseph.
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Test je gehoor op tijdTest je gehoor op tijd

Een e-bike vergroot je mobiliteit omdat je 

zonder veel inspanning toch een stuk kunt 

fietsen. Ideaal als je conditie niet meer 

optimaal is en je toch graag een fietstocht 

wilt maken. Vanwege het gemakkelijker op- en 

afstappen, is het damesframe de populairste 

keuze. Of zoals ze tegenwoordig vaak genoemd 

worden: frame met lage instap. Let bij de 

aanschaf vooral op de zithouding, of het 

comfort volstaat en of de motorondersteuning 

prettig aanvoelt bij verschillende snelheden 

en ondersteuningsstanden. Probeer bij 

voorkeur verschillende soorten wegdek en 

een parcours dat overeenkomt met hoe je de 

fiets gaat gebruiken. Een voordeel van een 

elektrische fiets kopen bij een winkel in 

de buurt, is dat je daar altijd terecht in 

geval van problemen. Valt hij onverhoopt 

uit, dan heb je hulp bij de hand.

E-bike steeds 
populairder

Naarmate we ouder worden, gaan we langzaam aan steeds minder ho-
ren (en verstaan). Dit heeft verschillende oorzaken; een gemeenschap-
pelijke factor zijn de trilhaartjes in de slakkenhuizen. Deze haartjes 
slijten en kunnen daardoor geen geluid meer doorgeven aan de gehoor-
zenuw. Er is een extra rij met haartjes, maar die geven pas geluid door 
aan de zenuw bij een sterkere luidheid. 

Een hoortoestel kan ervoor zorgen dat deze haartjes voldoende trillen 
om het geluid door te geven aan de gehoorzenuw en zo de gebieden 
in de hersenen te prikkelen die zorgen voor het onderscheiden van 
geluiden/klanken en het verstaan van woorden. Hoe vroeger men start 
met een hoortoestel, hoe beter de hersengebieden geprikkeld blijven 
om geluiden goed te onderscheiden en hoe minder kans er bestaat op 
dementie.

senioren weetjes

Kerkstraat 106 - Weert 
0495-532731

 

Waarom dragen mensen steunkousen? Klachten als kramp, spataderen, 
oedeem of trombose hebben alles te maken met de circulatie van bloed 
door het lichaam. Ons hart pompt bloed rond en voorziet zo het hele 
lichaam van voedingsstoffen. Het voert de afvalstoffen via de aderen 
weer af. Wanneer dit systeem niet goed (meer) functioneert, kunnen de 
eerder genoemde klachten ontstaan. Therapeutische elastische kousen, 
ook wel steunkousen of compressiekousen genoemd, zijn kousen die 
druk uitoefenen op delen van het been. Ze worden voorgeschreven 
voor mensen met een aandoening aan het vaat- of lymfestelsel. Deze 
extra druk helpt klachten te voorkomen, verminderen of verhelpen. 
Om uw klachten te verminderen, is het erg belangrijk dat de elastische 
kous precies de juiste druk geeft. De kous moet goed worden afgestemd 
op de vorm van uw benen of armen. 

Precies de goede steunPrecies de goede steun

www.hoorcentrumweert.nl
info@hoorcentrumweert.nl
06-55588710

Bezoekadres:
Oudenakkerstraat 61 - Weert
(op de parkeerplaats naar 
de rechterzijde van het 
gebouw lopen, daar bevindt 
zich de zij-ingang, u kunt 
hier plaatsnemen in de 
wachtruimte).

k o u s e n -  &  c o m p r e s s i e z o r g
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Telefoon   0495 532196
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Internet   www.claessenstultiens.nl 
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Mariska van de Laar - Michielsen BHS
Logopediste, Triage audicien
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Collecteweek 
2e week april

Voor meer informatie: www.weertcollecteert.nl

Hoe is Weert Collecteert! ontstaan?
In het verleden werd door de deelnemende goede 
doelen afzonderlijk gecollecteerd gedurende de 
‘eigen’ landelijke collecteweek. Door nu alle huis-
aan-huis collectes te bundelen is dit efficiënter, 
zowel qua organisatie als in de uitvoering. 
Belangrijk positief effect voor de inwoners van 
Weert is dat zij nu nog maar één keer per jaar 
de deur hoeven openen voor een collectant van 
een landelijk goed doel. En, het blijft mogelijk 
om een eigen keuze te maken voor elk van de 20 
deelnemende goede doelen.

Hoeveel vrijwilligers heeft 
Weert Collecteert!
Wij werken met meer dan 350 vrijwilligers. Het 
organisatieteam die als wijkcoördinator de col-
lecte per woonwijk of dorpskern regelen, de PR-
commissie, de telcommissie, bezorgers van de 
brieven (22.500 woonadressen in Weert, Altweer-
terheide, Laar/Laarveld/Hushoven en Swart-
broek) en niet te vergeten zo’n 270 collectanten.

Dat is een flinke omvang van 
jullie organisatie. Zijn er genoeg 
vrijwilligers?
Daar raak je een heikel punt! In het organiseren 
van de collecte redden we het prima. Maar we 
kunnen zeker nog collectanten gebruiken of liever 
gezegd we komen er tekort!  Met twee uurtjes 
per jaar collecteren voor Weert Collecteert! 
help je 20 goede doelen. Daarom doe ik een 
oproep aan iedereen die ons wil helpen. Meld je 
aan via secretariaat@weertcollecteert.nl  
of bel 06-18365605.

Voor het vierde opeenvolgende jaar wordt de gezamenlijke huis-aan-huis 
collecte voor 20 landelijke goede doelen en fondsen met CBF-keurmerk 
georganiseerd door Stichting Goede Doelen Collecte Weert. We praten 
hierover met de voorzitter van deze stichting, Richard van Goor.

actueel

Wanneer is de collecteweek?
Die is elk jaar in de tweede week van april. Dit 
jaar dus van 6 t/m 11 april 2020. Het vorig jaar 
hadden we de mooie opbrengst van € 69.364,43. 
Dat bewijst dat de inwoners van Weert het 
initiatief van Weert Collecteert! omarmen. En 
dat geeft een heel goed gevoel voor iedereen die 
onze goede doelen collecte mogelijk maakt.

Volg ons op FACEBOOK en INSTAGRAM en kijk 
op www.weertcollecteert.nl 

Collecteren voor 20 landelijke  
  goede doelen en fondsen 

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

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

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

 

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

 

     NNIIEEUUWW!!  
IINNTTRROODDUUCCTTIIEE  
AAAANNBBIIEEDDIINNGG 

BOXSPRING  
JBLM  
 

 

  2.095,- 
ELEKTRISCH VERSTELBAAR 
    160 / 180 x 200 cm 

 
      2e

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

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

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

   Opsta 
Relax Karel
     

leverbaar vanaf  € 899,-
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‘met 2 uurtjes per jaar 
collecteren voor Weert 

Collecteert! help je 
20 goede doelen’

31

senioren weetjes

Consequenties van slechthorendheidConsequenties van slechthorendheid

Bij kant-en-klaar maaltijden kun je kiezen 
uit drie soorten. Koelvers; gekookt met verse 
ingrediënten, gekoeld bezorgd en circa vijf 
dagen te bewaren in de koelkast. Vriesvers; 
gekookt met verse ingrediënten, direct inge-
vroren en enkele maanden houdbaar. 

Dagvers; (warme) maaltijden die u vaak kunt 
ophalen bij een lokale slagerij of groenteboer 
en bedoeld om dezelfde dag te nuttigen. Kant-
en-klare magnetron-maaltijden hebben niet een 
enorm goed imago. Met name de kant-en-klaar 
maaltijden in supermarkten zijn niet altijd 
even gezond. Deze bevatten veel zout, vet en 
conserveringsmiddelen. Tegenwoordig bieden 
maaltijdservices uitstekende warme maaltij-
den aan. Zij koken dagelijks maaltijden met 
dagverse ingrediënten van het seizoen, met 
lekker veel groenten. De maaltijden bevatten 
standaard geen conserveringsmiddelen en zijn 
vrij van smaak-, geur-, en kleurstoffen. De 
maaltijden worden warm aan huis bezorgd. Dat 
betekent snel en gemakkelijk een gezonde warme 
maaltijd op tafel.

Snel, gezond en 
    gemakkelijk eten

Vaak stellen slechthorenden de eerste stap om iets aan hun probleem 
te doen lange tijd uit. Dit terwijl het onbehandeld laten van slechtho-
rendheid aanzienlijke negatieve sociale en emotionele consequenties 
kan hebben. Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek uitgevoerd door 
de “The National Councel on the Aging” onder 2.300 volwassen slecht-
horenden. De onbehandelde oudere slechthorenden hebben vaker last 
van depressies en neerslachtigheid, maken zich vaker zorgen, hebben 
te maken met angsten en zijn vaker paranoia en minder sociaal actief.

Daarnaast zijn de onbehandelde slechthorenden emotioneel labieler 
en onzekerder. Ook kan door slechthorendheid de hersenfunctie ach-
teruitgaan doordat de hersenen niet meer worden gestimuleerd. Uit 
onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen slechthorendheid en 
dementie.
 

Hyperpigmentatie, ook wel pigmentvlekken genoemd, betekent 
een verandering in kleur van de huid wat over je gehele lichaam 
kan zijn. Bijvoorbeeld zonnevlekken, sproeten en littekens. Er zijn 
verschillende oorzaken te noemen zoals een verstoorde hormoonbalans, 
huidveroudering, zwangerschap, pilgebruik, menopauze en de huid 
niet beschermen tegen de zon met een SPF (zonbeschermingsfactor). 
Rimpels zijn vouwen in het huidoppervlak door een minder aantal 
elastine en collageen. Elastine is een eiwit in de huid dat zorgt voor 
soepelheid. Collageen is een eiwit dat zorgt voor strekking van de 
huid en stevigheid van het bindweefsel. Oorzaken van rimpels zijn het 
verouderingsproces, roken, zon en stress. Met crèmes en middeltjes kan 
je hyperpigmentatie en rimpels te lijf gaan. Alleen moet je wel weten 
welke bestanddelen jouw huid gaan helpen. Ga naar een deskundige 
specialist in huidverzorging voor de behandeling die bij jou past.

Huidproblemen Huidproblemen 
aanpakkenaanpakken

Maaspoort 29, Weert
www.dermacareweert.nl • www.dermacareskinshop.nl

+31 (0) 495 62 33 75 • info@dermacareweert.nl

Interesse? Maak een afspraak voor een gratis huidscan en vrijblijvend huidadvies.

DermaCare Skinclinic Weert, dé praktijk voor 
huidverbetering en huidverjonging!

Wij zijn gespecialiseerd in het verbeteren 
en verjongen van de huid met 
duidelijke zichtbare resultaten!

 “Een mooie huid, begint 
    bij een gezonde huid.”

U kunt onder andere bij ons terecht voor: 
Acnetherapie 

(vergoedingen mogelijk 
via zorgverzekering)

Bindweefselmassage
Anti-aging behandelingen

Botox & fillers

Oorzaak Hoorkliniek
Anita van Brummen
StAr geregistreerd | Eigenaar
Staat 1 - 6031 EL Nederweert
Tel: 0495 - 586 506

De vertrouwde 
gehoorspecialist 
in uw regio

Bij ons bent u aan het juiste adres
voor de allernieuwste technieken
in hoortoestellen. Deze zijn ook 

verkrijgbaar voor categorie 3 en 4.
Nu ook unieke aan huis service!

Twijfelt u aan uw gehoor?
Maak een afspraak voor 
een GRATIS hoortest of

een vrijblijvend advies op maat.

 “Dagelijks leveren wij vers  “Dagelijks leveren wij vers 
bereide maaltijden  uit bereide maaltijden  uit 
          eigen keuken,            eigen keuken,  
 gratis aan huis bezorgd” gratis aan huis bezorgd”
        www.ferroost.nl        www.ferroost.nl
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Een mooi afscheid voor iedereen 
Het DELA Uitvaartcentrum ligt in de 
wijk Boshoven en is gevestigd in het 
voormalige Groene Kruisgebouw 
aan de Sint Odastraat in Weert. De 
naam doet misschien anders ver-
moeden maar het Uitvaartcentrum 
kan gebruikt worden door iedereen, 
ongeacht bij welke verzekerings-
maatschappij iemand is aangeslo-
ten. Ook als u niet verzekerd bent 

en u wilt een uitvaart regelen, kunt 
u terecht bij Coöperatie DELA. Ook 
andere uitvaartondernemers kun-
nen gebruik maken van de facili-
teiten, zoals de rouwkamers, de 
24-uurskamer en de verzorgings- of 
de ontvangstruimte bij huiskamer-
diensten. Het DELA Uitvaartcen-
trum biedt alles voor een persoon-
lijk en passend afscheid. Daar hoort 

ook het verzorgen en opbaren van 
de overledene bij. Riny Haex: “Voor 
een goede rouwverwerking is een 
goed afscheid belangrijk. Voor mij 
is het een voorrecht om in de moei-
lijke dagen na het overlijden samen 
met de familie persoonlijke en dier-
bare herinneringen te creëren. Sa-
men de laatste zorg verlenen is en 
blijft heel bijzonder.”

Riny Haex is medewerkster Uitvaartcentrum 

bij DELA. Riny begeleidt de rouwbezoeken in 

het Uitvaartcentrum. Wanneer de 

overledene wordt opgebaard, regelt 

ze de verzorging en het opbaren. 

Riny: “Vaak zijn familieleden in 

eerste instantie ietwat huiverig 

om te helpen bij de laatste 

verzorging. En ze hoeven 

natuurlijk niet mee te 

helpen maar als ze zien 

hoe wij te werk gaan en 

ze toch graag helpen 

met het kleden van pap 

of mam, dan kan dat. 

Er komen dan verhalen 

los, soms wordt er 

gelachen. Het is heel 

bijzonder om dit te 

mogen delen.”

‘Wilde mam begraven worden? Of toch 
gecremeerd? Wilde ze wel of geen kerkdienst? 
En wat was haar lievelingslied?’ Allemaal 
vragen die op je afkomen na het overlijden 
van een dierbare. Als er een periode van ziek 
zijn aan voorafgaat, is er vaak wel tijd om het 
een en ander te bespreken. Hans: “Als mensen 
terminaal zijn, kunnen ze mij vragen om te 
helpen bij het vastleggen van wensen voor het 
afscheid. Dat gesprek kan overal plaatsvinden, 
bijvoorbeeld thuis, in het verzorgingshuis of 
in het Uitvaartcentrum. Van tevoren alles goed 
regelen en vastleggen geeft heel veel rust. Voor 
de persoon zelf, maar ook voor nabestaanden. 
Na een overlijden heb je dan echt tijd voor 
verdriet en voor elkaar en je hoeft je niet bezig 
te houden met allerlei rationele en zakelijke 
beslissingen.” 
Maar dit geldt natuurlijk niet alleen voor 
mensen die terminaal ziek zijn. Steeds 
meer mensen vinden het belangrijk dat hun 
afscheid aansluit op hun manier van leven 
en willen zij een eigen invulling geven aan 
hun uitvaart. Laatste wensen kenbaar maken 
kan via het ‘Uitvaartwensenboekje’ dat in het 
uitvaartcentrum verkrijgbaar is. Het kan ook 
digitaal via dela.nl/wensenboekje. Zo weten 
nabestaanden precies welke wensen er zijn voor 
de uitvaart. Ook huisbezoek is mogelijk. 

24 uur per dag afscheid nemen  
Het DELA Uitvaartcentrum be-
schikt over een sfeervolle centrale 
ruimte en twee rouwkamers. De 
kamers zijn ingericht in een hui-
selijke sfeer, met een hoekbank en 
stoelen in warme kleuren. In het 
midden staat een scherm waarach-
ter de overledene ligt opgebaard. 
Op die manier word je niet direct 
geconfronteerd met de overleden 
persoon. Vaak vinden mensen dat 
prettiger. De familie, en eventueel 
ook andere genodigden, kunnen 
op afgesproken tijden afscheid ne-
men. 

Als enige in Weert biedt het DELA 
Uitvaartcentrum een ‘24-uurs-
kamer’. In deze kamer verblijft de 
overledene tot aan de dag van de 

uitvaart. De nabestaanden mogen 
deze ruimte aankleden met bloe-
men of persoonlijke spullen. De 
familie krijgt een sleutel van het 
pand zodat ze 24 uur per dag kun-
nen binnenlopen. Een mooi alter-
natief voor mensen die hun dier-
bare overledene niet thuis willen 
opbaren. Op deze manier kunnen 
ze tot aan de uitvaart, samen met 
familie, dag en nacht bij elkaar zijn.
De rouwkamers (en de centrale 
ruimte) worden steeds vaker ge-
bruikt voor een afscheidsdienst in 
kleine kring; bijvoorbeeld met een 
voorganger of ritueel begeleider 
en zelfgekozen (live)muziek en/of 
een koffietafel. Riny: “DELA maakt 
het passend en voor iedereen bij-
zonder.”

‘Zó wil ik het 
later graag’  

Coöperatie DELA
St. Odastraat 24, 6002 BD Weert

040 260 14 50
 

Even voorstellen  DELA ook voor niet-verzekerden

Hans van den Einde is uitvaartverzorger bij 

Coöperatie DELA. Als iemand is overleden, gaat 

hij naar de familie of de nabestaanden toe en 

regelt met hen de uitvaart van 

A tot Z; van (kerk)dienst tot 

koffietafel en van rouwbrieven 

tot bloemen. Hij is - tot en met 

de dag van de uitvaart -  de 

vaste contactpersoon voor de 

familie. Hans: “Vaak 

denken mensen dat 

iets niet mogelijk is. 

Maar we gaan heel 

ver in het vervullen 

van wensen. Je 

kan de uitvaart 

zo persoonlijk 

maken als je wil. 

We staan mensen 

bij in emotionele 

omstandigheden 

en willen ze daarbij 

optimaal ondersteunen.”

Enkele medewerkers van Coöperatie DELA:
Vlnr: Judith Rubingh, 
Hans van den Einde, Riny Haex, 
Sandra Smeets en Jos Mulleneers



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

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

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

    EDELSTENEN    
    MINERALEN  
   NATURE 
   GIFTS  
   DECO   Edelstenen

Mineralen

Deco Nature Gifts

seniorenweetjes

INSCHIKKELIJK

mensendingen

Inschikkelijk gedrag is de smeerolie van onze maatschappij. Enige 
verdraagzaamheid en begrip voor een ander maakt het samenleven een 
stuk aangenamer. Dat hoeven we toch niet allemaal in wetjes en regeltjes 
vast te leggen?

‘VANAF HIER RITSEN’ is zo’n gebod dat de automobilist ‘met sportieve 
rijstijl’ uitnodigt nog zeker driehonderd meter door te jakkeren om dan 
snel in te voegen!  Voorrang geven is zelfs in dat geval een nobele daad. 
Bovendien verkleint het de kans dat zo’n doorgesnoven wegpiraat je 
in het gunstigste geval van de weg drukt of in het ongunstigste geval 
klemrijdt, uitstapt en je voorruit aan diggelen slaat.  

Ik wil de straatracers de kost niet geven die nog snel over een zebrapad 
jagen terwijl een voetganger al met één been op straat staat. Asocialen 
zijn het die de status van de argeloze wandelaar transformeren tot 
‘met één been in het graf!’ Het recht van de overstekende voetganger 
is notabene in verkeerswetgeving vastgelegd! Maar … uitzonderingen 
bevestigen de regel. Ieder decreet vraagt inschikkelijkheid. Dat is een 
kwestie van de situatie inschatten en daarnaar handelen, van geven en 
nemen.

Ik heb het hier over de volgende casus:
Fietser nadert in stromende regen een zebrapad. Hij is doorweekt, 
heeft het koud, wil zo snel mogelijk naar huis, trapt daarom stevig door. 
Rechts op het trottoir bij de oversteekplaats staat, onder een paraplu, 
een vrouw iets te overdenken. Of misschien denkt ze wel niets, staat ze 
gewoon te staan. Zo’n onnozele Miep met permanentje, sjaaltje, overjas, 
handtas en vale vleeskleurige 20 denier mousse pantykousen in Helioform 
schoenen.

Vrouw kijkt richting waterdoordrenkte wielrijder, ziet hem vanonder 
haar paraplu regen en tegenwind trotseren. Oogcontact is essentiële 
factor in deze situatie. Vechtende fietser verwacht vrije doortocht. Wat 
doet hersenloze ezelin op zebra? Ze draait haar neus richting overkant en 
stapt op het allerlaatste moment vóór aanstormende fietser de rijbaan 
op! Fietser moet vol in de remmen, hart slaat over, kan vrouwmens nog 
net ontwijken maar kan van de weeromstuit vloek niet onderdrukken. 
Hoort haar nu roepen ‘U moet wel stoppen hoor?’ Fietser beheerst zich. 
Ook onnozel uilskuiken heeft recht op bestaan.

En wie was die fietser dan wel? Nou, ík 
was die fietser! En ik kan u verzekeren 
dat ik als automobilist stop voor 
iedere voetganger die wil oversteken. 
Sterker nog, ik minder al vaart bij het 
vermoeden dat een links of rechts in 
mijn ooghoeken opduikende wandelaar 
wel eens gebruik zou kunnen gaan 
maken van de in de verte op het wegdek 
aangebrachte witte strepen. In het 
voorjaar, zo rond rokjesdag, nodig ik zelfs 
met een elegant armgebaar jongedames 
langs de kant van de weg uit om voorlangs 
naar de overkant te flaneren, buiten de 
officiële oversteek om! 
Maar alles heeft zijn grenzen, ook het 
begrip voor hersenloze minkukelinnen. 
Ik had die graftak van de sokken 
moeten rijden, of in dit geval, uit haar 
vale vleeskleurige 20 denier mousse 
pantykousen!

Ton 
Adriaens

‘Teamwork’, zo omschrijven Dinie, Jolanda, Toos, 
Leonie en Pascalle hun werk. Als Team PG van 
zorgcentrum St. Joseph in Nederweert, vinden zij 
een goede samenwerking tussen verschillende 
disciplines belangrijk, net als scholingen volgen 
om kwalitatief steeds weer nóg betere zorg te 
bieden aan mensen met dementie. 

Van elke dag een feestje maken
“Werken in de zorg is er bij ons team met de paplepel 
ingegoten. We gingen al van kleins af aan op bezoek 
of hielpen mee in het bejaardenhuis. Zes jaar geleden 
zijn wij als team begonnen op een PG woongroep 
waar wij nog steeds elke dag een feestje maken. 
Op deze woongroep verblijven acht mensen met 
dementie. Wij kennen deze acht cliënten goed en we 
weten dan ook hoe elke persoon de dag wil starten. 
Bij de ene cliënt ga je op bed zitten en begint de 
dag met een praatje en bij de andere zet je eerst de 
muziek aan zodat hij of zij rustig wakker kan worden.”

Belevingsgerichte zorg
“De wensen van de cliënten proberen wij zoveel 
mogelijk na te leven: ik wil nog even blijven liggen, 
kun je mijn nagels lakken, kan ik mijn vrouw 
bellen. Dit alles kunnen wij, mede door onze 
zorgassistenten, vrijwilligers en mantelzorgers, 
mogelijk maken. Wij laten 1 à 2 keer per week de 
familie meegenieten van ons feestje door foto’s en 
verhalen te plaatsen op Familienet.”
Maar ook het verdriet komt om de hoek kijken tijdens 
het zorgen in de laatste levensfase. Samen met de 
cliënt en familie bewandelen wij dit pad. 

Mooi compliment!
“Kleine dingen maken het super leuk om te werken 
in de zorg. Zo had een cliënt de voormalige koningin 
geschreven, met het verzoek om de lieve zusters 
opslag te geven. Dit is toch geweldig! Voor ons is dit 
het mooiste beroep dat er is.”

Dinie, Jolanda, Toos, Leonie en Pascalle, 
Team PG, zorgcentrum St. Joseph

IK ZORG: Team PG, zorgcentrum St. Joseph

“We gingen al van kleins af aan op bezoek of hielpen mee 
in het bejaardenhuis.” 

Land van Horne is voor 
diverse wijkteams op zoek naar

Verzorgende IG
Verzorgende IG - accent op de nacht

Verpleegkundige

Heb jij een zorghart en is één van bovenstaande 
functies écht iets voor jou?

Dan ben jij misschien wel onze nieuwe, gemotiveerde collega. Interesse?

www.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.nl

VOOR ZORG, WONEN EN WELZIJN

IN SOMEREN, CRANENDONCK

WEER T, NEDER WEER T EN LEUDAL

Wij bieden zowel korte diensten als 8-uurs diensten



De witgoedspecialist van de regio!
Guido Houben: “Onze energierekening houden we natuurlijk het liefste zo laag mogelijk. Wist u dat de hoogste 

kosten op dit gebied meestal zijn toe te wijden aan wasmachines en wasdrogers? Deze apparaten zijn verant-

woordelijk voor circa 20% van het totale energieverbruik. Wilt u hierop besparen? Dan loont het zich wellicht 

om over te stappen op een nieuw, energiezuiniger model.

Nieuwe wasmachines verbruiken steeds minder water en elektriciteit, en dat is stukken voordeliger voor uw 

energierekening. En ook drogen kan vaak effi ciënter, door gebruik te maken van een warmtepompdroger. 

Deze hergebruikt warmte door warme lucht opnieuw in de trommel te blazen. Warmtepompdrogers zijn

iets duurder in de aanschaf, maar machines vanaf een A++ energielabel verdienen zich al snel terug 

via een lagere energierekening. Een warmtepompdroger is dus een slimme keuze, voor uw 

portemonnee én voor het milieu. 

De specialisten van Tummers staan voor u klaar met persoonlijk advies over welk apparaat het 

beste in uw huishouden past. Loopt u gerust eens binnen in onze megastore en laat u geheel 

vrijblijvend voorlichten omtrent de mogelijkheden!”

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

Kom langs voor ons uitgebreide assortiment witgoed
of shop online op www.eptummers.nl

Tummers

Guido Houben

Totale kosten van een droger op het eind van de verwachte levensduur bij een gemiddeld gebruik van 2,5 keer per week.


