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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

Reserveren gewenst, 0495-531057
Aan de deur reserveren is ook reserveren

geopend op donderdag t/m zaterdag vanaf 16.00 uur, zondag vanaf 14.00 uur
Overige dagen op aanvraag

Wilhelminasingel 276 | Weert | 0495-531057 | www.winebarbymunten.nl

Hostellerie Munten breidt uit met Wine Bar by Munten. De passie en kennis over wijn wordt uitgedragen en 
gedeeld door Vinoloog Rick Renders en sommelier Mark Schellingerhout. Geniet van een mooi glas wijn op het 

terras in de zon of binnen in de gezellige Wine Bar.

Altijd 30 verschillende kwaliteitswijnen per glas te bestellen
Overheerlijke bites als kleine gerechtjes die aansluiten bij de wijnen • Proeverijen • 

Verschillende wine flights in thema van druif, land of regio • Thema avonden • Borrelen • Wijn-Spijsavonden

4 - 5 september 2020   de
volgende 
editie!

NEBIMVERHUUR.EU
Risseweg 36, Weert

T 0495 583 774

Extra capaciteit nodig 
voor pakketten of 

vershoudproducten?

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

VAN 09.00 TOT 08.00 UUR

WIJ ZIJN
WEER

WIN CASINO | RANDWEG WEST 4 | 6031 RS NEDERWEERT

De enige contactlenzen speciaalzaak voor Weert en omstreken

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

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

Alle soorten contactlenzen passen 
we aan en kunnen we leveren

Eerst 2 maanden gratis 
contactlenzen proberen voordat
 u beslist

Elke dag van de week een 
contactlensspecialist aanwezig

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



    ‘Ik wil laten zien dat ik een waardig 
        Limburgs Voorleeskampioen  ben’

“Mijn enthousiasme voor voorlezen heb ik, 
denk ik, van mijn oma. Als ze in Nederweert-
Eind iemand nodig hebben om voor te lezen, 
vragen ze haar vaak. Ze leest bijvoorbeeld re-
gelmatig voor in de kerk. Mijn oma zag dat ik, 
net als zij, plezier heb wanneer ik voorlees. Als 
ik met sinterklaasavond mijn gedichtje oplas, 
zei ze altijd: ‘Jij kunt zo mooi lezen, dat moet 
je vaker doen.’ Mijn oma trots maken met het 
winnen van de Pabo Voorleeswedstrijd was dan 
ook een extra prijsje.”

Ze groeide op met een moeder die 
haar elke avond een verhaaltje 
voorlas. Twintig jaar later hoopt 
Wendy van Nieuwenhoven (24) uit 
Nederweert-Eind met voorlezen 
de kinderen uit haar stageklas 
op die manier ook te stimuleren. 
3 juni jl. werd ze uitgeroepen 
tot Pabo Voorleeskampioen van 
Limburg. “Het geeft me energie 
als ik kinderen mee kan nemen in 
een verhaal.”

Door Laura Mennen Pabo Voorleeskampioen
Elk jaar organiseert Stichting Lezen een voorleeswedstrijd 
voor pabo’s. De scholen organiseren een schoolwedstrijd, de 
bibliotheken een provinciale en de Stichting Lezen organi-
seert de landelijke finale. Wendy: “Waarom ik voorlezen zo 
leuk vind? Het geeft me energie als ik bij het lezen de kinde-
ren kan meenemen in een verhaal. Ook kun je door het lezen 
van een verhaal makkelijker met de kinderen over bepaalde 
onderwerpen praten, bijvoorbeeld over iemand die overlijdt 
of over bang zijn in het donker.” Met voorlezen hoopt de 
24-jarige kinderen te stimuleren om te lezen.

Wedstrijd op school
Begin van dit jaar schreef een tiental pabostudenten van de 
Lerarenopleiding Sittard zich in voor de Pabo Voorleeswed-
strijd. De studenten kwamen meerdere keren bij elkaar om 
te oefenen. De deelnemers lazen voor uit boeken die geschikt 
waren voor kinderen van groep zes tot en met acht. Wendy 
koos voor ‘De zee kwam door de brievenbus’ van Selma Noort. 
Het boek gaat over de Watersnoodramp. Hoe Wendy oefende? 
Wendy: “Gewoon voor de spiegel. Ook las ik voor aan mijn 
moeder. Ze heeft het verhaal denk ik wel honderd keer ge-
hoord!”

Voor de camera
Eind maart hoorde Wendy dat ze voorleeskampioen van haar 
opleiding was. De provinciale finale vond plaats op 3 juni jl. 
Wendy vertelt dat normaal gesproken de provinciale ronde in 
de Oranjerie in Roermond plaatsvindt. Maar vanwege het co-
ronavirus moest de deelneemster een video insturen. Diezelf-
de dag hoorde ze of ze gewonnen had of niet. Wendy: “Dat 
was wel ongemakkelijk, lezen voor een camera. Aan de an-
dere kant had ik daardoor minder zenuwen.” Vorig jaar deed 
de 24-jarige ook mee aan de voorleeswedstrijd. “Ik merkte 
dat, doordat ik zenuwachtig was, ik steeds sneller praatte.” 
Wendy was toen niet door naar de volgende ronde. 

3 juni
Wendy herinnert zich die derde juni nog goed. “Het was een 
uur of drie in de middag en mijn ouders, broer, zus, oma en ik 
zaten in de tuin. Ineens hoorde ik iemand mijn naam roepen. 
‘WENDY! WENDY!’ Ik schrok toen er ineens een cameraploeg 
met een knallend confettikanon, bloemen en een beker in de 
tuin stond.” 

Landelijke finale
Door de scherpere maatregelen rondom de verspreiding van 
het Coronavirus besloot de Stichting Lezen om de landelijke 
finale af te lassen. Wendy: “Dat vond ik wel jammer; het wed-
strijdelement was er nu uit. Bovendien was ik erg nieuwsgie-
rig naar hoe ver ik zou zijn gekomen bij de landelijke finale.” 
Als alternatief kwam de stichting met een voorleesestafette. 
De winnaars van de pabo’s in Nederland mochten op Youtube 
een hoofdstuk uit het boek ‘De zee kwam door de brievenbus’ 
voorlezen. Wendy: “Het was toevallig dat ik uit dit boek al 
voorgelezen had in eerdere rondes!” 
Het afgelasten van de finale is voor Wendy een reden vol-
gend jaar weer mee te doen aan de Pabo Voorleeswedstrijd. 
Limburgs kampioen zijn motiveert Wendy om met nog meer 
enthousiasme voor te lezen. “Ik wil gewoon laten zien dat ik 
een waardig Limburgs Voorleeskampioen ben.”  
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Stichting Land van Horne | Werthaboulevard 3 
6001 HZ Weert | 0900 333 55 55
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Zoek jij mooi en 
belangrijk werk?

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

Vitaal Thuis
Meerdere zorgvragen en toch 

lekker thuis blijven wonen

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

de behandelaar in de wijk.  
Het team van Vitaal Thuis is er ook 
voor partners en andere naasten. 
Het team informeert hen over de 
aard van de klachten en legt hen 
uit hoe zij bij alledaagse dingen 
kunnen ondersteunen. Ook voor 
revalidatie na corona kunt u terecht 
bij Vitaal Thuis. Zij behandelen 
volgens de richtlijnen van het RIVM.

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

Stichting Land van Horne

“Als fysiotherapeut bouw ik een band op met cliënten. Vooral bij 
intensieve revalidatietrajecten leer je cliënten echt goed kennen. 
De meesten komen via het ziekenhuis bij ons in het Geriatrisch 
Revalidatiecentrum. Ze zijn soms volledig afhankelijk van anderen. 
Voor hen kun je veel betekenen. Het is dan ook geweldig wanneer 
zij na een revalidatietraject weer zelfstandig naar huis gaan.”


IK ZORG: Bart Konings 
“We doen het echt met zijn allen, 

de behandelaren én de zorg.”

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

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

Stichting Land van Horne | Werthaboulevard 3 
6001 HZ Weert | 0900 333 55 55
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GEMEENTE W I J Z E R zaterdag 18 juli 2020 - nr. 936
Postbus 950, 6000 AZ Weert - Telefoon (0495) 575 000

www.weert.nl          @gemeenteweert
Aan de tekst van deze Gemeentewijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

De meest actuele informatie over het coronavirus vindt u op 

www.weert.nl/coronavirus en op de website van de Rijksoverheid, 

www.rijksoverheid.nl/coronavirus 

Daar zou in het voorjaar een vervolg op 
komen, om samen verder te werken aan 
het Sportakkoord. Door het coronavirus 
is het helaas anders gelopen – en zag 
samenwerken en ontmoeten er ineens 
anders uit. De kerngroep is daarom aan 
de slag gegaan met de uitkomsten van de 
twee bijeenkomsten. Met succes, want het 
Sportakkoord is vorige week ingediend! 
Het werd – op afstand – ondertekend 
door de kerngroep: gemeente Weert, Punt 
Welzijn, Weert in Beweging, FC Oda, 
Rapiditas en Huis voor de Sport Limburg. 
Wethouder van sport Tessa Geelen is trots 
op het resultaat: “Het mooie van dit Sport-
akkoord is dat het samengesteld is door 
allerlei inwoners die met sport bezig zijn. 
In totaal hebben zo’n 80 personen hieraan 
meegewerkt. Daarom leeft het ook al echt 
binnen Weert. Dat proberen we, ondanks 
deze andere aanpak, zo te houden!”

Samen verder in het najaar
In het najaar volgt, als de situatie het 
toelaat, een bijeenkomst om dit Sport-
takkoord voor te leggen aan diezelfde 

Weerter Sportakkoord afgerond!

Het Weerter Sportakkoord is af-
gerond! Een document met ambities 
op sportgebied voor én door Weert. Er 
ligt een document met lokale ambities 
om de organisatie van sport toekomst-
bestendig te maken. Zo is ‘samen-
werken’ een belangrijk thema. Slimme 
verbindingen leggen tussen scholen en 
sportclubs, of verenigingen die elkaar 
blijven opzoeken om kennis te delen 
en samen op te trekken. Zodat uitein-
delijk zoveel mogelijk Weertenaren 
met plezier kunnen (blijven) sporten 
en bewegen.

Samen met een heleboel vrijwilligers 
werd in januari en februari een begin ge-
maakt aan het Sportakkoord. Voor én door 
Weert. In twee interactieve bijeenkom-
sten werd er met de diverse sportvereni-
gingen, -aanbieders, scholen en organisa-
ties gesproken over waar Weert trots op is 
en welke kansen, uitdagingen en acties er 
zijn voor Weert, op sportgebied. Op basis 
van die gezamenlijke behoeften en ambi-
ties zijn ambities opgesteld. 

Maatregelen coronavirus: 
stapsgewijs meer ruimte

In deze Gemeentewijzer leest u informatie over het coronavirus. Als de situatie 
het toelaat en het virus onder controle blijft, dan komen er stap voor stap 
versoepelingen van de maatregelen. De maatregelen én mogelijkheden kunnen 
snel veranderen. Informatie op deze pagina kan daardoor minder actueel zijn. 

Weerter Sportakkoord
Het doel achter het Sportakkoord is om 
te bereiken dat iedereen, écht iedereen, 
plezier in sport kan hebben. Nu en in de 
toekomst. Ongehinderd, in een veilige en 
gezonde omgeving. Als sporter, vrijwil-
liger of toeschouwer. Het document is te 
vinden via www.weert.nl. Vragen? Stuur 
een e-mail naar sportakkoord@weert.nl 

sportverenigingen, -aanbieders, scho-
len en organisaties. Dan wordt bekeken 
of de actiepunten nog steeds voldoende 
actueel zijn én of er door ‘het nieuwe 
normaal’ nog andere behoeften en 
ambities zijn op sportgebied. Zodat 
het Sportakkoord ook in deze situatie 
aansluit bij het sport- en beweegaanbod 
in Weert.

Punt Welzijn lanceert 'Respijtwijzer'

Mantelzorgers zorgen langdurig voor iemand in hun omgeving. Ze zorgen voor een 
ander, maar zorgen ze ook goed voor zichzelf? Er zijn mogelijkheden om die zorg 
tijdelijk uit handen te geven, zodat mantelzorgers even op adem kunnen komen en 
daarna weer goed voor de ander kunnen zorgen. Dit wordt respijtzorg genoemd. 
De zorg wordt tijdelijk overgenomen door vrijwilligers of professionals. Er kan bij-
voorbeeld gebruik worden gemaakt van dagbesteding, de inzet van een vrijwilliger, 
een tijdelijke opname in een zorghotel of een aangepaste vakantie. Punt Welzijn 
heeft nu een zogenaamde Respijtwijzer gemaakt voor mantelzorgers uit de ge-
meente Nederweert en Weert. 

In de Respijtwijzer staan de mogelijkheden die er zijn om de zorg met iemand te 
delen. De Respijtwijzer bestaat uit een informatiefolder en een overzicht op de 
website. In de folder staat welke vormen er zijn om de zorg tijdelijk over te dragen. 
Op de website www.puntwelzijn.nl/respijtwijzer is een overzicht te vinden van 
aanbieders van respijtzorg in de regio.

Wegwijs in de zorg
De respijtwijzer is eind juni uitgereikt aan een aantal mantelzorgers en aan wet-
houder Dieteren van de gemeente Nederweert en wethouder Sterk van de ge-
meente Weert. De Respijtwijzer is met veel enthousiasme ontvangen. Reactie van 
aanwezige mantelzorgers: "Wegwijs worden in de zorg is niet makkelijk, dit helpt 
hierbij. Het is een handleiding om naast het zorgen voor de ander ook de tijd te 
krijgen om voor jezelf te zorgen. Onmisbaar voor ons als mantelzorgers."

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen over de Respijtwijzer of een andere vraag over mantelzorg? Neem 
dan contact op met Punt Welzijn via mantelzorg@puntwelzijn.nl of bel met (0495) 
697 900. Ontvangt u graag een papieren exemplaar van de Respijtwijzer? Mail dan 
uw adres naar mantelzorg@puntwelzijn.nl en dan zorgt Punt Welzijn dat u hem 
thuis ontvangt.

Actuele informatie via 
weert.nl/coronavirus

Samen met plezier sporten & bewegen in Weert

De zorg uit handen geven? Informatie over respijtzorg

Stap voor stap meer ruimte
Opnieuw hebben we in de maand juli een stap vooruit kunnen zetten in de 

corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente 
lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. 

Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. De 
algemene regels zoals handen wassen en 1,5 meter afstand houden zijn nu 
belangrijker dan ooit. Samen houden we vol. Want corona onder controle 

houden, dat kunnen we alleen samen.

Op vakantie? Ga dan wijs op reis!
De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend 

zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch 
gaat, luidt het advies: bereid u goed voor! Volg de basisregels, ga buiten het 

vakantieseizoen als dat kan en vermijd drukte.

 Heeft u klachten: blijf dan thuis en laat u testen. 
Meer informatie hierover: www.wijsopreis.nl 

Evenementen vanaf 1 juli toegestaan
Vanaf 1 juli zijn evenementen weer toegestaan. Dat is goed nieuws: een nieuwe 
stap naar meer ruimte. Maar niet zonder regels. Naleving van de belangrijkste 

basisregels is nu belangrijker dan ooit.

 Dat vanaf 1 juli weer evenementen mogelijk zijn, wil nog niet zeggen dat 
evenementen ook weer direct gaan plaatsvinden. 

Kinderboerderij weer open
Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is de 
kinderboerderij bij De IJzeren Man een hele tijd gesloten geweest voor 
publiek. Vanaf 1 juli is de kinderboerderij weer open voor bezoekers. 

Wel zijn er aangepaste openingstijden en is er extra aandacht voor de 
hygiënemaatregelen. Zo houden we het coronavirus onder controle. 

Vermijd te 
drukke plekken.

Ben je benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je 
handen.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

  
 
  
 Voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

24 juni 2020

1,5 meter afstand is altijd de norm

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij	.

In het openbaar vervoer:

Het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
is verplicht. 

Vermijd de spits.

In personenvervoer zoals 
touringcars, taxi's en busjes:

Niet-medisch mondkapje 
geadviseerd bij passagiers uit 
verschillende huishoudens.

Gezondheidscheck, niet-
medisch mondkapje en 
reservering zijn verplicht. 

In privévervoer:

In vervoer:

Alle zitplaatsen 
zijn beschikbaar.

Geen reservering en 
gezondheidscheck?

Maximaal 100 mensen 
met vaste zitplaats.

Binnen:

Geen vaste zitplaats, 
reservering en 
gezondheidscheck?

Maximaal 250 mensen.

In de horeca is een vaste 
zitplaats altijd verplicht.

Buiten:

Per 1 juli gelden de volgende maatregelen:

Is er doorstroming van 
mensen met beperkt 
onderling contact? 

Aantal mensen onbeperkt.

Is er sprake van een vaste 
zitplaats, reservering en 
gezondheidscheck? 

Aantal mensen onbeperkt.

Binnen én buiten:

Spreekkoren, hard meezingen 
of schreeuwen in groeps-
verband is niet toegestaan.

Discotheken en nachtclubs 
blijven gesloten.

Kinderen
tot 18 jaar

Sporters, acteurs 
en dansers

Contact-
beroepen

Huishoudens

Hulp-
behoevenden

De 1,5 meter 
afstand is niet 
verplicht voor:

Terras met 
kuchscherm

  
 
  
 Voor meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

3 juni 2020

De zomer van 2020 wordt anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. 
Om het coronavirus onder controle te houden, gelden er op veel plekken maatregelen. 

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. 

Heb je klachten? 
Blijf thuis en laat 
je testen. 

Houd 1,5 meter 
afstand.

Vermijd drukte. Was vaak je 
handen.

Basisregels voor iedereen:

Dit advies geldt per 15 juni.

Openbaar vervoer: alleen voor 
noodzakelijke reizen en draag een 
niet-medisch mondkapje.

Je kunt alleen reizen naar landen 
met een geel reisadvies. 

Reizen naar landen met een oranje 
of rood reisadvies wordt afgeraden. 
Kom je terug uit zo’n land, dan moet 
je thuis 14 dagen in quarantaine.

Weet waarvoor je verzekerd bent 
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring 
is inbegrepen. 

Informeer je goed voor vertrek over het 
land van bestemming en de maatregelen 
die er gelden. Lees het actuele reisadvies 
op nederlandwereldwijd.nl.

Download de Reisapp van 
Buitenlandse zaken en zet pushberichten 
aan. Houd tijdens je vakantie het 
Nederlandse reisadvies in de gaten.

Wil je naar het 
buitenland op vakantie?

Wil je in Nederland 
op vakantie?

Ga buiten het 
vakantieseizoen 
als het kan.

Bereid je goed 
voor. 

Volg de 
basisregels. 

Laat je testen 
bij klachten.

Voor iedereen geldt:

Krijg je klachten tijdens je vakantie 
in het buitenland? Meld je dan bij de 
lokale gezondheidsautoriteiten.

Krijg je in Nederland klachten? 
Blijf thuis en laat je testen. Maak een 
afspraak via 0800-1202.

Weet welke maatregelen gelden 
tijdens je vliegreis of in landen waar je 
doorheen reist. 

Leef ook in het buitenland de regels na 
die in Nederland gelden. Als lokale regels 
strenger zijn, dan gelden deze.

 .

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl
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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.

Weert sluit zich aan bij 
‘Eén tegen eenzaamheid’
Onlangs is het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ 
gestart. Het doel van het programma is om de trend van 
eenzaamheid te doorbreken. Ook de gemeente Weert heeft zich bij 
dit actieprogramma aangesloten.

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of alleen. Wat eenzaamheid 
is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. 
Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of 
langdurig voelen. Kort gezegd, wanneer eenzaamheid je ongelukkig 
maakt of het je belemmert in je functioneren. Het is niet aan mensen 
te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het 
kan voelen als eigen falen als je eenzaam bent. Samen kunnen we 
eenzaamheid wél bespreekbaar maken en er zo ook wat aan doen. 

Eenzaamheid doorbreken
Wethouder Sterk: “Waar eenzaamheid voor veel mensen eerst 
een ver-van-mijn-bed-show leek, hebben Weertenaren nu door de 
coronamaatregelen zelf ervaren wat het betekent als je geen of 
weinig (fysiek) contact hebt. Hopelijk inspireren die ervaringen 
om ouderen -die al veel 
langer eenzaam zijn- te 
helpen. De actie Corona 
Hulp Weert is een mooi 
voorbeeld. In korte tijd 
hebben vrijwilligers de 
krachten gebundeld en 
hulp geboden. Laten we die 
inzet en het enthousiasme 
vasthouden, samen Eén 
tegen eenzaamheid. 
We weten nu hoe 
belangrijk dat is.”

Wil je ook meedoen? Kijk dan op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Jongerenambassadeurs aan het woord:
Fenna: “Toen ik hoorde over het idee van dit platform was ik 
gelijk enthousiast. Ik word bijna 18 jaar dus ik ben de doelgroep 
zelf. Het is voor mij ook goed om te weten wat er nu eigenlijk 
allemaal op mij afkomt wanneer ik die 18 jaar passeer. Hoe tof 
is het dat je anderen kan helpen wanneer je er zelf ook van leert. 
Iedereen wordt er wijzer van!”

Quint: “Binnen SkereTijden heeft iedereen zijn eigen interesses 
waarin hij of zij wil bijdragen. Ik persoonlijk vind het interessant 
om te focussen op de oudere doelgroep (20+). Dit omdat er veel 
onduidelijkheid heerst als je op jezelf woont omtrent kosten, 
verzekeringen en dergelijke. Door het platform is het makkelijker 
een overzicht te creëren met taken die gedaan moeten worden.”

Thuisadministratie 
Weerterland van start!
Vanaf 1 juli kunnen inwoners van Nederweert en Weert 
weer terecht voor ondersteuning bij thuisadministratie. 
Hiervoor is een samenwerking gestart tussen de 
vrijwilligers, de gemeenten, Punt Welzijn en Algemeen 
Maatschappelijk Werk.

David Winkelmolen, projectcoördinator van Punt Welzijn 
legt het belang van het project uit: “Armoedebestrijding 
is een belangrijke activiteit van beide gemeenten. 
Onze vrijwilligers helpen mensen die hun administratie 
niet goed op orde hebben. Ze brengen overzicht in alle 
papieren en leren de inwoner vaardigheden aan om de 
(financiële) thuisadministratie weer zelf te doen. De 
vrijwilligers doen dit na een verwijzing van de gemeente 
of een hulpverlener. Maar je kunt natuurlijk ook zelf bij 
ons aan de bel trekken. Daarnaast werken we samen met instanties zoals het 
Algemeen Maatschappelijk Werk voor vrijwilligerscursussen en ondersteuning van inwoners.”

Carla, één van de ervaren vrijwillige coördinatoren, vertelt dat elk verhaal anders is. “In het begin gaan 
we met de inwoner thuis kijken waar alle administratie is en proberen we samen orde te scheppen. De 
inwoner blijft altijd zelf verantwoordelijk. Het mooiste van dit vrijwilligerswerk is als je ziet dat iemand 
inzicht krijgt in zijn administratie. Inwoners weten het vaak even niet meer. En als er schulden zijn 
brengt dat stress met zich mee. In het traject zie je mensen dan langzaam veranderen, dáár doe je het 
voor. Als je na een tijd alleen nog langskomt om koffie te drinken, dan weet je dat je klaar bent”, zegt ze 
met een glimlach.

Kim is een van de inwoners die hulp zocht bij de gemeente. “Voor een aanbouw ging ik een lening aan. 
Toen ging mijn relatie over en stond ik er ineens alleen voor. De schulden stapelden zich op en ik zag 
geen uitweg meer.” Carla en een vrijwilliger hebben alles samen met Kim in kaart gebracht. “Ik heb op 
zich best een goede baan, maar moest mijn levensstijl aanpassen. Nu een jaar verder ben ik bijna van 
de schulden af.” Wat ze anderen mee wil geven: “Schaam je niet en klop aan voor hulp!”

Heb je behoefte aan hulp bij je (financiële) administratie? Of wil je misschien zelf ook vrijwilliger 
worden? Neem dan contact op via 0495-697900 of thuisadministratie@puntwelzijn.nl. 

 

SkereTijden: een onlineplatform vóór en dóór jongeren 
SkereTijden is hét social media kanaal dat bedoeld is om jongeren wegwijs te maken in de wereld van volwassen worden. En van alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. 
De content wordt gecreëerd door jongeren zelf, omdat zij weten hoeveel er op je afkomt als je volwassen wordt. 

Skere Tijden is nog op zoek naar ambassadeurs! 
Dusss ben jij...:

•  tussen de 17 en 23 jaar?

•  goed in het delen van info, 

 lifehacks & pro tips op social media?

•  gemotiveerd om content te posten 

 waar anderen iets aan hebben?

Dan zoeken we jou! 

Ontdek de Instagram- en Facebookpagina 
van Skere Tijden Weert voor meer informatie.
www.instagram.com/skeretijden_weert
www.facebook.com/SkereTijdenWeert 

Vrijwilliger Alouis Heijmans samen 
   met een inwoner aan de slag

Het coronavirus heeft de afgelopen maanden grote invloed gehad op 
onze samenleving. Er is in korte tijd veel veranderd en veel mensen heb-
ben te maken gekregen met verlies. 

Nu we als maatschappij weer langzaam op aan het krabbelen zijn en 
zoeken naar een nieuw normaal, komen er ook steeds meer versoepelin-
gen... ook in de uitvaartsector. 

Wij vinden het fijn dat we Crematorium Weerterland weer open mogen 
stellen voor uitvaartdiensten tot 100 personen. In de Coffee-Lounge kun-
nen wij 75 personen ontvangen, waarbij er uiteraard gezorgd wordt voor 
voldoende afstand, maar waarbij wel rekening wordt gehouden met een 
huishouden dat wel samen aan tafel kan zitten indien wenselijk. 

Het doet ons goed om te zien dat er weer meer gasten bij een afscheid 
aanwezig mogen zijn om de nabestaanden tot steun te kunnen zijn op 
zo’n moeilijk moment. Niet met een knuffel of omarming, maar wel met 
hun aanwezigheid.

De veiligheid van ieders gezondheid blijft voorop staan, maar wat wordt 
het gewaardeerd dat er ook weer iets meer ruimte is om samen afscheid 
te nemen en zo elkaar tot steun te kunnen zijn.  

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar. 

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

“Samen afscheid 
nemen en tot steun zijn”

a.s.zondag 
    open

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

MEER DAN ALLEEN
MOOI WONEN 2e 

KERSTDAG
OPEN 
13.00 - 17.00 UUR

Hoekbank Horta in stof 2995.-

Bank Tygo 3,5 zits in leder 2675.-

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

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

GRATIS 
KARPET*

BIJ AANKOOP 
VAN UW 

ZITMEUBEL

Gratis* 
All in House 
service op uw 
zitmeubel.

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

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

Fauteuil
van 899,-

voor 699,-

Bank
van 1545,-

voor 1199,-
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van

 ZenonCreëer uw eigen unieke meubel met Zenon, het unieke 
woon/kasten-programma met 1001 mogelijkheden, alles is 

mogelijk in hoogwaardige poedercoating, eiken of fenix toplaag.

Informeer naar de unieke mogelijkheden, wij maken een realistische tekening 
met ons tekenprogramma Furnplan om zo uw eigen unieke kast vorm te geven.

 



Hoewel de grenzen weer (deels) open zijn en vakantievierend Nederland erop uit kan 
in het buitenland, zijn er ook genoeg mensen die er juist nu voor kiezen om vakantie 
te vieren in eigen land. In Hintergarten, Balkonië of Rundumhausen, zoals dat heet. 
Zo ook de familie Van Winkel in Nederweert. Voorheen kozen zij ervoor om landelijke 
campings op te zoeken waar de kinderen volop ruimte hadden om zich te vermaken, 
maar sinds enige tijd hebben zij de weidsheid alle dagen om zich heen. Zij kochten 
woonhuis en feestzaal Briels in Nederweert (Schoor) en kunnen er naar hartenlust 
klussen, renoveren, bouwen en verbouwen. Ze zetten er in de zomervakantie met z’n 
vieren de schouders onder, met – zoals dat hoort in de zomervakantie – op tijd een 
hapje en een drankje met vrienden. 

Hit the road
De motors staan geduldig te wachten in wat voorheen Zaal Briels was. 
Ze staan stof te vangen. Er is al jaren niet meer op gereden. Ook in 
deze coronazomer zal het er waarschijnlijk niet van komen. Maar….
wie weet is de verleiding na al dat harde werken toch wel groot om 
de banden nog eens aan het asfalt te laten ruiken.

Door Francis Bruekers

Klusvakantie, met  een wijntje in de achtertuinKlusvakantie, met  een wijntje in de achtertuin

eenhuisvertelt eenhuisvertelt

Caravan
Dit mobiele huisje is een van de vaste elementen op de 
camping tijdens Moulin Blues in Ospeldijk, te midden 
van al die andere tentjes en caravans. De rest van het 
jaar staat het knusse bed op wielen op de oprit van de 
fam. Van Winkel. Voor ieder die er een nachtje in wil 
slapen, zoals Teun en Pien. Ook een perfecte plek om een 
zomerse nacht al babbelend met vrienden of vriendinnen 
door te halen. “Hey, nou is het laat genoeg!”

Kegelbanen 
Zaal Briels was tot voor tien jaren terug een bekende feestzaal, waar 
menige bruiloft en verjaardagsfeest werd gevierd. Van heinde en verre 
kwamen feestvierders naar Zaal Briels. Niet alleen voor de gezellige zaal 
en de wintertuin, maar zeker ook voor het heerlijke eten. Briels Catering 
huisde tot voor kort in de professionele keuken in het pand. De keuken is 
nu niet meer in gebruik. De kegelzaal daarentegen wel. Met vrienden en 
bekenden een potje kegelen in de zomervakantie. Waarom niet? Wie wil er 
nog op vakantie gaan als je een kegelbaan op je perceel hebt staan?

Afbreken en opbouwen
De renovatie van het huis gebeurt in etappes. 
Glenn (45) en Audrey (45) kiezen ervoor om in het 
huis te wonen en het gelijktijdig te verbouwen. Dat 
vraagt flexibiliteit en creativiteit. Gelukkig heeft 
niemand van de gezinsleden last van smetvrees, want 
het kan nog weleens behoorlijk stoffig zijn in huis als 
er wordt gesloopt, gezaagd, geschuurd en getimmerd. 
Binnenmuren worden gesloopt, buitenmuren moeten 
worden gebouwd. De fundering rondom het huis 
verraadt de komst van gloednieuwe gevels. Mooi 
metselklusje voor de zomervakantie. 

Hut in de tuin
Als je landelijk woont en je een tuin hebt met een variatie aan bomen 
en struiken, dan hoort daar ook een hut bij. De kinderen Pien (12) en 
Teun (15) hebben de beginperiode van de coronatijd, toen het nog 
vroor, goed benut door er een hut te bouwen met bovenslaper. Jawel! 
Veilig voor over de grond kruipend ongedierte en bestand tegen vorst 
aan de grond. De hut heeft een echte ‘entree’. Oude schotten en een 
partytent maken de hut compleet. De hut staat er nu enigszins verlaten 
bij. Misschien nog eens een leuke slaapplek op een warme zomeravond?

Wintertuin en zomerbad
De favoriete plek van de fam. Van Winkel is de aan de 
feestzaal grenzende wintertuin met piepend openslaande 
deuren, barretje, goed gevulde koelkast en terras van waaruit 
je uitkijkt over de velden. Teun en zijn matties hangen er 
wekelijks. Ook Pien is er vaak te vinden met haar dinnen. 
Pa en ma trekken er met regelmaat een flesje open. 

Om het vakantiegevoel compleet te maken, zit het gezin 
regelmatig bij het naastgelegen zwembad. Maar dan in 
kluskleren. Voorlopig beperkt het poedelen zich tot het met 
de oogjes dicht fantaseren over het zwembad, de voetjes in 
een met water gevulde speciekuip en een drankje in de hand.  
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Door Ton Adriaens
We krijgen in Weert een prachtig ingericht stadspark van bijna 3 ha. Ook zo benieuwd naar het ‘nieuwe’ stadspark? Het terrein van houthandel Scheijmans aan 
de Biest is als voorhof opgenomen in het herinrichtingsplan waarbij cultuurhistorie het leidende thema was. De spanten van de houthandel worden hergebruikt 
in een multifunctioneel paviljoen met ruimte voor ontmoeting, educatie en ontspanning. De woning en bijbehorende tuin blijven eigendom van de familie 
Scheijmans en worden niet openbaar toegankelijk.
Via enkele bruggen kunnen wandelaars straks gemakkelijk naar het voorhof binnen de grachten lopen. Ook wordt het mogelijk om langs de kasteelmuur te 
wandelen. In het stadspark kunnen straks bijeenkomsten en evenementen georganiseerd worden. 
Het ruiterstandbeeld van Philips van Horne krijgt natuurlijk een prominente plaats in het park. Er was in Weert breed draagvlak voor dit standbeeld en de 
fondsenwerving kwam dan ook goed op gang. Het bronzen beeldhouwwerk is ruim twee en een halve meter hoog en heeft een gewicht van meer dan 1000 kilo. 
Kosten: € 150.000, - De kosten van de sokkel zijn geraamd op € 100.000, -
Voor de herinrichting van het park werd uitgegaan van 2 miljoen euro. De herinrichting blijkt nu 4,5 ton duurder uit te vallen en is daardoor vertraagd. 
Binnenkort wordt deze tegenvaller in de raad besproken. Niet alle raadsleden zijn het eens met deze kostenstijging: ‘Als ik privé iets verbouw of laat aanleggen 
vraag ik een offerte en dan komt daar later niet 20 -25 procent bovenop!’ 

watzoujijdoenmet

Allereerst mijn complimenten aan het architec-
tenbureau omdat zij het Stadspark met deze her-
inrichting een geweldige boost gaan geven. Ik vind 
het een schitterende opwaardering van het park.  
Met onze IJssalon zijn wij al 79 jaar gevestigd 
aan dit stukje groen in het centrum van Weert. 
Ik heb lang gedacht waarom wordt met dit mooie 
stukje Weert niet méér gedaan? Het is het enige 
stukje groen in het centrum van Weert. Wij zijn 
inmiddels alweer 8 jaar geleden begonnen met het 
plaatsen van picknickbanken en deze plek in het 
park is inmiddels uitgegroeid tot een vast stekje 
van veel Weertenaren. “Fijn dat dit straks in het 
hele park kan” hoor ik onze gasten vaak zeggen.
 
Dat de herinrichting geld gaat kosten weten we 
allemaal, en dat een verbouwing achteraf meer 
kost dan begroot weet ik ook uit eigen ervaring. 
Er komen altijd onvoorziene kosten bij. Zeker bij 
zo’n groot project als het Stadspark. Het is zeker 
niet leuk en kost heel veel geld maar we krijgen 
er straks als Weertenaren wel iets moois voor te-
rug. Een toevluchtsoord, even weg van de zorgen, 
een plek waar je je vrienden kunt ontmoeten. In 
het tempo van het leven, soms langzaam en genie-
tend, soms sneller. 

Laat ik vooropstellen dat ik het een prachtig initia-
tief vind om het stadspark te herinrichten. Dit had 
al veel eerder moeten gebeuren! Beter laat dan 
nooit. Voordat je met een dergelijk project begint 
wil je natuurlijk weten: Wat gaat het kosten? Om 
hier inzicht in te krijgen heeft een aantal onge-
twijfeld financieel deskundige mensen de koppen 
bij elkaar gestoken. Uitkomst van dit overleg was 
dat de kosten voor de herinrichting werden ge-
raamd op 2 miljoen euro. Een raming is een schat-
ting. Dat betekent niet dat het project ook zoveel 
gaat kosten. Er is meestal sprake van overschrij-
ding, gek genoeg zelden van onderschrijding. 

Een overschrijding van 4,5 ton op een raming van 2 
miljoen is echter erg veel, om niet te zeggen onac-
ceptabel! In mijn praktijk als registeraccountant 
heb ik regelmatig prijsopgaven moeten doen. Ik 
moest het niet wagen daar 20 tot 25 % overheen te 
gaan! Ik denk dat het goed is om uit te zoeken wat 
de oorzaak van de overschrijding is. Is er foutief 
gerekend?  Is er sprake van onverwachte tegen-
vallers? Als er geen goede verklaring is zou ik de 
overschrijding niet accepteren. Het zijn per slot 
van rekening gemeenschapsgelden!

Het stadspark heeft allure en de potentie om uit te 
groeien tot een ontmoetingsplek voor veel Weer-
tenaren en bezoekers van buiten. Het wordt een 
park waar cultuurhistorie, klimaat-adaptieve maat-
regelen en verblijf gerealiseerd gaan worden. En 
niet een park waarover gesproken moet worden in 
verband met kostenoverschrijding. Gekeken moet 
worden naar wat het oplevert. Niet gerekend in 
harde euro’s, maar in gevoel, uitstraling en trots. 
Ik ben ervan overtuigd dat het park met de juiste 
aandacht een grote aantrekkingskracht krijgt. Het 
toeschrijven van de kostenoverschrijding op de her-
inrichting van het park gaat wat mij betreft niet op. 
Zaken worden tot in de bodem uitgezocht en laat 
dat nu net zijn wat de overschrijding veroorzaakt. 
Bodemsanering en archeologisch onderzoek. Beide 
zijn van groot belang. Het ene raakt onze gezond-
heid, het andere onze geschiedenis. Wanneer de 
verontreiniging en geschiedkundige vondsten 100 
meter verderop gedaan waren, zouden de extra 
kosten er ook zijn. Deze kosten drukken dan niet 
op het budget herinrichting stadspark, maar komen 
mogelijk op een andere manier voor rekening van 
de gemeente of misschien wel voor een deel voor 
rekening van een inwoner, die dacht zijn tuin op 
basis van een offerte te laten aanleggen.

Gerty Koppen (54), Huupkens ijssalon 
tegenover het stadspark

 Harry Peters (73), gepensioneerd 
registeraccountant 

Lizbeth Steinbach (40),
raadslid en fractievoorzitter D66 Weert

watwatzouzoujijjijdoendoenmetmet
Kostenoverschrijding herinrichting stadspark?Kostenoverschrijding herinrichting stadspark?

 ZOMERinWEERT
en natuurlijk ook zomer in Nederweert

Van Nieuwenhoven Van Nieuwenhoven 
ComfortschoenenComfortschoenen

Gun je voeten  het 
allerbeste met stijlvolle 

en comfortabele 
schoenen.

www.vannieuwenhovenorthopedie.nl

Luncherie Wi-j ésj?

Heej ésj gezellig, 
komtj ’s binne!

Nieuwe Markt 20 - Weert

Schoenmakerij Schoenmakerij 
Stultiens Stultiens 

Bij Stultiens gerepareerd 
loopt gesmeerd.

Fijne vakantie allemaal!

www.schoenmakerijstultiens.nl

TCC Telephone Connecting Company

Telecombinatie 
TCC.

Langstraat 13b - Weert

Kaas & Ko

Voor de 
allerlekkerste 
kaas & diverse 

tapasbelevingen, 
kom naar 

Kaas & Ko!!

Muntpassage 79 - Weert

Foto Weert

Flitsend 
de zomer in!

Markt 2 - Weert 

Kaldi

Iedereen laten genieten 
van zijn/haar perfecte 

kop koffie of thee.

weert@kaldi.nl

Le Type Damesmode

Sinds 25 jaar 
een begrip 

voor Weert en  
omstreken.

De Oude Schut 2 - Weert

Van Bree Elektro

Uw vakman op het gebied van 
elektra en airco's.

www.vanbree-elektro.nl

Keurslager van Brussel

Voor uw 
lekkerste 

vers vlees en 
vleeswaren.

Muntpassage - Weert

Telefoon Reparatie Weert

Uw vertrouwde partner 
bij telefoon- en 

tabletreparaties.

Parallelweg 28 - Weert

Sticker Xpress

Nu ook voor al uw 
werkkleding en 
werkschoenen.

Hulsenweg 11  - Nederweert 

Maxin Women’s Fashion

Voor eigentijdse 
damesmode en 

fraaie accessoires.

Beekstraat 8 - Weert

Meijers Witgoed

Wassen-drogen-koelen-
vriezen-inbouw. 
Wij doen het.

Maaspoort 27 - Weert

DPS Fashion & Style

• Shoppen
• Genieten
• Terras
• Lavazza koffie
• IJscoupes 
  van Florence
• Geslaagd

Kerkplein 31 - Stramproy

Kookings

Voor goed KooKgerei.

Langstraat 46 - Weert



Mevr. G.M.J. (Truus) de Bruin – Ronckers (Stramproy)
1994 – heden Vrijwilliger Parochie 
 Sint Willibrordus Stramproy
2003 – heden Vrijwilliger Zorgcentrum Rust in Roy
2004 – heden Vrijwilliger Ouderenvereniging 
 Sint Willibrordus Stramproy
2014 – heden Stichting Goede Doelen Stramproy 

De gedecoreerden van  de gemeente Weert 
gedecoreerden gedecoreerden

Hr. W.J.J. (Wil) Tindemans (Centrum)
2004 – 2014 Bestuurslid Stedelijke 
 Harmonie Sint Antonius
2008 – heden Vrijwilliger Scouting Keent - Moesel
2009 – heden Jurylid / voorzitter jury Schuttersbond  
 Eendracht Maakt Macht
2011 – heden Bestuurslid / penningmeester   
 Sociëteit Amicitia
2015 – heden Penningmeester Senioren 
 Computerclub Weert

Alternatieve lintjesregen
Op 2 en 3 juli jl. ontvingen alle gedecoreerden 
in Weert hun onderscheiding. Dit gebeurde 
omdat de traditionele lintjesregen eind april 
vanwege de coronacrisis niet plaats vond.

De gedecoreerden werden om beurten in het 
stadhuis ontvangen en toegesproken door 
waarnemend burgemeester mevr. Leppink-
Schuitema. De onderscheiding mocht daarna 
opgespeld worden door een persoon uit de 
naaste omgeving van de gedecoreerde. 

In totaal zijn twintig personen onderscheiden. 
Achttien werden benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Mevrouw Dominikowski en de 
heer Kirkels zijn bevorderd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau.  

Foto’s : Gemeente Weert

Hr. F.J.J. (Frans) Verhaag (Stramproy)
1983 – heden Vrijwilliger / bestuurslid / voorzitter 
 Jong Nederland Stramproy
1995 – heden Vrijwilliger / bestuurslid / 
 Heemkundevereniging Stramproy
1999 – heden Lid Commissies Dorpsraad Stramproy
2001 – heden Bestuurslid en vrijwilliger Schutterij 
 Sint Antonius Stramproy

Hr. H.H. (Henk) van Vroonhoven (Boshoven)
1999 – heden Vrijwilliger Gemengde Zangvereniging 
 “Con Amore” Weert
2007 – 2013 Vrijwilliger Tafeltje Dekje
2014 – heden Bibliothecaris Weerter Mannenkoor
2017 – heden Vrijwilliger Stichting Land van Horne,  
 WoZoCo Hushoven

Mevr. E.J. (Lies) Moonen – Linders (Laar)
1994 – heden Bestuurslid/ lid diverse werkgroepen 
 Laarder Vrouwen Vereniging
2004 – heden Vrijwilliger Stichting Natuur- en 
 Milieucentrum “De IJzeren Man” Weert
2004 – heden Vrijwilliger parochie HH Hiëronymus 
 en Antonius Laar Weert
2011 – heden Bestuurslid Katholieke Ouderenvereniging  
 Sint Sebastiaen Laar Weert

Mevr. A.M.E.J. (Annie) Steijvers – Jacobs (Stramproy)
1970 – heden Vrijwilliger damescomité 
 fanfare Sint Willibrordus
2010 – heden Mantelzorger
2010 – heden Vrijwilliger Stichting Land van Horne
2014 – heden Vrijwilliger Stichting Heyerkapel
2019 – heden Vrijwilliger “De Zonnebloem” 
 Stramproy/Tungelroy Zonnebloem

Mevr. W.G.H. (Mien) van Kimmenade – van der Aa 
(Centrum)
1990 – heden Vrijwilliger Tafeltje Dekje
1991 – heden Diverse vrijwilligerswerkzaamheden 
 bij particulieren
2004 – heden Mantelzorger

De heer L.H.H.M. (Luc) Krekelberg (Boshoven)
1982 – 2019 Vrijwilliger TC Boshoven
1996 – heden Vrijwilliger Scouting Hubovra
2000 – heden Vrijwilliger Bospop
2005 – heden Mantelzorger

Hr. L.P.A. (Leon) Bouwels (Centrum)
1971 – 1998 Groepsleider en diverse bestuursfuncties 
 Scouting Sint Job Leuken
1975 – 1977 Leider Kindervakantiewerk  
 Altweerterheide
1996 – 2005 Mantelzorger  
2005 – heden Voorzitter Stichting Platform 
 Gehandicapten Weert
2005 – heden Fractiesecretaris / 
 bestuurslid VVD-afdeling Weert
2009 – 2010 Secretaris Stedelijke 
 Harmonie Sint Antonius
2010 – heden Secretaris / voorzitter 
 Bewoners Organisatie Binnenstad
2016 – heden Lid dagelijks bestuur 
 Centrummanagement Weert
2014 – heden Voorzitter VvE Revita
2019 – heden Bestuurslid SHML
2020 Huurdersraad 2020 Wonen Limburg

Hr. G.P.W. (Fred) Camp (Stramproy)
1992 – heden Vrijwilliger in diverse functies 
 bij Fanfare Sint Willibrordus Stramproy
2003 – 2013  Personeelsactiviteiten bij Faurecia
2005 – 2011 Jeugdcoach Volleybalvereniging Stravoc
2006 Vrijwilliger Oud Limburgs 
 Schuttersfeest Stramproy
2013 Vrijwilliger Oud Limburgs 
 Schuttersfeest Stramproy

Hr. T.M.P. (Thom) Creemers (Molenakker) 
1989 – 2008     Voorzitter / penningmeester 
 Handbalvereniging Rapiditas
2003 – heden   Bestuurslid Vakbond 
 De Unie “Kring éénLimburg”
2005 – heden   Bestuurslid Stichting 
 Wijkraad Molenakker
2017 – 2019     Vrijwilliger Stichting Vrijwillige 
 Administratieve Ondersteuning (VAO)
2017 – heden   Vrijwilliger Zorgcentrum Sint Hiëronymus

Hr. J.J. (Jacques) van Dael (Stramproy)
1970 – 2005 Vrijwilliger Kreato
1970 – heden Vrijwilliger Fanfare 
 Sint Willibrordus Stramproy
1987 - 2017 Organisator Wandeltocht fanfare
1995 - heden Lid reünie orkest Limburgse Jagers
2013 – heden Vrijwilliger Stichting Land van Horne
Onbekend Bloeddonor 

Mevr. M.A.B. (Mathilde) Dominikowski (Centrum)
1989 – 2011 Penningmeester Stichting Jan Tullemans
1999 – 2004 Bestuurslid Martinus Monument 
1999 – 2016 Medeoprichter, bestuurslid 
 en commissielid Female
2000 – heden Lid “Harde kern” PvdA vrouwen
2002 – 2012  Bestuurslid Partij van de Arbeid Limburg
2011 Lid van de kandidaatstellingscommissie  
 Provinciale Staten
2012 – 2014 Lid denktank en bestuurslid 
 Stichting Weert 600
2014 – 2019 Voorzitter Stichting
 Art Spectrum
2015 – heden Hulp aan vluchtelingen AZC Weert, 
 vrijwilliger in de Welkom Winkel en gaf  
 Basislessen Nederlands aan vluchtelingen
2016 -  heden Lid Steunfractie Partij 
 van de Arbeid Weert
2016 – heden Award begeleider, 
 International Award for Young People
2018 – 2019 Voorzitter Partij van de Arbeid Weert

Hr. M.G.G. (Mat) Keijers (Stramproy)
1982 – 2008 Voorzitter / Vrijwilliger 
 Kindervakantiewerk Stramproy
1991 – 2006 Vrijwilliger Vastelaovendjvereiniging 
 De Zoatmaale 
1996 – heden Vrijwilliger Voetbalvereniging Brevendia
2004 – heden Voorzitter Hartsave Stramproy
2005 – 2006  Vrijwilliger Oud Limburgs 
 Schuttersfeest Stramproy
2012 – heden Vrijwilliger / adviseur cliëntenraad 
 Koninklijke Visio
2017 – heden Voorzitter Stichting 
 Leefbaarheid Stramproy

Hr. (Anton) Kirkels (Biest) 
1986 – 2009 Diverse maatschappelijke verdiensten 
 zoals Fondsenwerver Multatuli 
 standbeeld, voorzitter  
 Scholengemeenschap Hoogh Weert, 
 fusievoorzitter Scholengemeenschap 
 Philips van Horne, bestuurslid Middelbaar 
 Onderwijs Limburg, 
 Onderwijskoepel VVOL, voorzitter 
 Logistiek Platform Midden-Limburg, 
 bestuurslid Stichting Dorus Rooymans.
1998 – 2015 Heroprichter en voorzitter 
 Schutterij Sint Hiëronymus Biest Weert
1998 – heden Diverse functies VVD Weert
2006 – 2013 Maatschappelijke verdiensten 
 als Wethouder gemeente Weert 
 (GOML en Keyport) 
2015 – heden Lid adviseur Vereniging 
 Treinreizigers Vervoer
2018 – heden Voorzitter Raad van Toezicht 
 VVV Midden-Limburg

Z.E. Hr. H.L.H. (Harry) Notermans 
(Stramproy, nu Ubach over Worms)
2001 – heden   Ontwikkelingswerk Burkina Faso Afrika
2011 – heden Pelgrimsgroep Stramproy
2015 – heden Kerkelijk advocaat
2016 – heden Vluchtelingenmaatje Stramproy
2018 – heden Samenvoegen vier parochies
2018 – heden Secretaris Gregoriusvereniging 
 Bisdom Roermond

Hr. A.M. (Dré) van de Kruijs (Keent)
1980 – 1995 Voorzitter Buurtvereniging De Molenhoek
2009 – 2014  Zweminstructeur 
 “Door Sport Ontspanning”
2000 – heden Instructeur Reddingsbrigade Weert
2002 – heden Vrijwilliger Land van Horne
2003 – heden Vicevoorzitter Wijkraad Keent
2004 – heden Lid Kerkbestuur 
 Sint Joseph parochie Keent

Hr. M.L.A. (Tjeu) Litjens (Boshoven) 
1965 – 1967 Leider Katholieke Verkenners 
 Sint Michielsgroep Boshoven
1966  Medeoprichter Kindervakantiewerk 
 Boshoven
1966 – 1969 Voorzitter Jeugdcomité Boshoven
1968 – 1971 Voorzitter Jongerenkerk Weert
1969 – 1970 Begeleider Open Huis 
 Comité Nederweert
1971 – 1975 Initiator en organisator Werkgroep
  “Tweede Nationale luchthaven 
 West- Brabant”
1975 – 1984 Initiator en adviseur 
 Werkgroep Landschapswerken 
 Mergelland
1984 – 1996 Voorzitter Groene Kruis Neeritter
1992 – 1999 Bestuurslid Rabobank Weert, 
 Neeritter en Ittervoort
2001 – 2010 Voorzitter Ledenorganisatie 
 Vakbond de Unie
2001 – 2017 Voorzitter Zangvereniging Creatura
2010 – 2011 Voorzitter Stichting Rogstad
2012 – heden Mantelzorger
2015 – 2016 Organisator gouden priester- 
 jubileum Pastor Tullemans
2015 – heden Penningmeester Stichting Makiki Limburg
2017 50-Jarig priesterfeest Pater Heesterbeek

Hr. J.H. (Jan) Salmans (Moesel)
1986 – heden Carnavalsvereniging “De Vêrkusköp”
1989 – heden Vrijwilliger FC Oda
2015 – heden Vrijwilliger Stichting 
 Buurtpreventie Moesel
2016 – heden Chauffeur “BoodschappenPlusBus” 
 bij Punt Welzijn

Mevr. J.C.M. (José) de Winter – Hendrikx (Stramproy)
1996 – heden Vrijwilliger Parochie Sint 
 Willibrordus Stramproy
1996 – heden Collectant Weerter Missie Thuisfront, 
 Vastenaktie en  Stichting Goede Doelen  
 Stramproy
2006 – heden Mantelzorger Stichting Land van Horne
2006 – heden Begeleider Koninklijke Visio
2012 – 2017 Mantelzorger

De heer Jan Salmans krijgt de versierselen 
op een ander moment. Hij was verhinderd.
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Door Ton Adriaens

mooimensmooimens

Het is zomer en dan krijg je ondanks de coronacrisis toch de ‘zomerkriebels’: vakantie, zon, zee, avontuur. Even 
weg van werk en drukte. Het leven in een andere modus zetten. 
Kelly Litjens (34) uit Weert maakt samen met haar dochtertje Nikki (9) wereldreizen in stukjes. Tijdens 
schoolvakanties gaan ze samen op zoek naar andere culturen, naar vrijheid en wijsheid, naar alles wat op deze 
aarde te ontdekken valt. Het zijn ervaringen die geen school kan onderwijzen. Ze bezochten al ruim zestig 
landen in zes werelddelen. Maar Kelly is ook begaan met het milieu, met duurzaamheid. In het buitengebied van 
Weert werkt zij samen met enkele andere pioniers aan de realisatie van een ecologisch bouwproject met een 
earthship en verschillende alternatieve woonvormen, moestuinen en energie- en watervoorzieningen. Ook voor 
tips over klimaatvriendelijk reizen zijn we bij Kelly aan het juiste adres.
Een drukke tante die op haar blog Reisheid.nl uitgebreid verslag doet van haar reizen met Nikki. Ze hebben met 
recht de ‘reisheid’ in pacht!

Op je blog stel je jezelf voor als 
‘dertiger, single mama, ondernemer, 
ontdekkingsreiziger, verhalenverteller, 
portretschilder en fotoknipper’.
Kun je de ‘single mama’ er even uitlichten 
om voor de lezers van Weert Magazine het 
‘Wieërter maegtje’ Kelly Litjens een plaats te 
geven in de Weerter samenleving?
“Toen ik vierentwintig was, raakte ik zwanger 
en na drie maanden zwangerschap was al 
duidelijk dat ik er alleen voor zou komen te 
staan. Gelukkig heb ik een hechte familie en 
een sterke vriendenkring. Ik nam me toen direct 
voor als alleenstaande moeder alle uitdagingen 
van het leven aan te gaan. Mijn sociale vangnet 
heeft mij daarbij altijd enorm geholpen. Ik had 
al een passie voor reizen en wilde dat blijven 
combineren met mijn moederrol en de manier 
waarop ik mijn kind wilde opvoeden.
Ik ben opgegroeid op Boshoven, was op de 
basisschool een rustig meisje, kon goed leren 
en ging daarna naar de Philips van Horne. Mijn 
ouders hielden ervan om erop uit te gaan. Samen 
met hen en mijn zusje Ellen reden we in de 
schoolvakanties door Europa. We bleven nooit 
lang op dezelfde plek en gingen op zoek naar de 
specifieke cultuur in een land en de leefwijze van 
de lokale bevolking. We vermeden nadrukkelijk 
de all-inclusive hotels in de toeristencentra.
Tijdens mijn middelbare schoolperiode werd 
ik de opstandige losbol die mijn ouders echt 
grijze haren bezorgde. Ik kwam erg vroeg in de 
puberteit maar bereikte daardoor ook al op vrij 
jonge leeftijd het stadium van volwassenheid 
en eigen verantwoordelijkheid. De rebel is 
echter nooit helemaal uit mij verdwenen. Op 
mijn achttiende ben ik het huis uit gegaan en 
gaan samenwonen. Ik ging rechten studeren 
aan de universiteit van Maastricht en met een 
bijbaantje en een studietoelage kon ik redelijk 
rondkomen. Ik koos voor de rechtenstudie vanuit 
mijn persoonlijk recht op vrijheid en een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel. Ik kan er niet tegen 
als mensen onrecht wordt aangedaan. Vrijheid 
betekent voor mij ook, doen wat ik wil, gaan 
en staan waar ik wil en dus ook reizen naar die 
plekken op die wereld die ik interessant vind. 
Ik vind het zorgelijk dat de overheid in deze 
coronatijd steeds meer gaat bepalen hoe wij 
moeten leven en dat mensen zo gemakkelijk 
hun grondrechten inleveren. Als jurist hou ik 
de ontwikkelingen rondom de coronaspoedwet 
scherp in de gaten.”

Er moet ook brood op de plank komen en 
verre reizen maken is over het algemeen niet 
goedkoop. Waarmee verdien je de kost?
“Dat reizen duur is, is een misvatting. Nikki en 
ik reizen jaarrond naar alle werelddelen en zijn 
daar niet veel meer geld mee kwijt dan gezinnen 

die in de zomer naar een Europese camping gaan 
en misschien nog een weekje weg gaan of een 
stedentripje maken. Maar wij reizen dan ook erg 
basic en ik ken veel ‘travelhacks’ waarmee je 
goedkope vliegtickets kunt scoren. Het ligt er ook 
aan welke keuzes je maakt. Hecht je veel waarde 
aan mooie nieuwe spullen, of investeer je liever 
in reizen? Voor mij is dat stukje levenservaring 
dat ik Nikki kan meegeven op onze reizen het 
belangrijkste. 

 Aan de universiteit studeerde ik Nederlandse 
recht, met als specialisatie Staats- en bestuurs-
recht. Ik vervulde diverse dienstverbanden in de 
bestuursrechtelijke en juridische sfeer bij enkele 
gemeentes en woningcorporaties. Ik verdiende 
goed, had mijn leven op de rit en werd plotse-
ling geconfronteerd met een toekomst als al-
leenstaande moeder. Gelukkig stond ik niet echt 
alleen. Mijn familie en vrienden hebben me op 
een geweldige manier gesteund bij de opvang 
van Nikki en het instandhouden van sociale con-
tacten. 

Gemiddeld verken ik, samen met Nikki acht keer 
per jaar de wereld en keer dan weer terug in de 
veilige hechte basis van familie en vrienden. 
Sinds 2018 heb ik mijn eigen Bureau 22, een 
adviesbureau gespecialiseerd in omgevingsrecht 
en gebiedsontwikkeling. Na een wat moeizame 
start heb ik nu een goed gevulde orderportefeuille. 
Ik heb mijn kantoor in De Verbinderij in het oude 
kantoorpand van Roto Smeets. De Verbinderij 
geeft jonge ondernemers de ruimte om zich te 
ontwikkelen door betaalbare werkruimtes aan te 
bieden.”

REIZEN
Je hebt al aangegeven dat het reizen je met 
de paplepel is ingegeven. Maar met een kind 
‘wereldreizen in stukjes’ maken is toch een 
ander verhaal?
“Wat dat betreft ben ik een doorzetter. Ook in 
de tijd dat ik het financieel heel moeilijk had 
wilde ik bewijzen dat dat kon. Op mijn blog 
vind je daarover de nodige tips. Avonden lang 
zocht ik naar de goedkoopste vliegtickets en 
overnachtingsmogelijkheden bij particulieren. 
Mijn eerste reis met Nikki was met een caravan 
naar Italië. Haar eerste vliegreis was naar 
Schotland. Nikki was toen twee en ze schreeuwde 
het hele vliegtuig bij elkaar. Gelukkig was het een 
kort vliegreisje en hadden we een leuke vakantie. 

Kelly Litjens maakt 
 met dochtertje 
 Nikki ‘wereldreizen 
   in stukjes’
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Het jaar daarop gingen we naar Jordanië, vijf 
uur vliegen, en dat ging prima. Al gauw volgden 
Midden-Amerika, Azië en Afrika.”

Je hebt ook pedagogische motieven voor je 
reizen met Nikki. Wat levert het haar op?
“De vrijheid en het open minded zijn, vind ik heel 
belangrijk. Niet oordelen over andere culturen 
als je je er niet in verdiept hebt. Op reis gaan we 
niet alleen naar bezienswaardigheden kijken en 
in zee zwemmen; ik vind het ook belangrijk om de 
andere kant van de medaille te laten zien. Ik ben 
met haar in de favela’s van Rio de Janeiro geweest, 
de townships in Zuid-Afrika en in sloppenwijken 
in Azië. We hebben schoolprojecten bezocht in 
Gambia en theeplantages op Sri Lanka. Daarbij 
hebben we altijd gezocht naar contact met de 
gewone bevolking. De app ‘Withlocals’ is daarbij 
heel handig.” 

Voor een alleenreizende moeder met kind 
zitten er natuurlijk behoorlijke risico’s aan 
dit soort avontuurlijk reizen. Zijn jullie nooit 
in hachelijke situaties terecht gekomen?
“Jawel, maar dat zijn incidenten. Uiteindelijk 
kom je erachter dat er toch meer goede dan 
slechte mensen zijn. In Cambodja word je 
bijvoorbeeld voortdurend opgelicht of gedwongen 
gebruik te maken van bepaalde diensten. Als 
je dan met die mensen in gesprek gaat over de 
motieven van hun handelen, krijg je begrip voor 

hun uitzichtloze situatie. Je moet dan niet vanuit 
je eigen westerse principes blijven redeneren. 
Zij kunnen bijna niet anders dan op deze manier 
toeristen geld aftroggelen om te overleven. Het 
is pure wanhoop. Ook in dit soort situaties doet 
Nikki levenservaring op. Maar ik blijf benadrukken 
dat dit incidenten zijn. Het merendeel van de 
locals zijn vriendelijke behulpzame mensen. 
Zeker als je als vrouw alleen rondreist met een 
kind, schieten ze je van alle kanten te hulp. Het 
verbaast me nog steeds dat mensen die straatarm 
zijn toch bereid zijn je te helpen zonder daar iets 
voor terug te verwachten. Dat vind ik mooi aan 
deze wereld. De wereld is niet eng, als je je maar 
openstelt en andere zienswijzen toelaat.”

Heeft Nikki hetzelfde enthousiasme over 
al die reizen of mist ze haar vriendjes en 
vriendinnetjes tijdens de vakantie? 
“Zij is net zo enthousiast over onze reizen als ik. 
Als ze iets ziet op televisie over een land waar 
we nog niet geweest zijn, veert ze op en laat 
ze meteen weten daar ook naar toe willen. We 
brengen ook wel eens weekendjes met vrienden 
door op de camping. Dat is ook heerlijk, maar 
ik merk wel aan haar dat ze dan de uitdaging 
mist, ze wil op avontuur. In het buitengebied van 
Weert hebben we een grote tuin waar we veel 
tijd doorbrengen, ook samen met vriendjes en 
vriendinnetjes. Ook daar vindt zij ruimte voor 
avontuur.”

The Hike in Kaapverdië was een van jullie 
hoogtepunten?
“Dat was inderdaad heel bijzonder. Wij maakten 
al vele hiketochten in de Ardennen of in 
Duitsland. Toen wij hoorden over een 24-uurs 
sponsorloop voor kinderen in nood in Kaapverdië 
besloten we mee te doen. ‘The Hike’ werd in de 
herfstvakantie van 2018 georganiseerd door SOS 
Kinderdorpen. Op onze reizen hebben we veel 
armoede gezien en nu konden we iets terug doen. 
Nikki en ik konden ruim 1500 euro bijdragen. De 
sponsorloop bracht in totaal 103.000 euro op.”

Mist Nikki een vaderfiguur?
“Ze vraagt er wel eens naar maar ik heb haar 
uitgelegd dat hij niet voor zijn dochter kon of 
wilde zorgen. Mede door mijn familie heeft zij 
toch een goede thuisbasis. Ze is best wel stoer 
en kan goed met de situatie omgaan. Misschien 
krijgt ze als ze wat ouder wordt de behoefte haar 
vader op te zoeken en hem te confronteren met 
zijn vaderschap. Ik zal haar dan voorbereiden op 
een eventuele teleurstelling. Ik heb niet het idee 
dat zij nu een gemis ervaart. Ook vanuit school 
hoor ik dat ze daar goed mee omgaat.”

ECOLOGISCH BOUWPROJECT
Hoe komt een juriste uit Weert, 
gespecialiseerd in omgevingsrecht en 
gebiedsontwikkeling, ertoe om een ecologisch 
bouwproject te starten?
“Dat heeft dan toch weer te maken met onze 
reizen. In 2016 maakte ik samen met Nikki en 
mijn neef Roy Barents een reis door Gambia. 
Daar zagen wij hoe de arme bevolking hun 
huisjes bouwden met autobanden, takken en 
golfplaten. Zou dat ook in Nederland mogelijk 
zijn, met ‘afval’ een huis bouwen? Na wat zoeken 
op internet bleken er ook in Nederland enkele 
geheel zelfvoorzienende en uit restmaterialen 
opgebouwde earthships te zijn. Drie jaar heb ik er 
onderzoek naar gedaan, verschillende projecten 
bezocht en uiteindelijk een plan uitgewerkt om 
zoiets in Weert te realiseren. 
Al in 2014 had ik samen met mijn neef Roy een 
perceel grond gekocht in het buitengebied rich-
ting Swartbroek. We wilden samen een plek cre-

mooimens

eren met een moestuintje, een vijvertje, een 
stukje bos, een kampvuurplek en een blokhut. 
Gewoon om er met onze familie en vrienden te 
kunnen genieten van het heerlijke buitenleven.  
Dat zou een prachtlocatie kunnen zijn voor ons 
earthship. 

De gemeente Weert was voorzichtig positief. Er 
zouden ook maatschappelijke functies aan ge-
koppeld kunnen worden met workshops en voor-
lichtingsactiviteiten. Er bleken bij de gemeente 
al vragen te liggen om Tiny Houses te ontwik-
kelen, misschien kon het een en ander aan el-
kaar gekoppeld worden? Toen raakte het in een 
stroomversnelling. Twee jongens uit Weert, Rob 
Janssen en Bas van de Plas, hadden jaren geleden 
in de Spaanse Pyreneeën een compleet ecodorp 
gebouwd en zochten ook aansluiting. Zij brach-
ten een enorme berg ervaring mee.  Noesjka van 
der Meer meldde zich met veel kennis en kunde 
bij ons met de wens om in een Tiny House te gaan 
wonen. Mijn neef Roy heeft twee rechterhanden 
en nu omvat het totale plan een earthship, drie 
Tiny Houses en twee strobalenwoningen, allen 
met gedeelde energie- en watervoorzieningen. 
We maken een proeftuin, waarbinnen we expe-
rimenteren met verschillende alternatieve woon-
vormen, gedeelde moestuinen, kweekkassen en 
een Tiny voedselbos.”
(zie: www.earthship-tinyhouseweert.nl)

Wereldreizen maken en toch begaan zijn met 
het milieu, hoe combineer je dat?
“Eerlijk gezegd ben ik daar te laat over gaan 
nadenken. Het reizen heeft me wel gewezen op 
onze verspilzucht en wegwerpmentaliteit. Maar 
mijn persoonlijke ecologische voetafdruk, de 
gevolgen van al onze vliegreizen, realiseerde ik 
mij niet zo. Intussen weet ik meer: Nikki en ik 
stootten in het verleden13.000 kilo CO2 per jaar 
uit met onze vliegreizen. Stichting Milieu Centraal 
maakte die berekening voor ons. Als je bedenkt 
dat ik dit alleen zou kunnen compenseren door 
45 jaar lang niet te douchen, 32½ jaar nauwelijks 
vlees te eten of 86 bomen te planten dan schrik 
je pas echt. Onze uitdaging is dus: reizen op een 
milieuvriendelijke manier. Daarvoor zijn we nu 
ook, ter compensatie, veel minder vlees gaan 
eten, veel bomen gaan planten en gaan we off 
grid wonen in een earthship.”
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Gambia.

Thailand.

Combja.

Geschilderd door Kelly.

Moestuintje van Roy en Kelly.



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

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

HAAL TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 
UW VAKANTIEGEVOEL IN HUIS
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WIJ BLIJVEN IN DE 
VAKANTIEPERIODE GEWOON GEOPEND

WIE?
Mijn naam is Inge Coolen.
Ik kom uit een echte 
ondernemersfamilie en ben 
mede dankzij mijn ouders 
ook in het ondernemersvak 
gestapt.
Sinds 2012 ben ik de 
trotse eigenaresse van 
Meora Trendjuwelier te 
Nederweert.

WAT?
Voor ieder wat wils bij 
Meora Trendjuwelier.
Naast sieraden, horloges 
en lederwaren is in 2019 het aangrenzende winkelpand erbij 
betrokken en is het assortiment uitgebreid met trouwringen, 
verlovingsringen, gedenksieraden en goud.
U kunt ook bij ons terecht voor al uw goud en zilverreparaties, 
het knopen van parels, het deskundig plaatsen van horloge- 
batterijen en -bandjes en voor de meeste horlogereparaties.

HOE? 
Voel je welkom bij Meora Trendjuwelier en ervaar de toegevoegde 
waarde van team Meora, feestelijk verpakt in de vorm van klant-
vriendelijkheid, service, productkennis en ervaring!
Welkom namens: Josette, Marja, Els en Inge.

Nicole 
Conradi 
Uitvaartzorg      
WIE?
Mijn naam is Nicole 
Conradi en ik ben 
55 jaar. Ik heb zowel in 
de (terminale) zorg als in 
commerciële bedrijven 
gewerkt. Door het overlij-
den van mijn zus in 2004 
kwam ik in aanraking met 
uitvaartzorg. Er kwam veel 
bij kijken en wij werden 
geweldig begeleid; later 
wist ik hoe belangrijk dat 
was voor het dragen van 
verlies.

WAT?
Mijn kracht is dat ik uitvaartzorg en rituele begeleiding combineer. 
Elk afscheid is anders. Ik kom bij mensen op het meest kwetsbare 
moment in hun leven, regel niet alleen praktisch en administratief, 
maar begeleid ook het vormgeven van een uitvaart. Ik bied een luis-
terend oor, beschik over deskundigheid, creativiteit en geef steun.

HOE? 
De combinatie van betrokken zijn, veel organiseren en een 
passend, liefdevol afscheid (mee) vormgeven zijn mij op het lijf 
geschreven. Rust en structuur bieden in de moeilijke dagen tussen 
het overlijden en de uitvaart, maar ook daarna nabestaanden 
deskundig terzijde staan, vind ik belangrijk.

www.nicoleconradi.nl
 06-29429996
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www.henkoworkwear.nl
0495 235 656

www.koopklik.nl | info@koopklik.nl
06-31919858

Van daar uit willen we 
de hele regio Weert, en 
ver daarbuiten, helpen 
met het kiezen van de 
juiste representatieve 
bedrijfskleding en veilig-
heidsschoenen. Met een 
ruime keuze in merken en 
collecties. Geschikt voor 
alle werkzaamheden en 
soorten industrie. Er is dus 
niets dat we niet aanpak-
ken.  

HOE? 
Door het naleven 
van onze slogan 
#Happytoworkwithyou.
Kom eens langs, de koffie 
staat klaar.

Henko Workwear 
WIE?
Bart van den Broek, 42 jaar en woonachtig in Eindhoven. 
Ik ben nu 12 ½ jaar actief in de wereld van bedrijfskleding, veilig-
heidsschoenen en pbm’s (persoonlijke beschermingsmiddelen).
Ik doe dit al vanaf dag één in het mooie Limburg! 

WAT?
Sinds 2 januari mag ik me commercieel directeur bij Henko 
Workwear te Weert noemen nadat Wijnand Hendriks mij benaderde 
voor deze fantastische uitdaging.

WAT?
Koopklik Makelaardij 
& Taxaties verzorgt de 
verkoop, aankoop en het 
taxeren van woningen en 
appartementen. Met een 
efficiënte aanpak en de 
beste marketingtools is de 
juiste formule ontwikkeld 
waarbij de wensen van 
zowel kopers als verkopers 
samen worden gebracht.
‘Het is toch fantastisch om 
mensen te helpen met de 
grootste verkoop/aankoop 
van hun leven’.

HOE? 
Met een innovatieve blik, 
regionale marktkennis, 
persoonlijk contact en 
professionele begeleiding 
staat de klant altijd op de 
eerste plaats! Bekijk de 
website: www.koopklik.nl.

Koopklik 
Makelaardij & Taxaties 
WIE?
Lex Schreven, gecertificeerd NVM Makelaar-Taxateur. Eigenaar 
Koopklik Makelaardij & Taxaties. In mijn vrije tijd breng ik veel 
tijd door met vrienden en ga ik graag naar een muziekfestival of 
concert. Daarnaast ben ik een enorme sportliefhebber en houd 
van lekker uiteten! In de ‘Vastelaovendj’- periode ben ik druk met 
optredens met de gelegenheidsformatie ‘Moerepetazie’. Waar mag 
je me voor wakker maken? Uhmmm een goed glas wijn.

www.meora.nl    0495-843107
Kerkstraat 47 - N'weert

wie?

Meora 
Trendjuwelier



Geluk zit in een klein popje

Maartje Derckx

ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079
  WONEN & SLAPEN

w w w.beauhome.nl

Kortingen 
tot 50 %

Snel leverbaar!

betaalbare 
luxe!

Ik was net uit een ongemakkelijke spagaat opgekrabbeld nadat ik op een 
rondslingerend autootje van Zoonlief was gaan staan. Nu was ik de keukenvloer van 
smurfensnot aan het ontdoen omdat diezelfde vierjarige smurf het plastic zakje met 
daarin het glibbergenot onder de knoop had afgeknipt. Ik richtte me op en stond oog 
in oog met een knalrood gelukspoppetje dat daar barslecht zijn werk hing te doen. 
Ik gleed met mijn vingers langs het felrode garen en ging als vanzelf terug naar de 
zomer van 2018. 

Op een herfstdag eind juni, stapte ik met mijn vader aan de arm, mijn toekomst in, 
zo op de Man af. Hij in pak, ik in een witte jurk. Een aantal weken ervoor had Man, 
die een hoofdrol vertolkte in de openluchtmusical Graaf van Horne, al een huwelijkse 
generale repetitie gehad. In het betreffende toneelstuk was hij op de knieën gegaan 
voor zijn tegenspeelster en was hij met haar voor de ogen van honderden Weertenaren 
in de onecht verbonden. Voor de rol van trouwambtenaar had men burgervader Jos 
gestrikt. Ik was daarvan zo onder de indruk dat we op het idee kwamen hem te vragen 
ons in de echt te verbinden. Hoewel een huwelijksvoltrekking door de burgemeester 
niet gebruikelijk was, stelde Jos alles in het werk om aan onze wens te voldoen. Te 
gek vond ik zijn bericht dat enkele dagen later volgde: ‘Jongens het is gelukt, ik kan 
jullie trouwen!’

Jos hield een tranentrekkende speech, waaruit ook bleek dat hij goed geluisterd had 
naar ons liefdesverhaal dat we vooraf met hem hadden gedeeld. Hierna was zijn taak 
volbracht en deed hij een stap opzij, zijn blik verwachtingsvol. Plots klonk er een 
engelachtige stem en vanachter het roomwitte gordijn in de trouwzaal verscheen de 
tegenspeelster van Man. Ze zong één van de liedjes uit de musical, met een speciaal 
voor deze gelegenheid aangepaste tekst. Het verrassingsoptreden van Senna Sage, 
zoals de zangeres zich tegenwoordig noemt, was door Jos geregeld en als de kers op 
onze bruidstaart. 

Aan het einde van de ceremonie overhandigde hij ons, naast de trouwakte ook het 
rode gelukspoppetje, ooit meegenomen van een reis naar China. Hij verzocht ons het 
op te hangen op een plek waar we veel tijd doorbrachten. En nu hing het daar, in de 
keuken. Even neigde ik ernaar het gelukspoppetje aan hem te retourneren, een popje 
in een envelopje, gericht aan Jos. Want had hij het geluk nu niet harder nodig dan 
wij? Hij was immers ook net opgekrabbeld uit een uiterst ongemakkelijke spagaat. 
Maar zijn taak was volbracht, hij deed een stap opzij, zijn blik verwachtingsvol. 
Het is 2020, een herfstdag midden juli. De ijverige middagzon glinstert in de groene 
beweeglijke bomen. Ik herschik onze reistassen een laatste maal, voordat we vertrek-
ken naar de Oostenrijkse Alpen. We hebben frisse lucht nodig. Ik doe een laatste check 
in de spiegel, fatsoeneer het elastiek achter mijn oren. Het mondkapje verdoezelt een 
bespottelijke glimlach en een zucht. Een zucht van en naar ontspanning. 

Maartje Derckx

eendagmet

 Miranda wordt vandaag onderworpen
 aan een digitale audit voor het 
 opnieuw verkrijgen van de licentie voor 
het afnemen van het nationale zwemdiploma van 
de Nationale Raad voor Zwemveiligheid. Alles is 
zoals verwacht, keurig op orde. Daarna voert ze 
controles uit voor het keurmerk Veilig en Schoon. 
Ze legt contact met een onderhoudsbedrijf voor 
het schoonhouden van de luchtschachten en 
controleert het strenge legionellaplan van de 
douchevoorzieningen. 

 Vanmiddag is ze badjuf bij het 
 recreatiezemmen. Ze houdt overzicht
 en maakt hier en daar een praatje 
met de mensen. Ook bereidt ze zich voor op een 
bijzondere zwemles die deze week weer gaat 
plaatsvinden: de Zeemeerminnen/mannen les. 
De kinderen krijgen ieder een heuse meermin-

nenstaart en leren op spectaculaire manier zich 
als een zeemeermin door het water te bewegen. 
Miranda: “De zeemeerminnenles is een regel-
rechte hit! Twee meiden die deze lessen volgden, 
behaalden zelfs de bronzen en zilveren plak op 
het Nederlands kampioenschap Zeemeermin-
zwemmen!”

 Tijd voor de reguliere zwemles. Er is 
 een vijfjarig meisje dat bang en aan 
 moeder vastgeklampt binnenkomt. 
“Je zal het niet geloven, maar ooit was ik zelf dat 
meisje, dat doodsbang was in het water. Ik weet 
dus als geen ander wat die kids nodig hebben om 
hun angst te overwinnen. Ik laat ze in hun eigen 
tempo en op speelse wijze wennen aan het wa-
ter. Het is me nog altijd gelukt om alle kinderen 
met plezier en zelfverzekerdheid een diploma te 
overhandigen,” zegt de glimlachende zwemjuf.

 Vanavond is het zover voor een groep
 6-/7-jarigen. Ze gaan “op” voor hun 
 C-diploma. Miranda leidt de kinderen 
door strenge onderdelen als lange afstandszwem-
men en oriëntatie onder water en praat de span-
nende avond aan elkaar. Miranda deelt de trots 
als even later alle kinderen met een blinkende 
medaille om hun nek, de ereronde lopend, een 
luid applaus in ontvangst nemen. “Zien dat men-
sen genieten van hun vrijheid in het water, is de 
kroon op mijn werk!”

 Miranda (47) deelt de ontbijttafel met 
 nog meer sportfanaten: haar dochters 
 Dyonne en Danique Klomp. In 2019 
plaatsten zij zich voor het EK reddingszwemmen 
in Italië.  Miranda: “Sport is binnen ons gezin 
belangrijk. Soms kom ik mijn dochters tegen op 
mijn werk: ze hebben beiden een bijbaantje bij 
de IJzeren Man!”

 Onder het genot van een koffietje
 beantwoordt Miranda haar mails, 
 veelal vragen over de gang van zaken 
nu Covid-19 het gebruikelijke zwembadgebruik 
drastisch heeft beïnvloed. Miranda: “Zoals in 
elke branche, is het ook hier een bewerkelijke 
klus alles in goede banen te leiden. Nu moeten 
we dagelijks de keuze maken of we het buiten- 
óf binnenbad gebruiken. Om de anderhalve me-
ter afstandsmaatregel te kunnen waarborgen, 
zijn we behoorlijk moeten zakken in capaciteit. 
Waar we voorheen in het binnenbad 1000 bad-
gasten konden ontvangen, mogen dat er nu nog 
maar 170 zijn, in het buitenbad 750 in plaats 
van de gebruikelijke 3500. Een reserveringssys-
teem houdt deze aantallen bij. Ook werken we 
bijvoorbeeld met aankomst- en vertrektijdsvak-
ken en creëerden we looproutes om drukte bij de 
kleedhokjes te voorkomen.” Miranda onderhoudt 
contacten met onder andere cursisten, verenigin-
gen en wedstrijdzwemmers, die staan te popelen 
om hun wekelijkse zwemactiviteiten weer op te 
pakken.”

 Miranda staat aan de ‘bak’ voor een 
 groepsles Aqua Balance. De deel-
 nemers, herstellende of hersteld van 
kanker, volgen er samen een speciaal op hen afge-
stemde sportles in het water. Een doelgroep waar 
Miranda ooit zelf ook bij hoorde. “Tien jaar gele-
den kreeg ik  lymfeklierkanker. In no time staat je 
leven op z’n kop. Ik geloof dat mijn goede condi-
tie heeft bijgedragen aan het goed doorlopen van 
de behandelingen. Ik weet grotendeels wat deze 
mensen doormaken en ik wil hen in mijn lessen 
graag op weg helpen in hun herstelproces,” aldus 
Miranda.

Door Maartje Derckx
Ze is sportief, ondernemend en een echt mensen-mens. In haar functie 
als ‘Coördinator aquasport en recreatie’ binnen Zwembad de IJzeren Man 
voelt ze zich dan ook als een vis in het water. We duiken een dagje mee!

 Een Dag Met Een Dag Met Miranda Klomp Miranda Klomp
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Lifestyle Coach
Na de HAVO wilde Renée niets liever dan een 
sportopleiding gaan volgen. Een slepende 
knieblessure verhinderde haar fysiek om dit 
toekomstideaal te verwezenlijken. Ze koos 
vervolgens voor de opleiding pedagogiek. Dat 
leek haar wel interessant, maar bleek toch niet te 
zijn wat ze wilde. Gedrag en gedragsverandering 
hadden inmiddels haar interesse gewekt. Renée 
besloot Health en Lifestyle als minor te kiezen 
waarmee ze de titel Lifestyle Coach kreeg en ze 
de richting op kon gaan die ze graag wilde. 
Meteen na haar afstuderen solliciteerde Renée 
bij Zlim Weert. Ze werd aangenomen om dames 
te begeleiden bij het Zlim traject van sporten, 
gezond eten en leven. Naast Renée zelf had ook 
haar leidinggevende meteen het gevoel dat Renée 
hier helemaal op haar plaats was. Binnen een 
paar maanden werd ze gevraagd bedrijfsleidster 
te worden. Daar hoefde ze niet lang over na te 
denken. Ze stopte met haar bijbaan bij Mykonos, 
waar ze 5½ jaar had gewerkt.

Nog geen maand later werd haar gevraagd of 
ze het bedrijf zou willen overnemen. “Een 
ingrijpende beslissing als je pas 23 bent. Maar 
wel de uitgelezen mogelijkheid om te gaan doen 
wat ik heel erg leuk vind en waar mijn hart en 
passie ligt”, zegt Renée. Samen met haar vader, 

Net afgestudeerd en met een minimum aan praktijkervaring nam ze op 24-jarige leeftijd ZLIM WEERT 
over. Een bedrijf dat vrouwen helpt een gezonde leefstijl te realiseren. Nu, ruim 7½ jaar later, wordt 
Renée Bronzwaer-Hermens omschreven als een gedreven jonge ondernemer.

inbedrijf

  ZLIM WEERT  ZLIM WEERT  
  begeleidt   begeleidt 
   vrouwen naar    vrouwen naar 
een gezonde leefstijl een gezonde leefstijl 

ondernemer in de financiële wereld, bestudeerde 
ze de cijfers en de mogelijkheden en hakte ze 
de knoop door. Een paar dagen na haar 24ste 
verjaardag werd Renée eigenaar van Zlim Weert. 

Ondernemer
Onervaren als ze was had Renée veel steun 
aan de franchiseorganisatie en haar mede-
franchiseondernemers. Omdat ze een bestaand 
bedrijf had overgenomen had ze vanaf dag 
één klanten en kon ze verder bouwen op het 
fundament dat er lag, te beginnen met het 
team. Al na drie maanden kwam diëtiste Marieke 
Raemakers in dienst en binnen een paar maanden 
stond er een compleet nieuwe groep enthousiaste 
medewerkers. Voor Renée was dit extra belangrijk 
omdat haar moeder in die periode terminaal ziek 
was en zij zoveel mogelijk tijd met haar moeder 
wilde doorbrengen. Tot de dag van vandaag is 
ze haar medewerkers heel dankbaar dat zij dat 
destijds mede mogelijk hebben gemaakt. 

Ineens kwamen er allerlei zaken op haar pad 
waar ze zich nooit mee had beziggehouden: 
administratie, marketing en personeelsbeleid. 
Renée: “Ik ben maar gewoon begonnen. Tijdens 
het proces kwam ik van alles tegen. Sommige 
onderdelen heb ik mezelf aangeleerd en voor 
andere zaken heb ik hulp ingeroepen van 
ondernemers uit mijn netwerk. Gelukkig was ook 
de voormalige eigenaar behulpzaam. Ondanks dat 
Zlim Weert een franchiseonderneming is, zijn we 
vrij om veel zaken zelf in te vullen. Dat is fijn want 
zo kon ik mijn eigen ideeën realiseren.” 

Ondertussen is er veel veranderd in het leven van 
Renée. Ze is getrouwd met Nick en ze hebben 
twee prachtige dochters, Fenne (3) en Bo (1½).
Ze doet haar werk nog steeds met heel veel passie 
en plezier. Waar ze voorheen zes dagen per week 
aanwezig was bij Zlim, heeft ze nu bewust gekozen 
voor minder uren. Dat was in het begin niet 
eenvoudig, omdat dit betekende dat ze ook dingen 
moest loslaten. Met de ervaring en medewerking 
van Marieke en de rest van haar team bleek dit 
gelukkig geen enkel probleem. 

Renée stralend: “Ik word heel blij van mijn werk. 
Werken op de plek waar je happy van wordt, 

Dries 57 - Weert
weert@zlim.nl   0495 - 531 568

www.zlim.nl/weert/

inbedrijf

betekent voor mij een stukje levensgeluk. Het 
leukste aan mijn werk is de persoonlijke aandacht 
die je kunt geven, dat je er voor iemand kunt zijn, 
vrouwen kunt helpen rondom leefstijl, voeding 
en gezondheid. Dat je ziet dat mensen weer gaan 
bloeien en met een fijn gevoel naar zichzelf kijken. 
De werkwijze van Zlim Weert behelst zo veel meer 
dan gewicht verliezen.  Het gaat om verandering 
van leefstijl en gedrag. Ik vind het heerlijk om 
mijn werk te combineren met mijn gezin. Soms is 
het pittig, zeker met kleine kinderen, maar juist 
de afwisseling maakt het voor mij zo mooi. Ik krijg 
energie van mijn werk en mijn werk helpt me een 
leuke moeder te zijn. Daarbij krijg ik alle steun van 
Nick. Zijn passie ligt niet direct bij gezond eten 
maar vooral bij sport. Nick was een veelbelovend 
voetballer tot ook bij hem een slepende 
knieblessure roet in het eten gooide. Inmiddels 
heeft hij een nieuwe uitdaging gevonden als hoofd 
van de jeugdopleiding van Helmond Sport.”

Gezonde leefstijl
Dat de combinatie werk en gezin zo prima gaat 
heeft de jonge ondernemer mede te danken 
aan haar fantastische team waar ze 100% op 
kan vertrouwen.  Marieke (diëtiste), Veerle 
(gewichtsconsulente en sportkundige), Ellen 
(verpleegkundige) en Lieke (wellness, fitness and 
beauty & HBO communicatie).

Op de vraag aan Renée of ze zichzelf een gedreven 
jonge ondernemer voelt, antwoordt ze: “Als ik 
er over nadenk, is het ondernemen mij min of 
meer met de paplepel ingegeven. Toch is het 
allerbelangrijkste dat ik doe wat ik leuk vind 
en waar mijn passie ligt. Dat doe ik met grote 
gedrevenheid samen met een team dat er op 
eenzelfde manier instaat. Daar haal ik heel veel 
voldoening en energie uit en daarin ligt denk ik 
ook het succes van Zlim Weert. ”

Zlim is een franchiseorganisatie met 15 vestigingen 
in Nederland en België. Zlim Weert is een fijne 
plek waar vrouwen naar toe komen om te werken 
aan een gezonde leefstijl. Een plek waar vrouwen 
van alle leeftijden op afspraak onder deskundige 
en persoonlijke begeleiding hun doel kunnen 
halen met behulp van voedingsadviezen, door te 
sporten in een warmte cabine (38°) en zichzelf 
te verwennen met ozontherapie. Naast voeding 

en beweging loopt het onderdeel mindset als een 
rode draad door het Zlim traject.  
Bij Zlim geen stampende muziek, niet overal 
spiegels, maar een rustige en veilige omgeving. 
Iedereen heeft een eigen cabine die na gebruik 
schoongemaakt wordt, de cabines staan ruim uit 
elkaar en er is geen direct lichaamscontact nodig 
met de begeleiding. Letterlijk en figuurlijk een 
warm bad. 

Een basistraject duurt drie maanden, maar dat 
kan uiteraard verder worden uitgebreid. 

Advies
Tijdens een intakegesprek wordt bepaald wat 
het uiteindelijke doel van de klant is. Sommige 
vrouwen willen per se een bepaald aantal kilo’s 
afvallen. Vaak gaat het echter niet om gewicht, 
maar wil men vooral met een goed gevoel in de 
spiegel kijken en dit gevoel behouden, of zich 
fitter voelen en weer achter hun (klein)kind 
kunnen aanrennen. Afhankelijk van het doel wordt 
een programma samengesteld.

Voeding
Op een gezonde manier gewicht verliezen, 
betekent dat je aan de slag moet met je voeding. 
Zlim maakt geen gebruik van diëten, pillen, 

shakes of calorieberekeningen. Zlim gaat wel uit 
van de Richtlijnen Goede Voeding. Zlim geeft een 
individueel advies en houdt daarbij rekening met 
de wensen van de klant zodat het eenvoudiger is 
om vol te houden. 

Marieke Raemakers is sinds 2013 diëtiste bij Zlim 
Weert. Ze heeft altijd een passie voor voeding 
gehad wat geleid heeft tot het volgen van een 
opleiding tot diëtiste. Ze houdt van lekker eten en 
koken. Tijdens haar opleiding heeft ze ook geleerd 
om dit op een gezonde manier in te vullen. 
Volgens Marieke is het de kunst om jezelf niets 
te verbieden, lekker en gezond te koken en het 
vooral niet ingewikkeld te maken. 

Warmtecabines
Het sporten in de warmtecabines is vooral om 
je lijf te trainen. De warmte in de zes cabines 
zorgt dat de doorbloeding in je lijf optimaal is, 
waardoor je minder last hebt van klachten. 
Daarom heb je ook geen warming up en cooling 
down nodig. Wel 30 minuten grondoefeningen 
(onder begeleiding), liggend op je buik, rug, zij, 
of op knieën en ellebogen. Iedereen krijgt een 
op eigen mogelijkheden en wensen toegespitst 
programma. Door het trainen wordt je lijf sterker 
en soepeler, waardoor eventuele klachten minder 
worden. 
In vijf weken bouw je het aantal herhalingen van 
de oefeningen op. Iedere vijf weken (tien lessen) 
krijg je een nieuw programma om je lijf weer 
opnieuw te prikkelen en uit te dagen. 

Ozoncabine
De ozoncabine is voor veel vrouwen een heerlijk 
ontspannend kwartiertje. De warmte zorgt ervoor 
dat de poriën van je huid open gaan staan. Ozon, 
een hoogwaardige vorm van zuurstof, circuleert in 
de cabine en trekt in de poriën. Hierdoor worden 
de opperhuidcellen sneller afgevoerd en nieuwe 
huidcellen sneller aangemaakt.

Carla van de Wetering

Marieke, Ellen, Veerle en Renée 
(Lieke staat helaas niet op de foto).

Renée
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seniorenweetjes

All lives matters!
Sinds de Tweede Wereldoorlog komt van alles richting 
Europa, en vooral naar Nederland, vanuit de USA. Soms 
zijn het leuke dingen, soms ook minder leuke zaken. De 
gewelddadige dood van George Floyd en het geweld tegen 
gekleurde mensen, bracht een storm van protest teweeg die 
overging in een protest tegen discriminatie in het heden en 
het verleden. 
Ook in Nederland is dit een issue. We denken en zeggen wel 
vaak dat wij zo’n beschaafd en tolerant land zijn maar 
schijn bedriegt. Het verleden hebben we natuurlijk sowieso 
tegen met onze ‘VOC-mentaliteit’. Overal in de wereld 
bracht onze nationale driekleur schrik teweeg en werd de 
vlag meer en meer rood! Maar ook op de dag van vandaag 
weet ik, uit ervaring, dat gekleurde medemensen minder 
kansen hebben om bijvoorbeeld een baan, een woning of 
stageplaats te krijgen. En het maakt niet uit of ze wel of 
niet in Nederland zijn geboren! 

Het gaat niet alleen over mensen met een kleurtje, maar 
ook over mensen die anders zijn dan ‘normaal’. Het gaat 
er eigenlijk om hoe je in het leven staat. Ben je bereid om 
te delen met anderen of wil je alles voor jezelf houden? 
Ben je bereid om op te komen voor de mensen die het wat 
zwaarder hebben dan jezelf? Wil je accepteren dat we 
allemaal uniek zijn en anders, van geloof, kleur, seksuele 
geaardheid en mogelijkheden?
Als je een positie hebt in het leven waarin je iets kunt 
betekenen voor een ander doe je dat dan ook? Heb je 
voldoende empathie om vanuit die positie jezelf soms weg 
te cijferen ten gunste van een ander? Denk je soms aan een 
ander en ben je bereid om een beetje buiten de lijntjes te 
kleuren of ben je alleen maar bezig met de weg naar boven 
en naar meer?

 
De discussie over Johan Derksen en zijn nar René van der 
Gijp geven eigenlijk precies aan wat ik bedoel. Derksen en 
van der Gijp zijn met hun programma in de positie om voor 
mensen die het minder hebben het verschil te maken. Maar 
wat doen ze? In plaats van ze te helpen, trappen ze homo’s, 
Marokkanen en vrouwen, noem ze allemaal maar op, met 
hun zogenaamde grapjes verder de grond in en zijn dan 
ook nog verongelijkt als de pleuris uitbreekt. Vervolgens 
ontbreekt het vooral aan enige zelfreflectie en wordt er 
vooral naar een ander gewezen. 
In Nederland, en dus ook in Weert, kunnen we best wat meer 
empathie en respect gebruiken. Ik ben de afgelopen negen 
jaar ook in zo’n positie geweest, waarbij ik veel mensen 
heb kunnen helpen. Ontegenzeggelijk heb ik de afgelopen 
jaren ook fouten gemaakt, maar ik heb keihard gewerkt en 
voor veel mensen het verschil kunnen maken!

Jos Heijmans

column

Klaar voor de brugklas?
Wij helpen graag bij het regelen van 

de bankzaken.
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HANDGEMAAKTE MEUBELS
SPECIAAL VOOR JOU

Tijd voor jezelf
Mantelzorgers zorgen langdurig voor iemand uit 
hun omgeving. Dit levert veel mooie momenten 
op van liefde en dankbaarheid. Maar het kost ook 
energie. Sanne Kuepers van Punt Welzijn vertelt: 
“Daarom is het belangrijk om ook goed voor 
jezelf te blijven zorgen. Door af en toe de zorg 
uit handen te geven, heb je even tijd voor jezelf. 
Dit helpt om er daarna weer voor de ander te 
kunnen zijn.”

De zorg loslaten
De zorg even uit handen geven wordt respijtzorg 
genoemd. De zorgtaken van de mantelzorger 
worden tijdelijk overgenomen door vrijwilligers 
of professionals. Dit kan gaan om een paar uur, 
een dag of langer. Sanne vult aan: “Gebruikmaken 
van respijtzorg klinkt vanzelfsprekend, maar in 
de praktijk is dat niet altijd zo. De zorgtaken uit 
handen geven om even iets voor jezelf te doen, 
is niet gemakkelijk. Toch is het heel belangrijk!” 

Zo ervaart Ria dit ook. Zij was jaren mantelzorger 
voor haar man. Haar man raakte gehandicapt door 
een hersenbloeding, diverse herseninfarcten en 
TIA’s. Ria zegt: “Een aantal jaren geleden hoorde 
ik over het bestaan van respijtzorg. Ik zorgde al 
heel lang voor mijn man, dus probeerde ik uit te 

zoeken of wij hiervoor in aanmerking kwamen. Ik 
was er namelijk hard aan toe om er een weekje 
tussenuit te gaan en even de zorg voor mijn man 
over te dragen aan iemand anders.”
Op de vraag wat respijtzorg voor Ria en haar man 
heeft opgeleverd, antwoordt ze: “Mijn man voel-
de zich snel thuis in het verpleeghuis waar hij lo-
geerde. Hij was wel liever thuis, maar hij deed dit 
voor mij. Ik kon met een gerust hart weg omdat er 
goed voor hem werd gezorgd. Omdat hij het goed 
had, kon ik ontspannen en de zorg loslaten. Toen 
ik thuiskwam van vakantie kon ik er weer beter te-
genaan en daar heb ik echt een paar weken profijt 
van gehad.”

Ria ziet dat de rol van mantelzorgers steeds be-
langrijker wordt. Daarom adviseert ze andere 
mantelzorgers om ook eens na te denken over res-
pijtzorg. Gewoon een aantal uren of misschien wel 
dagen voor jezelf. Ria vult aan: “Daar kan je echt 
van opknappen, als de zorg tenminste goed gere-
geld is en je je daarbij op je gemak voelt.”

Respijtwijzer
Ria heeft gebruik gemaakt van logeerzorg, maar 
er zijn nog meer vormen van respijtzorg. Er kan 
bijvoorbeeld ook gebruik worden gemaakt van 
dagbesteding, de inzet van een vrijwilliger aan 
huis of een aangepaste vakantie. Alle informatie 
over deze verschillende vormen komt samen in de 
nieuwe respijtwijzer. Sanne: “De Respijtwijzer be-
staat uit een informatiefolder en een overzicht op 
onze website. In de folder staat welke vormen er 
zijn om de zorg tijdelijk over te dragen. Op onze 
website staat een overzicht van aanbieders van 
respijtzorg hier in de regio.”

Weten wat er mogelijk is
Donderdag 25 juni jl. is de Respijtwijzer officieel 
uitgereikt aan mantelzorgers, wethouder Dieteren 
van de gemeente Nederweert en wethouder 
Sterk van de gemeente Weert. De Respijtwijzer 
is met veel enthousiasme ontvangen. Sanne 
licht toe: “De Respijtwijzer is ontstaan omdat 
veel mantelzorgers nog geen gebruik maken van 
Respijtzorg. In gesprekken met mantelzorgers 

uitgelicht

De zorg af en toe uit handen geven? De zorg af en toe uit handen geven? 
                            Lees de RespijtwijzerLees de Respijtwijzer

merken wij dat zij niet altijd weten wat er 
mogelijk is en het ingewikkeld vinden. Mensen 
denken al snel ‘laat maar zitten, ik doe het zelf 
wel’. Zorgen voor een ander moet zo makkelijk 
mogelijk gemaakt worden, daarom hebben wij 
deze Respijtwijzer ontwikkeld.”

Mantelzorgondersteuning
Eén op de vier mensen is mantelzorger. Mensen 
die, op wat voor manier dan ook, hulp geven aan 
iemand in hun omgeving. Zóveel mantelzorgers, 
en toch kun je het gevoel hebben dat je er al-
leen voor staat. Goed nieuws: Punt Welzijn is er 
voor jou! Sanne: “Natuurlijk is jouw situatie uniek 
en juist daarom leren we je graag kennen, zodat 
we je persoonlijk verder kunnen helpen. Want wij 
weten hoe mantelzorg in het Weerterland werkt.” 

Zorg jij voor iemand uit jouw omgeving en wil 
je graag meer weten over mogelijkheden om de 
zorg af en toe te delen? Bekijk de Respijtwijzer op 
www.puntwelzijn.nl/respijtwijzer. 

Heb je vragen over de respijtwijzer of heb je een 
andere vraag over mantelzorg? 
Neem dan contact op met Punt Welzijn via 
mantelzorg@puntwelzijn.nl of bel 0495-697900. 

Samen het verschil maken
Punt Welzijn is een welzijnsorganisatie 
gericht op kinderen, jongeren, ouders, 
senioren, vrijwilligers(organisaties) 
mantelzorgers, buurtbewoners en 
nieuwkomers in Weert. Ook is Punt 
Welzijn er voor mantelzorgers en 
vrijwilligers(organisaties) in Nederweert. 
De stichting stimuleert iedereen om in 
beweging te komen en het beste uit zichzelf 
en elkaar te halen door samen te werken.  

Mantelzorgondersteuners van Punt Welzijn. V.l.n.r. Sanne Kuepers, Imke Gijsen, Pauline van Hulzen en Elisa van Knippenberg.

samen in beweging

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

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

Voor nu 
en later!

Samen in
beweging

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

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

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

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

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

Jongeren
Kinderen 
en ouders

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

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

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

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

Senioren
Mantel-

zorg

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

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

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

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

Nieuw-
komers

Meedoen
 (in de wijk)

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

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

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

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

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

Vrijwillige 
inzet

Gezonde
leefstijl

Ruim anderhalf jaar schreef Jos Heijmans een 
column in ons magazine, onderstaand zijn laatste.



duurde; we hebben weinig tot geen sneeuw 
gehad en het was zo donker en het duurde zo 
lang voordat de lente begon dat ik er wat last 
van begon te krijgen”, geeft Judith eerlijk toe. 
“Maar elke keer als we met het vliegtuig ergens 
vandaan terugkomen, vind ik het prachtig 
om te zien hoe dit land bestaat uit meren en 
bossen. Voor de rust, de natuur en de ruimte 
zou je Finland zeker moeten bezoeken. Wat de 
mensen betreft: Finnen zijn niet zo uitbundig als 
Italianen; iedereen heeft z’n eigen leven en je 
laat een ander met rust, maar ze zijn ook niet zo 
stug als de Zwitsers!”, lacht Judith.

Op zoek naar balans
Inmiddels heeft Judith een praktijk opgezet als 
‘Holistic Health Coach’ (zie hiernaast). Judith: 
“Met mijn praktijk als health coach wil ik andere 
mensen helpen. Ik vind het erg dat veel mensen 
de link niet leggen tussen hoe ze zich voelen en 

wat ze in hun lichaam stoppen. De balans vinden 
tussen gezond eten, sporten, stressreductie en 
goede slaap/ontspanning is waar ik anderen 
mee wil helpen”, legt Judith verder uit. Haar 
vrije tijd spendeert ze aan Crossfit; een manier 
van fitness die gewichtheffen, atletiek en 
gymnastiek combineert. Judith: “Crossfit is mijn 
familie weg van thuis. Ik ben er vier tot vijf keer 
in de week. Nooit gedacht dat ik dat leuk zou 
vinden maar ik vind het heerlijk! Verder ben 
ik vrij actief; wandelen in de natuur, yoga en 
hardlopen doe ik ook nog.”

Holisme
In de holistische visie wordt de mens als 
één geheel beschouwd. Alle gevoelens, 
emoties, gedachten en verlangens zijn met 
elkaar verbonden. Ze beïnvloeden elkaar en 
kunnen niet los van elkaar worden gezien. 
Ze vormen samen een balans. Als op het ene 
niveau iets gebeurt, heeft dat onmiddellijk 
effect op het andere niveau. Het lichaam is 
de uiterlijke manifestatie van onszelf, hoe 
we ons voelen en hoe we denken. Het lichaam 
liegt nooit. Het geeft een signaal aan als er 
iets uit balans is. Vaak al veel eerder dan 
wij ons realiseren. Je krijgt dan een klacht. 
De kunst is om de klacht te verbinden met de 
realiteit.

Goed gezelschap
Zoals Eros met haar meereisde naar Zwitserland, 
zo vergezelt Bløf haar in Finland. Judith: “Ik 
luister veel verschillende muziek. Er staat altijd 
wel wat aan. Italiaans-, Engels-, Nederlands- en 
Finstalig. Het leuke vind ik dat ik het allemaal 
kan verstaan. Het ligt er dus echt aan in welke 
stemming ik ben. Een lied dat dicht bij mijn hart 
ligt is van Bløf en heet ‘Een manier om thuis te 
komen’. De tekst is fantastisch;
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En de grond kust zacht je voeten.
Zij is met je, elke stap.
En elke dag zal ze vertrouwd zijn.
Ze zal je dragen.

Daaruit haal ik, dat waar ik ook ben, ik toch 
verbonden ben met iedereen en dus ook met 
thuis. Het zorgt ervoor dat als ik mijn familie mis 
en ik dit nummer luister, ik ze toch dichtbij voel. 
Een ander favoriet nummer is ‘Vivere a colori’ 
van Alessandra Amoroso. Het betekent letterlijk 
‘leven in kleuren’. Ik geloof dat je moet genieten 
van het leven. Wat het je ook brengt. Dat is niet 
altijd makkelijk. Zeker het eerste jaar na het 
overlijden van mijn partner Andrea had ik het 
zwaar maar er is altijd een lichtpuntje. Voor mij 
zijn dat mijn kinderen. Je beproevingen in het 
leven zijn vaak ook de dingen die je dwingen 
om te veranderen. Ik was altijd heel afhankelijk 
maar dat ben ik niet meer. En wat er ook 
gebeurt, ik weet dat ik er wel kom”, sluit Judith 
ons gesprek af. 

Ontwaken in een andere wereld
De cd ‘Musica è’ kende ze van buiten voordat 
ze begreep waar de Italiaanse zanger over zong.  
Eros Ramazotti ’s muziek klonk urenlang in de 
auto van familie Offermanns op weg naar hun 
vakantiebestemming Zwitserland. Judith: “Mijn 
vader vond dat geweldige muziek. We vertrokken 
rond middernacht en mijn broer en ik sliepen 
achterin, waar de bank was terug geklapt en er 
een bed van was gemaakt (dat mag nu niet eens 
meer!). Tegen de morgen stopten we dan ergens 
om te ontbijten met mijn moeder terwijl mijn 
vader in de auto een beetje sliep. Fantastisch 
vond ik het dat ik wakker werd en het landschap 
zo anders was. Prachtig was het daar.”

Amore mio
Na haar administratieve Mbo-opleiding op 
Hoogh Weert volgde Judith een opleiding voor 
schoonheidsspecialiste en pedicure. Ze werkte 
kort in die branche maar dat beviel haar toch 
niet. Als secretaresse ging ze aan de slag bij 

twee advocatenkantoren in Eindhoven. Totdat 
ze haar eigen Italiaan tegenkwam in Roermond. 
Hij werkte voor een Zwitsers bedrijf op de 
Claus Centrale en moest vlak daarna voor zijn 
werk naar Israël. Judith: “Andrea vroeg me om 
mee te gaan. En ook al waren we pas een paar 
maanden samen, ik voelde dat het goed zat en 
dus ging ik mee. Ik verhuurde mijn appartement 
en vertrok. Toen ik terugkwam was ik zwanger 
en zijn we samen naar Zwitserland verhuisd.”

Opeens is alles anders
Het geluk lachte het jonge gezin toe. Na 
de geboorte van hun zoontje Filippo volgde 
dochtertje Sofia. Met z’n viertjes, de kinderen 
waren toen tweeënhalf jaar en negen maanden 
oud, gingen ze voor een vakantie naar de 
schoonfamilie in Zuid-Italië. Daar nam haar leven 
een drastische wending. Judith vertelt er heel 
openhartig over: “Andrea overleed plotseling 
op 39-jarige leeftijd. Hij ging tennissen met 
zijn neef en kwam niet meer terug. Hij kreeg 
een hartstilstand in de auto op de terugweg. 
En hoewel de ambulance binnen drie minuten 
daar was, konden ze niks meer voor hem doen. 
Ik snapte er niks van. Ik was in shock. Daar 
stond ik; 34 jaar, in een vreemd land en ineens 
weduwe en alleenstaande moeder. Wat ik me ook 
afvroeg was, hoe kan het dat iemand die verder 
geen klachten leek te hebben zo in een keer 
dood neervalt?” Toen ze me vertelden dat mijn 
kinderen een grotere kans hadden om dezelfde 
ziekte te hebben ben ik gaan lezen en studeren. 
Ik kwam erachter dat wat je eet en hoe je 
leeft een grote impact heeft. Inmiddels volgen 
ik en mijn kinderen een volledig plantaardige 
levensstijl. Mijn kinderen zijn zeer energiek en 
nooit ziek. Ik zit lekker in mijn vel en blijf op 
gewicht zonder er veel aandacht aan te hoeven 
besteden.”

Nieuwe liefde in Finland
Een jaar na het overlijden van Andrea kwam 
Judith per toeval in contact met haar huidige 
Finse partner Tapio. Judith vertelt hoe dat ging. 
“Ik kende hem al vijftien jaar van reizen die ik 
in het verleden naar Finland had gemaakt, maar 
het contact was verwaterd. Hij was in die tijd 
getrouwd en vader geworden van twee meisjes, 

Met Eros Ramazotti uit de speakers op de achterbank, rijdend naar Zwitserland voor een zomervakantie, 
kon ze als kind niet vermoeden dat ze later zelf in dat land zou gaan wonen. Dat ze zes jaar daarna al-
leen met twee kleine kinderen - opnieuw voor de liefde - naar Finland zou vertrekken evenmin. De oude 
tegeltjeswijsheid ‘van het concert des levens krijgt niemand een program’ is oh zo’n open deur, maar ook 
oh zo waar. Judith Offermanns (38) uit Stramproy weet daar alles van.
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Door Monique van den Brandt

Julia en Emma. Toen ik contact met hem opnam 
was hij gescheiden en alleenstaand. In eerste 
instantie hebben we uren met elkaar via skype 
gepraat en vervolgens kwam Tapio me opzoeken 
in Zwitserland. De klik die er altijd was geweest, 
was er nog altijd! We hebben een hele tijd op 
en neer gereisd tussen Zwitserland en Finland. 
Uiteindelijk hebben we de stap gewaagd en ben 
ik naar Finland verhuisd. Hij kon namelijk niet 
naar mij verhuizen aangezien de moeder van 
zijn kinderen in Finland woont.” 

Men lijdt het meest…
“Wat ik de afgelopen jaren heb geleerd, is 
dat dingen waar ik eerder tegenop keek veel 
makkelijker zijn dan dat ze in eerste instantie 
lijken”, zegt Judith. “Ik blijf dicht bij mezelf 
en volg mijn onderbuikgevoel; dan zit het altijd 
goed. Om een voorbeeld te geven. Tapio zei, toen 
ik nog in Zwitserland woonde, dat ik wel eens met 
de auto en boot over kon komen naar Finland. Dat 
zag ik destijds niet zitten in mijn eentje met twee 
jonge kinderen; een reis in de auto van ongeveer 
tien uur en twee dagen op de boot. Een jaar later 
besloot ik die reis toch te maken en het viel 100% 
mee!”, vertelt Judith trots.

Land van duizend meren
Het leven in Finland is veel meer gericht op het 
buiten zijn. Judith: “Filippo en Sofia zijn nu 
zeven en vijf en spelen altijd buiten, weer of 
geen weer. Ook als het in de winter -20 graden 
is. Ze gaan pas vanaf hun zevende jaar naar 
school en voor ieder uur dat de kinderen binnen 
zijn, gaan ze vijftien minuten naar buiten. 
Iets anders wat me hier opvalt is dat de lucht 
ook heel anders is, veel schoner. Daar staat 
tegenover dat afgelopen winter wel heel lang 

Judith Offermanns 
  in Finland       
‘Geniet van het leven. 
  Wat het je ook brengt.’

Selfie Andrea, Judith, Filippo & Sofia 
(2 weken voor het overlijden van Andrea).

Judith in het nabijgelegen natuurgebied Meiko.

Andrea & Judith in Israël.

Tijdens een winterwandeling in 
natuurgebied Meiko

Julia, Tapio, Judith, Filippo, Sofia & Emma.

Uitzicht vanuit het vliegtuig op Finland.

Tapio & hond Pyry tijdens een ochtendwandeling.

Het huis waar Judith & kids vanuit 
Zwitserland naar toe verhuisden
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Stationsplein 1 Weert
0495- 542640   info@antjevandestatie.eu 

Onvergetelijke zomer bij Antje

Chef's menu juli

Voorgerecht

Salade met gegrilde perzik, Parmaham, groene 

asperges en citroenolie

 

Tussengerecht

Smeuïge risotto met erwtjes, munt en 

kletskoppen van oude kaas

Hoofdgerecht 

Tagliata van Limburgs rund, rucola, 

Parmezaanse kaas met siroop van aceto 

balsamico en vijgensiroop

Nagerecht

Zomerse tiramisu met aardbeien

Uiteraard serveren wij- indien wenselijk – 

bijpassende wijnen

3-gangenmenu € 36,50

(voorgerecht, hoofdgerecht en dessert) 

4-gangenmenu € 44,50

(voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht en dessert) 

Zit er dit jaar geen verre vakantie in, laat u dan verrassen door een heerlijk avondje bij Antje 
van de Statie. Wij organiseren voor u diverse thema-avonden. U kunt bij ons terecht voor een 
lunch, borrel en diner. Van boerenomelet tot oesters, van gewone pils tot speciaal biertje. Op ons 
terras in de volle zon, onder de overkapping of in onze mooie brasserie met airco. Onder elke 
weersomstandigheid kunt u bij ons terecht.  Ons team staat klaar om uw gastvrij te ontvangen. 
Uiteraard kunt u ook overnachten.

Een greep uit het “Zomerplezier bij Antje van de Statie”:
Reserveren noodzakelijk.  

Vrijdag 31 juli -> Antje goes Moët & Chandon
Champagne- & Oesteravond met gezellige muziek. 

Zaterdag 8 augustus -> Antje goes Italy 
Mooie Italiaanse snijwaren van onze antieke Berkel aan tafel gesneden. 
Pasta a la carte kaart, kies je eigen favoriete pasta met diverse ingrediënten 
en de chef maakt jouw pasta.  Met bijpassende  Italiaanse wijnen.

Vrijdag 28 augustus -> Antje goes France 
Met o.a. fruit de mer, bouillabaisse, crêpe suzette, tarte tatin... alles met ’n Frans tintje. 
Vergezeld met heerlijke Franse wijnen

Vrijdag 11 september -> Antje goes local
Met o.a. menu met lokale producten, zoals bier van de Weerter Stadsbrouwerij, 
lokaal rundsvlees van Slagerij Hans Janssen uit Weert en natuurlijk onze Weerter honing.

En natuurlijk laten we ons ook horen en zien in het laatste weekend 
van september.  Met of zonder kermisattracties, bij Antje maken 
we er een feestje van.

Chef's menu augustus
VoorgerechtSteak tartaar op klassieke wijze van de chef kok 

TussengerechtCanneloni met grijze garnalen en geserveerd in een bisque met cognac

Hoofdgerecht Filet pur (local flavours van Slagerij Hans Janssen uit Weert) met rode portsaus, gekarameliseerde rode uien

NagerechtZabaglione (sabayon met Marsala) met ijs
Uiteraard serveren wij- indien wenselijk – bijpassende wijnen

3-gangenmenu € 36,50(voorgerecht, hoofdgerecht en dessert) 
4-gangenmenu € 44,50(voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht en dessert) 

 Ze zijn 
er weer!

seniorenweetjes‘Een ezel …’ mensendingen

Ton 
Adriaens

‘Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen’. Doe je dat wel dan word je voor 
dommer dan de ezel versleten. Ofschoon ik de intelligentie van een ezel veel hoger inschat 
dan het spreekwoord suggereert, maak ik toch bij voorkeur niet tweemaal dezelfde fout. 
Maar het scheelt soms niet veel!

Zoals in mijn column van oktober 2018 te lezen is, ben ik ooit op jonge leeftijd ongenadig 
in elkaar geslagen door agenten met wapenstok. Ik was op het verkeerde moment op de 
verkeerde plaats en had niet de alertheid (‘als de drank is in de man …’) om me op tijd uit 
de voeten te maken.

Ruim veertig jaar later slenter ik met mijn vrouw door de pittoreske straten van Lissabon. 
Zon, de stranden van Estoril en Cascais nabij, fado en bacalhau à bras in Bairro Alto, met 
de historische tram 28 door de wijken Alfama en Sao Bento; het is gewoon een heerlijke 
relaxte vakantie.  Met de routebeschrijving van een stadswandeling in de hand gaan we op 
weg naar het Praça Luís de Camões.  ‘Midden op dit plein staat het elegante standbeeld 
van de dichter Luís de Camões, Portugals grootste dichter. Hij schreef onder andere het 
nationale heldendicht van Portugal ‘Os Lusíadas’. Rondom het plein staan fraaie, onlangs 
gerestaureerde gebouwen uit de Pombalijnse periode’. Als we het plein naderen, komen 
ons gezellige muzikale klanken tegemoet. Een grote groep jongeren bevolkt het plein, 
dansend, zingend en teksten scanderend. Er straalt een aanstekelijke blijmoedigheid 
vanaf.  Een jonge Portugese nodigt ons uit mee te dansen en springen. M. is niet zo van 
het ‘spring maar mee’, maar ik geef me graag over aan deze culturele assimilatie. M. kiest 
een plekje aan de rand van het plein om van daaruit wat plaatjes te schieten. Het jeugdig 
gezelschap heeft spandoeken en tekstborden bij zich waarvan de betekenis mij totaal 
ontgaat. Mijn Portugees beperkt zich tot het knauwend uitspreken van ‘bakkellauw’. Ik 
vermoed deelgenoot te zijn van een ludiek studentenevenement. Voor ik het weet, krijg ik 
een tekstbord in mijn handen geduwd waar ik vrolijk mee rondzwaai.

Nu moet u weten dat Portugal in die tijd (2011) op het dieptepunt van een 
economische crisis verkeerde. Na Griekenland dreigde ook Portugal failliet te gaan. De 
jeugdwerkloosheid was opgelopen tot dertig procent. De bevolking morde en de jongeren 
waren iets luidruchtiger in het kenbaar maken van hun ongenoegen. Als toerist ben je daar 
op zo’n moment niet echt mee bezig. Met wijsheid achteraf (een heel sterk punt van M.) 
schiet je dan ook niets op.

Op het moment dat van twee kanten overvalwagens met sirenes het plein opstormen voel 
ik dat het foute boel is. De Guarda Nacional Republicana staat nou niet bepaald bekend 
als zachtzinnig en roept herinneringen op aan de gevreesde geheime dienst tijdens het 
autoritaire bewind van Salazar. Ik smijt het bord meteen op de grond en sprint naar mijn 
vrouw. Gearmd drukken wij ons ruggelings tegen de gevel van zo’n gerestaureerd gebouw 
uit de Pombalijnse periode. Heel laf van mij natuurlijk maar ‘een ezel stoot zich geen 
twee keer aan dezelfde wapenstok’. Er wordt geduwd en getrokken, tekstborden worden 
in beslag genomen en de meest heethoofdige demonstranten worden naar arrestatiebusjes 
geleid. De rest mag het plein verlaten, samen met de geschrokken toeristen waaronder 
mijn vrouw en ik. Pas later kwam ik erachter dat mijn tekstbord onverholen kritiek op de 
Portugese regering bevatte. 

Als fysiotherapeut bouw ik een 
band op met cliënten. Vooral bij 
intensieve revalidatietrajecten 
leer je cliënten echt goed kennen. 

Je kunt veel betekenen
De meesten komen via het 
ziekenhuis bij ons in het Geriatrisch 
Revalidatiecentrum. Ze zijn soms 
volledig afhankelijk van anderen. 
Voor hen kun je veel betekenen. Het 
is dan ook geweldig wanneer zij na 
een revalidatietraject weer zelfstandig 
naar huis gaan. 

Dit had niemand gedacht
In mijn werk maak ik wonderbaarlijke 
situaties mee. Zo werd een 
tijdje geleden een cliënt bij ons 
opgenomen die volledig verlamd 
was door een herseninfarct. Tegen 
onze verwachtingen in kon hij 
enkele weken later na een intensief 
revalidatietraject weer lopend, etend 
en redelijk pratend naar huis. Echt 
fantastisch, dit had niemand gedacht! 
Hij komt nu op de dagbehandeling 
om een stukje revalidatie voort te 

zetten, met als doel dat hij over een 
tijdje zelfs misschien weer kan fietsen. 

Jezelf ontwikkelen
Bij Land van Horne heb ik mezelf 
goed kunnen ontwikkelen.  Zo heb 
ik een 4-jarige incompany-opleiding 
Geriatriefysiotherapie afgerond 
en heb ik, naast het geven van 
fysiotherapeutische behandelingen, 
ook nog enkele neventaken. Deze 
afwisseling is perfect voor mij. In 
het Geriatrisch Revalidatiecentrum 
werken we samen met behandelaren 
van verschillende disciplines. We 
doen het echt met zijn allen, de 
behandelaren én de zorg. 

Waar je vodoening van krijgt
Revalideren hard werken. Voor 
ouderen is het net zo zwaar als 
topsport en het levert ze veel 
resultaat op. Dus als je mensen echt 
vooruit wilt helpen en iets wilt doen 
waar je voldoening van krijgt, ga dan 
bij ons aan de slag. 

Bart Konings, 
fysiotherapeut

IK ZORG: Bart Konings

We doen het echt met zijn allen, de 
behandelaren én de zorg. 



Tummers
daar word ik vrolijk van

7 winkels in Limburg
Bezoek onze megastore in Weert op de Moesdijk (naast de Gamma), of shop online op www.eptummers.nl

INRUILACTIE!
KOELEN & VRIEZEN

Tot wel €400,- korting!
Profi teer nu van hoge korting bij inruil van je oude koelkast of vriezer!

Heb jij thuis ook nog een oude energievretende diepvriezer of koelkast staan? Profi teer dan nu van onze inruilactie! Je ontvangt tijdelijk hoge 
kortingen bij inruil van je oude koelkast of vriezer (vrijstaand of inbouw). De korting kan oplopen tot wel €400,- op de aanschaf van een nieuw 
model. Een defect of oud apparaat mag ook gewoon worden ingeruild. Je nieuwe koelkast of vriezer wordt gratis bezorgd door onze eigen 
vakkundige bezorgdienst. Indien gewenst kunnen wij het apparaat ook meteen voor je aansluiten. Het  gratis meenemen van je oude diepvries 
of koelkast is ook geen enkel probleem. Grijp dus deze kans om over te stappen op een energiezuiniger apparaat!

Stap over en bespaar vele euro’s per jaar op je energierekening!

Nieuw apparaat
Jaarlijk verbruik: ca. 160 kWh
Jaarlijkse energiekosten: ca. €33,-

Apparaat van 9+ jaar
Jaarlijk verbruik: ca. 400 – 500 kWh
Jaarlijkse energiekosten: ca. €80 – €100,-


