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Weert Magazine verschijnt elke maand in de gemeenten Weert en 
Nederweert in een oplage van 31.000 exemplaren. 
Lees het magazine ook op www.weertmagazine.com.
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UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

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.

www.princen-opslag.nl

Princen Mini Opslag

Veilig, Handig, 
Flexibel

Princen
mini opslag

Receptie: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Opslag: maandag t/m zondag van 06.00 tot 23.00 uur
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert
T  0495-580236 E  miniopslag@princen.com

Mariska  Michielsen BHS
Logopediste, Triage audicien

www.hoorcentrumweert.nl
info@hoorcentrumweert.nl
0495-729620 • 06-55588710

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

Dagelijks leveren wij Dagelijks leveren wij 
   vers bereide maaltijden   vers bereide maaltijden

+31 6 154 99 219  +31 6 154 99 219  • •  maaltijdservice@ferroost.nl maaltijdservice@ferroost.nl
www.ferroost.nlwww.ferroost.nl

Gratis aan huis bezorgd• 7 dagen per week (tussen 11.45u en 13.00u) • 
Van maandag t/m vrijdag, ook ’s avonds (tussen 16.45u en 17.30u)• 

Ook feestdagen• Wekelijks keuzemenu • Dagverse producten •

Zomerweer(t)
18 - 19 juli 2020   de 

volgende 
editie!



 ‘Powerliften 
 houdt mij relaxt’

Dirk: “De eerste wedstrijd powerliften die ik bij-
woonde herinner ik me nog als de dag van giste-
ren. Dat was in de sportschool in Sheffield, waar 
ik als 21-jarige trainde. Er deden mensen van 
verschillende leeftijden, lengtes en gewichts-
klassen mee. Wat ik zo mooi vond, was dat het 
niet hoofdzakelijk ging om het winnen van de 
wedstrijd. Winnen is natuurlijk belangrijk. Maar 
ook zonder te winnen kun je wat bereiken door, 
bijvoorbeeld je persoonlijke records te verbre-
ken. Bij een voetbalwedstrijd heb je één team 
dat je support. Als het andere team scoort, vind 
je dat verschrikkelijk. Bij powerliften hoop je 
niet dat iemand faalt, zodat jij kunt winnen. Je 
moet op eigen kracht kunnen winnen. Dat sprak 
mij erg aan.” 

Dirk was een jaar of zestien toen hij begon met 
krachttraining. “Als kind voetbalde ik. Op een 
gegeven moment vond ik dat ik wel wat gespier-
der mocht worden.” Hij startte met trainen in 
de sportschool in Nederweert. Op internet zocht 
hij oefeningen die hij daar kon doen om sterker 
te worden. “Het was allemaal erg onwetend wat 
ik deed. Dit veranderde toen ik voor mijn studie 
International Business & Languages een stage in 
het buitenland moest doen.”

De Nederweertenaar verhuisde voor een aantal 
maanden naar Sheffield (Engeland). Daar maak-
te hij kennis met powerliften, een krachtsport 
die zich concentreert op drie verschillende be-
wegingen: bankdrukken (bench press), squatten 
en de deadlift. “Omdat het voetballen wegviel, 
had ik meer tijd me hierin te verdiepen.” In 
Sheffield kwam Dirk terecht in een old school 
powerlifting sportschool. “Ik herinner me nog 
goed dat de ruimte bestond uit metalen platen. 
Het was er slecht geïsoleerd. Op koude winter-
dagen zag ik mijn eigen adem wanneer ik een 

deadlift of bench press deed.” De sporters in 
de sportschool namen Dirk onder hun vleugels. 
“Het waren grote, sterke jongens, mannen die 
soms wel twintig jaar in het powerliften zaten 
en al verschillende wedstrijden achter de rug 
hadden. Ik vond het interessant hun verhalen 
en ervaringen te horen.” Vier keer in de week 
ging Dirk naar de sportschool. “De andere spor-
ters steunden me mentaal en gaven me tips om 
squats, bijvoorbeeld, nog beter uit te voeren.”

Weer terug in Nederland, wist Dirk het helemaal 
zeker. Hij wilde verdergaan met powerliften, 
zichzelf hierin ontwikkelen.” Hij ging naar een 
nieuwe sportschool waar meer materialen waren 
en hij werd lid van de Koninklijke Nederlandse, 
Krachtsport en Fitnessbond (KNKF). Zo kon hij 
meedoen met wedstrijden. Daarnaast richtte hij 
met een paar leden van de nieuwe sportschool 
de vereniging Loods 37 Powerlifting op. “Door-
dat we samen trainen, voelt het voor mij alsof 
powerliften een teamsport is.” 

Nederlands Kampioenschap
Dirks’ hoogtepunt? “Dat is toch wel mijn deel-
name aan het Nederlandse Kampioenschap twee 
jaar geleden”, zegt de sporter vol overtuiging. 
“Het feit dat ik tussen de beste powerlifters van 
Nederland stond, gaf me een gevoel van trots. Er 

was iemand die 340 kilo tilde met de deadlift en 
meer dan 300 kg bij het doen van squats. Ik zie 
mezelf niet als iemand die ergens verschrikkelijk 
goed in is. Niet de Lionel Messi van het powerlif-
ten. En als je dan toch op zo’n podium mag mee-
doen… Mijn doel was mijn persoonlijke records te 
verbreken. En dat lukte, ook al werd ik zesde van 
de zes die meededen. Het motiveerde me me-
zelf te verbeteren. Uiteindelijk hoop ik een keer 
bij de top drie van Nederland te kunnen horen in 
mijn gewichtsklasse.” Dirk deed drie squats met 
195 kilogram op zijn rug, bench presses met 125 
kilogram en had 202,5 kilogram om zijn barbell 
bij het doen van deadlifts.  

Toekomst
Wil Dirk graag professioneel powerlifter worden? 
“Ik zou liegen als ik ‘nee’ zou zeggen, maar ik 
denk niet dat het realistisch is. Dan had ik op 
een jongere leeftijd op dit niveau moeten zit-
ten, zodat ik mezelf sneller kon ontwikkelen. 
Door sporten blijf ik relaxt. Als ik langer dan 
een week niet zou kunnen trainen, dan zou ik 
veel opgekropte energie hebben. Toch gaat mijn 
werk en mijn contact met vrienden op dit mo-
ment voor. Ik vind het ook heerlijk om te eten 
en een biertje te drinken. Als ik dat allemaal 
zou moeten opgeven, weet ik niet of ik er zoveel 
energie uithaal als nu.” 

Pakweg tien jaar geleden maakte Dirk 
Bennenbroek (26) uit Nederweert kennis 
met krachttraining. Langzaam veranderde 
sporten, om wat gespierder te worden, 
in het serieus trainen voor de krachtsport 
powerliften. Om sterker te worden, 
wedstrijden te winnen en persoonlijke 
records te verbreken.

talent

Door Laura Mennen
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Gouverneurlaan 5 - Weert
0495-634090 info@enro-energy.nl 
www.enro-energy.nl

Vaste besparing
“In 2016 is Restaurant Schuttershoeve klant geworden 
bij Enro energy. Na een aanbeveling van een 
collega-ondernemer is Roy bij mij geweest om de 
energiezaken te bespreken”, vertelt eigenaar Laurens 
Maes. “Ik dacht dat ik de energiezaken goed geregeld 
had, maar Roy heeft mij laten zien dat wij te veel 
betaalden aan netwerkkosten en hij heeft voor een 
vaste besparing gezorgd. Naast deze extra besparing 
heeft Enro energy een gunstig energiecontract voor 
ons afgesloten zodat wij minder hoefden te betalen 
aan stroom en gas.” 

Roy Willekens zegt dat de kracht van Enro energy in 
het totaalplaatje zit. ‘’We kijken niet alleen of er 
voordeel te halen is uit de inkoop van energie maar 
ook of er bespaard kan worden op de netwerkkosten, 
zoals bij de Schuttershoeve. Ook monitoren we 
het verbruik van de klant. We nemen de klant alle 
administratieve werkzaamheden uit handen. Van de 

opzegging tot en met controle van de facturen. 
Daarnaast speelt Enro energy een adviserende rol in 
de aanschaf van zonnepanelen en/of LED-verlichting.” 

Lage inkoopprijzen
Roy weet dat het moment van inkoop van energie de 
inkoopprijs bepaalt; hier is dus het grote voordeel te 
halen. Door de volumes van onze klanten te bundelen 
heeft Enro energy een goede onderhandelingspositie 
bij energieleveranciers.
 
Door de coronacrisis en de extreem lage olieprijzen 
zijn de energieprijzen de afgelopen periode flink 
gedaald. De gasprijzen zijn momenteel zelfs 
historisch laag. Enro energy heeft van al haar klanten 
een machtiging gekregen om namens hen energie in 
te kopen. Door snel te schakelen op het moment dat 
de prijzen laag waren, heeft Enro energy daarom voor 
haar klanten voordelig kunnen inkopen. Zo zijn ze de 
komende jaren verzekerd van gunstige 

Enro energy heeft al voor veel 
ondernemers een vaste besparing 
op de energiekosten weten te 
realiseren sinds de oprichting in 
2011. Eén van de bedrijven waarvoor 
Roy Willekens van Enro energy de 
energiezaken beheert, is Restaurant 
Schuttershoeve. 

inbedrijf

Enro energyEnro energy

tarieven en gaan ze niet méér betalen, ook als de 
energieprijzen in de toekomst weer gaan stijgen. 

Goede service 
“Een groot voordeel van Enro energy is de persoonlijke 
aanpak met één vast aanspreekpunt”, zegt Maes. “Als 
ik een vraag heb, bel of mail ik naar Enro energy en het 
wordt geregeld. Alle zorg rondom energiezaken wordt 
mij uit handen genomen waardoor ik mijn aandacht 
aan mijn eigen bedrijf kan geven. Dit geeft een hoop 
rust. Ik ben dan ook al jaren een tevreden klant.” 

Laurens Maes en Roy Willekens

ROERMONDSEWEG 109, WEERT  |  0495 540 079
  WONEN & SLAPEN

w w w.beauhome.nl

Gratis interieuradvies 
door onze stylisten

snel leverbaar
betaalbare 

luxe!
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Op 1 juli 2020 start de firma Van Kaat-
hoven met de inzameling van huisvuil in 
de gemeente Weert. De inzameling ge-
beurt met de u bekende duobak. Deze 
zal op dezelfde dag geleegd worden als 
u gewend bent. 

Wat verandert er voor u?
• U ziet een ander voertuig door de straat 
rijden.
• Het is mogelijk dat de duobak op een 
ander tijdstip geleegd wordt. Dit komt 
doordat er een andere route gereden 
wordt. Zet uw duobak daarom voor 7.00 
uur aan de straat en laat hem staan totdat 
hij is leeggemaakt.

Voor het wisselen van een defecte duobak 
of een melding dat uw duobak niet ge-
leegd is, kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met de Huisvuildesk van Van 
Kaathoven via 088-7310031. Meer infor-
matie hierover vindt u op www.weert.nl/
huisvuil-duobak-en-ophaaldagen 

 

Nieuwe inzamelaar 
huisvuil per 1 juli 2020

GEMEENTE W I J Z E R zaterdag 20 juni 2020 - nr. 935
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 en de lokale maatregelen tegen de verspreiding van het virus vindt u op www.weert.nl/coronavirus 

en vertragen van de installaties, loopt ook 
het energieverbruik onnodig hoog op. 
De rekening hiervoor betaalt de inwoner 
uiteindelijk ook zelf, maar dan in de vorm 
van belastingen en heffingen.

Gooi mondkapjes en handschoenen niet in toilet of riool!
Billendoekjes, tampons, poetsdoekjes, 
condooms, hondenpoepzakjes... op de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties komen 
allerlei zaken binnen die niet in het 
toilet of riool thuishoren. Sinds de uit-
braak van het coronavirus kunnen we 
ook mondkapjes en handschoenen aan 
het lijstje toevoegen. De grote hoeveel-
heden troep kunnen leiden tot verstop-
pingen van toiletten, rioolbuizen en 
zuiveringsinstallaties. De oplossing: 
gooi ze bij het restafval. 

Met het verhelpen van de verstop-
pingen en storingen zijn veel kosten 
gemoeid. Voor de verstopping van het 
toilet betalen inwoners zelf direct de 
rekening. Ontstaat de verstopping in 
het rioleringsstelsel onder de straat, 
dan komt de schade voor rekening van 
de gemeente. Bij de zuivering zien we 
dat de gemalen, pompen en installatie-
onderdelen tientallen keren per jaar 
vastlopen. 
De installatieonderdelen slijten sneller en 
de installaties kunnen niet op optimale 
snelheid draaien. Door het lam leggen 

Maatregelen coronavirus: stapsgewijs meer ruimte

De maatregelen tegen het coronavirus zijn erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving 
te beschermen. Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap weer meer ruimte. Zo zijn enkele maatregelen versoepeld en zijn bepaalde voorzieningen 
inmiddels weer open, onder voorwaarden. ‘Alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. 

Dáár horen de mondkapjes en hand-
schoenen in thuis. Gooi ze niet in de 
toiletten of rioolputten. Hetzelfde geldt 
voor de wegwerp-poetsdoekjes en ander 
restafval.

Gooi het in de afvalbak!
De oplossing is simpel: in ieder huis-
houden, op iedere werkplek, bij iedere 
supermarkt, op iedere hoek van de straat 
en op de perrons staan afvalbakken. 

In de loop van het jaar plaatst de gemeente nog meer diensten op MijnOverheid. 
Om de eerste jaren de overgang naar digitale communicatie soepel te laten ver-
lopen, ontvangen inwoners ook nog brieven over de gemeentelijke processen in 
MijnOverheid.

Makkelijke toegang
Op MijnOverheid heeft u overzichtelijk, veilig en gemakkelijk toegang tot de over-
heid. U ziet in één oogopslag welke persoonlijke gegevens de overheid van u heeft 
vastgelegd. In uw digitale Berichtenbox kunt u de status bekijken van hun lopende 
zaken bij de overheid. Zodra er nieuwe post is, ontvangt u een melding. Bijvoor-
beeld bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart kunt u dus vanuit huis 
precies zien hoever de behandeling van uw aanvraag is. 

Iemand machtigen
Wilt u graag dat iemand anders uw zaken regelt met de overheid? Of wilt u 
voor een ander een zaak met de overheid regelen? U regelt dit eenvoudig via 
machtigen.digid.nl 

Smartphone apps
Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet? Dat kan ook, 
met de Berichtenbox app van MijnOverheid, uw persoonlijke website voor  
overheidszaken. De app kunt u downloaden via de officiële stores. De DigiD 
app is de makkelijkste manier om veilig in te loggen. U hoeft geen ingewikkeld 
wachtwoord meer te onthouden. U gebruikt namelijk een pincode die 
u zelf mag kiezen.

Gemeente Weert start 
met MijnOverheid 
De overheid biedt haar diensten steeds vaker digitaal aan. MijnOverheid.nl 
biedt toegang tot uw berichten, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken. 
Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Het is nu ook mogelijk om berichten 
van de gemeente Weert via MijnOverheid te volgen. Inwoners van Weert kunnen 
nu een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart en de toekenning van 
huisnummering digitaal volgen. 

Op vakantie? Licht je buren in!
In de zomer slaan inbrekers graag hun slag, omdat mensen vaak lange 
tijd van huis zijn. Of tijdens een dagje weg hun woning niet voldoende 
afsluiten. In dit artikel geven we tips over wat u tijdens de vakantie zelf 
kunt doen om woninginbraak te voorkomen.

Sluit ramen en deuren
Als u even weg bent, of zelfs gewoon in de achtertuin of op de 
bovenverdieping bent, krijgen inbrekers de kans om er met uw spullen 
vandoor te gaan. Sluit daarom altijd alle ramen en deuren af en haal 
sleutels uit het slot.

Geef uw huis een bewoonde indruk
Gaat u op vakantie? Door uw huis een bewoonde indruk te geven, valt 
het niet meteen op dat er niemand thuis is. Vraag de buren om op uw huis 
te letten, door post uit de brievenbus te halen en de gordijnen open en 
dicht te doen. Gebruik tijdschakelaars zodat er een lamp aangaat in huis. 
Ben ook voorzichtig met wat u op sociale media deelt. Er is niks mis 
met een vakantiekiekje achteraf, maar deel niet zomaar op Facebook of 
Instagram dat u drie weken weg gaat.

Verdachte situatie?
Ziet u iemand op straat die er niet thuishoort en zich verdacht gedraagt? 
Iemand die bij huizen naar binnen kijkt? Of ziet u activiteit bij uw buren 
die op vakantie zijn? Dan is het belangrijk dat u 112 belt. De politie is erg 
afhankelijk van snelle informatie, bijvoorbeeld bij een heterdaadsituatie. 
Door een verdachte situatie via 112 te melden, kunnen agenten op straat 
snel ter plaatse zijn. Voor meldingen zonder spoed en voor vragen is de 
politie 24 uur per dag bereikbaar, via 0900-8844.

Werkzaamheden aan N292 Stramproy
In opdracht van de provincie Limburg wordt asfaltonderhoud uitgevoerd aan de 
N292 (Maaseikerweg) in Stramproy. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het 
weekend, zodat de verkeershinder en overlast tot een minimum worden beperkt. 
Van vrijdag 26 juni 19.00 uur tot maandagochtend 29 juni 6.00 uur is de weg daar-
om afgesloten. In de week van tevoren zijn er al enkele kleinere werkzaamheden. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door KWS Infra. 

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N292, N280, Rijksweg A2, N273 
en een deel over de Belgische provinciale weg. Deze omleidingsroute wordt ter 
plekke via bewegwijzering aangegeven.

Werkzaamheden rotonde N292/Bergerothweg
Voorafgaand aan het weekend zijn er voorbereidende werkzaamheden aan 
de rotonde N292/Bergerothweg. Deze werkzaamheden zijn in de nacht van 
maandag 22 juni op dinsdag 23 juni. Voor verkeer is er dan een omleidingsroute, 
via Savelveld – Bergerothweg – Wilhelminastraat – Molenweg.  Dit wordt ter 
plekke aangegeven. 

Werkzaamheden in bebouwde kom
In diezelfde week, de week van maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni worden 
overdag werkzaamheden uitgevoerd aan de putdeksels binnen de bebouwde kom 
(Stramproy). Het gaat om kleine, plaatselijke werkzaamheden waar verkeer minimale 
hinder van ondervindt. 

 

Let op: duobak wordt misschien op ander tijdstip geleegd

Tips tegen woninginbraak

Houd Weert gezond!
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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.

Heeft u ook geldzorgen 
door de coronacrisis?
De coronacrisis raakt iedereen. Misschien heeft u onzekerheid over 
het behoud van uw baan. Of heeft u andere financiële problemen. 
Met deze zorgen hoeft u niet alleen te blijven zitten. Inwoners met 
geldzorgen kunnen terecht bij het team Schulddienstverlening. 
Ook als deze zorgen niet door de coronacrisis zijn ontstaan.  

De regisseur Schulddienstverlening kijkt met u mee en geeft advies. 
Dit kan telefonisch en op afspraak ook op het stadhuis. Wij hebben 
onze spreekkamer aangepast volgens de corona richtlijnen. Alle 
hulp is gratis en uw vragen worden vertrouwelijk behandeld.   

Dus aarzel niet. Neem meteen contact op met De Vraagwijzer en 
maak een afspraak. 

   (0495) 575 000      vraagwijzer@weert.nl    

Grote bereidheid 
om elkaar te helpen
Op 17 maart startte Punt Welzijn met haar Coronahulplijn  
(0495-697900). Tot eind mei is er ruim 300 keer gebeld met een 
hulpvraag en hebben zich 300 Weertenaren aangemeld om iemand 
te helpen. 41 keer is er een match gemaakt waardoor de hulpvrager 
ondersteuning kreeg.   

Hierbij kun je denken aan het halen van boodschappen, het bieden 
van een luisterend oor en/of het uitlaten van de hond. In de meeste 
gevallen bieden vrijwilligers deze hulp nu al enkele weken achter 
elkaar. Bouke Kouters van Punt Welzijn is trots op deze cijfers: “En ik 
ben nóg trotser op de vele verhalen die we terughoren van zowel de 
hulpvrager als de hulpaanbieder. We hopen dan ook dat de bereidheid 
om elkaar te helpen, die we de afgelopen weken hebben gezien, 
onderdeel gaat worden van het ‘nieuwe normaal’.” 

De VoorzieningenWijzer helpt!
Weet jij niet precies waar je recht op hebt? Of zijn je inkomsten veranderd door corona? Dan biedt 

De VoorzieningenWijzer overzicht. 

Bespaar op je vaste lasten
De VoorzieningenWijzer helpt je besparen op vaste lasten. Hierdoor kun je jaarlijks geld overhouden. 
Bijvoorbeeld door beter gebruik te maken van regelingen en toeslagen waar je recht op hebt. 
Denk hierbij aan: 

Hoe werkt het?
1. Je maakt een afspraak. De VoorzieningenWijzer heeft een grote ruimte corona-proof ingericht.
2. De consulent laat zien waar je recht op hebt en hoe je kunt besparen.
3. De consulent helpt met het aanvragen van deze besparingen.

Wat je bespreekt met de consulent van De VoorzieningenWijzer, blijft tussen jou en de consulent.

Gratis afspraak
De VoorzieningenWijzer is er voor huishoudens binnen de gemeente Weert met een
inkomen tot ongeveer €36.000 bruto per jaar. Maak een afspraak door te mailen naar:
voorzieningenwijzer@amwml.nl of bel met telefoonnummer 088 – 656 06 92.
Een afspraak en advies kost niets.

Hartverwarmende 
samenwerking in 
coronatijd 
De bereidheid om elkaar bij te staan in Weert is 
na een paar maanden nog steeds erg groot. Niet 
alleen zijn er veel mensen die elkaar onderling 
helpen, ook zijn er met ondersteuning van Punt 
Welzijn diverse initiatieven opgezet. 

Een paar voorbeelden:  
•  Een betrokken inwoonster van Weert zette    
 ‘Message in a Bottle’ op. Hierdoor werden honderden wenskaarten en tekeningen verzameld via 
 verzamelboxen bij Weerter supermarkten en Punt Welzijn. Door de organisatie worden de kaarten  
 verspreid onder verzorgingshuizen en seniorencomplexen, het SJG en de thuiszorg. Dit wordt door de 
 ontvangers enorm gewaardeerd. 
•  Vrijwilligers van het Toon Hermanshuis hebben ruim 500 ‘Hartverwarmertjes’ gemaakt. Dit zijn mooie 
 hartjes van vilt met een kaart erbij, om ouderen van Weert een hart onder de riem te steken. 
•  Vanuit de actie ‘Woorden voor Weert’ van CMR Rijmpjes (www.woordenvoorweert.nl) brengen 
 vrijwilligers troostende rijmpjes rond, die door inwoners van Weert zijn besteld. De opbrengst van de 
 actie gaat naar het personeel van het SJG en Land van Horne. 
•  De Dorpsraad Stramproy organiseerde samen met de Jeugddorpsraad en andere vrijwilligers een 
 ‘Veurdeur Brunch’. Driehonderd ouderen die door de maatregelen nauwelijks de deur uit konden of  
 mochten kregen een brunchpakket aangeboden. Het bezoek én presentje waren zeer welkom.   

Word je enthousiast van deze initiatieven en heb je ook een idee om zoiets op te zetten? Neem dan 
contact op met Punt Welzijn via 0495-697900 of via het mailadres coronahulpweert@puntwelzijn.nl 

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

PLANTENCENTRUM OSPEL
LIMBURGS GROOTSTE ASSORTIMENT

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

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

I E D E R E 
ZONDAG 
GEOPEND

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

Plantencentrum Ospel
Waatskamp 150, 6035 BV Ospel
tel: 0495 – 58 53 24 
info@plantencentrumospel.nl
www.plantencentrumospel.nl
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BEZOEK ONS PLANTENCENTRUM EN 
HAAL HET VAKANTIEGEVOEL IN HUIS



SCX Solar in Someren viert in 2020 een jubileum. Tien jaren maatwerk en innovatie op het gebied 
van zonnepanelen mag gevierd worden. In dat kader delen zij graag de zon met u, om via zonlicht 
stroom op te wekken.  Aan particulieren geeft SCX Solar gedurende de maand juli een leuke korting 
op de aanschaf van indak-zonnepanelen.

ZAKELIJKE MARKT

Duurzame bedrijfsuitstraling

SCX Solar richt zich vooral op de 

zakelijke markt: nieuwbouw, verbouw 

en renovatieprojecten. Grote 

woningbouwprojecten voorzien zij van 

indak-zonnepanelen en op bedrijfspanden 

kan door hen duurzame gevelbekleding 

worden gemonteerd. Ook voorzagen 

zij een fietsenstalling van een dak 

met zonnepanelen. Zomaar enkele 

voorbeelden van recente toepassingen. 

In samenspraak met architecten, 

aannemers, installateurs en 

dakdekbedrijven creëren zij esthetisch 

verantwoorde dak- en geveloplossingen 

voor duurzame energiewinning. 

Ook bouwmarkten en de agrarische sector 

kennen het innovatieve aanbod 

van SCX Solar. 

PARTICULIERE MARKT

Het dak van uw woning als 

energiecentrale

SCX Solar kan dit letterlijk en figuurlijk 

omzetten in mooie oplossingen voor 

particulieren in de vorm van opdak- en 

indak-oplossingen. De eerste variant 

kende u waarschijnlijk al. Dit zijn 

zonnepanelen die op het pannendak 

worden gemonteerd. 

De indak-variant vervangt het pannendak. 

Het dak wordt volledig van zonnepanelen 

voorzien. De indak-zonnepanelen kunnen 

exact op de afmetingen en vorm van 

uw dak worden afgestemd. SCX Solar 

zorgt voor een vakkundige montage en 

installatie. Bij zelfmontage geven zij u 

graag advies. 

Is de opbrengst hoger dan u nodig heeft, 

dan kan het teveel gebruikt worden voor 

elektrisch verwarmen of voor het opladen 

van de elektrische auto. Op deze manier 

werkt u langzaam naar een nulstand op 

de energiemeter. 

SCX Solar 
haalt alle 
twijfels weg
Met de antwoorden op onderstaande 
vragen verdwijnen alle twijfels en 
bezwaren – jawel - als sneeuw voor 
de zon. 
 
Zijn zonnepanelen veilig?
Ja, bij een vakkundige montage en bij 
voldoende onderliggende ventilatie 
is een dak met zonnepanelen 
volkomen veilig. Wij geven 10 tot 
25 jaar garantie, afhankelijk van het 
type zonnepaneel. U heeft er ca. 
30 jaren opbrengst van, terwijl de 
terugverdientijd nog maar 6 jaar is. De 
paneelproducent garandeert minimaal 
80% opbrengst na een gebruiksduur 
van 25 jaren. 

Is een zonnepaneel duur? 
Nee, de huidige zonnepanelen zijn 
kwalitatief beter en hebben een 
langere levensduur. De opbrengst 
per paneel is met 50% gestegen. In 
vergelijking met 10 jaar geleden, kost 
een zonnepaneel nog maar 25% van 
de aanschafkosten. Desondanks blijft 
het een behoorlijke aanschaf, maar u 
heeft direct rendement. Uiteindelijk 
leveren zonnepanelen geld op. 

Zijn zonnepanelen slecht voor 
het milieu? 
Hoewel het productieproces 
van zonnepanelen niet heel 
milieuvriendelijk is, zijn 
zonnepanelen, dankzij de lange 
levensduur en de hoeveelheid schone 
energie die ze opwekken, zeker 
duurzaam te noemen.

Hoeveel zonnepanelen
heb ik nodig om 
zelfvoorzienend te zijn?
Daarvoor kunt u de 
zonnepanelencalculator raadplegen op 
www.scx-solar.eu. 

Krijg ik subsidie? 
Subsidies voor de particulier 
zijn afgeschaft. Wel is er 
belastingvoordeel. 
Bij asbestsanering en regelingen voor 
duurzame energie zijn verschillende 
fiscale maatregelen mogelijk om een 
sanering betaalbaar uit te voeren.

Waarom worden 
indak-zonnepanelen 
aangeraden?
Met indak-panelen zijn geen 
dakpannen nodig. Dat bespaart 
kosten. Het systeem is voorzien 
van ventilatiemogelijkheden en 
er kan geen vuil onder de panelen 
komen door knaagdieren, vogels of 
stormachtig weer.  

www.scx-solar.eu

Laat de zon voor u werken!
SCX Solar: innovatief met zonne-energie

Wat over SCX Solar gezegd wordt

Duurzame en innovatieve oplossingen
SCX Solar werd in 2010 door een vijftal onder-
nemers opgericht. Tien jaren later staat alleen 
Weertenaar Ton Jacobs nog aan het roer van dit 
florerende bedrijf met zo’n 20 medewerkers. Bij 
de oprichting werd samenwerking gezocht met 
een dakdekkersbedrijf. Deze werd gevonden in HD 
Daksystemen, eveneens in Someren. Samen broe-
den zij op innovaties en brengen die in de vorm 
van dakoplossingen en zonnepanelen bij u thuis. 

Het woord ‘standaard’ staat niet in de woorden-
schat van SCX Solar. Maatwerk, kwaliteit en ser-
vice zijn de kenmerken. Voor ieder dak of wand 

kunnen geschikte zonnepanelen worden gemaakt 
en geleverd, hoogrenderend en esthetisch ver-
antwoord. Vanzelfsprekend volledig afgestemd 
op de wens van de klant. SCX Solar staat voor een 
doordacht ontwerp en vakkundige installatie. 

Met zonnepanelen 
heeft u 

daadwerkelijk 
rendement van uw 

spaargeld

Thijs Truijen uit Weert: “Zo’n drie jaren geleden hebben wij ons huis verbouwd. We hebben er 
toen voor gekozen om het te verduurzamen. Daar horen zonnepanelen bij. Omdat ik zonnepanelen 
eigenlijk niet mooi vind, heb ik me laten informeren door SCX Solar over de mogelijkheden. Ik wilde 
het hele dak vol zonnepanelen leggen. SCX adviseerde mij indak-panelen te nemen, omdat hiermee 
één mooi aaneensluitend geheel gemaakt kan worden over het gehele dak. Met het indak-systeem 
konden de schuine dakgedeelten bedekt worden met dummypanelen. Dat zijn panelen die niet zijn 
aangesloten. SCX informeert je vooraf volledig. Bij de berekening van het rendement wordt reke-
ning gehouden met schaduw en lichtintensiteit. Zo wist ik al meteen wat de terugverdientijd zou 
zijn. Ik ben erg tevreden. Qua constructie ziet het er supermooi uit!”

“Onze vakkennis en 
ervaring zetten wij voor 
de volle 100% in. Alleen 

op die manier garanderen 
wij klanttevredenheid.” 

Kies het product 
dat bij u past

SOLOROOF FIRST EDITION biedt een 
dak van zonnepanelen dat resistent 
is voor ammoniakdampen. Daardoor 
is het zeer geschikt voor stallen. Het 
is ook goed toepasbaar in nieuwbouw 
en bestaande bouw. De zonnepanelen 
met speciale bevestigingsprofielen 
vormen een waterdicht dak. Ook 
verkrijgbaar in een licht doorlatende 
variant, voor serres, overkappingen, of 
een uitbouw van woningen en bedrijfs-
hallen.

SOLOROOF HOME EDITION is het in-
dak-systeem voor renovatie- en nieuw-
bouwprojecten in de woningbouw. Het 
biedt ontwerpers de mogelijkheid een 
functioneel en mooi energiedak samen 
te stellen. Dit systeem biedt een 3-in-
1 oplossing: elektrische energieopwek-
king met zonnepanelen, thermische 
energieopwekking met zonneboilers 
en een waterdichte constructie. Het 
systeem is geschikt voor bestaande 
daken en nieuwbouwdaken. Dankzij 
het gebruik van dummypanelen, 
rechthoekig of driehoekig, kunnen 
bijna alle dakvormen voorzien worden 
van dezelfde look.

UNIDEK SOLAR POWER heeft gelijke-
nis met het indak-systeem, maar gaat 
verder dan dat. Het combineert dak-
isolatie, een PV-bevestigingssysteem 
en zonnepanelen in één prefab dak-
element. In een beweging kunnen de 
drie geïntegreerde elementen op het 
dak worden bevestigd. SCX Solar werkt 
hierin samen met Kingspan Unidek, 
marktleider in isolatie- en bouwschil-
oplossingen voor de bouw van hoog-
waardige, koolstofarme gebouwen. 

Met de toepassing van SOLOWALL 
laat u zich als bedrijf pas echt van de 
duurzame kant zien. U bent er zich 
van bewust dat fossiele brandstoffen 
schaars worden, terwijl de zon u gratis 
van energie voorziet. Ook hiervoor 
geldt maatwerk, rekening houdend 
met constructie, windbelasting en es-
thetische wensen, zoals gevelsigning. 

De OPDAK INSTALLATIES zijn de 
traditionele zonnepanelen die op het 
pannendak worden bevestigd. SCX 
Solar was een van de eerste bedrijven 
in Nederland die deze installaties dis-
tribueerde en installeerde. De opdak-
installaties met uitstekend rendement 
zijn nog steeds bij hen verkrijgbaar. 

SCX Solar 
marktleider in indak 

zonnepanelen. 
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Aan de Heerbaan in Leveroy ligt een houten woning. Het olijfgroene huis is opgebouwd uit 
houten balken. Bij het binnengaan voel je direct: dit is een comfortabel huis. Warm, knus, 
met de kenmerkende houtgeur. Gebouwd volgens de hedendaagse standaard met oog voor 
het milieu.
Wim Janssen (75) heeft het voorrecht om in dit duurzaam gebouwde pand te wonen. Het 
ligt op een unieke plek aan de rand van de dorpskern van Leveroy. De vrije ruimte, de 
perceelgrootte en het geweldige uitzicht waren bepalend voor de locatiekeuze. Dit zou 
de plek worden voor een levensloopbestendige woning. Naast en achter het huis ligt het 
voedselbos, opgezet door Bart Korten in samenwerking met gemeente Nederweert en enkele 
buurtgenoten. De 370 bomen en struiken zijn nog klein, maar over enkele jaren wordt het 
huis omarmd door groen gebladerte en plukt Wim, evenals vele anderen, de vruchten van 
het werk als vrijwilliger in dit bos.

Knuffelramen
Zittend aan de eetkamertafel, kijk je uit over het beekdal door de 
prachtige reeks ramen die het pand typeert. Ondertussen wordt 
het huis verwarmd door de ramen! De binnenruit van de ramen is 
voorzien van een metaalcoating die warmte geleidt, waardoor de 
kamertemperatuur constant minimaal 18° is. De temperatuur van 
het glas kan oplopen tot 45° en is heerlijk om tegenaan te zitten. 
“Net een knuffelmuur.” Het systeem is kostbaar in energieverbruik, 
maar daarvoor heeft Wim zonnepanelen laten aanleggen op de bij 
het huis passende werkplaats. Het systeem is in balans en volledig 
zelfvoorzienend. 

Door Francis Bruekers

Prachtig duurzaam  wonen aan de Heerbaan in LeveroyPrachtig duurzaam  wonen aan de Heerbaan in Leveroy
eenhuisvertelt eenhuisvertelt

Vlaswol
Een gemetselde fundering is de basis voor dit solide huis. 
Als isolatiemateriaal is gekozen voor vlaswol. Dit is een van 
de beste natuurlijke isolatiematerialen, doordat het warmte 
opslaat en vocht reguleert. 
Op de met vlaswol geïsoleerde vloer ligt kurk. Door de 
zes laklagen is de vloer volledig gebruiksvriendelijk en 
knoeibestendig.  Het geïsoleerde plafond is van gipsplaat. 
Door het gebruik van kurk en gipsplaat naast het traditionele 
grenen, ontstaat er een gevarieerd beeld. “Anders zou het te 
veel hout worden”, aldus Wim.  

Een dak dat groeit 
Op het dak ligt een waterdichte dakbedekking met een dikke laag 
substraatkorrels. Deze zijn de voedingsbodem voor duizenden sedumplantjes. 
Deze constructie isoleert tegen koude, warmte én tegen geluid. Er is 
nagenoeg geen onderhoud aan het dak. Bijeffect is wel dat sedumlootjes door 
de wind naar beneden waaien en her en der in de, overigens perfecte tuin, 
aangroeien. Het dak leeft en groeit met de seizoenen mee. In de zomer bloeit 
de sedum en kleurt het dak prachtig geel en wit, in de rest van het jaar is het 
groen of rood, afhankelijk van de temperatuur. 

Harde kern
Het huis is bijna volledig van natuurlijke materialen gebouwd. 
Het is olijfgroen, zodat het als het ware opgaat in de groene 
omgeving.  Het karkas van het huis stond in drie dagen, 
middels kruislings bevestigde houten balken die verticaal 
met een stalen draadconstructie zijn verankerd. Leuk om te 
weten: iedere balk bestaat uit twee ruggelings tegen elkaar 
bevestigde gehalveerde stammen, waardoor de harde kern van 
het hout – die beter bestand is tegen weer en wind – minder 
gauw scheuren zal vertonen. 
De woning heeft zowel binnen als buiten een rustieke en 
gezellige sfeer. Het huis is aardgasvrij. En in plaats van een 
open haard die je er zou verwachten, staat er een hybride 
kachel, die zowel op pellets als op hout brandt. 

Herinneringen
Buiten staat een carport, in kleur en materiaal passend bij het huis 
en de werkplaats. Wim bevestigde er een omgekeerde ‘A’ op, ter 
herinnering aan het ongeluk in september 2018, toen zijn echtgenote 
Annie overleed aan een acute hartstilstand. In de hal hangt een aantal 
muziekinstrumenten, waarvan er drie door Wim zelf werden gebouwd. 
Op de wand ernaast prijken enkele antieke, gehaakte kleedjes, door 
Annie met suikerwater gesteven. “Nog dagelijks ervaar ik haar inbreng. 
We hebben samen aan ons huis gebouwd, maar het was haar niet 
gegund om ervan te genieten.” 
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Door Ton Adriaens
Wat er wel en niet mag in de zomermaanden blijft giswerk maar door het coronavirus zullen we voorlopig niet meer naar zonnige vakantiebestemmingen 
kunnen vliegen. Waarschijnlijk komt er de komende maanden een verschuiving naar vervoer per auto. Verschillende landen hebben aangegeven weer heel 
graag toeristen te willen ontvangen. Maar ieder land heeft zo zijn eigen belangen en zijn eigen beleid.
Hoe lang gaat onze ´intelligente lockdown´ nog duren? Kun je in de zomervakantie wel echt even weg of wordt het toch pas in het najaar? Verschillende 
reisaanbieders meldden in april al dat het aantal boekingen voor de herfstvakantie en de winterperiode weer op gang kwam. Maar is het verstandig om in het 
najaar te gaan? Misschien kom je toch in de drukte terecht?
Steeds meer Nederlanders kiezen het zekere voor het onzekere en boeken een vakantie in eigen land. Huisjesverhuurders zagen het aantal binnenlandse 
boekingen met 40 procent stijgen vergeleken met vorig jaar. De prijzen voor deze vakanties gaan daardoor al flink omhoog. Welke ‘zekerheid’ wordt in 
Nederland geboden? Ook de zekerheid dat je geen besmetting oploopt?

Ga je of ga je niet? Of zie je mogelijkheden om het vakantiegevoel in eigen tuin of omgeving te creëren? En als je gaat is de vraag: Wanneer, waar naar toe en 
onder welke voorwaarden? En wat als je niet meer wilt gaan maar annuleren niet meer mogelijk is?

watzoujijdoenmet

Wij zijn fervente Italiëgangers. Zon, water, mooie 
stadjes en heerlijk eten. Wij leven daar als gezin 
elk jaar weer naar toe. Maar door alles rondom 
Corona hebben wij dit jaar besloten niet te gaan 
en thuis te blijven. Niet zo zeer uit angst maar 
meer vanwege alle onzekerheid die er heerst. 

Als ik ga wil ik wel volop kunnen genieten en niet 
daar tegen allerlei restricties aanlopen. Vakantie 
in ons eigen mooie Nederland is geen optie door 
de verwachte drukte aan stranden, in parken en 
recreatiegebieden. Bovendien heeft de lockdown 
ons, net als vele andere ondernemers, zakelijk 
getroffen. Wij hopen door in de vakantieperiode 
door te werken nog een stuk verloren omzet in te 
kunnen halen. 
Maar gelukkig wonen wij in een prachtige re-
gio, hebben we een heerlijke tuin en kan ik een 
beetje Italiaans koken. Dus voetjes in een bak 
water, een Aperol Spritz in de hand, Andrea 
Bocelli op de achtergrond met de snoet in de 
zon en als je dan je ogen dicht doet… net Italië… 
La Dolce Vita!

Als meubelman ben ik altijd druk bezig met het 
collectioneren en het inrichten van andermans in-
terieur. Door de coronacrisis hebben we nu de tijd 
om ons eigen huis eens goed te restylen. De bad-
kamer en de hal zijn aan de beurt en deze krijgen 
een metamorfose door mooie wallcovers/behang 
waardoor het in combinatie met nieuwe accessoi-
res zoals een houten wandpaneel en spiegels weer 
helemaal als nieuw aanvoelt.
Helaas is onze geplande vakantie naar Bali niet 
doorgegaan. We zouden een rondje over het ei-
land gaan doen met een bezoek aan Ubud in het 
binnenland waar we zouden gaan raften en een 
trip door de rimboe maken. De ronde zou eindigen 
in Uluwatu waar de perfecte wave te vinden is om 
te gaan golfsurfen. 
We gaan nu de komende tijd veel gebruik maken 
van het mooie Nederland Waterland. Wij zijn gek 
op watersporten, van wake-boarden tot wake-sur-
fen en hopen daarom dat we een mooie zomer te-
gemoet gaan. Normaal zoeken we een borrel op of 
eten we wat na een dag surfen, maar nu maken we 
het gezellig met een BBQ. Op de stranden rondom 
het water van bijvoorbeeld de Biesbosch.

Als reisburo zitten we midden in de perikelen van 
het vakantiegebeuren. Het coronavirus heeft de 
hele boel op zijn kop gezet. Waar je de mensen nor-
maal de zekerheid biedt van een mooie vakantie, is 
het nu een onzekere branche geworden. Ieder land 
doet zijn eigen ding en daarbinnen ook nog iedere 
reisorganisatie in dat land. Dit brengt veel onrust 
en onduidelijkheid met zich mee. Toch moet ik 
zeggen dat de meeste mensen heel begripvol zijn.  
Hoe de zomer eruit gaat zien qua buitenlandse rei-
zen is vooralsnog niet geheel duidelijk. Dit hangt 
af van onze regering maar ook van de maatregelen 
die andere landen gaan nemen. Er zijn al landen 
die er naartoe werken om het toerisme weer op 
gang te brengen. Als het dan op gang is gebracht, 
is dan iedereen weer welkom of worden toeristen 
uit bepaalde landen geweerd? Wat vooralsnog het 
belangrijkste is, is dat iedereen zijn eigen verant-
woordelijkheden goed in acht neemt en zich aan de 
regels en voorschriften houdt. Het verwatert alle-
maal snel, er sluipt nonchalance in en daarin schuilt 
een groot gevaar.  Blijf gezond en zorg goed voor 
elkaar, of het nu in Nederland is of in een ander 
land op de wereld!

Caroline van Nieuwenhoven (47), 
echtgenote, moeder en zakenvrouw

Ralph Nouwen (40), liefhebber van actieve 
avontuurlijke vakanties

Marianne Mackus (49), 
eigenaresse Reisburo Mackus

watwatzouzoujijjijdoendoenmetmet
Vakantie in coronatijd?Vakantie in coronatijd?

1495,-
1195,-

art. 1011199

Medicura heeft iedere maand aantrekkelijke 

acties. Geniet tijdens deze zomerse maand 

van kortingen tot wel €300,- op echte 

kwaliteitsproducten!

De acties gelden van 1 t/m 30 juni 2020.

Voordeelprijzen!
Geniet van zomerse prijzen in juni

Telefoon met SOS-knop
De telefoon is voorzien van een alarmtoets, 

SMS functie en een telefoonboek voor 300 

contactpersonen. 

Venus 4 Sport scootmobiel
Een luxueuze en comfortabele
binnen- en buitenscooter met 
luchtbanden voor extra comfort.

Colibri scootmobiel
Door zijn kleine omvang is de 
lichtgewicht scootmobiel 
uitzonderlijk wendbaar in smalle 
of kleine ruimtes, dat veelvuldig 
het geval is in winkelcentra.

Roermond
Middenhoven 18

Athlon Carbon rollator
Deze handige opklapbare lichtgewicht 
rollator kan binnens- en buitenshuis worden 
gebruikt.

499,-

399,-
art. 1010994

1095,-
art. 1009686

Topro Olympos rollator
Door de grote rubberen banden biedt de 
Olympos veel comfort tijdens het wandelen 
over hobbelige paden.

Bobby 24 inch rolstoel
Opklapbare, lichtgewicht rolstoel. Ideaal 

voor transportbehoefte in combinatie met 

beperkte opslagruimte in de auto.

Douchekruk met handvatten
In hoogte verstelbare, lichtgewicht douchekruk 
met aluminium frame. Aan beide zijden van 
de douchekruk bevinden zich handvatten voor 
meer houvast tijdens het wassen.

Weert
Maaspoort 64

379,-

299,-
art. 1005046, 047

49,95

39,95
1009421

www.medicura.nl   |   088 007 11 00

395,-

295,-
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65,-

49,-
art. 1003172

179,-

149,-
art. 1009949

Actie alleen geldig in onze Zorgwinkels.

Sleutelkluisje 
De Puck Keysafe is het enige sleutelkluisje die 

met een code te openen is én SKG2 gekeurd is.



Weert, dit doen we samen.
Met de opening van de horeca is het aanbod van de Weerter winkelcentrum weer 
compleet. Evengoed ziet het uitzoeken van een nieuwe outfit, gezellig lunchen en 
genieten er voor de bezoeker van de binnenstad anders dan gebruikelijk uit en dat doet 
de ruim 200 ondernemers in de binnenstad pijn.

Alleen samen maken we het verschil. Juist nu. Samen zorgen we ervoor dat we dit 
overwinnen en de binnenstad in beter tijden weer een plek is waar je ongedwongen 
terecht kunt. Het hart van de binnenstad is de lokale ondernemer die voor je klaarstaat 
met een persoonlijke benadering en gastvrije glimlach.

Help ze erdoorheen. Koop lokaal.

CMW koop lokaal advertentie Weert Magazine 2.indd   1CMW koop lokaal advertentie Weert Magazine 2.indd   1 9-6-2020   20:16:129-6-2020   20:16:12

Bekijk op cmweert.nl/kooplokaal
hoe je jouw favoriete lokale zaak helpt.

CMW koop lokaal advertentie Weert Magazine 2.indd   2CMW koop lokaal advertentie Weert Magazine 2.indd   2 9-6-2020   20:16:209-6-2020   20:16:20
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Claudia Moonen (45) manager bij Werk.Kom is 
enthousiast over de nieuwe pilot. “Wij zijn één 
van de 13 regio’s waar deze pilot is uitgerold. Het 
is een effectieve manier om mensen duurzamer 
inzetbaar te maken. Een stukje MVO zeg maar. De 
pilot –die door de overheid is opgezet– is bedoeld 
voor mensen voor wie een volledig MBO-diploma 
vooralsnog niet haalbaar is. Deze werkzoekenden 
zijn dus zonder een ‘startkwalificatie’, zoals 
dat zo mooi omschreven wordt. Met deze pilot 
worden de mensen in de praktijk opgeleid 
voor een bepaalde vaardigheid. Dat gebeurt in 
leerbedrijven waarmee wij als Werk.Kom intensief 
samenwerken. In de pilot doorloopt de werkende 
of werkzoekende een intensieve periode van 
werken en leren. In de praktijk leert hij in het 
leerbedrijf de vaardigheden aan. De invulling is 
voor elke kandidaat anders. Maatwerk dus. Het 
uiteindelijke doel is een langdurige plaatsing.”

Brede doelgroep beter inzetbaar
Werk.Kom zet haar dienstverlening in voor 
mensen die langer dan gemiddeld werkloos zijn 
voordat ze weer aan het werk kunnen. Dat kan 
komen door ontslag, ziekte, te hoge leeftijd of 
een gedeeltelijke arbeidsbeperking. Deze groep is 
moeilijk plaatsbaar en vanuit de overheid worden 
tal van mogelijkheden gecreëerd om deze mensen 
te ondersteunen en begeleiden. De nieuwe pilot 
is daar een vorm van.  Maar liefst anderhalf 
miljoen mensen staan aan de kant terwijl er grote 
behoefte is aan vakmensen.

Claudia: “Voor veel van deze werkzoekenden 
was het behalen van een theoriediploma (nog) 
niet mogelijk. Met deze extra praktijkopleiding 
kunnen we hen nu praktijkervaring op laten doen 
en ze daar op toetsen. Dat kan bij de start van 
een nieuwe baan, bij plaatsing in een andere 
functie of bij doorontwikkeling in de bestaande 
job. In alle gevallen is een mbo-school betrokken. 
Wij werken samen met Gilde Opleidingen en 
Citaverde. Zij hebben een opleidingstraject 
uitgewerkt waarmee werkgever en werknemer 
aan de slag kunnen. De scholen toetsen aan het 
einde samen met de leermeester en verstrekken 
dan een ‘praktijkverklaring’. Dit is een erkend 
document dat in heel het land dezelfde waarde 
heeft. Hiermee zou een werknemer ook door 
kunnen stromen naar een vervolgopleiding.”

Ook in Corona-tijd
“Voor dit traject kan de medewerker door 
Werk.Kom bij een bedrijf gedetacheerd zijn, maar 
hij kan ook in dienst zijn van het leerbedrijf. De 
pilot geldt voor beide opties”, zegt Claudia. “Ook 
tijdens de coronacrisis heeft praktijkleren veel 
mooie kansen geboden. Door snel te schakelen 
met werkgevers in de regio hebben we ervoor 
kunnen zorgen dat mensen aan het werk bleven. 

Werk.Kom heeft als doel mensen die -om welke reden dan ook- langer dan gemiddeld zonder baan zitten 
weer aan het werk te helpen. Daarvoor werken ze intensief samen met drie gemeenten en tal van werkgevers 
in de regio. Sinds een half jaar is aan hun werkwijze een nieuwe pilot toegevoegd: ‘Praktijkleren’. Hierin 
kunnen werkzoekenden zonder startkwalificatie bij een leerbedrijf aan de slag met gedeelten van een 
Mbo-opleiding. Wanneer de werkzoekende de vaardigheid of competentie beheerst, ontvangt deze een 
landelijk inzetbare praktijkverklaring. 

inbedrijf

‘We willen mensen op de juiste plek plaatsen  ‘We willen mensen op de juiste plek plaatsen  
  zodat ze duurzaam inzetbaar worden.’  zodat ze duurzaam inzetbaar worden.’

Toen de detachering bij Frencken tijdelijk ophield, 
konden de mensen bij Crest aan de slag. Ze 
hebben daar nieuwe ervaringen en vaardigheden 
opgedaan en gaan nu weer terug naar Frencken. 
Het is geweldig hoe beide werkgevers het hebben 
opgepakt. En zo zijn er veel mooie voorbeelden 
te noemen. Ik heb echt veel positieve energie 
gezien bij de Weerter ondernemers tijdens het 
coronatijdperk.”
“Ook voor de medewerker zelf geeft praktijkleren 
een positieve boost. We merken dat de mindset 
verandert. Hun eigenwaarde groeit, het biedt 
toekomstperspectief en ze zijn aantrekkelijker 
voor de arbeidsmarkt”, besluit de betrokken 
manager. “Zo willen we ervoor zorgen dat 
iedereen kansen blijft krijgen en dat zijn of haar 
waarde wordt gezien in de maatschappij, vooral 
op langere termijn.”

De pilot is bewust klein gestart en daarna
meteen in de hele arbeidsmarktregio ingevoerd. 
Het gezamenlijk streven is dat de regionale 
arbeidsmarkt over anderhalf jaar 150 kandida-
ten telt met een Praktijkverklaring op zak.

Nieuwe pilot biedt mensen meer kansen op arbeidsmarktNieuwe pilot biedt mensen meer kansen op arbeidsmarkt

Risseweg 8 Weert
0495-584670 • info@werkpuntkom.nl

www.werkpuntkom.nl

Werk.Kom is een samenwerking tus-
sen de gemeenten Weert, Nederweert en 
Cranendonck en Risse Groep, voor mensen 
die gebaat zijn bij hulp richting arbeid. Ook 
ondersteunt Werk.Kom werkgevers in de 
regio. Deze kunnen terecht voor advies en 
ondersteuning bij het vinden van personeel. 
Werk.Kom gaat aan de slag om de juiste kan-
didaat te vinden en richt zich daarbij vooral 
op werkzoekenden die zelf moeilijk aan de 
slag komen. Zij heeft als opdracht mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt te be-
middelen richting werk. Door de krachten van 
bovengenoemde partijen te bundelen staat 
Werk.Kom krachtig in de regionale arbeids-
markt. Werk.Kom brengt werkzoekenden in 
deze regio in contact met werkgevers die een 
eerlijke kans willen bieden aan gemotiveerd 
personeel. Mensen voor wie een (betaalde) 
baan vaak niet vanzelfsprekend is, maar die 
zoveel te bieden hebben. Werk.Kom heeft op 
dit moment ca. 450 mensen gedetacheerd.
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Een goed geïsoleerde woning zorgt voor 

meer wooncomfort en verlaging van je 

energieverbruik. Hierdoor verdien je de 

kosten binnen enkele jaren terug. En door 

minder CO
2
 uitstoot draag je tevens bij 

aan een beter milieu. Nú isoleren is dus 

de beste investering voor de toekomst! 

Vragen over isoleren van je dak of vloer? 

Kom dan naar de PIF isolatiedokter voor 

professioneel advies en tips. Elke dinsdag 

en donderdag is er spreekuur tussen 

13.00-16.00 uur in ons Service Center. 

Afspraak is niet nodig! 

Investeren in de toekomst? 
Isoleer je woning! Nu 

10% 

introductie
korting!

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.
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voor 1199,-
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Ontdek ONE, de nieuwe
collectie van TEMPUR®.

Het unieke materiaal - dat dertig 
jaar geleden is ontwikkeld 
door de NASA om astronauten 
tijdens hun ruimtevluchten te 
ondersteunen - zijn we blijven 
perfectioneren zodat je nu 
kunt profiteren van een betere 
nachtrust. En volgens ons is dit 
helemaal gelukt.
 

Ons authentieke TEMPUR®
materiaal past zich zo perfect 
aan je lichaam aan, dat je denkt 
dat het speciaal voor jou is
gemaakt.

We hebben al ver gereisd en we 
gaan door, als wereldleider op 
het gebied van nachtrust.

SLEEP BETTER, 
LONGER, DEEPER
De perfecte balans tussen comfort en ondersteuning

Of je je nu lekker ontspant met je telefoon, onder een 
dekentje kruipt met een goed boek, of jezelf trakteert 
op een avondje vrhoeg naar bed ... het gaat erom dat 
je even een moment voor jezelf hebt. Zo laad je de 
batterij op, zodat je er weer voor 100% tegenaan kunt. 
Dit is echter onmogelijk zonder goede nachtrust.

ONE by TEMPUR® biedt de perfecte balans tussen comfort 
en ondersteuning, waardoor je beter, langer en dieper 
slaapt.

Ontdek ONE - het nieuwe 
matras van de makers van 
TEMPUR®
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LIFE’S TOO SHORT 
FOR BAD SLEEP

4

Visco-elastische cellen 
die zich exact naar je 
lichaam vormen voor 
optimaal comfort.

Je lichaam krijgt 
ondersteuning op 
precies de plaatsen 
waar dit nodig is.

Duurzaam basisschuim dat 
de werking van de lagen 
erboven maximaliseert.

Waar technologie en comfort samenkomen.

TEMPUR® materiaal is meer dan basis traagschuim. 
Het geeft een comfortabel gevoel en een superieure 
lichaamsondersteuning. Het is de perfecte balans die het 
verschil maakt. Wat wij doen is pure wetenschap. Wat jij 
krijgt is puur welzijn. 

IT’S WHAT’S INSIDE 
THAT COUNTS

Onze ONE by TEMPUR® matrassen bieden je het 
comfort en de ondersteuning waar je dat nodig 
hebt, zodat je kunt genieten van een geweldige 
nachtrust.
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Extra zacht TEMPUR® materiaal gemaakt om zich aan te 
passen en te ondersteunen waar jij dat nodig hebt.

Iets steviger TEMPUR® materiaal dat zich vormt naar 
jouw lichaam voor een optimale nachtrust.

Een stevig TEMPUR® matras die zich aan jou aanpast 
en volledige lichaamsondersteuning biedt.

Soft

Medium

Firm

ONE BY TEMPUR® 
MATRASSEN
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Het vuur aan de schenen

Maartje Derckx

Toen ik vorig jaar tijdens mijn werk als sociotherapeut, 
vertelde dat ik zwanger was van ons tweede kindje, bleef 
slechts bij één cliënt het enthousiasme en een felicitatie uit. 
De vijftienjarige griet schudde haar gebogen hoofd, huilde 
zachtjes en beet me toe: "Hoe kán je kinderen nemen in een 
wereld als deze? Wéér een CO2 voetafdruk. De wereld staat in 
de fik, hoor je me?” 
Die laatste zin van de zogeheten ‘klimaatdepressieve’ tiener, 
denderde dagen later nog steeds door m’n hoofd, totdat ik ‘m 
hardop reproduceerde aan tafel, tegen Man. Mijn destijds 3,5 
jarige oudste deed zoals altijd, en soms ongevraagd mee aan 
het gesprek, sprong van zijn stoel en verdween uit de kamer. 
“De wereld staat in de fik, waarom ben ikzelf niet ook 
klimaatdepri?” vroeg ik me hardop af. Zoonlief kwam daarop, 
geheel gehuld in brandweerkostuum en helm, op zijn houten 
blusauto de eetkamer terug in. “Waar is de brand?” bulderde 
hij, klaar om te (be)strijden. 
“Omdat we geen pessimisten zijn en bewust duurzaam bezig 
zijn,” reageerde Man zelfverzekerd op mijn vraag. “Vals 
alarm, brandweerman,” zei Man terwijl hij de kleine diender 
terugschoof achter zijn aardappelen. “Poes in de boom?”, 
probeerde hij nog.
“We moeten elektrisch,” pruttelde Man die avond tijdens het 
tandenpoetsen. 
“Je hebt een elektrische, toch?” En ik wees wat onnozel naar 
het zoemende, schuimende ding in zijn mond. Hij doelde 
echter op het werk van elektricien Elon Musk, waar hij zich 
blijkbaar al weken over had zitten inlezen. 
Diezelfde maand kwam het gevaarte dan ook de oprit 
opgereden. Met uitzondering van een knetterende band op het 
grind was ‘ie geruisloos. En wit. Een futuristische pausmobiel 
die pijn deed aan mijn ogen. 
Man had de plek van de oplaadpaal en het bijbehorende 
elektriciteitsplan zelf uitgedokterd. Voor de kabel, die onder 
het gazon door, zijn weg moest vinden naar het schuurtje, 
werd keurig een sleuf gegraven. En natuurlijk moest dat uren 
later opnieuw, want verkeerde route en te korte kabel, en zag 
onze tuin er einde middag uit als het slagveld van een op hol 
geslagen mol.
Op mijn werk vertelde ik, ondanks de vreselijke kleur van de 
auto en de mollentuin, trots over onze duurzame aankoop. 
Het meisje, inmiddels zestien jaar en fervent aanhangster van 
Greta Thunberg, hoorde mijn verrukte geklets niet langer dan 
nodig was aan en wees me op het lithium uit de accu van onze 
“fantastische” bolide en hoe milieuonvriendelijk dat wordt 
gewonnen uit Zuid Amerikaanse bodem.
En met die inconvenient truth fietste ik later terug naar huis, 
waar ik de voetjes van mijn maandenjonge baby kuste. Hoe 
konden deze voetafdrukjes kwaad doen?
 “Ik wil meer doen,” zei ik tegen Man toen ik terugkwam van 
mijn bezoek aan de duurzaamheidshelden van Herenboeren 
Land van Weert. “Ik wil niet langer de kat uit de boom kijken.” 
“Is er een poes in de boom!?” Mijn vierjarige pakte als de 
bliksem zijn blusgerei. 
“Vuur in de ogen, brandweerman,” zei Man, die zag hoe 
vastberaden ik was.

  Mooi eropuit inMooi eropuit in      

Een fietsknooppuntennetwerk is heel 
eenvoudig: je fietst een route door de 
bordjes te volgen van het ene knoop-
punt naar het andere. Op www.fiets-
netwerk.nl staan routes aangegeven 
zoals ‘Het rondje Weert’ van 32 km of 
‘de Fietsroute langs de Vroolijke ja-
ger’ van 50 km. Bij elke route staan 
afstapmomenten genoemd; dit kan 
een bezienswaardigheid zijn maar ook 
een lunchroom of restaurant. Je kunt 
ook heel gemakkelijk zelf een route 
samenstellen; knooppunten volgen 
en ontdek de mooie natuur van het 
Weerterland.

Van knooppunt 
naar knooppunt

Uit onderzoek is gebleken dat 
door de komst van de e-bike 
mensen meer zijn gaan fietsen 
in plaats van de auto te nemen. 
Ze laten zich immers niet meer 
weerhouden door wind of lange 
afstanden. Een elektrische fiets 
betekent niet dat je zelf niets 
meer hoeft te doen! Je moet 
evengoed trappen en je bepaalt 
zelf de mate van ondersteuning. 
Je kunt dus grotere afstanden af-
leggen, bent actief bezig en kunt 
meer genieten van de omgeving.

Goed voor lijf 
en leden (en milieu)

Met een e-bike kom je zonder te zweten aan op 
je werk of op school. Met de ondersteuning aan 
heb je nooit meer wind tegen, is geen heuvel 
of brug te hoog en zoef je ontspannen van A 
naar B. Wil je na een lange werk- of schooldag 
even stoom afblazen op je e-bike, zet dan de 
ondersteuning lager of vlieg juist in de hoogste 
ondersteuning naar huis! Het is ook mogelijk 
om een elektrische fiets te leasen; dit kan zowel 
zakelijk als privé.

Naar werk of school; 
pak de e-bike!

Velo-de-Ville: 
stel zelf je eigen fiets samen

PREMIUM SERIES

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

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

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

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

NEW DEFINTION OF 
URBAN LEGEND

Kom 6 en 7 mei 
naar de opstapdag 

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

Openingstijden:
Zaterdag 6 mei: 9.00-17.00u.

Zondag 7 mei: 11.00-16.00u. Opstapdag 

6 en 7 mei

PERFORMANCE SERIES

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

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

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

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

EXPERIENCE WHAT 
PERFORMANCE 
FEELS LIKE.
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Maak nu 

een 
proefrit

De lente komt eraan! 
Bekijk de Qwic E-Bike collectie 2019
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Voor iedereen een droomfiets. Dat is het 
motto van het oerdegelijke Duitse merk Velo-
de-Ville.  Dit custom-made concept biedt de 
mogelijkheid voor het individuele samenstel-
len van jouw fiets. Hiermee kan je alle onder-
delen precies volgens je eigen behoeften en 
wensen combineren, zodat je een fiets krijgt 
die perfect op jou is afgestemd.

Wat heb ik een mooi leven gehad! Liefdevolle 
ouders en met fijne broers en een zus ben ik 
opgegroeid in het arbeidersmilieu op Fatima. 
Dat heeft mij in mijn verdere leven gevormd.
Op de Fatimaschool van meester Strijbos 
voetballen tegen de broederschool op de 
Emmasingel en die stadsjongens verslaan, 
prachtig. Laten zien dat je uit je arbeidersmilieu 
de stadsjongens aankon. Arbeid tegen kapitaal!

Vervolgens geconfronteerd worden met het 
feit dat je de HBS niet kon afmaken en op 
14-jarige leeftijd moest gaan werken. Toen al 
gaan nadenken over het functioneren van de 
samenleving, de rol van de gevestigde orde, de 
kerk en de toenmalige overheid. Een bekende 
kreet: ‘De pastoor houdt de gewone man dom en 
de burgemeester arm!’

In 1967 de ‘Nacht van Schmelzer’. Toen ben 
ik gelijk bekeerd naar de linkse kerk. Mijn 
inspiratiebron was Joop den Uyl. Eerlijk delen 
van kennis, rijkdom en macht.
Gestimuleerd door mijn fantastische vader en 
het bestuur van de grafische bond in Weert heb 
ik de sociale school gevolgd. Uiteindelijk, na 
het bestuurslidmaatschap van de plaatselijke 
afdeling in Weert en lid van de OR bij Smeets, 
gekozen als vakbondsbestuurder bij de Grafische 
Bond NKV. Een prachtige baan waar ik veel 
energie in kon steken met de steun van mijn 
vrouw Nelly. Helaas ook de consequentie van 
verhuizingen naar Geldrop en uiteindelijk naar 
Hoofddorp. 

Opkomen voor de gewone man en vrouw, 
hun positie verbeteren door middel van cao-
onderhandelingen. De rotzooi opruimen die 
werkgevers soms achterlieten en vervolgens 
zorgen dat mensen die in de sores waren gekomen 
weer perspectief bieden. Dat werk heb ik gedaan 
en met enige onbescheidenheid durf ik te zeggen 
dat ik dat goed heb gedaan. Helaas was ik 
daardoor te weinig thuis, maar Nelly heeft onze 
prachtige jongens een goede opvoeding gegeven. 
In 2004 terug naar Weert; het gevoel weer echt 
thuis te zijn.

Wilhelmina ’08, mijn tweede liefde en de 
plaatselijke politiek hebben mijn agenda in 
Weert goed gevuld en vaak zat mijn meisje in 
ons huis aan de Poldermolen weer alleen. Maar 
ze gaf mij, soms mopperend, gewoon de ruimte. 

Mijn toekomst stopt vandaag. Vanaf nu ben ik 
verleden tijd. Mijn visie op de maatschappij 
blijft. Geboren in de Tweede Wereldoorlog en 
sterven zonder een vreselijke derde oorlog te 
hebben meegemaakt, is mede te danken aan het 
ontstaan van de Europese Unie.

Beste mensen, laat dat besef doordringen. 
Geef populisten geen kans. Zij misbruiken de 
democratie omdat ze de schuld van problemen 

in de samenleving altijd neerleggen bij anderen, 
soms ook problemen gewoon ontkennen en geen 
echte oplossingen bieden. 
Democratie is een groot goed, maar geeft ook 
verantwoordelijkheden. De burger kan bij een 
probleem niet steeds wijzen naar de overheid, 
maar zal zich de vraag moeten stellen: ‘wat heb 
ik zelf gedaan om een oplossing te vinden? John 
F. Kennedy zei het in zijn inauguratie-speech in 
1962: “Kijk niet wat Amerika voor jou doet, maar 
kijk naar wat je zelf gedaan hebt voor Amerika.”

Deze prachtige zin van Kennedy projecteer 
ik graag op de inwoners van mijn stad Weert. 
De Weertenaar is een mopperkont, tenminste 
als je aan de bar je oor te luister legt en het 
volgende hoort: “Er gebeurt niets in Weert, de 
burgemeester moet zich scheren, de wethouders 
en de raadsleden zijn zakkenvullers en de 
ambtenaren kijken alleen maar uit het raam.”
Niets is minder waar. Want diezelfde 
mopperkonten gaan hun heil niet zoeken in een 
andere stad omdat er in Weert wél veel gebeurt. 
Omdat we prima wethouders hebben en de 
raadsleden zich voor een bescheiden vergoeding 
het vuur uit de sloffen lopen en de meeste 
ambtenaren zich inspannen om de stad nog beter 
en mooier te maken. 
Ik kan het weten want ik heb in 2014 en 
2018 na de gemeenteraadsverkiezingen het 
gemeentebestuur mogen formeren en de 
resultaten van de collegeprogramma’s mogen 
toetsen. Ik ben apetrots dat ik deze bijdrage heb 
mogen leveren.

Inwoners van Weert, dus niet mopperen, maar 
bij problemen meedenken over oplossingen en 
niet alles op het bordje van de gemeenteraad 
schuiven. Zelf verantwoordelijkheid durven 
dragen want het voordeel van de een is het 
nadeel van de ander! 
Inwoners van Weert, geef invulling aan de 
regenboogvlag bij het stadhuis. Werk mee aan 

actueel

‘Mijn testament’
een tolerante samenleving waarbij ook respect 
en ruimte is voor de medemens die naar Weert 
komt om een beter leven te krijgen en afstand te 
nemen van oorlogsgeweld en armoede.
Tot slot wil ik iedereen bedanken waarmee ik in 
mijn leven heb mogen samenwerken, collega’s bij 
de bond, medebestuursleden bij Wilhelmina en 
bij alle vrijwilligersorganisaties en alle bridgers 
die ik van een drankje mocht voorzien.

Mijn grootste dank gaat uit naar het meisje dat 
ik op 10 mei 1968 kerkelijk mijn vrouw mocht 
noemen, na een ietwat stormachtige verkering 
die begon op Nieuwjaarsdag 1963.
De moeder van mijn drie prachtige zonen, die 
door mijn werk Weert moest verlaten, in Geldrop 
en Hoofddorp min of meer een nieuw leven 
moest opbouwen met kleine kinderen en met 
een vent die altijd op weg was naar de volgende 
vergadering, bedrijfssluiting, faillissement, een 
sociaal plan of de bond in het buitenland moest 
vertegenwoordigen. Zij is het beste wat mij in 
mijn leven is overkomen.

Lieve schat, helaas moet ik je tegen wil en dank 
in de steek laten, blijf sterk, hou je vast aan je 
jongens, aan je vrienden en vriendinnen en blijf 
genieten van het leven.  

René Laenen, 
1943-2020

Op 19 april 2020 overleed René Laenen na een ziekbed van enige weken aan de gevolgen van kanker.
Hij werd slechts 77 jaar. René was een zeer betrokken Weertenaar die zich jarenlang heeft ingezet voor zijn stad en haar inwoners. Hij 
was hij 67 jaar lid van voetbalvereniging Wilhelmina ’08, waarvan de laatste 18 jaar als voorzitter. In de lokale politiek leverde hij een 
grote bijdrage; als formateur legde hij de basis voor een aantal succesvolle coalities. René stond bekend als een leider, altijd op zoek 
naar verbinding. Als vakbondsman leidde hij mensen, in welke vorm van de samenleving dan ook, met zijn hart en visie. In bestuurlijke 
functies hield hij het menselijke aspect altijd in het oog. Voor al zijn verdiensten voor de stad werd hij jaren geleden geridderd in de 
Orde van Oranje-Nassau. Op verzoek van zijn nabestaanden wordt zijn laatste schrijven gedeeld met Weert.
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Hinka van Haren:

Door Ton Adriaens

mooimensmooimens

Hinka van Haren (58) is een mooi mens. Heel haar leven stond zij klaar om anderen te helpen. Het gaf 
haar voldoening, het gevoel van waarde te zijn voor de ander, van nut in deze maatschappij.  
Zo kookte zij via Bijzonder Thuisafgehaald speciaal voor mensen met een beperking die extra 
ondersteuning rond de avondmaaltijd kunnen gebruiken. Ook was ze actief in het Nederweerter 
Repair Café waar zij met naald en draad net zo handig bleek te zijn als thuis met de pollepel. Zij 
organiseerde verbindende buurtevenementen, zat in een studiegroep ‘Wilde groenten en kruiden’ en 
maakte van natuurlijke producten handzeep, wasmiddel en huidverzorgingsproducten.  In Nederweert 
zijn inmiddels een vijftal Samentuinen gerealiseerd maar de eerste was een initiatief van … Hinka van 
Haren. Toen bij haar borstkanker werd geconstateerd zette dat haar leven totaal op zijn kop.

Deze editie van Weert Magazine staat in het teken 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat 
betekent ondernemen met aandacht voor de sociale 
aspecten, binnen ecologische randvoorwaarden en 
met zorg voor het milieu. Dan is Hinka van Haren 
de ideale persoon voor een interview want naast de 
maatschappelijke en ideologische activiteiten die 
een groot deel van haar leven bepaalde, heeft zij 
een aangrijpend levensverhaal als mantelzorger en 
(ex-)kankerpatiënt.

Laten we beginnen bij de totale omwente-
ling in jouw leven. In maart 2017 kreeg jij, 
natuurmens en gezondheidsfreak bij uit-
stek, de diagnose borstkanker. Wat bete-
kende dit voor jou?
“Ik was totaal van de kaart, kon me niet voorstel-
len dat mij dat overkwam. Het bleek een zeer 
agressieve vorm te zijn en men wilde mij meteen 
opereren. Ik wilde echter een time-out om mijn si-
tuatie goed te kunnen analyseren en alle opties af 
te wegen. Ik wilde de angst niet laten bepalen wat 
er met mij ging gebeuren. Alles wat ik tot dan toe 
deed, heb ik stopgezet. Ik besefte dat ik nu echt 
alle aandacht op mezelf moest richten en stortte 
me volledig op diëten, homeopathie en alterna-
tieve geneeswijzen. In het ziekenhuis in Weert had 
ik wat nare ervaringen en daarom ging ik voor een 
second opinion naar het in borstkanker gespecia-
liseerde Monro ziekenhuis in Bilthoven. Daar ben 
ik uiteindelijk in december 2017 geopereerd en 
heb ik bestralingstherapie ondergaan.  De chemo- 
en de hormoonkuur die mij ook geadviseerd werd 
heb ik geweigerd. Het is een gigantische fysieke 
en psychische belasting terwijl de meerwaarde in 
procenten overlevingskans 6 à 7 procent is. Ik koos 
voor kwaliteit van leven in plaats van kwantiteit. 
Controles wil ik geen. Het is klaar voor mij. Als 
nu namelijk zou blijken dat ik uitzaaiingen heb, 
stort mijn hele wereld in. Ik wil niet dat de kan-
ker mij de rest van mijn leven psychisch blijft 
achtervolgen.  Wel bezoek ik een homeopathisch 
arts gespecialiseerd in NTTT (niet toxische tumor 
therapie) en gebruik ik nog steeds meerdere voe-
dingssupplementen en natuurlijke hormoon regu-
lerende preparaten.

Mijn energiebalans is nog lang niet wat het moet 
zijn maar ik onderneem weer dingen die mij veer-
kracht en vitaliteit geven. Bij het Toon Hermans 
Huis in Weert volg ik schilderles, ik ga bridgen 
en op maandagen help ik Petra Wilmsen in haar 
groentetuin aan de Gerrisstraat waar volgens de 
principes van de permacultuur wordt gewerkt. 
Verder ben ik twee ochtenden per week te vinden 
in Het Eibernest in Liessel. Dat is een landgoed met 
een voedselbos en tipi’s en yurts (nomadententen) 
voor ‘scharrelmensen’ als ik. De Peelconnectie 
(zie foto) beheert er een moestuin waar mensen 
terecht kunnen voor arbeidsmatige dagbesteding. 

En vooral dat laatste spreekt mij enorm aan. Van-
uit mijn achtergrond kan ik mij daar nuttig maken 
door de mensen te helpen bij het biologisch ver-
bouwen van groenten.”

Over tuinen gesproken, wat is een Samen-
tuin en hoe kwam jij in 2016 tot het initia-
tief om in Nederweert aan de Eikenstraat 
zo’n tuin aan te leggen?
“Dat is dan zo’n idee dat mij ingegeven wordt en 
waar ik dan al mijn energie in stop. Hoe fijn zou 
het zijn om op een braakliggend terrein een moes-
tuin aan te leggen waar buurtbewoners samen op 
ecologische wijze eigen groenten kunnen verbou-
wen. Je kunt er een basisschool bij betrekken, een 
verzorgingshuis en je kunt er cursussen organise-
ren. Zo’n tuin is vooral een plek die mensen ver-
bindt. Met dat idee ben ik naar de eigenaar van de 
grond gegaan, woningvereniging Nederweert en 
naar Harold van der Haar, gebiedsregisseur leef-
baarheid van de gemeente Nederweert. Harold 
was meteen enthousiast en heeft me enorm gehol-
pen. We hebben buurtonderzoek gedaan en draag-
kracht gerealiseerd zodat het een breed gedragen 
burgerinitiatief werd. Uiteindelijk is de aanleg van 
de Samentuin tot stand gekomen door de inzet van 
veel vrijwilligers en met steun van de gemeente 
en de woningvereniging. Rond die tijd is ook De 
Gunnerij, een laagdrempelige ontmoetingsplek 
voor Nederweertenaren, mede op mijn initiatief 
ontstaan. Als zo’n initiatief als de Samentuin of De 
Gunnerij eenmaal loopt, ga ik weer verder.”

Waar is bij jou die ecologische drijfveer 
ontstaan? Zijn er invloeden van afkomst, 
opleiding of werk?
“Nee, dat heeft er bij mij altijd ingezeten. Ik doe 
waar ik voor geboren ben. Ik ben een Brabantse, 
geboren in Boxmeer en heb van mijn vierde tot 

mijn achttiende met mijn ouders in St. Anthonis 
gewoond. Zij hadden totaal geen tuinbouwachter-
grond. Ik kan niet zeggen dat ik een fijne jeugd 
heb gehad, daar waren de omstandigheden in ons 
gezin niet naar. Ik wilde vrij zijn, me goed voelen, 
en dat lukte thuis niet. Ik wilde op mezelf zijn, 
de natuur in. Natuur is zo belangrijk, als we geen 
natuur hebben is er geen leven. Ook op school was 
ik een buitenbeentje. Het heeft me wel veel ge-
bracht, daar voel ik ook een dankbaarheid voor.
Na de tuinbouwschool heb ik als ‘scharrelmens’ al-
lerlei baantjes gehad. Ik heb bollen gepeld, cham-
pignons geplukt, kersen geplukt en als au pair in 
Italië en in Brazilië gewerkt. Toen ik in Nederland 
terugkwam ben ik op mezelf gaan wonen. Er kwam 
een man in mijn leven en samen met hem ver-
huisde ik naar Enschede om te gaan werken in de 
textielfabriek van zijn vader. In dat familiebedrijf 
heb ik, totaal tegen mijn aard in, vijftien jaar op 
kantoor gewerkt. Toen de overname van dat be-
drijf voor ons in zicht kwam was de textielindus-
trie in Twente al op zijn retour. De concurrentie 
van lagelonenlanden was moordend. We besloten 
ander werk te zoeken en zijn toen in Nederweert 
terechtgekomen.”

In Weert heb je samen met Jacq Cuypers, 
oprichter van natuurvoedingswinkel Ut 
Muuëletentje, enkele jaren een prak-
tijk voor colonhydrotherapie gerund. Dat 
maakte in Weert niet alleen de darmen 
maar ook de tongen los. Sta je nog steeds 
achter deze omstreden hoge darmspoeling 
therapie?
“Jazeker. Ik heb er zelf in 2017 tijdens mijn her-
stel ook weer gebruik van gemaakt. Belangrijk is 
dat je een deskundig therapeut bezoekt waar je je 

‘Probeer je iedere dag te   
verwonderen over het leven’
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goed bij voelt. We zijn niet gestopt met praktijk 
De Schaal omdat we geen vertrouwen in de thera-
pie hadden maar omdat we van mening verschil-
den over de behandelingen.  Ik was van mening 
dat er in combinatie met voedingsadviezen na 3 
à 4 spoelingen vooruitgang moest zijn bereikt. Is 
dat niet het geval dan is het niet de juiste thera-
pie. Daarnaast ben ik geen zakelijke ondernemer. 
Mede daardoor kwam er een einde aan onze sa-
menwerking.”

NIET IEDER LEVENSPAD GAAT OVER ROZEN
In 2000 werd je man ziek. Je moest de zorg 
voor hem combineren met de opvoeding 
van drie kinderen. Hoe ging je dat af?
“Dat was een bijzonder zware tijd. Hij bleek een 
schizo affectieve stoornis te hebben waarbij de de-
pressieve perioden steeds meer de overhand kre-
gen. Diverse keren werd hij opgenomen in psychi-
atrische ziekenhuizen vanwege heftige psychoses. 
De spanningen liepen hoog op. Na twee jaar zat ik 
er helemaal doorheen. Ik kon het niet meer aan om 
de zorg voor hem te combineren met de opvoeding 
van drie pubers. Die stressvolle situatie leidde uit-
eindelijk tot een scheiding.  We zijn wel een aantal 
jaren bij elkaar in de buurt blijven wonen. “

Enkele jaren later bleken jouw drie kinde-
ren alle drie erfelijk belast met psychische 
problemen. Hoe manifesteerde zich dit en 
hoe ging je daarmee om?
“Het begon met mijn jongste zoon. Hij bleek PDD-
NOS te hebben, een vorm van autisme. Daarna 

volgde mijn dochter. Ook zij had schizofrenie, net 
als haar vader en wel in ernstige mate. Toen ook 
mijn oudste zoon geconfronteerd werd met de-
pressies was ik de wanhoop nabij. Alle drie hadden 
ze speciale zorg nodig. In 2009 koos ik ervoor om 
mijn baan bij de thuiszorg op te zeggen zodat ik 
fulltime voor mijn kinderen kon zorgen. Ik kwam 
als mantelzorger in de bijstand terecht.

Mijn kinderen wonen nu niet meer thuis. De jon-
gens zijn inmiddels volwassen kerels van 26 en 35 
jaar, wonen zelfstandig en hebben hun weg in de 
maatschappij weer gevonden. Mijn dochter woon-
de totdat ik borstkanker kreeg en niet meer voor 
haar kon zorgen, nog enkele dagen per week hier 
bij mij. Zij raakte toen echter in een diepe crisis 
en werd opgenomen in een gesloten inrichting. 
Van daaruit is ze terecht gekomen bij Buro3o, een 
zorginstelling in Rosmalen waar ze nu 24 uur per 
dag begeleiding krijgt. Ze is nu 34 en het gaat naar 
omstandigheden redelijk goed met haar.”

Met welke tegenslagen of teleurstellingen 
heb je verder nog te maken gehad?
“Toen mijn dochter nog enkele dagen hier thuis 
woonde en ik geconfronteerd werd met de sollici-
tatieplicht was mijn verweer aanvankelijk aan do-
vemans oren gericht. Doordat ik als mantelzorger 
voor mijn dochter zorgde, hoefde ze niet full time 
naar een zorginstelling en bespaarde ik de maat-
schappij in feite enorm veel geld. Maar dat moet 
allemaal binnen bepaalde regeltjes van de juiste 
systemen vallen. Dat heeft me veel energie gekost.

Er wordt in de politiek, in het onderwijs, in deze 
maatschappij in het algemeen te weinig naar de 
mensen gekeken, naar waar ze goed in zijn, naar 
hoe ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren. 
Het maatschappelijk leven wordt bepaald door 
geldstromen, bureaucratische regels, protocollen 
en handelingsplannen. Toen mijn jongste zoon op 
de Ortolaan in Heythuysen zat, een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs, was ik daar lid van 
de medezeggenschapsraad. Je ziet dan dat er ge-
sneden wordt in voorzieningen voor de leerlingen 
terwijl de directie een salarisverhoging krijgt. On-
begrijpelijk.”

Kan deze wereldomvattende coronacrisis 
ons ook iets goeds brengen? De coronacrisis 
als wake up call?
“De coronacrisis brengt veel ellende maar we wor-
den nu ook gedwongen om na te denken over hoe 
nu verder. We worden teruggefloten in de ratrace 
van het leven. Het leven wordt rustiger. We zien nu 
heel duidelijk de invloed van vervuilende industrie 
op de luchtkwaliteit. Het besef gaat doordringen 
dat we de klimaatverandering moeten stoppen, 
dat we de natuur moeten redden. De nadelige ef-
fecten van globalisering worden duidelijk. In de 
landbouw moeten we af van de monocultuur om 
weer een natuurlijke balans te krijgen. We zul-
len ons consumptiepatroon moeten aanpassen 
en ons meer moeten beperken tot producten uit 
eigen streek. Duurzaamheid en gemeenschapszin 
worden weer erkend als belangrijke waarden. Je 
hoeft geen verre reizen te maken om je goed te 
voelen. Hou goed contact met je buren, maak het 
gezellig op lokaal niveau, ontdek je eigen streek.”

Je levensmotto?
“Mijn lijfspreuk is ‘I love magic’. Voor mij is dat 
Moeder Aarde, spiritualiteit, Human Design, de 
natuur en dat ik een zaadje in een potje doe en 
er veertien dagen later een plantje staat. Dat is 
toch magic!

Verwonder je! Iedere dag weer probeer ik de 
verwondering te voelen, de eenvoud en de 
schoonheid van het leven te ervaren. Happiness 
is an inside job.”

mooimens

Door Monique van den Brandt

Nieuw en vertrouwd
Bij binnenkomst in de showroom sta je meteen 
oog in oog met de leeuw van Peugeot. Het rechter 
gedeelte van de ruimte is voor dit automerk, het 
linker gedeelte is voor Citroën. Als je doorloopt 
zie je achter de balie de vertrouwde gezichten 
van Ingmar Becker (aftersales manager) en Helmie 
Meewis (service-adviseur). Beiden zijn al jaren het 
eerste aanspreekpunt voor de werkplaats. Albert 
Mathijssen (55) is de nieuwe vestigingsleider: 
“Janssen Kerres wil zich onderscheiden in kwaliteit, 
klantvriendelijkheid en optimale merkbeleving. 
Met het hele team, van balie tot werkplaats tot 
showroom, zorgen we ervoor dat de klant zich hier 
thuis voelt. Persoonlijke benadering en tijd nemen 
voor de klant staan bij ons hoog in het vaandel.”

Alle zorg uit handen
Janssen Kerres biedt een totaalpakket van 
mobiliteit. Ze noemen dat ‘one-stop-shopping’. 
Dat betekent dat je hier niet alleen jouw Citroën 
of Peugeot kunt kopen maar dat je er ook 
terecht kunt voor private-lease, schadeherstel, 
verzekering, financiering of een occasion van alle 
merken. Albert: “We nemen onze klanten alle zorg 
uit handen. In een gesprek wordt snel duidelijk 
waar de klant behoefte aan heeft. Wij informeren 
en adviseren. Dat kan gaan van de berekening van 
de BPM (belasting) tot financiering en van garantie 
tot winterbanden.” Albert is de Citroën-specialist 
binnen het bedrijf. Als klein jongetje werd hij door 

zijn opa gewezen op dit Franse automerk. “Als je 
er eenmaal door gegrepen bent, blijft de Citroën-
liefde voor altijd. Dat zie ik ook bij onze klanten 
die Citroën rijden”, vertelt Albert trots.

Gelukkig in een 104
Net zo toegewijd maar dan aan Peugeot is collega 
verkoper Rob Grens (52). Voor velen een bekend 
gezicht bij Peugeot aan de Maaspoort en daarna 
op de Graafschap Hornelaan. Nu is hij de Peugeot-
specialist van Janssen Kerres. Zojuist heeft hij 
een jong stel (met baby op komst) een auto 
meegegeven voor een proefrit. Rob: “Je kunt 
je via internet wel voorbereiden en informatie 
inwinnen. Maar de echte details en nuances ontdek 
je hier ter plekke. Een auto moet je voelen, ruiken 
en beleven.” Net als Albert dat heeft voor Citroën, 
zit bij Rob de liefde voor Peugeot heel diep en die 
gaat lang terug. “Mijn ouders waren al klant bij 
de Peugeot-garage aan de Maaspoort. Als klein 
jongetje liep ik daar vaak binnen en toen is de klik 

Als je Kampershoek oprijdt, kun je er niet omheen; direct vooraan aan de Edisonlaan staat het pand van Autobedrijf 
Janssen Kerres. In de showroom vind je de automerken Citroën en Peugeot gezusterlijk naast elkaar. Door de fusie 
van de twee familiebedrijven Janssen en Kerres is in juli 2014 een verzorgingsgebied ontstaan dat strekt van Zuid-
Limburg tot en met Oost-Brabant. De vestiging in Weert wordt bemand door een enthousiast team. “We maken deel 
uit van een groot bedrijf, maar als je hier binnenkomt voel je de sfeer van gemoedelijkheid en is er tijd en aandacht 
voor de klant. Dat vinden wij belangrijk!”, vertellen vestigingsleider Albert Mathijssen en verkoper Rob Grens.

inbedrijf

Kennis van en liefde voor auto’sKennis van en liefde voor auto’s

ontstaan. Mijn eerste auto was een Peugeot 104. 
Het doel van het leven is Peugeot rijden, want 
alleen dan word je gelukkig”, zegt Rob lachend.

Schoner rijden
Een elektrische Peugeot is al op de markt en ook 
Citroën komt eind dit jaar met een elektrisch 
model. Volgens Albert hebben elektrische auto’s 
de toekomst en zullen verdere ontwikkelingen 
hierin de autowereld drastisch veranderen. Rob 
benadrukt dat PSA (Peugeot en Citroën vallen 
onder PSA; een Franse autogroep die daarnaast ook 
de automerken Opel, Vauxhall en DS Automobiles 
omvat) al jaren achter elkaar de merkencombi 
is met de laagste CO2-uitstoot gemiddeld per 
auto van Europa. Albert: “Om schoner te kunnen 
rijden moet bij veel mensen de knop nog wel 
om. Elektrisch rijden wordt gestimuleerd door de 
overheid in de vorm van subsidies. Ook daar weten 
we bij Janssen Kerres alles van. We adviseren u 
graag en … de koffie staat altijd klaar!”

www.janssenkerres.nl

Janssen Kerres – WeertJanssen Kerres – Weert

Albert (links), Rob (rechts) met in het midden Kevin van Bolderen (26); 
Kevin versterkt sinds een jaar het salesteam en wordt 

door zijn meer ervaren collega’s Albert en Rob gekscherend 
de ‘jonge hond’ van Janssen Kerres genoemd. 

In 1905 begint André Citroën, zoon van een 
Nederlandse diamanthandelaar (die in 1873 
naar Parijs verhuisde) een tandwielfabriek. 

Vanaf 1919 behaalde hij zijn eerste 
successen met het bouwen van achterwiel 

aangedreven personenauto’s. 

Peugeot is de oudste merknaam ter wereld 
die nog bestaat. Het bedrijf begon namelijk 

in 1810 met koffiemolens en zagen. In 
1889 werd de eerste Peugeot-auto met 

verbrandingsmotor geleverd.
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Wandelcoaching: 
wandelen kan 
helend werken

In de natuur zijn geeft 
ruimte en lucht. Je wordt 
er rustig van. Wandelen en 
de fysieke inspanning die je 
daarbij levert, helpen je bij het uit 
je hoofd komen. Je wordt je er bewust 
van hoe het écht met je gaat. Zit jij 
vooral ‘in je hoofd’, dan is wandel-
coaching letterlijk een verademing 
voor jou. 

Een client aan het woord:
“Ik zag wandelcoaching in eerste 
instantie als gewoon een beetje ‘lopen 
en praten’, meer niet. Maar gaandeweg 
merkte ik dat het wel degelijk iets 
met me deed. De aandacht voor de 
natuur en het stilstaan bij wat er om 
me heen was, zorgden ervoor dat het 
me lukte om uit mijn hoofd te komen. 
Hierdoor zakte mijn stressniveau. De 
coachtechnieken die Dyonne inzet en 
haar begripvolle benadering, zorgden 
ervoor dat ik echt anders tegen dingen 
ging aankijken. Ik kan wandelcoaching 
dan ook iedereen aanraden.”

Wil jij ook ‘uit je hoofd’ komen? 
Neem dan contact op met 
Dyonne Heijnen van 
VIVA Coaching & Mediation. 

Achtkant 10, Nederweert
06 – 23 67 19 75

info@viva-coaching.nl
www.viva-coaching.nl

gezond 
de

& fit
ZOMER in! Lukt het maar niet om je doelen te halen? 

Val je iedere keer terug in oude gewoontes? Droom je 
van een beter leven, betere gezondheid, meer financiële 

vrijheid, betere relaties of meer rust?
 

Als persoonlijk doel- en discipline professional is het 
mijn missie jou te helpen weer grip te krijgen op je 

leven. Via krachtige persoonlijke begeleiding en advies 
help ik jou zo snel als mogelijk weer zelfstandig en 

onafhankelijk jouw persoonlijke en professionele 
doelen te realiseren!

 
Talrijke uren aan studie, trainingen en ervaring 

(bij o.a. defensie, diverse leidinggevende kan-
toor- en productiefuncties en in de creatieve 

sector) en tevens een onzelfzuchtige help-
ersmentaliteit stellen mij in staat jou de 

persoonlijke begeleiding en 
advies te geven die jij nodig hebt!

 
Via mijn eigen methodes heb ik zelf 

reeds veel persoonlijke en profes-
sionele doelen bereikt.

 
Ga naar

 www.sisutelos.nl en zet de 
eerste stap richting het realis-

eren van jouw dromen.
Ook voor management- en 

teambegeleiding.

+31620626219   info@sisutelos.nl
www.sisutelos.nl

Luuk 
Kamminga

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

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

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

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

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

gezond 
de

& fit
ZOMER in!

  Energiebalans
Eten en drinken geeft je lichaam energie, bijvoorbeeld om je warm te 
houden, om eten te verteren en om te bewegen. Vergelijk je lichaam 
maar met een oplaadbare batterij. De batterij laadt op door voeding. 
Hij loopt weer leeg door de energie uit je eten te gebruiken. Er gaat dus 
energie je lichaam in, en er gaat energie uit. Als je over langere tijd net 
zoveel energie binnenkrijgt als je verbruikt, dan kom je niet aan. Dat 
noem je de energiebalans.

Als je meer energie binnenkrijgt dan je lichaam verbruikt, dan blijft er 
energie ‘over’. Dit teveel aan energie slaat je lichaam op als vet. Als je 
lange tijd achter elkaar meer energie binnenkrijgt dan je verbruikt, dan 
neemt je gewicht toe. Krijg je juist minder energie binnen dan je ver-
bruikt, dan val je af.

1. Eet niet meer dan je nodig hebt. Dat bereik je door voldoende te eten 
uit de Schijf van Vijf en niet te veel te eten van producten 
die buiten de Schijf van Vijf staan. 
Drink ook zo min mogelijk energierijke 
dranken zoals frisdrank, vruchtensap en 
zuivel met toegevoegd suiker. 
Kies vooral voor water en thee en 
koffie zonder suiker.
 

2. Beweeg voldoende. 
Hoe meer je beweegt, 
hoe meer energie je verbruikt. 

3. Weeg jezelf. Niet iedereen verbruikt dezelfde hoeveelheid energie. 
Zo verbruiken mannen meer dan vrouwen en jongeren meer dan ouderen. 
Hoeveel calorieën iemand nodig heeft, hangt van meer af dan leeftijd en 
geslacht. Mensen die veel bewegen of heel lang zijn verbruiken meer dan 
mensen die niet veel bewegen en klein zijn. Je kunt kijken of jij in balans 
bent door jezelf een keer per week op een vast moment te wegen. Iedereen 
schommelt ongeveer een kilo in lichaamsgewicht.

   Thuiswerkers; 
        blijf in beweging!
Bouw zoveel mogelijk vaste beweegmomenten op een dag in en zet deze 
ook in je (werk)agenda. Sta bijvoorbeeld op dezelfde tijd op en wandel 
een rondje door de buurt nu je geen reistijd naar werk hebt. Je kunt ook 
een vaste wandeling inplannen na de lunch. Houd daarbij natuurlijk 
wel 1,5 meter afstand tot andere mensen en mijd drukke plekken. Of 

ga een rondje fietsen aan het eind van de werkdag. Dit is meteen een 
goede reden om op de gebruikelijke tijd je laptop dicht te klappen. 

Sta ook regelmatig op van je werkplek gedurende de werkdag. Doe 
hierbij eventueel wat rek- en strekoefeningen of loop een paar 

keer de trap op en af om weer fit aan de slag te gaan. 

 3 tips om een goede 
energiebalans te behouden: 

Heb je minder energie dan je zou willen? Is je spijsvertering 
niet zoals het hoort te zijn? Wil je je immuunsysteem 

verbeteren maar weet je niet precies hoe je dat kunt doen? 

Mijn naam is Carin Schulpen en als Healthy Life Consulent help ik 
je graag gezond en vitaal in het leven staan. 

Door middel van een 3D-lichtaamscan kijk ik niet naar één aspect, 
maar naar het hele lichaam. Hierdoor krijg je inzicht in wat joúw 
lichaam specifiek nodig heeft om gezond te worden én te blijven. 
Ik ga je behandelen en geef je een onderbouwd advies met een 

aantal tips en handvatten die je praktisch kunt toepassen.  
Weten hoe dit in z’n werk gaat? Neem een kijkje op mijn 

Facebookpagina: @CarinSchulpenLeveroy 
of maak een afspraak via: 06-51214543.

Ontdek zelf wat je nodig hebt om gezond 
te worden én te blijven. 

Carin Schulpen Healthy Life Consulent.

Ben je optimistisch vandaag?

Hoezo optimistisch? In deze tijd van crisis 
en onzekerheid? Waarin mijn bedrijf op zijn 
kop staat? Ik kan mijn hoofd amper boven 

water houden! 
Ik hoor het je denken. Je bent gestrest, 

slaapt slecht en je lontje wordt steeds 
korter. Doffe ellende.

Ik gooi de knuppel eens in het hoenderhok. 
Er is altijd wel iets waardoor dingen 

anders lopen dan gedacht, toch? 
Waardoor je je doelen moet bijstellen. 

Ga je dan met je armen over elkaar 
zitten mokken? 

Ik dacht het niet.

Jij bent geen marionet in het 
poppenspel van een ander. Jij 

neemt zelf de touwtjes in handen. 
Soms heb je daarbij een zet in de 

goede richting nodig. 
Ik ben Myra Fens, expert op 

het gebied van mindset en 
communicatie. Ik hou je een 

spiegel voor. Zodat je weer 
overzicht krijgt. 

En vooral inzicht in hoe je vol 
optimisme verder kunt. Met 

vertrouwen de 
toekomst tegemoet! 

FITTER EN STERKER IN 30 MINUTEN
Wil je graag sporten, maar weet je niet hoe je alle apparaten moet instellen? 
Is het moeilijk om te onthouden op welke gewichten je dient te trainen? 
Of hoeveel herhalingen je moet uitvoeren? 

Binnen Easy Moves maken we gebruik van de EGYM. EGYM maakt 
spiertraining geschikt voor iedereen, door het makkelijker, leuker en 
motiverender te maken! Twee keer per week; 30 minuten per training. Het 
gehele programma (instellingen toestellen, gewicht, herhalingen) wordt 
volledig opgeslagen op je eigen persoonlijke EGYM-armband. 

Ieder apparaat van EGYM heeft zijn eigen beeldscherm waardoor training 
een spelelement krijgt en dat er tevens voor zorgt dat je altijd de juiste 
bewegingsuitslag maakt en het juiste aantal herhalingen uitvoert. Iedereen 
kan trainen met EGYM!

Wil jij ook meer inzage in je training en resultaten? 
Bezoek onze website www.easymoves.nl of mail naar 
info@easymoves.nl voor meer informatie. 

Myra Fens • LifeCoach
Violenstraat 21, Ittervoort
06-29188894 
ja.ik.wil@myrafenslifecoach.com

Maikel Evers, 
fysiotherapeut/ondernemer
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Wat kun je doen? 
10 tips om mee te doen!
1 Volg Heerlijk Weert op Facebook en 
Instagram en ontvang leuke groene tips voor op 
je balkon, in je tuin en daarbuiten. 

2 Ga de natuur in en verwonder je. Voel hoe de 
natuur je kan opladen, blij kan maken en je in 
beweging brengt.

3 Groei je eigen kruiden! Dat kan zowel in een 
pot op je balkon als in de tuin. Denk aan munt 
voor een kopje thee, basilicum voor in een 
heerlijke salade of salie voor bij de ravioli.

4 Laat in je tuin een rommelig hoekje bestaan. 
Dit vinden insecten en egels fijn en ook vogels 
zijn blij met de takjes en schuilgelegenheid. 

5 Steen eruit, plant erin! Vervang een of 
enkele tegels in je tuin of voor je huis door een 
plant of bloemen. Jij blij, natuur blij!

6 Maai het gras niet iedere week. Door de 
natuur wat meer haar gang te laten gaan, 
krijgen insecten meer voeding, ontdek je eens 
een ander plantje en is je gras beter bestand 
tegen hitte en droogte.

7 Sproei bij droog en warm weer niet iedere 
avond een half uurtje, maar hooguit één keer 
in de week of tien dagen. Doe het dan wel 
echt lang, zeker twee uur. Dan kan het water 
écht goed in de bodem zakken, daar waar de 
wortels zitten en waar het water duurzaam 
vastgehouden kan worden. 

8 Vang regenwater op met een regenton, wadi 
of vijvertje. Gemeente Weert helpt je hier 
graag mee in de vorm van subsidie. Dit geldt 
ook voor een groen dak. Kijk op weert.nl/
subsidies-en-leningen.

9 Weet jij wat er allemaal in de natuur groeit 
of voorbij zoemt? Er zijn tegenwoordig hele 
handige apps die je kunt gebruiken om erachter 
te komen welke struik zo lekker geurt of 
welke plant je voor je hebt, zoals ObsIdentify. 
Ook kun je via deze apps je waarnemingen 
delen met anderen. Met deze data help je 
natuurorganisaties en ecologen om groen beleid 
te maken. 

10 Doe je inkopen zoveel mogelijk lokaal. Je 
helpt daarmee niet alleen de ondernemers in 
je stad of dorp. Je voorkomt onnodig vervoer 
én wat dichtbij groeit, bevat vaak precies die 
voedingsstoffen die jij nodig hebt.

uitgelicht

“De natuur met haar diversiteit en kringlopen 
biedt ons veel meer dan we ons in een jachtig 
leven vaak realiseren”, vertelt Gabriëls. “De 
coronatijd heeft veel mensen met andere ogen 
naar de wereld laten kijken. Ik hoop dat we 
daar lessen uit meenemen bij onze keuze in de 
weg terug. Dat mensen blijven genieten van de 
mooiigheden in de natuur. Denk aan iets simpels 
als een roodborstje in je tuin of op je balkon. 
Laat je verwonderen door de soortenrijkdom om 
je heen.”

Ver weg en goedkoop
Biodiversiteit is belangrijk voor de mens. Niet 
alleen omdat we ervan kunnen genieten, maar 
ook omdat de biodiversiteit de wereld in even-
wicht houdt. Bruinsma: “De basis van biodiversi-
teit is dat in de natuur alles met elkaar samen-
werkt. De bacteriën en mineralen in de grond 
voeden de wortels van de planten op de akkers. 
De koolmees eet de processierups. De vleermuis 
voorkomt een muggenplaag en kippen eten de 
slakken op in de fruitboomgaard. Zo hangt alles 
met elkaar samen. Door industriële en digitale 
vooruitgang en de verstedelijking zijn we verder 
van onze natuur af komen te staan en vinden we 

het tegenwoordig heel normaal dat we avocado’s 
uit Marokko eten en druiven uit Zuid-Afrika, en 
dat onze kleding goedkoop en snel vervangbaar 
is. Gelukkig beseffen we met z’n allen steeds 
beter dat het zo niet langer kan.”

Hittestress, droogte en 
wateroverlast
Ook de veranderingen in ons klimaat laten zien 
hoe belangrijk een evenwichtige natuur is. 
Gabriëls: “De droogte van de afgelopen weken 
was enorm. Hoe heet zullen de komende zomers 
zijn? Groen kan veel hittestress in de stad weg-
nemen. Denk aan een boom die schaduw geeft, 
een plant op je balkon of een sedumdak. Groen 
geeft verkoeling en zorgt ervoor dat water – als 
er een plensbui komt – weg kan lopen en lokaal 
kan worden vastgehouden. De gemeente geeft 
subsidies op het afkoppelen en opvangen van 
regenwater en ook op het aanleggen van een 
groen dak. Doe er je voordeel mee!”

Welk groen past bij jou? 
Met de Weerter 2020 Challenge: Tijd voor bio-
diversiteit! wil de gemeente Weert samen met 
inwoners, scholen en bedrijven zoveel mogelijk 
kleine en grote initiatieven delen die je nieuws-
gierigheid aanwakkeren om de groene wereld 
om je heen te ontdekken en te verbeteren. Op 

De wereldwijde coronacrisis heeft ons laten zien dat vrijheid en gezondheid niet vanzelfsprekend zijn. 
Tegelijkertijd opende de crisis onze ogen voor de natuur. Niet eerder genoten zoveel mensen zo bewust 
van de lente. De gemeten CO2-uitstoot was sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo laag. Langzaam 
komt onze maatschappij weer in beweging in de hoop dat het virus binnen de perken blijft. Maar hoe ziet 
de weg terug eruit? Wat nemen we mee uit deze periode van bezinning? Stadsecoloog Renata Bruinsma en 
wethouder Geert Gabriëls hopen dat je blijft genieten van de natuur.

uitgelicht

de website (heerlijkweert.nl), Facebookpagina 
en op Instagram deelt Heerlijk Weert tips om 
van groen te genieten en de biodiversiteit te sti-
muleren. Daar hoef je geen grote tuin of groene 
vingers voor te hebben. Bruinsma: “De challen-
ge geeft allerlei voorbeelden hoe je het verschil 
kunt maken. Het allerleukste is dat volgers nu 
zelf met tips komen. Zo helpen we elkaar en 
leren we van elkaar. Beleidsmakers hebben de 
waarheid niet in pacht. Samen bewuster naar 
de natuur kijken, dat is het doel. Van daaruit ga 
je het vanzelf meer waarderen en er beter voor 
zorgen. Een verandering begint met een kleine 
stap in de goede richting. Denk aan een pot met 
heerlijk geurende kruiden op je balkon, met je 
fiets naar het werk, minder vlees eten, een vo-
gelhuisje. Je moet doen wat in jouw leven past 
en waar jij je goed bij voelt.” 

Heb je een vraag? 
Heb je een groene vraag? Over je tuin, balkon of 
de natuur? Stel ‘m aan ons! Achter de schermen 
bij Heerlijk Weert zijn tal van experts die je 
graag antwoord geven. De afgelopen maanden 
werden er al vragen gesteld over vuurwantsen, 
slechtvalken, bijen en de seizoenen. Check 
de antwoorden op heerlijkweert.nl. Leuk en 
leerzaam! Je kunt je vraag insturen (liefst 
met een filmpje) op Facebook of mailen naar 
heerlijk@weert.nl.

Een groene omgeving voedt ons, 
         voorkomt hittestress en maakt blij! maakt blij!

Grote kegelbij Weerter 2020 Challenge: Tijd voor biodiversiteit! Weerter 2020 Challenge: Tijd voor biodiversiteit!

Inwoners maken het verschil op de Standaardmolen
Twee jaar geleden namen enkele bewoners van de Standaardmolen het initiatief om het 
gezamenlijke groen op hun pleintje zelf in te richten en te beheren. De gemeente juicht dit soort 
ideeën toe! Het resultaat: een prachtige plek vol bloemen, planten, struiken, insecten en vogels. 
Onlangs werd er een spectaculaire waarneming gedaan op het plein: de grote kegelbij! Deze soort 
parasiteert op de kustbehangersbij en is in 1956 voor het laatst waargenomen in Limburg. Heel 
bijzonder! Heb je ook een goed idee om je woonomgeving te verbeteren? Dan helpt de gemeente 
Weert je graag verder. Kijk voor meer informatie op weert.nl/burgerinitiatieven

Steen eruit, plant erin
Met een geveltuin zorg je voor meer natuur 
in de stad. Dat is mooi, gezond (planten fil-
teren fijnstof en geven zuurstof af) en trekt 
vogels aan. Bovendien: hoe minder stenen, 
hoe beter regenwater lokaal door de grond 
kan worden vastgehouden. In de winter zor-
gen groenblijvende klimplanten ervoor dat 
de muur niet te sterk afkoelt en het binnen 
warmer blijft. In de zomer zorgen de plan-
ten er juist weer voor dat je muur koeler 
blijft en het binnen minder snel opwarmt. 
Op heerlijkweert.nl staat een handleiding 
hoe je een geveltuin kan en mag aanleggen. 

Tips voor kids!
Vlinder mee met de 
Tuinvlindertelling
Van 4 tot en met 26 juli 2020 wordt de Tuinvlin-
dertelling gehouden. Doe mee en ontdek of er 
in jouw tuin een koninginnenpage, sint-jans-
vlinder of kleine vos fladdert. Ook heel leuk 
met kinderen! 

Na de hete en droge zomers van 2018 en 2019 
blijkt dat sommige vlinders veel last hebben 
van de droogte. Andere vlinders hebben er juist 
geen last van. Welke soorten doen het goed, 
en welke slecht? Door mee te doen met de 
Tuinvlindertelling help je experts om het juiste 
beleid te bepalen. Op www.vlinderstichting.
nl/vlindermee vind je alle informatie over de 
telling en wat je in je tuin of op je balkon kunt 
doen om vlinders te helpen.

Fo
to

 g
ro

te
 k

eg
el

bi
j:

 A
rn

o 
va

n 
St

ip
do

nk
O

ve
ri

ge
 f

ot
o’

s:
 M

ar
go

t 
M

ei
je

r 

Geert Gabriëls, wethouder.
en Renata Bruinsma, stadsecoloog.
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Het Nieuwe Normaal

Apotheek Schuttebeemd
www.apotheek-schuttebeemd.nl

Drs. Evert Donk, 
apotheker.

Wat heerlijk zou het zijn om gewoon op een terras te zitten of 
om gewoon door een gezellige winkelstraat te kunnen lopen!
De wereld is echter veranderd: wat voorheen Normaal was is 
dat nu niet meer.

Maar we blijven samen veerkrachtig, we blijven samen naar 
oplossingen zoeken om Het Nieuwe Normaal als Normaal te zien.
In onze apotheken hebben onze teams hard gewerkt om deze 
nieuwe uitdaging het hoofd te bieden, door naar oplossingen te 
zoeken, SAMEN VOOR ELKAAR. 

Over en weer werd begrip getoond voor het Nieuwe Normaal.
Iedereen was en is zich ervan bewust dat we het Samen en 
alleen 'Samen voor Elkaar', kunnen doen.
Moeten we het Nieuwe Normaal vooral als een probleem zien 
of zijn er ook mogelijkheden?
We hebben “Samen Voor Elkaar” ook als “Tijd Voor Elkaar” 
mogen zien. 
Weer boodschappen doen voor buren of (on)bekenden.
Onthaasten, genieten van de omgeving, genieten van de natuur, 
weer samen wandelen. 
Aandacht Voor Elkaar.

Door de apotheek werd de relatieve rust gebruikt om het 
gesprek aan te gaan. Over medicatie maar ook hoe iedereen 
met dit Nieuwe Normaal omgaat, het zelf ervaart.
Om tijd te hebben voor de ander, om prettige contacten op te 
bouwen.
Door het verplicht afstand houden, het niet naar de apotheek 
mogen komen, werd door onze  bezorgers veel medicatie thuis 
afgegeven. Voor hen een moment om een gesprek aan te gaan, 
aandacht te schenken aan hen die door het verplicht thuis 
blijven hier meer behoefte aan hadden. 
Het Nieuwe Normaal weer meer als Normaal te laten ervaren. 
Aandacht Voor Elkaar. In Oplossingen denken.

Je komt op plekken waar het publiek normaal ge-
sproken nooit mag komen. Op de gekste plaatsen 
kom je allerlei spulletjes van meneer Hamlet te-
gen. Het lijkt wel of hij in het theater woont…

Voor alle kinderen is een rol weggelegd. Je 
ervaart hoe het voelt om als een echte artiest 
in de spotlights te staan. Je maakt zelfs een 
eigen schaduwtheater. En dan blijkt dat die 
vreemde meneer Hamlet wel erg verzot is op 
de schaduwen van de kinderen… Wat is toch het 
geheim van Hamlet?

De leerlingen van basisschool Het Palet uit Weert 
gingen met meneer Hamlet mee op onderzoek 
in het theater. Hoe werkt dat met het licht? En 
wat doen de mensen die in het theater werken 
allemaal? Waar eten de artiesten en hoe ziet zo’n 
kleedkamer er eigenlijk uit? Ze stapten letterlijk 
in de magische wereld van het theater.
Na afloop kwamen er enthousiaste reacties terug 
van zowel leerlingen als leerkrachten: ‘best 
spannend’, ‘niks saaie rondleiding’, ‘leuk om zelf 
op het podium te mogen staan’ en ‘voor ons net 
zo leuk als voor de leerlingen’!

Scholen die de ‘Bijzondere Backstage Theater 
Tour’ willen boeken, kunnen contact opnemen 
met Gertie Poels, educatiemedewerker van het 
Munttheater via g.poels@munttheater.nl. Met 
inachtneming van de coronamaatregelen zijn 
er op dit moment rondleidingen mogelijk tot 15 
kinderen per groep.

Altijd al eens willen kijken hoe het 
er achter de schermen van een 
theater aan toe gaat? Of wil je zelf 
eens op dat podium staan waar al 
die beroemde artiesten normaal 
gesproken hun voorstelling geven? 
In het Munttheater ben je met je 
klas welkom om deel te nemen aan 
de ‘Bijzondere Backstage Theater 
Tour’. Voor de groepen 5 t/m 8 is 
er samen met jeugdtheatergezel-
schap ‘Het Laagland’ een bijzonde-
re rondleiding ontwikkeld, waarbij 
je door de geheimzinnige meneer 
Hamlet wordt meegenomen door 
de catacomben van het theater. 

inbedrijf

www.munttheater.nl/educatie

      Met meneer Hamlet       Met meneer Hamlet 
backstage in het Munttheaterbackstage in het Munttheater
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online via www.flymya.com en offline via hun 
reisbureau-locaties. Tim: “In de praktijk houd ik 
me minder bezig met financieel inhoudelijk werk, 
maar meer met het aansturen en organiseren 
van onze interne operationele afdelingen zoals 
Finance, Customer Services, IT en HR. Door Covid 
is er veel veranderd. Met name de beperkingen 
op reizen en de gesloten grenzen hebben grote 
impact op mijn branche en bedrijf. Helaas zijn 
er ontslagen gevallen en salarissen verlaagd. 
Ook is er een avondklok. Je mag tussen 12 uur ‘s 
nachts en 4 uur ‘s ochtends niet op straat zijn. 
Een ‘lockdown’ of thuiswerken is hier van een 
heel andere orde. Het vraagt veel meer van de 
mensen. De locals leven veel op straat en wonen 
met grote gezinnen in kleine huisjes. Van maart 
tot en met mei is het hier elke dag 35 tot 40 
graden en maar weinig woningen hebben airco. 
Bovendien verdienen veel locals vandaag het 
geld, dat ze morgen nodig hebben om te eten. 
Dus je ziet veel mensen gewoon op straat, omdat 
het niet anders kan. Het is niet zo dat het niet 
serieus wordt genomen maar thuisblijven is een 
luxe die niet iedereen zich kan veroorloven!”

Samen op de foto
Inmiddels wonen Tim en Nikki ruim een jaar in 
Yangon en hebben ze aardig hun draai gevonden. 
Tim: “We werken bijna alleen met locals. Met 
uitzondering van een aantal managementposities 
zijn bijna al onze collega’s Birmees. Af en toe 
ga ik voetballen met mijn Birmese collega’s of 
een drankje doen in een kroeg of beergarden. 
In onze vrije tijd zijn de sociale contacten die 
we hebben toch meestal met andere expats. We 
‘kennen’ de Birmese mensen in onze buurt en 
zeggen gedag als we met Unox voorbij komen 

wandelen. Af en toe maken we een praatje als 
de taalbarrière het toe laat; ons Birmees is zeer 
beperkt en dat geldt vaak ook voor hun Engels”, 
vertelt Tim. “De mensen hier zijn ontzettend 
aardig en ook nieuwsgierig naar ons. Eens in 
de zoveel tijd worden we door een groepje 
jongeren op straat aangesproken; ze willen dan 
graag met ons op de foto. Twee blonde mensen 
zien ze niet zo vaak”, zegt Tim.

Gulle gevers
Tim: “De meeste mensen hier zijn Boeddhistisch 
en geloven heel erg in Karma. Wat mij echt 
verrast heeft en wat ik niet wist is hoe gul 
Birmezen zijn. Myanmar staat al een aantal 
jaren op rij op nummer 1 in de World Giving 
Index als meest gulle land ter wereld; in de 
zin van de frequentie waarin de bevolking geld 
en tijd doneert om anderen te helpen. Dat zie 
ik ook bij mijn collega’s. Ongeacht de hoogte 
van salaris geven mensen hier heel veel geld 
of spullen als donatie aan goede doelen zoals 
weeshuizen en kloosters.”

Gelddragers
Tim vertelt wat hem nog meer opvalt: “Waar ik 
van heb staan kijken is hoe geld en banken hier 
werken. Myanmar is een ‘cash’ land, al komen er 
steeds meer laagdrempelige manieren om een 
bankrekening of een digital wallet te hebben. 
Het is vooral moeilijk als je geen rekening 
hebt bij dezelfde bank. Hier kun je geen geld 
overmaken van bank A naar bank B. Die digitale 
infrastructuur is er gewoon (nog) niet. Je moet 
in zo’n geval echt cash geld opnemen bij bank 
A om vervolgens de straat over te steken naar 
bank B en het geld daar te storten op de rekening 
van een ander of jezelf. We hebben daarom bij 
Flymya mensen in dienst wiens werk het is om 
cash van A naar B te brengen door de hele stad”, 
legt Tim uit.

wegvanhier

Geslaagd avontuur
In principe blijven Tim en Nikki ongeveer drie 
jaar in Myanmar. Ze hebben wel de afspraak 
gemaakt dat als één van hen het echt niet meer 
naar de zin heeft, dat ze dan terug naar huis 
gaan. Tim: “We willen dat het zo lang mogelijk 
voelt als ‘werken op vakantie’. Tot nu toe lukt 
dit ons heel goed. Het land is prachtig en we 
genieten er erg van om hier te wonen, te werken 
en het land te ontdekken. We hebben het 
afgelopen jaar al veel gezien maar met al die 
mooie steden en regio’s die Myanmar te bieden 
heeft kunnen we nog wel een aantal jaren 
vullen. Na Myanmar zoeken we weer een nieuw 
avontuur. Misschien opnieuw in het buitenland 
of lekker terug in Nederland. We zien wel wat de 
toekomst brengt!”, sluit Tim lachend af.

Met uitzicht over de stad
Normaal gesproken hadden we Tim niet 
thuis aangetroffen. Dan was hij op zijn vrije 
avond vast even gezellig naar een kroegje of 
restaurantje gegaan. Maar ook in Myanmar 
heeft de pandemie het dagelijks leven drastisch 
beïnvloed. Tim: “Momenteel zijn er ‘slechts’ 
206 officieel bevestigde corona-gevallen en zes 
overledenen. Ondanks die lage aantallen zijn er 
veel maatregelen genomen. Zo zijn de grenzen 
gesloten en is internationaal en binnenlands 
reizen aan banden gelegd. Veel openbare 
plekken en bedrijfskantoren zijn gesloten.” 
Tim en Nikki wonen sinds januari 2019 aan de 
rand van een meer in de stad Yangon. Vanaf 
hun balkon op de 9e verdieping hebben ze vrij 
zicht over het meer, de stad en de Shwedagon 
Pagode. Tim: “We prijzen ons heel gelukkig 
dat we hier kunnen wonen en elke dag met dit 
uitzicht wakker worden.” 

De Shwedagon Pagode is de grootste tempel van 
Myanmar. Deze kegelvormige, 98 meter hoge, 
met 50.000 kilo bladgoud en vele duizenden 
kostbare edelstenen bedekte pagode bevindt 
zich op de heuvel Singuttara in een buitenwijk 
van Rangoon. Het is een van de belangrijkste 
boeddhistische bedevaartsoorden ter wereld.

We doen het gewoon!
Het plan om naar het buitenland te gaan, 
ontstond na een reis in 2012. Tim vertelt hoe dat 
ging: “Na onze studie zijn we vijf maanden gaan 
reizen in Zuid-Amerika; Brazilië, Argentinië, 
Bolivia, Peru, Ecuador en Colombia. Dat was 
een geweldige ervaring en we genoten van 
het ontdekken van nieuwe mensen, cultuur en 
natuur. Maar het was ook altijd heel vluchtig; 
we konden nergens lang blijven omdat we nog 
zoveel meer locaties wilden bezoeken. Toen 
is de wens ontstaan om langere tijd in het 
buitenland te wonen en er echt onderdeel van 
te worden. Dat het Myanmar zou worden hadden 
we toen niet kunnen bedenken…”

Myanmar is een land dat pas net open is voor 
toerisme. Dit maakt het tot een reisbestemming 
waar je het authentieke Azië nog kunt zien. 
Voorheen werd Myanmar Birma genoemd, maar 
sinds 1989 is dit officieel veranderd in Myanmar. 
Je vindt Myanmar tussen de buurlanden 
Thailand, Bangladesh, China, India en Laos.

Waar naar toe? Myanmar?
De beste kans om hun avontuur te realiseren zou 
zijn via het werk van Nikki. Zij werkte destijds 
in Nederland als Brand Manager voor NIVEA 
Skin Care producten. Intern gaf ze aan dat ze 
in aanmerking wilde komen voor een transfer 
naar het buitenland. Tim: “Vervolgens was het 
voor haar heel hard (net)werken en een beetje 
geluk hebben dat er iets vrijkwam. En daarna 
solliciteren. Als het zou lukken zou ik mijn baan 
in Nederland opzeggen en meegaan. We hadden 
een lijst gemaakt met landen die we interessant 
vonden. Uiteindelijk werd Nikki gevraagd of 
ze interesse had in Myanmar. Dit land was tot 
dan voor ons geen optie omdat er officieel geen 

“Een gigantisch mooi avontuur”, zo omschrijft Tim Duits (33) het idee dat ontstond tijdens een rondreis 
door Zuid-Amerika samen met zijn vriendin Nikki Seelen. “Zo’n trip is natuurlijk prachtig maar je bent 
overal maar heel kort. Als je er echt woont, dan ben je onderdeel van een land, heb je meer interactie 
met de locals en ervaar je het op een heel andere manier.” Ze maakten een wensenlijstje met landen. 
Myanmar stond daar niet op. Toch verhuisde het stel anderhalf jaar geleden voor hun grote avontuur naar 
het voormalige Birma.

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

NIVEA-vestiging was. Die is er inmiddels nu dus 
wel”, vertelt Tim lachend.
Toen de kogel door de kerk was, moest er snel 
geschakeld worden. Samen vlogen ze eind 
november 2018 voor vier dagen naar Yangon. 
Tim: “Het hoorde een soort van ‘discovery 
trip’ te zijn maar eigenlijk was alles al in 
kannen en kruiken. In die vier dagen werd het 
arbeidscontract getekend, zijn we rondgeleid 
door Yangon en hebben we zelfs al ons huidige 
appartement vastgelegd.” Eind januari 2019 
verhuisden Tim en Nikki samen met hun teckel 
Unox naar Myanmar. Nikki werkt als Marketing 
Manager voor NIVEA Myanmar. Tim vult aan: “Of 
zoals ik het noem; Myanmarketing Manager :).”

 
Yangon, ook bekend als Rangoon, was lange tijd 
de hoofdstad van Myanmar, maar heeft die status 
in 2005 overgedragen aan Naypyidaw. Officieel 
in ieder geval. Velen, waaronder de Europese 
Unie en de Verenigde Naties, zien Yangon nog 
altijd als de officiële hoofdstad. Met meer dan 
4 miljoen inwoners is het nog altijd veruit de 
grootste stad van het land. Ook qua economie 
is de stad het grootst, maar doordat de regering 
de aandacht vooral op Naypyidaw richt wordt 
dit verschil steeds kleiner.

Thuisblijven is geen optie
Tim ging aan de slag als Director of Finance voor 
het bedrijf Flymya. Dit is een Birmese startup 
die reisproducten verkoopt zoals vliegtickets, 
bustickets, hotelkamers, autoverhuur en 
tourpakketten voor Myanmar. Dit doen ze 

 Tim Duits 
 in Yangon, Myanmar       
‘Werken op vakantie’

Reisvelden en Kalksteen bergen rond Hpa An.

Uitzicht over Yangon.

Unox.

Voor een Pagode in Bagan.

Nikki & Tim.

Op de foto met Birmese bezoekers 
van de Mingun Bell in Sagain.
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koeienstal wordt getransformeerd tot ‘uitgifte-
centrum’. Al blijft de authenticiteit bewaard: De 
oude voederbakken en het bijna antieke boeren-
gereedschap sieren de ruimte.

 Ron ontvangt belangstellenden uit 
 Roermond en Maasbracht die 
 voornemens zijn daar eenzelfde heren-
boerderij op te zetten. Ron: “Collega herenboe-
ren informeren en helpen we natuurlijk graag. In 
Nederland gaan dit jaar 13 nieuwe Herenboeren 
van start. Herenboerderij Land van Weert is het 
derde landelijke, en éérste Limburgse initiatief.”

 Er arriveren twintig ledenvrijwilligers
 die in actie komen tegen de beruchte 
 coloradokever die het aardappelveld 
dreigt aan te vreten. Ron: “Normaal gesproken 
worden deze gewassen bespoten. Hier gaat dat 
echter anders. De kevers worden handmatig uit 
de planten geplukt.”

 Samen met de boer en het uitgifte-
 team is Ron bezig met het inregelen 
 van een app waarop leden gemakkelijk 
informatie over de aankomende oogst en uitgifte-
punten kunnen vinden. Ook belt hij met medebe-
stuurslid Carla Verweerden, die de activiteiten-
commissie leidt en leuke activiteiten opzet voor 
de leden zoals kookworkshops. Ron: “Om het hele 
jaar door van de Hollandse producten van het sei-
zoen te kunnen genieten, zal men, net als vroe-
ger, technieken zoals wecken en fermenteren 
nieuw leven inblazen. Ook is er al verschillende 
keren een Amerikaanse picknick georganiseerd. 
Jong en oud aan lange tafels, midden op het boe-
renerf, en alle gezinnen hebben zelfgemaakte 
gerechten bij zich. Geweldig!” En natuurlijk gaat 
het over de officiële opening, die eigenlijk half 
mei gepland was, met het eerste oogstpakket als 
hoogtepunt. Die is voor nu gereduceerd tot een 
corona-proof versie. Ron: “Mensen gingen die 

dag desondanks trots en blij naar huis met in hun 
boodschappentas verse voorjaarsgroenten zoals 
spinazie, radijs, paksoi en raapstelen. De opening 
is verplaatst naar het voorjaar van 2021 en gaat 
een spektakel worden!”

 Samen met de secretaris, Tiny van
 den Wittenboer, bereidt Ron zich voor 
 op de bestuursvergadering van van-
avond. De bestuursleden leiden, ieder met hun 
eigen expertise, verschillende werkgroepen. 
Vanavond bespreken ze thema’s als exploitatie, 
financiën, communicatie en inrichting van de 
boerderij en haar erf. Een agendapunt is o.a. de 
oude varkensstal, die de komende tijd zal worden 
getransformeerd tot duurzame passieve kas. 

 Ron bevindt zich op de boerderij Alt 
 Weert die wordt gerund door een 
 samenwerking van 166 huishoudens 
uit de regio die aangesloten zijn bij dit initiatief. 
Gezamenlijk voorzien zij in hun eigen gezonde 
en duurzaam geteelde voedsel. Ron: “Iedereen 
is eigenaar van de boerderij. Van daaruit zie je 
mensen met verschillende achtergronden, met 
een grote verscheidenheid aan kennis, een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en een boel en-
thousiasme samenkomen om de boerderij tot een 
succes te maken. Dat gevoel van community is 
prachtig!”

Het uitzicht over de twaalf hectare grond rondom 
de boerderij is prachtig. Op het uitgestrekte veld 
zien we Boer Daan, de boer die op de boerderij 
woont, en Jan Poodt, een van de bestuursleden 
en oud- agrariër, die de boer ondersteunt in zijn 
werkzaamheden. Ron: “Half maart zag het er hier 
nog een stuk kaler uit. Het teelt- en boomplan 
is, na het inventariseren van de wensen van de 
leden, zorgvuldig ontworpen door plantteeltwe-
tenschapper Sjef van Dongen. We zijn vervolgens 
met maar liefst zestig enthousiaste leden aan 
de slag gegaan om de ruim 3000 fruitbomen en 
struiken te planten. Met voldoende afstand van 
elkaar, dat wel.” 

 Aan de slag op de boerderij. Naast zijn
 voorzitterschap houdt Ron zich onder 
 andere bezig met het in goede banen 
leiden van de distributie, onderhoudt hij con-
tacten met Herenboeren Nederland en is hij de 
sparringpartner van de gemeente Weert, die het 
initiatief een warm hart toedraagt. Maar nu de 
handen uit de mouwen. Als lid ben je altijd wel-
kom om mee te komen helpen op de boerderij 
op het land, maar ook bij allerhande technische 
werkzaamheden. De honderdjarige boerderij 
Alt Weert zal in haar traditionele staat worden 
teruggebracht. Zo wordt het een fijne werk- en 
ontmoetingsplaats voor leden. De sanitaire voor-
zieningen zijn onlangs opgeknapt en de oude 

Door Maartje Derckx
Hij had de droom om met én voor elkaar, duurzaam regie te voeren over 
wat je eet en hoe dat eten geproduceerd wordt. Want er is weinig mooier 
dan boodschappen doen op je eigen boerderij! Ron Geurts is voorzitter van 
de Coöperatie Herenboerderij Land van Weert. Een landelijk concept, dat 
nu ook in Weert letterlijk zijn vruchten begint af te werpen. 

 Een Dag Met Een Dag Met Ron Geurts Ron Geurts
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MVO-MILIEU
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
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Hoogstraat 9, 6001 ET Weert  
www.mementoaanjou.nl

Ondernemers, profiteer van de huidige lage inkoopprijzen 
van energie. Laat Enro energy vrijblijvend een voorstel uitbrengen 
en ontvang een dinerbon van een lokale horecaondernemer.

Dinerbon cadeau bij:

Gouverneurlaan 5 - Weert
0495-634090 •  info@enro-energy.nl  •  www.enro-energy.nl

Na de opleiding Helpende, ben ik 
de kappersopleiding gaan volgen. 
In 2018 kwam ik op het punt dat ik 
mezelf verder wilde ontwikkelen 
en toen ben ik van het kappersvak 
teruggegaan naar de zorg. Dat was 
de beste keuze! 

Verkorte opleiding
Mijn eerste dag in de zorg begon in 
zorgcentrum Witven in Someren en 
dat voelde zo goed! Na een korte 
periode heeft mijn teamleidster 
mij de BBL opleiding Verzorgende 
IG aangeboden. Vanwege mijn 
leergierigheid en gedrevenheid kon 
ik niet anders dan instemmen. In 
het najaar van 2018 ben ik hiermee 
gestart. Omdat de opleiding mij 
goed vergaat, mag ik deze verkort 
volgen. Als alles goed verloopt, heb 
ik binnenkort mijn diploma op zak.   

Mijn doel is terminale zorg
Ik ben de komende jaren nog 
niet uitgeleerd. Zo wil ik nog de 
opleiding Verpleegkunde volgen. 

Mijn uiteindelijke doel is om voor 
terminale cliënten te zorgen. Dit lijkt 
mij ontzettend mooi en dankbaar 
werk. Juist in deze fase van het 
leven kun je veel betekenen voor 
de cliënt en familie. Ook staat 
nachtdiensten draaien hoog op 
mijn lijstje. De zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid tijdens deze 
diensten spreken mij erg aan. 

Je ontvangt pure oprechtheid
In mijn werk heb ik mijzelf beter 
leren kennen, zo ben ik erg 
perfectionistisch. Een pluspunt kan 
ook een valkuil zijn. Dankzij mijn 
collega’s heb ik veel meer los kunnen 
laten. Door voor anderen te zorgen, 
krijg je veel terug, niet in spullen of 
geld, maar pure oprechtheid. Ik zou 
dan ook iedereen aanraden om een 
keer mee te lopen in de zorg, zodat 
je het zelf kunt ervaren.   

Nick Schlangen,  
leerling Verzorgende IG

IK ZORG: Nick Schlangen

De zelfstandigheid en verantwoordelijk-
heid spreken mij erg aan.
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printen deze. Deze geprinte prothese gebruiken 
we als uitgangspunt voor de beet. Dat scheelt 
twee stappen! De printer werkt ’s avonds en in 
het weekend en is zo ook een welkome aanvulling 
voor ons team. Zo zijn we ook met de toekomst 
bezig. Scannen en printen gebeurt steeds meer 
in de tandtechniek en is een mooie aanvulling op 
het vak.” 

Mond tot mond reclame
Joep gaat verder: “Mensen zijn vaak bang door 
eerdere ervaringen en zijn vaak angstig in de 
wachtkamer. Ons doel is iedereen te laten ont-
spannen. Wij hebben geduld, luisteren en leggen 
alles uit voordat we iets doen én we doen geen 
pijn! De meeste patiënten met een kunstgebit of 
met vragen die bij ons komen hebben het weer 
van de buurvrouw of van een familielid. Dat is 
waar we het voor doen: tevreden patiënten die 
hun ervaringen doorvertellen.”

Bij Joep en Orson krijgt iedereen 
gratis advies
Heeft u een kunstgebit, wilt u een kunstgebit of 
heeft u andere vragen? Heeft u vragen over de 
kosten? U krijgt een offerte die u thuis door kunt 
nemen. Iedereen kan bij ons terecht. 
U zit nergens aan vast als u met een advies de 
deur uitloopt. Ook als mantelzorger met vragen 
bent u welkom, wat zijn de opties voor uw ouder?  
We willen gewoon helpen zodat iedereen de 
juiste keuze kan maken.

Ook bij Cindy kun je terecht voor 
een gratis tandvlees controle. 
Heeft u last van bloedend tandvlees, gevoelige 
tanden of een slechte adem? Maak een afspraak 
voor gratis tandvlees controle en u krijgt een 
vrijblijvend advies. 

Gratis? Dan zal het wel niks zijn! 
Zeker wel, wij willen gewoon dat goed advies 
voor iedereen mogelijk is!

De patiënt is bij ons op zijn gemak!  

Joep van Engelen wil mensen helpen. Maar hij 
kwam letterlijk handen tekort. Want door de 
groeiende vraag van patiënten voor een kunstgebit 
van kwaliteit kreeg van Engelen het steeds druk-
ker. Fijn dat er zoveel mond tot mondreclame is! 
Hij merkt dat mensen meer voor kwaliteit, kunde 
en een ontspannen sfeer gaan en dat biedt hij.

Mooi team hè?!  
Vanaf begin dit jaar is Tandprotheticus Orson 
Altenstad hier werkzaam. Hij biedt de extra 
handen aan de stoel die nodig zijn om onze 
patiënten te helpen zonder lange wachtlijst. Orson 
is een studiegenoot van Joep, ze hebben elkaar 
leren kennen op de opleiding Tandprothetiek. 
En vier jaar lang bij elkaar in de klas schept een 
band. Na al die jaren zijn ze elkaar nooit uit het 
oog verloren en hielden ze contact. Joep: “Orson 
heeft dezelfde hoge standaard als ik. Daarbij 
is hij rustig en vriendelijk. Toen ik merkte dat 
patiënten graag bij ons geholpen wilden worden 
maar ik qua tijd niet alles meer alleen kon, ben 
ik met hem gaan praten.”

Bang voor de tandarts?
Dan ben je blij met de tandprotheticus! 
Een tandprotheticus is specialist op het gebied 
van het kunstgebit, alle kunstgebitten. Ook op 
implantaten, frames en plaatjes. Joep en Orson 
doen niets anders dan kunstgebitten aanmeten, 
zelf het techniekwerk maken of controleren en 
voor iedereen een passende oplossing vinden. 
Joep: “Het grootste verschil tussen mij en een 
tandarts voor een kunstgebit is dat ik alleen 
maar kunstgebitten aanmeet. En daardoor zo-
veel verschillende situaties zie en zoveel dezelf-

Mondhygiëniste
Sinds april werkt Joep ook samen met 
mondhygiëniste Cindy van den Kerkhof, van 
Mondzorg Praktijk Weert. Zij heeft al 10 jaar een 
zelfstandige mondhygiënistenpraktijk en is nu 
hier op de Kerkstraat gevestigd. Samen met haar 

de problemen herken, zodat we ook altijd wel 
een oplossing vinden. Daarnaast maken wij het 
techniekwerk in huis, ik kan letterlijk direct iets 
aanpassen zonder dat het terug moet naar een 
laboratorium waar iemand werkt die de patiënt 
en het gezicht niet kent.” 

Het valt meteen op; wat een ontspannen sfeer! Patiënten lachen, ze worden begroet door een vriendelijke 
assistente en collega’s maken onderling een grapje. Hier in de Kerkstraat wil je wel geholpen worden!

is er nu een completer team voor alle patiënten. 
Een team wat elkaar aanvult. Heeft een patiënt 
nog eigen tanden die zorg nodig hebben? Of 
heeft iemand een klikgebit en een steg? Dan kan 
Cindy ze helpen om de implantaten te verzorgen. 
Belangrijker nog is dat Cindy gewoon haar eigen 
agenda en haar eigen patiënten heeft (zij is een 
onafhankelijke mondhygiëniste), iedereen kan 
naar haar toe zonder verwijzing van een tandarts. 

Cindy is als mondhygiëniste gespecialiseerd in 
het onderhoud en verzorgen van het gebit en 
implantaten. Zij doet de gebitsreiniging en im-
plantaatreiniging, maar behandelt ook tandvlees-
problemen (parodontitis). Cindy: “Ik krijg vaak 
mensen in mijn stoel die met een paar kleine in-
structies of minimale behandeling een wereld van 
verschil ervaren. We bespreken ook wat iemand 
zelf al aan mondverzorging doet en of we hier nog 
aanpassingen in kunnen doen. Veel mensen komen 
naar mij als ze last hebben van gevoelige tanden als 
ze ijs of snoep eten, gevoelig tandvlees hebben of 
als ze een vieze geur of smaak in de mond ervaren. 
Mensen weten vaak niet waar ze met deze proble-
men naar toe moeten. Bij mij kunnen ze terecht. 
Problemen zijn er om opgelost te worden!”

Bij Cindy kunnen ook kinderen met gebitsproble-
men terecht. Maar ook voor preventieve zorg met 
poetsinstructies en voedingsadvies. Liever voorko-
men dan genezen. Behalve dat ze in haar vak ge-
specialiseerd is, is ze zelf moeder van twee kindjes. 
Doordat ze van nature rustig is, stelt ze zowel vol-
wassenen als kinderen gerust. Cindy neemt de tijd, 
bespreekt samen de klachten en mogelijkheden van 
de behandeling en vraagt vooraf wat je wel of niet 
prettig vindt. Cindy: “Heb je nare ervaringen of 
vind je iets niet prettig in je mond? Geef het gerust 
aan en we zoeken samen naar een andere manier of 
oplossing. Een behandeling moet prettig zijn en je 
moet met een fijn en fris gevoel de deur uit gaan.” 
Voor Joep betekent het dat er met Cindy extra ken-
nis in huis is. Joep: “Ze geeft goede adviezen, we 
overleggen samen en ze past bovenal heel goed in 
ons team.”

Patiënten met implantaten of nog gedeeltelijk ei-
gen tanden kunnen zo op één locatie op de Kerk-
straat terecht voor alle zorg. Er is altijd tijd voor 
een gesprek. Professionaliteit en gezelligheid gaan 
goed samen! 

De toekomst; 3D printen!
Joep laat zien waar alle kunstgebitten worden 
gemaakt, welke apparatuur wordt gebruikt. Sinds 
kort hebben we ook een 3D printer. Joep: “3D 
printen voor een kunstgebit is een uitkomst. We 
printen de eerste twee stappen van het aanme-
ten. Dat zijn de op maat gemaakte lepels, dus 
voor iedereen een unieke lepel, en de platen voor 
de beethoogte. Maar we bieden ook uitkomst 
voor mensen die niet kunnen of durven te hap-
pen, we kopiëren letterlijk hun oude prothese en 

Joep van Engelen & Orson Altenstad
0495-592622  •

 info@eengoedgebit.nl 

Cindy van den Kerkhof
0495-586419 •

 info@mondzorgpraktijkweert.nl

Cindy van den Kerkhof  - Orson Altenstad  - Joep van Engelen
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SIKKENS VOOR  
EEN PROFESSIONEEL  
RESULTAAT

Actieperiode: 15 juni t/m 15 september 2020

NU 25% KORTING
Op Sikkens lakken
bij uw verfspeciaalzaak

Kerkstraat 16 Nederweert   •   0495 62 63 09   •   www.huboduijts.nl   •   info@huboduijts.nl
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ROLLUIKEN  •  HORREN
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Zonne-Energie specialist

VDS Solar Systems en VDS BTW Service verzorgen 
samen het complete traject zonne-energie voor 
particulieren.

VDS Solar Systems B.V.

Installeert en levert zonne-energie projecten aan 
particulieren, MKB, grote bedrijven en de agrarische 
sector.

VDS BTW Service

Verzorgt het complete traject van BTW-teruggave 
voor particuliere zonnepaneelhouders.

Deze combinatie maakt dat wij particulieren 
volledig kunnen ontzorgen op het gebied van 
zonne-energie.

| Schepenlaan 8, 6002EE Weert | +31 85 047 0710 |  info@vdssolarsystems.com | www.vdssolarsystems.com |

Een passend en
waardig afscheid
dat ieder mens 
verdient

Groenewoudlaan 4, 6004 VE Weert
Tel: 0495  - 54 38 15 | Fax: 0495 - 54 61 84
E-mail: info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Thuizen
Het woord ‘thuis’ heeft veel verschillende betekenissen voor veel verschillende mensen. 
Het is de plek waar je opgroeide, de plek waar je ‘s avonds thuiskomt, de plek waar je 

familie is, de plek waar je je het meest vertrouwd voelt of die je het meeste vreest. 
Thuis is voor iedereen anders. Of je nou alleen woont, met studiegenoten of met fami-
lie, niemand in dat huis zal dezelfde definitie hebben van thuis. Laat staan als we een 

stad of zelfs een heel land als thuis beschouwen.
Ik heb vaak nagedacht over wat thuis eigenlijk inhoudt. Toen mijn ouders scheidden, 

toen ik verhuisde en toen ik afgelopen zomer in Den Haag op kamers ging. Een aantal 
jaren geleden was er een duidelijke plek die ik als thuis bestempelde. Nu zijn er steeds 

meer plekken die als dusdanig aanvoelen. De rijkdom, maar ook de verwarring die dit 
oplevert werd duidelijk naar voren gebracht toen onze premier opeens de woorden 

“Bleib zu Hause, restez à la maison - blijf thuis”, uitsprak.
Op het eerste gezicht een duidelijke boodschap, de meeste mensen kenden hun plek. 

Voor mij en vele anderen betekende thuisblijven echter tegelijkertijd ook niet naar huis 
kunnen. Ik mag drie plekken mijn thuis noemen, maar het betekent ook dat ik altijd 
twee ‘thuizen’ mis. Het feit dat deze meervoudsvorm volgens het woordenboek niet 

bestaat, is een perfect voorbeeld van hoe paradoxaal dit eigenlijk is. 
Thuis in Weert blijven betekende dat ik niet meer naar mijn kamer in Den Haag 

kon gaan waar mijn medestudenten waren, waar ik wekelijks mijn bood-
schappen deed, waar ik dagelijks vanuit mijn raam mensen naar de 

trein zag haasten. Naar mijn huis in Den Haag gaan, betekende 
dat ik niet meer bij mijn familie kon zijn, niet meer wakker 

kon worden met het stommelen van mijn broertjes en ouders, 
niet meer ‘s avonds zomaar eten voor me op tafel geschoteld 

kreeg en niet meer lekker in de tuin kon zitten.
Tegelijkertijd is ons beeld van thuis sinds die uitspraak 

van Mark Rutte veranderd. Natuurlijk niet voor iedereen, 
het is voor de een meer dan voor de ander, maar het is 
niet raar om anders naar je eigen thuis te gaan kijken 
naarmate je er meer tijd doorbrengt. Ik besloot mijn 

leeftijdgenoten, waarvan sommigen op kamers wonen 
en anderen bij hun ouders, te vragen of, en hoe, hun 

beeld van thuis is veranderd door de coronacrisis.
De antwoorden op deze vragen verschilden enorm. 

Sommigen halen het thuisgevoel uit de mensen waar-
mee zij het merendeel van hun tijd doorbrengen. Een 
studiegenoot schreef dan ook dat “thuis is waar mijn 

familie is en zij zijn niet veranderd”, haar begrip van 
thuis was dus hetzelfde gebleven, ondanks de crisis. 
Anderen halen dit thuisgevoel uit een bepaalde plek, 

en dan met name een plek om van weg te gaan en 
naar terug te komen. Een plek om uit te rusten en 
waar alles vertrouwd is. Het warme van thuis zit 

hem dan in het thuiskomen, iets wat nu minder mak-
kelijk gaat. We moeten nu studeren of werken op 

die ene plek die daar niet voor bedoeld was, soms 
maar twee meter van de plek die we als tijdelijke 
sportschool omgedoopt hebben en drie meter van 

ons bed vandaan. 
Al met al is het een bijzondere gewaarwording. Hoe 

langer we thuisblijven, hoe vervreemder we raken 
van het vertrouwde thuisgevoel. De boodschap – 

blijf thuis – heeft iets simpels en strengs tegelijk. Ik 
ben vooral dankbaar dat ik de luxe had en heb om 

mijn tijd op verschillende plekken, met verschillende 
mensen toch thuis door te brengen. Ik hoop dat jouw 
thuis een fijn thuis is, dat je je op dit moment thuis 

voelt en het op die plek nog even uit kunt houden. Als 
we dat met zijn allen voor elkaar krijgen, kunnen we 

binnenkort hopelijk weer écht naar buiten en 
daarmee ook weer écht thuiskomen.

Famke Langedijk (18) komt uit Weert en studeert 
Liberal Arts and Sciences aan de Leiden University College The Hague. 
Ze houdt zich graag bezig met de vragen van het dagelijkse leven.

column
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“In deze crisistijd heeft de voedselbank meer hulp 
nodig dan ooit. Steeds meer mensen moeten nood-
gedwongen een beroep doen op ons, terwijl het 
steeds lastiger wordt om (voedzame) levensmidde-
len te vergaren. Wij zijn heel erg blij met de actie 
van afvalspecialist Van Kaathoven, dat zij op deze 
manier onze voedselbank juist in deze moeilijke 
tijd een extra handje helpen.”

Sluit als ondernemerscollectief aan, of ga individu-
eel met hen het gesprek aan over afvalbeheer, -be-
heer en –verwerking en binnen enkele weken bent 
ook u ‘weg van afval’!

verkooplimburg@vankaathovengroep.nl 
www.vankaathovengroep.nl

Van Kaathoven nieuwe afvalinzamelaar WeertVan Kaathoven nieuwe afvalinzamelaar Weert

Afvalbeheer, 
-inzameling en -verwerking
Van Kaathoven is vooral actief in Zuidoost-Ne-
derland, met het hoofdkantoor in Eindhoven en 
vestigingen in Uden, Sint-Oedenrode en Sittard. 
“Onder het motto ‘weg van afval!’ richt Van Kaat-
hoven zich samen met zusterbedrijven Rondo en 
Valor volledig op afvalbeheer, afvalinzameling en 
afvalverwerking. Samen bieden we gemeenten en 
bedrijven een breed pakket aan afvaldiensten: 
met passie voor ons vak en een sterke focus op de 
klanten”, aldus Van den Bekerom.

en zeker ook de verkeersveiligheid te bewaken.”
Duurzaamheid gaat ook hand in hand met innova-
tie. Samen met schoonmaakbedrijf CSU heeft af-
valspecialist Van Kaathoven de circulaire innovatie 
‘Darin’ ontwikkeld voor kantoren en kantines om af-
val dat op de werkvloer ontstaat goed te scheiden, 
waarna de schoonmaker het op een goede manier 
kan verwerken bij het legen van de bakken. Dat is 
één van de manieren waarmee ze zorgen voor een 
betere scheiding van het afval. Hierin is ook een rol 
weggelegd voor mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt en studenten. Veel verschillende groe-
pen zijn erbij betrokken en Van Kaathoven acteert 
hierbij als regisseur.

Maatschappelijk ondernemen
Niet alleen persoonlijk, duurzaamheid en inventi-
viteit zijn belangrijke pijlers voor Van Kaathoven, 
ook maatschappelijke betrokkenheid hoort daarbij. 
“Wij zijn gecertificeerd bij de Prestatieladder voor 
Sociaal Ondernemen. Opdrachtgevers, met name 
gemeenten, vragen er ook actief om. Het werk dat 
wij doen, bijvoorbeeld op de milieustraat, leent 
zich uitstekend voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt”, aldus Van den Bekerom.

Betrokken en persoonlijk
Bij een opdrachtgever als de gemeente Weert, 
komt meer kijken dan alleen afvalinzameling. “De 
afgelopen maanden hebben we er samen met de 
gemeente alles aan gedaan om de overgang vanaf 
1 juli zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er is 
ons alles aan gelegen om het huishoudelijk afval op 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijke pijler bij Van 
Kaathoven. Ruijters verklaart: “In samenwerking 
met gemeente Weert werken we zo ‘groen’ 
mogelijk en kijken naar ontwikkelingen om nog 
duurzamer te worden. We hebben ongeveer honderd 
vrachtwagens rondrijden. Ook daarin blijven we 
investeren. Bij u als Weertenaar wordt vanaf 
1 juli 2020 het afval opgehaald met gloednieuwe en 
zuinigere EURO VI-wagens met minder CO2-uitstoot. 
Daarnaast is, in voorbereiding op de ophaalrondes, 
de meest efficiënte route bepaald, om de uitstoot 

Al sinds 1960 is Van Kaathoven ‘weg van afval’. Vanaf juli 2020 verzorgt het familiebedrijf de huis-aan-
huisinzameling voor de gemeente Weert. Aan het woord zijn medewerkers Bas Ruijters (Sales Manager) en 
Pascal van den Bekerom (Operations Manager). Zij vertellen vol enthousiasme over de organisatie, de duur-
zame, rood-zwarte voertuigen in de gemeente Weert en de start op 1 juli.

een zorgvuldige manier op te halen en te laten ver-
werken, zodat de inwoners er zo min mogelijk van 
merken”, vertelt Ruijters. Daarbij besteedt Van 
Kaathoven extra aandacht aan de eerste weken, 
om het vervolg van de huisvuilinzameling zo veilig, 
efficiënt en duurzaam mogelijk in te richten. 

Van Kaathoven heeft de professionaliteit, ervaring 
én kennis en kunde aan boord om de inzameling 
bij grote gemeentes succesvol aan te pakken. 
Momenteel rijden ze al huisvuilroutes bij diverse 
gemeentes in Zuidoost-Ne derland. De afvalspeci-
alist is dan ook erg blij met de opdracht voor de 
gemeente Weert, die precies in dit plaatje past. 
Van den Bekerom: “We houden graag korte lijnen. 
Van Kaathoven is vernieuwend, persoonlijk en on-
verschrokken. Daar staan we voor en dat is wat ons 
onderscheidt van andere dienstverleners.”

Een klanttevredenheidsscore 
van 8,2
In een recent gehouden klanttevredenheidsonder-
zoek behaalde het bedrijf een tevredenheidsscore 
van maar liefst een 8,2. Inwoners van Weert en 
de kerkdorpen Laar, Altweerterheide, Tungelroy, 
Stramproy en Swartbroek hoeven zich dus geen zor-
gen te maken. Van Kaathoven vraagt alvast begrip 
als de container niet exact op hetzelfde tijdstip 
geledigd wordt. Zet daarom voor de zekerheid de 
container op de ledigingsdag vóór 07:30 uur klaar.  

De beladers en chauffeurs van Van Kaathoven zijn 
getraind in een juiste manier van afvalinzameling. 
De duobakken met een gemeentesticker worden 
wekelijks geledigd. Na lediging wordt de container 
netjes teruggeplaatst. Heeft u vragen, stel ze ge-
rust aan de belader bij u in de straat. Of neem te-
lefonisch contact op met de Huisvuildesk. Met één 
belletje wordt een probleem eenvoudig opgelost en 
een vraag vriendelijk beantwoord. 

Op www.weert.nl (zoekterm: huisvuil) vindt u 
meer informatie over de duobak, de ophaaldagen 
en meer over afval.

Van Kaathoven: ook voor alle 
bedrijven in Weert!
Naast huishoudelijk afval, is Van Kaathoven ook ge-
specialiseerd in de afvalinzameling voor bedrij-
ven. Van papier tot restafval en van gft tot kunst-
stof. Ruijters: “Onze afvalspecialisten nemen 
alle afvalstromen van uw organisatie nauwkeurig 
onder de loep, om hier het maximum aan nieu-
we, waardevolle grondstoffen uit te herwinnen.”

Binnenkort ontvangen alle bedrijven in Weert een 
kaartje met een kennismakingsactie: voor iedere 
onderneming, groot of klein, die zich in deze pe-
riode aansluit bij Van Kaathoven voor de inzame-
ling van bedrijfsafval, doneert de afvalspecialist 
een bijdrage aan Stichting Voedselbank Weert. En 
dat is hard nodig laat Frank Sweegers, secretaris 
van de Voedselbank in Weert, weten.

Bas Ruijters en
Pascal van den Bekerom

Duurzame, rood-zwarte voertuigen vanaf juli door uw straatDuurzame, rood-zwarte voertuigen vanaf juli door uw straat

       "Samen met mijn 
collega-beladers en -chauffeurs 
gaan we per 1 juli in de 
    gemeente Weert aan de slag!"

MVO-MILIEU
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
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Samen het verschil maken
Punt Welzijn is een welzijnsorganisatie ge-
richt op kinderen, jongeren, ouders, senio-
ren, 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 ha-
len door samen te werken. Doel is het creëren 
van een prettige samenleving voor nu en later.

Brede ondersteuning 
verenigingen
Bij Punt Welzijn hebben veel medewerkers 
te maken met verenigingen, bijvoorbeeld in 
ontmoetingscentra of bij het opzetten van 
samenwerking in een wijk. Verenigingen 
kunnen ook vragen hebben zoals: 'hoe vinden 
we nieuwe bestuursleden, hoe maken we een 
vrijwilligersbeleid of hoe zetten we een goed 
trainingsschema in elkaar?' Over ondersteuning bij 
dit soort vragen gaat dit artikel.  Met ‘verenigingen’ 
worden overigens alle vrijwilligersorganisaties, 
clubs en stichtingen bedoeld die (bijna) helemaal 
gerund worden door vrijwilligers. 

Korte vragen maar ook 
procesbegeleiding
Mariska Sanders vertelt graag over haar werk bij 
Punt Welzijn. “Verenigingsondersteuning bij ons is 
heel breed. Zo zijn er medewerkers gekoppeld aan 
een sportvereniging (combinatiefunctionarissen). 
Zij ondersteunen het bestuur bij hulpvragen, 
geven trainingen en denken mee met de club. 
Daarnaast zijn andere medewerkers er voor álle 
soorten verenigingen.” Zo denkt Punt Welzijn bij 
vragen over verzekeringen of communicatie  mee 
en adviseren ze ook. Maar zoekt een vereniging 
bijvoorbeeld helpende handjes voor een jubileum 
dan wordt verwezen naar de digitale sociale 
marktplaats én nemen ze contact op met bedrijven 
waarvan ze weten dat deze hun medewerkers wel 
eens een dagje vrijwilligerswerk laten doen. Mariska 
vult aan: “En er kan natuurlijk een uitdaging liggen 
waar een bestuur helemaal niet meer uitkomt. 

Dan zullen we een proces intensiever begeleiden.” 
Ook organiseert Punt Welzijn workshops voor 
vrijwilligers en bestuurders, zoals over het 
maken van een aantrekkelijk persbericht of over 
toekomstbestendig besturen.

Vrijwilligersbeleid onder de loep
Of Punt Welzijn wil meedenken over het 
vrijwilligersbeleid is een veelvoorkomende vraag 
en hiermee kwam ook Kindervakantiewerk (KVW) 
Stramproy bij Punt Welzijn terecht. Roel van Dael, 
voorzitter van KVW Stramproy, licht toe: “Wij 
hebben het welzijn van vrijwilligers en kinderen 
hoog in het vaandel staan. Om ervoor te zorgen 
dat iedereen zich, ook in de toekomst, welkom en 
prettig voelt binnen onze stichting wilden wij een 
gedegen vrijwilligersbeleid opstellen.”  

Maatwerk
Omdat elke stichting een eigen structuur heeft, 
is maatwerk van belang. Roel vertelt: “Punt 
Welzijn heeft ons begeleid bij het vaststellen 
van relevante onderwerpen en de wijze waarop 
wij zo’n beleid binnen onze stichting kunnen 
implementeren. De begeleiding is maatwerk 
geworden doordat de medewerkers  zich steeds 
grondig hadden voorbereid en de moeite namen 
om onze stichting te leren kennen.” Inmiddels 
ligt er een vrijwilligersbeleid en Roel beveelt 
verenigingen van harte aan om eens met Punt 
Welzijn van gedachten te wisselen over het 
werken met, en het welzijn van hun vrijwilligers.

uitgelicht

Verenigingsondersteuning,Verenigingsondersteuning,
           buiten én in coronatijd            buiten én in coronatijd 

En toen … corona
Op 12 maart moesten alle verenigingen per direct 
hun deuren sluiten vanwege de coronacrisis. 
Competities werden abrupt afgebroken of konden 
niet meer gestart worden en evenementen en 
activiteiten stonden stil. Punt Welzijn is na 
de eerste hectische weken verenigingen gaan 
benaderen. Carlijn Rekmans vertelt hierover: 
“We zochten via de telefoon of mail contact en 
je hoorde veel dat verenigingen bang zijn dat 
sponsoren het hoofd niet boven water kunnen 
houden in deze tijd. Maar ook kregen we vragen 
over hoe je als vereniging straks weer veilig opstart 
met mensen die extra kwetsbaar zijn. We hebben 
verenigingen geattendeerd op allerlei landelijke 
en gemeentelijke regelingen, meegedacht over 
mogelijkheden en gewezen op het noodfonds waar 
verenigingen recht op hebben.” 

Belang goede samenwerking
Een van de verenigingen die zijn ondersteund 
is Atletiek en Wandelsportvereniging Weert. 
Voorzitter Harry Peters vertelt dat, mede door 
de coronacrisis, het belang van een goede 
samenwerking met Punt Welzijn is benadrukt. 
Hij geeft aan dat combinatiefunctionaris Carlijn 
samen met een collega trainster een online 
trainingsschema heeft opgezet, waardoor atleten 
toch actief konden sporten.

Complimenten voor 
verenigingen
Vanaf 28 april mochten sportverenigingen weer 
open voor jeugd tot en met 18 jaar. Punt Welzijn 
heeft toen - uiteraard op gepaste afstand - 
bezoekjes gebracht om te kijken hoe de opstart 
verliep. Carlijn: ”Bij AV Weert is dit geleidelijk 
gegaan. Eerst kreeg elke groep 1 trainingsmoment. 
Na twee weken zijn de jeugdgroepen naar 
2 trainingen in de week gegaan. Complimenten 
trouwens hoe verenigingen dit allemaal oppakken 
en hoe goed iedereen rekening houdt met de 
1,5 meter!”

Benieuwd hoe Punt Welzijn 
jouw vereniging kan ondersteunen? 

Bel 0495-697900 of zie www.puntwelzijn.nl

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

Harry Peters  met Carlijn Rekmans 

Roel van Dael met Mariska Sanders
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seniorenweetjes

Coronahelden en –hufters

mensendingen

Er zijn heel wat acties op touw gezet om ‘onze helden in de zorg’ een 
hart onder de riem te steken. En terecht, hun inzet en betrokkenheid kent 
geen grenzen, het zijn de frontsoldaten in deze oorlog tegen corona. We 
hebben geapplaudisseerd, gezongen, hartjes voor het raam gezet en ‘wit 
voor de zorg’ gedragen. We hebben ze gebak en bloemen aangeboden. 
Hartstikke goed natuurlijk, maar het zijn wel dezelfde mensen die 
enkele maanden geleden op het Malieveld demonstreerden omdat ze 
onderbetaald worden. Laten we daar ook even bij stilstaan. Hoe gaan 
we na deze coronacrisis met deze ‘helden’ om? Waar gaat straks ons 
belastinggeld naar toe? Blijft het bij een gebakje en een bloemetje of 
gaat de overheid het nationale huishoudboekje anders inrichten?

Iedere medaille heeft namelijk zijn keerzijde, en dan doel ik op 
giga-coronahufters. Multinationals bijvoorbeeld die op grote schaal 
belasting ontduiken of op zijn minst ontwijken en nu aankloppen voor 
overheidssteun. 
Een voorbeeld: Booking ontving de afgelopen jaren bijna 2 miljard 
euro aan Nederlandse staatssteun. Onder andere via de 30%-regeling 
die bepaalt dat de vele expats werkzaam in Amsterdam de eerste 
vijf jaar over 30 procent van hun inkomen geen belasting hoeven te 
betalen. Daarnaast maakte Booking tussen 2010 en 2018 gebruik 
van de ‘innovatiebox’ van de Belastingdienst. Over de inkomsten in 
deze box betaalde Booking tot 2018 niet 25, maar slechts 5 procent 
winstbelasting. Sinds 2018 is dit 7 procent. Die regeling is bedoeld om 
technische innovatie te stimuleren, maar daar komt bij Booking in de 
praktijk weinig van terecht.
Booking maakt al jaren miljarden winst maar toch houdt dit bedrijf nu 
de hand op bij de belastingbetaler om de salarissen van het personeel 
in Nederland te kunnen blijven betalen. De winst van 4,9 miljard euro 
in 2019 werd namelijk grotendeels in de vorm van dividend aan de 
aandeelhouders uitgekeerd. Bovendien kocht Booking voor 8 miljard euro 
eigen aandelen op waardoor de prijs hiervan omhoogschoot en daarmee 
ook de in aandelen uitbetaalde bonussen voor het management. De CEO 
kreeg het afgelopen jaar aan bonussen en aandelen 20,5 miljoen dollar 
uitgekeerd! Ofwel: De winst in goede tijden is voor de aandeelhouder, de 
problemen door eigen (wan)beleid worden schaamteloos afgewenteld op 
de samenleving. FOEI!

Een tweede groep giga-coronahufters zijn de achterlijke 
oudtestamentische schijnheilige religieuzen in de bijbelbelt, die 
orthodox-gereformeerde strook dwars door Nederland. 
U merkt, het zit mij hoog.
In maart stuurde de dominee van de Bethelkerk in Werkendam, naar 
aanleiding van de coronacrisis aan alle kinderen uit die 
gereformeerde gemeente een brief. Enkele citaten:
-“Jullie zullen vast wel nagedacht hebben 
hoe het allemaal komt. Het komt door onze 
zonden. De Heere woont in de hemel en 
ziet heel veel boze dingen bij de grote 
mensen en bij de kinderen. Zij doen boos, 
praten boos en denken boos. Daarom is 
de Heere toornig op ons en stuurt Hij 
een ziekte.” 
-“Maar vóórdat Jezus komt, stuurt Hij 
zoals de koning eerst zijn knechten 
stuurt, éérst het coronavirus om ons te 
straffen. Waarom? De Heere wil dat jij 
gaat bidden. De Heere wil dat jij breekt 
met de verkeerde dingen. De Heere wil 
dat jij niet meer zoveel houdt van al 
je mooie spulletjes. De Heere wil dat 
jij niet zoveel tijd verknoeit achter de 
computer. De Heere vraagt jouw hele 
hart. Het is een groot wonder als je al 
een nieuw hart mag hebben. Dan mag je 
de Heere liefhebben. Heb jij nog geen 
nieuw hart? Dat is heel erg. Ga maar 
bidden.”
En Werkendam was niet de enige plaats 
waar zo’n mafkees corona als een straf 
van God zag. In Rijssen, in Krimpen 
aan de IJssel, eigenlijk in die hele 
bijbelbelt kwamen deze verhalen van 
de kansel en ook in het Reformatorisch 
Dagblad werd de verspreiding van het 
coronavirus geduid als 
straf van God. FOEI!

Ton 
AdriaensStichting 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.

Dagbesteding: 
ook bij ù in de buurt 

Wordt uw wereldje klein en duren 
de dagen lang? Komt u steeds 
minder vaak de deur uit? Vindt 
u het lastig om zelf dagelijkse 
activiteiten te regelen? Met 
dagbesteding geven we samen 
vorm en inhoud aan uw dagen. 
Dagbesteding is er voor mensen 
die ondersteuning nodig hebben 
bij het invullen van de dag, en 
die door deze hulp thuis kunnen 
blijven wonen. 

Het kan zijn dat uw partner of één 
van uw kinderen al langere tijd veel 
voor u zorgt. Dagbesteding is er 
ook om hen rustpunten in de week 
te bieden. Op deze manier krijgen 
zij meer ruimte en kunnen zij u ook 
beter blijven helpen. 
Wij denken graag mee met u en uw 
naasten. 
Informeer naar de mogelijkheden 
bij u in de buurt.

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

Stichting Land van Horne

"Mijn uiteindelijke doel is om voor terminale cliënten te zorgen. Dit 
lijkt mij ontzettend mooi en dankbaar werk. Juist in deze fase van 
het leven kun je veel betekenen voor de cliënt en familie. Ook staat 
nachtdiensten draaien hoog op mijn lijstje. De zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid tijdens deze diensten spreken mij erg aan."


IK ZORG: Nick Schlangen 

“De zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
spreken mij erg aan.”

   Lees waarom Nick van het kappersvak terugging 
naar de zorg op www.landvanhorne.nl/home/ik-zorg-verhalen.

Hoe belangrijk goede zorg is, 
besef je als je het nodig hebt.
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6001 HZ Weert | 0900 333 55 55
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of bel HRM via 088 987 88 88 voor de mogelijkheden.
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Altijd de beste service én 
een lekker kopje koffi e.
Rifai Lafi r: “Op de Moesdijk in Weert, pal naast de Gamma, bevindt zich onze 
EP:Tummers megastore. In deze mooie, maar ook gezellige winkel draait alles om 
beleving, service en het individuele advies. Wij nemen ons graag de tijd voor de 
klant. Onder het genot van een lekker kopje koffi  e vertellen we enthousiast over 
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van witgoed, bruingoed, inbouwappa-
ratuur en nog veel meer.“

“Maar onze dienstverlening gaat veel verder dan het verkoopadvies. Onze 
eigen bezorgdienst brengt het apparaat gratis thuis, op het moment 
dat het de klant het beste uitkomt. Dat kan dus ook in de avond 
zijn, of op een zondag. Het apparaat wordt netjes neergezet op 
de juiste plek en indien gewenst pakken wij het ook nog uit en 
sluiten we het aan. Ons service team is bovendien 7 dagen per 
week bereikbaar voor technische assistentie. Per telefoon, 
via online chat, of je loopt gewoon even bij ons binnen 
zodat we je kunnen helpen. Wij bieden altijd een pas-
sende oplossing om de klant met een tevreden gevoel 
achter te laten. Daar word ik vrolijk van!”

Tummers
daar word ik vrolijk van
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7 winkels in Limburg
Bezoek onze megastore in Weert op de Moesdijk (naast de Gamma), of shop online op www.eptummers.nl
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