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AFHAALADRESSEN
Stadhuis Weert
Wilhelminasingel 101, Weer
DA drogisterij Aendekerk
Kerkplein 12, Stramproy
Cigo van Bun
Muntpassage 7, Weert
Saes Groenten en Bloemen
Maaseikerweg 162, Weert
Texaco Timmermans 
Graafschap Hornelaan 34, Weert
Kaldi Koffie & Thee 
Beekstraat 1, Weert
Schoenmakerij Grosfeld 
Langstraat 54, Weert
Pleunis Mode 
Brugstraat 21, Nederweert
Bruna - Nederweert 
Lambertushof 30, Nederweert

BEZORGKLACHTEN
Vul formulier in op: 
www.weertmagazine.com
of bel: 06-51 34 56 52

UITGEVER - EINDREDACTEUR
Desiré Kappert, directeur
06-51 34 56 52, 
kappert@weertmagazine.com

HOOFDREDACTEUR
Mathilde Dominikowski
06-38 29 03 13, dominikowski@hlvw.nl

REDACTIE
Ton Adriaens, Monique van den Brandt,
Francis Bruekers, Maartje Derckx,
Mathilde Dominikowski, Desiré Kappert 
en Laura Mennen.

MEDIA-ADVISEUR
Monique van den Brandt, 06 - 26 74 26 99

FOTOGRAFIE
Ruud de Vreeze - Weert

CONCEPT & REALISATIE 
Kristiaan Litjens, 
Litjens Vormgeving - Weert 
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website www.weertmagazine.com is niet alleen de laatste editie te 
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Kerkstraat 16 Nederweert  •  0495 62 63 09  •  www.huboduijts.nl  •  info@huboduijts.nl

De ideale kast 
zoals jij hem 
wil hebben

#Hubohelpt

JOUW 
DROOMKAST 
OP MAAT

De enige contactlenzen speciaalzaak voor Weert en omstreken

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

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

Alle soorten contactlenzen passen 
we aan en kunnen we leveren

Eerst 2 maanden gratis 
contactlenzen proberen voordat
 u beslist

Elke dag van de week een 
contactlensspecialist aanwezig

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

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

 LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

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

opdrachtgever. 
Telkens anders en verfrissend ! 
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PIF isolatie:  
veelzijdig en verantwoord
PIF isolatie is een hoogwaardig isolatiemateriaal, 
gemaakt van 100% recyclebare folie. Door de 
combinatie van een aantal unieke eigenschappen 
kun je PIF isolatie overal toepassen. Of je nu het 
dak, vloer of gevel wilt isoleren, je hoeft niet meer 
te kiezen. PIF isolatie is gemakkelijk in gebruik, 
licht, flexibel en het verwerkt erg comfortabel 
zonder vervelende jeuk. 

Gemakkelijke montage en fraaie 
afwerking in één? PIF isofast!
Rolf van den Hurk - PIF isolatie: "De meeste 
warmte gaat door het dak verloren. Echter vinden 
veel mensen het isoleren en mooi afwerken van de 
zolder een hele klus. Daarom hebben we PIF isofast 
ontwikkeld." Bij dit systeem is de PIF isolatie 
reeds gemonteerd op een hoogwaardig afgewerkt 
MDF paneel. Hiermee kun je je zolder isoleren 
en fraai afwerken in één keer. Dat bespaart een 
hoop tijd en geld. Van den Hurk vervolgt: "We 
leveren een compleet systeem om de isolatie te 
monteren en af te werken; zoals luchtdichte tape, 
flexibele isolatiefoam en bevestigingspluggen. 
Lekker makkelijk!"

Duurzaam; made in Weert
Energiebesparing en duurzame energiebronnen 
zijn noodzakelijk om de C02 uitstoot en 
klimaatverandering tegen te gaan. Duurzaam 
isoleren is hier een wezenlijk onderdeel van. Van 
den Hurk: "Op onze productielocatie in Weert 
heeft duurzaamheid continu onze aandacht. Niet 
alleen in onze producten, maar in onze totale 
bedrijfsfilosofie. We wekken met zonnepanelen 
onze eigen energie op en gaan zuinig om met deze 
energie. We minimaliseren onze afvalstoffen en 
deze worden nauwkeurig gescheiden. Daarnaast 
ondernemen we op een maatschappelijk 
verantwoorde manier (MVO). Daarom: PIF isolatie, 
bewust duurzaam!"

Meer informatie: www.pifisolatie.nl

Door je huis goed te isoleren bespaar je tot honderden 
euro’s per jaar op je energierekening. Hierdoor kun je deze 
investering binnen enkele jaren terugverdienen. Daarnaast 
wordt je woning ook nog eens een stuk comfortabeler. En 
door te isoleren draag je ook bij aan een beter milieu; je 
verbruikt minder energie en zorgt voor minder C02 uitstoot. 
De beste investering voor de toekomst! 

inbedrijf

  
Isoleer nú en investeer in de toekomstIsoleer nú en investeer in de toekomst

PIF isolatie: comfortabel en duurzaamPIF isolatie: comfortabel en duurzaam

Franklinstraat 3, Weert
info@pifisolatie.nl

De PIF isolatiedokter; 
voor al je isolatie vragen
Je wilt jouw zolder isoleren en de 
mogelijkheden bespreken? Of weten hoe 
vloerisolatie werkt?  Kom dan op dinsdag 
of donderdag tussen 13.00-16.00 uur naar 
het spreekuur van de PIF isolatiedokter. 
Je kunt -zonder afspraak- met al je vragen 
over isolatie terecht bij onze specialist in 
ons Service Center aan de Franklinstraat 3 
te Weert. Bespreek je situatie, je krijgt tips 
en ontvangt een professioneel, vrijblijvend 
advies over de mogelijkheden. En nu 
tijdelijk 10% introductiekorting op al onze 
producten. Doe er je voordeel mee!

voor 

na

5

We worden er allemaal mee geconfronteerd. Iedereen kent wel iemand 
die is getroffen door het coronavirus. Velen zijn herstellende, maar helaas 
is er ook een grote groep mensen die een minder gunstig lot bestemd 
is. Door de regels en aanpassingen die nodig zijn om het virus terug te 
dringen, is het vaak niet mogelijk het afscheid zo te realiseren zoals men 
vooraf bedacht had. Dit maakt het voor nabestaanden extra moeilijk… 
niet iedereen kan erbij zijn, je kunt elkaar niet even een knuffel geven. 

Dat de beperkingen ook mooie en bijzondere momenten teweegbren-
gen, hebben wij in de afgelopen weken met regelmaat mogen ervaren. 
Het doet goed om te zien dat in deze tijd van aanpassingen de mens zo 
flexibel en creatief is om te zoeken naar oplossingen, naar dingen die wél 
kunnen. Zo kan bijvoorbeeld de uitvaart live op afstand gevolgd worden. 
Schriftelijk condoleren in kerk of crematorium is vervangen door het on-
line condoleanceregister waar men een lieve boodschap kan achterla-
ten voor de familie. Maar ook de verschillende erehagen die families en 
vrienden georganiseerd hebben om toch nog een laatste groet te kunnen 
brengen. Straten vol mensen, met de in achthouding van de anderhalve 
meter afstand, die bloemen leggen op de rouwauto, buigen en klappen. 
Echte kippenvel-momenten... Een prachtig en bijzonder initiatief van familie 
en vrienden als laatste eerbetoon aan de overledene. 
Ondanks de restricties waar we ons nu aan moeten houden, wordt de 
overleden dierbare toch op een bijzondere manier herdacht en geëerd. 
Zo zien we de kracht van de mens: de liefde voor elkaar blijft de boven-
toon voeren en de saamhorigheid is groter dan ooit ♥.  
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar. 

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

“Kippenvel-momenten 
en saamhorigheid”

a.s.zondag 
    open

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

MEER DAN ALLEEN
MOOI WONEN 2e 

KERSTDAG
OPEN 
13.00 - 17.00 UUR

Hoekbank Horta in stof 2995.-

Bank Tygo 3,5 zits in leder 2675.-

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

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

GRATIS 
KARPET*

BIJ AANKOOP 
VAN UW 

ZITMEUBEL

Gratis* 
All in House 
service op uw 
zitmeubel.

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

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

Fauteuil
van 899,-

voor 699,-

Bank
van 1545,-

voor 1199,-

nu te bewonderen 
onze nieuwe

Passe 
Partout 

studio’s



In verband met het coronavirus heeft 
de gemeente Weert al een aangepaste 
dienstverlening. Op donderdag 21 mei 
(Hemelvaartsdag), vrijdag 22 mei en 
maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) 
heeft de gemeente Weert, los van de co-
rona-maatregelen, ook nog aangepaste 
openingstijden. Het stadhuis en De Vraa-
gwijzer zijn dan gesloten. De depen-
dance in Stramproy, het gemeentearchief 
en de studiezaal, de Annex en de kinder-
boerderij zijn vanwege het coronavirus 
sowieso gesloten. Voor de Milieustraat 
gelden aangepaste openingstijden.

Actuele openingstijden van alle ge-
meentelijke diensten zijn te vinden op 
www.weert.nl/contact 

Openingstijden Milieustraat
De Milieustraat is gesloten op Hemel-
vaartsdag en Tweede Pinksterdag. Op 
vrijdag 22 mei, de dag na Hemelvaart, is 

de Milieustraat wel geopend, van 9.00 tot 
17.00 uur. Vanwege het coronavirus en 
de drukte heeft de Milieustraat ruimere 
openingstijden, maar er gelden wel 
maatregelen. Zo wordt er een maximum 
aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten 
tot de Milieustraat. We vragen u dringend 
om alleen naar de Milieustraat te komen 
als dat écht noodzakelijk is. Stel uw be-
zoek uit, als dat kan. 

Huisvuil ophalen Hemelvaart 
en Pinksteren
Daarnaast wordt er op Hemelvaartsdag en 
op Tweede Pinksterdag geen huisvuil opge-
haald. Dat gebeurt op de dichtstbijzijnde 
zaterdag. In onderstaand schema staat op 
welke dag Renewi uw huisvuil ophaalt.

Alleen op deze drie datums wijzigt het 
ophalen van het huisvuil. Op de andere 
dagen in deze weken haalt Renewi het 
huisvuil gewoon op de normale dag op.

Aangepaste openingstijden 
en huisvuilroutes 
Hemelvaart en Pinksteren

GEMEENTE WIJZER zaterdag 16 mei 2020 - nr. 934
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 vindt u op www.weert.nl/coronavirus 

Houd Weert gezond en blijf thuis!

voedselkramen weer toe gaan staan. Wel 
is het zo dat als de gestelde voorwaarden 
niet worden nageleefd, de markt weer 
wordt gesloten. Ik roep zowel bezoekers 
als de ondernemers op om zich aan de 
regels te houden."

Voorwaarden
De markten kunnen doorgaan onder de 
volgende voorwaarden:
• Er zijn uitsluitend foodkramen 
toegestaan. Geen andere artikelen. 
• De marktkramen moeten op 
voldoende afstand van elkaar geplaatst 
worden. De instructies van de 
marktmeester en medewerkers van 
team Toezicht en Handhaving moeten 
worden opgevolgd. Op aangeleverde 

Weekmarkt weer van start met alleen voedselverkoop 
Sinds zaterdag 2 mei mogen de 
weekmarkten van Weert (zaterdag) en 
Stramproy (woensdagmiddag) weer in 
aangepaste vorm, onder voorwaarden, 
van start gaan. Dat heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten. Het 
gaat alleen om de verkoop van voedsel/
etenswaren voor mensen en dieren. 

Locoburgemeester Geert Gabriëls: ‘"Het 
is volgens de noodverordening van de 
Veiligheidsregio Limburg Noord mogelijk 
om weekmarkten te organiseren voor 
de verkoop van voedselwaren. Na een 
eerder verbod in verband met risico 
op grensverkeer en stijgende corona-
opnames in de ziekenhuizen, willen 
we nu onder strenge voorwaarden 

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

gebakken vis dienen ingepakt te worden 
meegegeven en mogen niet ter plekke 
worden genuttigd.
• De marktkooplieden dienen alle 
noodzakelijke hygiënemaatregelen in 
acht te nemen.
• Tijdens de markt wordt door team 
Toezicht en Handhaving toezicht 
gehouden. Indien nodig treden zij 
handhavend op. Ook de marktmeester 
kan aanwijzingen geven. 
• Indien de markt te druk wordt bezocht, 
waardoor de afstand van 1,5 meter niet 
kan worden gewaarborgd, wordt de markt 
beëindigd.
• Wanneer de standhouders en publiek 
zich niet houden aan de voorwaarden 
wordt de markt gesloten.

plattegronden is de marktindeling 
weergegeven, die voldoet aan het 
onderlinge afstandscriterium tussen de 
marktkramen.
• De bezoekers van de markt dienen 
zich te houden aan de afstand van 1,5 
meter tot elkaar. De marktkooplieden zijn 
zelf verantwoordelijk voor het inrichten 
van hun kramen en het bewaken 
van die afstand van mensen aan hun 
kramen. Maatregelen als loopsluizen 
en grondstickers worden door de 
marktkooplieden zelf aangebracht. 
• Het is niet toegestaan displays of andere 
reclame-uitingen te plaatsen.
• Het is niet toegestaan terrassen of 
statafels te plaatsen. 
• Etenswaren als saté, loempia en 

NORMALE OPHAALDAG  
Donderdag 21 mei     

Vrijdag 22 mei

Maandag 1 juni

VERSCHUIFT NAAR
Vrijdag 22 mei

Zaterdag 23 mei

Zaterdag 30 mei







U kunt inwoners van de gemeente Weert voordragen voor een Koninklijke onder-
scheiding. Belangrijk hierbij is dat de kandidaat zich minimaal vijftien jaar als 
vrijwilliger inspant voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers, 
initiatiefnemers of bestuursleden van een vereniging, club of een stichting met 
een ideëel karakter. Daarbij moeten de werkzaamheden belangeloos zijn verricht.  
Tijdsduur en intensiteit zijn hierbij van groot belang.

Voordragen vóór 15 juni 2020
Het is belangrijk om op tijd in actie te komen, omdat de behandeling van een 
voorstel behoorlijk wat tijd kost. Informatie over de voordracht kunt u opvragen 
door een e-mail te sturen naar m.hulsbosch@weert.nl. Ook kunt u telefonisch 
contact opnemen met mevrouw Hulsbosch, bereikbaar op telefoonnummer 
(0495) 57 54 38 of op 06 27 16 92 50. Het formulier, de criteria en de voor-
waarden krijgt u dan toegezonden. U wordt verzocht de complete aanvraag
 vóór 15 juni 2020 bij de gemeente in te leveren. 

Meer informatie
Informatie over de criteria en voorwaarden staat op www.lintjes.nl en op 
www.weert.nl/koninklijke-onderscheiding-aanvragen

Wie verdient in 2021 een lintje?

Met Koningsdag 2020 kregen twintig inwoners van de gemeente Weert een 
Koninklijke onderscheiding toegekend. Vanwege het coronavirus krijgen ze de 
versierselen op een later moment uitgereikt. Kent u ook iemand die een lintje 
verdient? De gemeente Weert nodigt iedereen uit om mensen voor te dragen voor 
een Koninklijke onderscheiding in 2021. De Koninklijke onderscheidingen worden 
zoals elk jaar uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’ voorafgaande aan Koningsdag.

Steun lokale ondernemers #KoopLokaalSteun lokale ondernemers #KoopLokaal
Samen een nieuwe outfit uitzoeken, gezellig lunchen of een terrasje pakken in de binnenstad van Weert zit er nu even niet in. Ook in de Weerter binnenstad heeft de coronacrisis 
een enorme impact. Daarom is Centrummanagement Weert - VVV Weert gestart met de campagne #KoopLokaal. Daarmee besteden ze aandacht aan de ruim 200 ondernemers 
in de binnenstad, die de steun van consumenten nu meer dan ooit nodig hebben.

Een aantal tips om óók 
in deze tijd lokale 
ondernemers te steunen:
• Koop bij een specialist. 
Brood bij de bakker, vlees bij 
de slager enz.
• Maak gebruik van het spe-
ciaal georganiseerde aanbod, 
zoals afhaalmogelijkheden of 
personal shop-momenten.
• Koop een waardebon. 
• Online bestellen? Doe dat 
ook bij lokale ondernemers!
• Plan uw bezoek en check 
aangepaste openingstijden.

Alleen samen maken we 
het verschil! Juist nu. 
Kijk ook eens op 
www.cmweert.nl/kooplokaal 

Digitale nieuwsbrief 
van de gemeente Weert
Sinds vorige maand verstuurt de 
gemeente Weert regelmatig een digitale 
algemene nieuwsbrief. Het is een 
tweewekelijkse algemene nieuwsbrief 
met informatie en actueel nieuws 
van de gemeente Weert. Indien nodig 
verschijnt de nieuwsbrief zelfs vaker 
dan normaal, zoals nu in verband met 
de maatregelen tegen het coronavirus. 
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via 
de website: www.weert.nl/nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Via de website kunt u zich aanmelden 
voor de nieuwsbrief. Kies daarbij voor 
de optie ‘Algemene nieuwsbrief’. Als 
u zich aangemeld heeft, dan krijgt u 
nieuws en informatie van de gemeente 
Weert rechtstreeks in uw mailbox. U 
kunt er ook nog voor kiezen om een of 
meerdere andere nieuwsbrieven van de 
gemeente Weert te ontvangen.

Voorkeuren aanpassen
Heeft u zich al eerder ingeschreven 
voor een nieuwsbrief (of meerdere 
nieuwsbrieven) en wilt dit aanpassen 
of een extra nieuwsbriefabonnement 
toevoegen? Dit kan helaas niet via 
de website. Onderaan elke digitale 
nieuwsbrief staat een link waarmee u 
uw instellingen kunt wijzigen. U kunt 
via die link doorgeven dat u voortaan 
ook de algemene nieuwsbrief wilt 
ontvangen. Zo’n wijziging kunt u ook 
altijd doorgeven via een
e-mail aan communicatie@weert.nl 

Stadswaterput Weert komt weer ‘tot leven’

Op de Markt in Weert is tijdens 
werkzaamheden in 2016 een 
middeleeuwse waterput aangetroffen. 
De gemeenteraad van Weert heeft het 
college toen opgedragen om te bekijken 
hoe deze waterput opgenomen kan 
worden in het centrum. Op de locatie 
waar die waterput onder de grond 
zit, is daarom nu een symbolisch 
monument gerealiseerd. Deze locatie 

wordt dan onderdeel van de provinciale 
ArcheoRoute, die onze geschiedenis ‘tot 
leven wekt’. De echte waterput blijft 
onaangetast en wordt goed beschermd 
in de grond bewaard. 

Veel van onze geschiedenis zit verstopt 
in de bodem. Door archeologisch onder-
zoek naar sporen van die geschiedenis 
weten we veel over het leven van onze 

Middeleeuwse waterput én verhaal erachter digitaal zichtbaar
voorouders. Zo weten we inmiddels dat 
deze waterput in de tijd van Philips de 
Montmorency is aangelegd.

Markering waterput 
Op de hoek van de Hegstraat en de 
Markt is de locatie van de waterput nu 
met een markering zichtbaar gemaakt. In 
de bestrating op de Markt is de waterput 
gemarkeerd door in een andere kleur 
steen een cirkel te leggen, met een 
diameter van circa 2,5 meter. Daarnaast 
ligt hier vlakbij, op de hoek van de 
Hegstraat en de Markt, een roestkleurige 
stalen tegel, die naar deze historische 
plek verwijst. 

De waterput wordt de zesde 
archeologische vindplaats van de 
ArcheoRoute in Weert. Wethouder Geert 
Gabriëls van cultuurhistorie is daar blij 
mee: “Weert is weer een educatieve 
plek rijker, waar we verhalen over onze 
stadswording weer levendig kunnen 
maken. Dat is belangrijk, zowel voor 
leerlingen als voor Weertenaren en 
bezoekers. Mooi dat we zoveel over 
de identiteit van onze stad kunnen 
terugvinden in de bodem.” 

De ArcheoRoute is een ketting van 
archeologische speerpunten door heel 
Limburg. Met behulp van je smartphone 
wordt ter plekke het cultuurhistorische 
verhaal verteld.
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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.

Ook mantelzorgers blij
met Coronahulp  
Ook mantelzorgers weten gelukkig de weg te vinden naar de 

telefoondienst van Corona Hulp Weert. Bijvoorbeeld Annemiek, 

mantelzorger voor haar vader die net weduwnaar is.  Annemiek vroeg 

zich af of er misschien iemand is die haar vader af en toe kan bellen nu 

hij het huis niet uit kan en er geen bezoek komt. Zelf woont ze ver weg 

maar ze doet zoveel mogelijk voor hem, zoals boodschappen brengen. 

Vader staat  regelmatig in de tuin te schoffelen. Niet omdat het nodig 

is, maar omdat hij behoefte heeft aan een gesprekje. Hij is een echte 

prater en vindt het fijn om te vertellen over zijn vrouw. Dat helpt in de 

verwerking van zijn verdriet. Gelukkig hebben zich veel mensen gemeld 

bij Corona Hulp Weert die graag een praatje willen maken. Zo werd er 

snel een vrijwilliger gevonden voor Annemieks vader. “Deze vrijwilligster 

belt hem een paar keer per week en hij geniet daarvan. Vader kan zijn 

verhaal en zijn zorgen kwijt”. Ook voor de mantelzorgondersteuners 

van Punt Welzijn is het fijn om te weten dat op deze manier een 

mantelzorger ondersteund wordt. 

Huis aan huis folder Corona Hulp   

Halverwege april zijn er in Weert folders verspreid over het initiatief 
‘Corona Hulp Weert’. Hiermee kunnen mensen elkaar voor praktische 
hulp in coronatijd attenderen op een hulpvraag of juist een 
hulpaanbod. Buro Beeldvang, Rotary Weert Land van Horne en Punt 
Welzijn hebben deze kaarten samen ontwikkeld en verspreid. 

Heb je behoefte aan een extra kaart om je hulpvraag- of aanbod 
kenbaar te maken bij iemand in je buurt? Print deze dan uit via de 
website van Punt Welzijn. Je kunt de kaart downloaden via het kopje 
‘Toolbox’ in de bovenste menubalk.  

Bellen naar Corona Hulp Weert blijft ook gewoon mogelijk. Hiervoor 
bel je maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.30 of tussen 
13.00 en 17.00 uur naar 0495-697900. 

“Trots dat zoveel 
Weerternaren voor 
elkaar klaar staan”
De telefoondienst Corona Hulp Weert ging snel na het begin 
van de coronacrisis van start. Er zijn intussen al veel hulpvra-
gen behandeld. Bij Punt Welzijn zijn onder meer Joran en 
Mariska bij het initiatief betrokken. Joran fungeert vaak 
vanuit kantoor als eerste telefonist. “Het geeft mij een goed 
gevoel om iets te kunnen betekenen voor de organisatie in 
tijden als deze.” Mariska werkt vooral van huis uit en ook zij 
is enthousiast: “Het is een fijn gevoel dat we mensen kunnen 
helpen. En ik ben er trots op dat er zoveel vrijwilligers klaar 
staan voor een ander. Half april al waren dit er al ruim 300.” 

De telefoontjes maken indruk. Joran: “De meeste indruk maak-

te een mevrouw die alleen wilde vertellen dat ze het initiatief zo waardeerde. Ze noemde het zelfs ‘gran-

dioos’. Haar kinderen wonen ver weg, maar kregen een gerust gevoel toen ze hoorden dat moeder ergens 

terecht kan als ze een hulpvraag heeft.”  Mariska geeft aan dat er veel vragen zijn voor boodschappen. 

Vooral één telefoongesprek hierover maakte indruk: ”Het betrof een gezin waarbij de vader vanwege de 

coronacrisis vastzit in het buitenland en niet terug naar huis kan. Moeder is hier met 3 kleine kinderen, 

heeft geen netwerk en kon geen boodschappen doen. Gelukkig heeft ze nu hulp van een vrijwilliger“.

De telefoonlijn is er voor iedereen die een praktische hulpvraag heeft (boodschappen doen, medicatie 
halen, de hond uitlaten) of behoefte aan een luisterend oor. Heb je een vraag? Bel!  

Helpende Handjes 
voor eten én contact
Waar ben ik nou mee bezig? Dat heeft Helmie Schreurs, 
werkzaam bij PSW Thuis, zich wel eens afgevraagd toen de 
coronacrisis haar ertoe bracht om Helpende Handjes op te 
richten. Binnen een paar dagen en met medewerking van 
ketenpartners en vrijwilligers lukte het om mensen in Weert van 
een warme maaltijd te voorzien én te zorgen voor persoonlijk contact. “Er moest iets gebeuren toen 
de open inlopen en ambulante begeleiding voor onze klanten stopte”, zegt Helmie. “We wilden het 
contact met hen niet verliezen. En aangezien maaltijden maken een hobby van mij en mijn partner is, 
kwam een maaltijdservice als idee direct naar boven”. 

Ook een locatie, PSW Graafschap Hornelaan, en startbudget waren snel geregeld. “Daarna werd 
het meters maken, samen met een aantal collega’s.”, vertelt Helmie. Ook koks, keukenhulpen en 
vrijwilligers waren snel gevonden, een groot deel via Corona Hulp Weert. 

Het doel is een sociaal contactmoment, op een veilige manier, én uiteraard het verstrekken van een 
maaltijd voor een betaalbare prijs. Een derde deel van de deelnemers haalt hun maaltijd zelf op, de 
rest krijgt deze thuisbezorgd door de vrijwilligers. Potentiële deelnemers worden persoonlijk benaderd. 
Half april werden al 50 maaltijden per keer geleverd, en dat 3 keer in de week. De reacties zijn positief: 
“Deelnemers voelen zich gezien en gehoord en vinden het eten lekker”. Het is nu een kwestie van 
doorpakken. De les van dit initiatief in coronatijd in de woorden van Helmie: ”Niet te lang praten, 
meteen op de behoeften inspelen en doen”! 

Corona Hulp Weert
Zorg voor elkaar!

Ik help jou 
graag!

Meer informatie:
Bel met Corona Hulp Weert 0495-697900
Of kijk op: www.puntwelzijn.nl 
www.coronahulpweert.nl 

Dit wil ik graag voor je doen:

Bel me (tel.nr.):

Mail me:

Groetjes, naam:

Deze folder is tot stand gekomen door: Punt Welzijn Weert,  
Buro Beeldvang en Rotary Weert Land van Horne.

Durf
om hulp

te vragen

BOODSCHAPPEN

LUISTEREND OOR

HOND UITLATEN

Iedereen 
wil jou 
helpen

Ich help dich gaer!

APOTHEEK

Corona Hulp Weert
Zorg voor elkaar!

Ik help jou 
graag!

Meer informatie:
Bel met Corona Hulp Weert 0495-697900
Of kijk op: www.puntwelzijn.nl 
www.coronahulpweert.nl 

Dit wil ik graag voor je doen:

Bel me (tel.nr.):

Mail me:

Groetjes, naam:

Deze folder is tot stand gekomen door: Punt Welzijn Weert,  
Buro Beeldvang en Rotary Weert Land van Horne.

Durf
om hulp

te vragen

BOODSCHAPPEN

LUISTEREND OOR

HOND UITLATEN

Iedereen 
wil jou 
helpen

Ich help dich gaer!

APOTHEEK

 

Ik heb een 
vraag!

Scheur deze kaart af, vul hem in en gebruik hem in jouw buurt.  
Laat weten wat je vraag of aanbod is. Zo zorgen we voor elkaar! 

Wil je nog een kaart? Deze kun je vinden op www.puntwelzijn.nl of mail  

coronahulpweert@puntwelzijn.nl. Voor vragen bel met Corona Hulp Weert 0495-697900.

Dit wil ik jou vragen:

Bel me (tel.nr.):

Mail me:

Groetjes, naam:

Meer informatie:
Bel met Corona Hulp Weert 0495-697900

 Of kijk op: www.puntwelzijn.nl 
www.coronahulpweert.nl 

Wat is jouw vraag?
Deze crisistijd lossen we samen op door elkaar te helpen waar dat kan. 
Met deze kaart kun je in jouw buurt vragen om hulp of hulp aanbieden.

Daarnaast kun je jouw vraag stellen aan Corona Hulp Weert.
 

Zet nu je twijfels aan de kant en vul deze kaart in of bel.
Weet dat een ander helpen goed is voor allebei!

 

Wat kun je 
allemaal vragen?

• Boodschappen doen 
• Luisterend oor

• Medicijnen halen
• De hond uitlaten

• En nog veel meer...

Meer dan
250 vrijwilligers
staan klaar om 
jou te helpen.

Waat ich dich vraoge wil!

Vul in en scheur uit

Bel met 
Corona Hulp Weert

0495 
697900

Waar wacht je nog op?

View translation

6 mei 2020

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
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genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 
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Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
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 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.

6 mei 2020
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Waar je verwacht niets meer te vinden ligt een gebied van enkele hectaren en een 
gebouwencomplex met de naam Stokershorst.  Een mystieke locatie op het eind van 
Nederweert-Eind. Vanaf ca. 1900 werden hier een klooster, boerderij, kerk en kapel 
gebouwd. Ook kwam er een internaat voor jongens jonger dan 16 jaar, een lagere school en 
een vakschool. Het complex lag in de vuurlinie tijdens WO II. Na heropbouw was het tot 1972 
een rustoord voor oudere broeders. De boerderij werd apart verkocht. Vanaf 1974 kende het 
oord diverse eigenaren. De nog toe laatste, Pieter Van Reeth, kocht het complex Stokershorst 
dat nu bestaat uit de kapel, een gedeelte van het klooster met diverse algemene 
ruimtes, groepsaccommodatie en B&B, een aparte schuur, een Mariagrot, diverse kleine 
gebouwtjes en een woning. Rondom ruisen de bomen. Er dreigt echter een andere ruis. Een 
windmolenpark is gepland aan de overzijde van het kanaal. Pieter houdt zijn hart vast!

In essentie
Pieter Van Reeth viel als een blok voor het landgoed. Hij verkocht 
huis en haard in België en kocht Stokershorst. Hij begon er Stichting 
Stokershorst; een bewustzijnscentrum voor ontspanning en creatie. 
Organisaties kunnen het gebouw huren voor hun doelgroep. 
Pieter is overtuigd van zijn aanpak om terug te gaan naar de 
essentie en eenvoud van het leven, zoals ook de paters dat deden: 
zuurstof, natuur, samenzijn, organische voeding en ondersteunende 
activiteiten. 

Door Francis Bruekers Historische paden   bewandelen op StokershorstHistorische paden   bewandelen op Stokershorst
eenhuisvertelt eenhuisvertelt

Het coronavirus houdt iedereen in z’n greep. Om tegemoet te komen aan 
de behoefte aan bedden en locaties om zieken te plaatsen, namen Pieter 
Van Reeth en zijn team op 20 maart jl. het besluit om Stokershorst open 
te stellen voor mensen met lichte ziekteverschijnselen. Dit aanbod hebben 
zij ingediend bij de GGD. Tot nog toe heeft de GGD geen gebruik hoeven 
maken van dit aanbod. Op Stokershorst is ruimte voor 30 personen. Er zijn 
16 eenpersoonskamers. 

Demonische trappenhal?
Uit ‘Satanskinderen’, een boek van Jos Coopmans: “…een deur die 
krakend opende. Erachter zag ik een schemerige hal geplaveid met 
zwart-witte tegels.” Het verhaal speelt zich af in de jaren veertig. 
De hoofdpersoon is met zijn broertje aangekomen bij het St. 
Vincentiushuis. Hij beschrijft hier de trappenhal. De originele trap 
is er nog, inclusief afgesleten hardstenen traptreden en een ijzeren 
trapleuning met op zessen lijkende versieringen. Het getal van de 
duivel. Gelukkig bestaat het team van InnEssence uit zachtaardige 
mensen die bezoekers welkom heten op het terras voor een kopje koffie 
(op vrije donatie). 

Yogaruimte
De voormalige entree en woonkamer is nu in gebruik als yoga-
studio. Een lichte ruimte met grote ramen, uitkijkend op de 
parkachtige tuin. Daarachter ligt de huidige woonkamer met 
ronde tafels, om gemakkelijk contact te kunnen maken met 
anderen. Pieter kocht het perceel met gebouwen eind 2018 
en zette meteen een grootschalige renovatie in. Een van de 
gerenoveerde ruimtes is de yogaruimte, die qua sfeer en stijl 
doet denken aan de grote klaslokalen in de jaren zeventig, 
maar dan met een sfeer verhogende open haard. Andere 
ruimtes worden verhuurd voor retraite of workspace. 

Mariagrot op erkend landgoed 
In 2017 kreeg Stokershorst de status landgoed, volgens de Natuurschoonwet. 
Gebaseerd op de grootte (8ha, waarvan 4ha bos) en de rijke historische 
waarde van de locatie. Op het landgoed staat een Mariagrot. De grot lijkt 
slechts een ornament in het geheel van activiteiten en gebouwen. Een beeld 
van Maria naast de kapel lijkt de ontwikkelingen oogluikend toe te staan. 
Pieter en zijn team dragen hun steentje bij aan het welzijn van de medemens 
door het aanbieden van ondersteunende therapieën in een rustgevende 
omgeving. Maria kan daar niets op tegen hebben. 

Kapel voor alle godsdiensten
“Hoe je kracht en rust vindt, mag ieder voor zich bepalen.” 
Eigenaar Pieter aan het woord. Op het altaar in de kapel staan 
uitingen van diverse godsdiensten. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt. Iedereen is gelijk. Er worden geen diensten 
gegeven, maar bezoekers mogen zich er terugtrekken en 
genieten van de sfeer. Op een bankje ligt een enorme bijbel, 
gekregen van een bezoeker. Een document uit lang vervlogen 
tijden. Daarnaast een boekje over boeddhisme. De huidige 
inrichting van de kapel met glas-in-loodramen lijkt enigszins 
onverschillig, maar is dat geenszins. 

Statige bomenrijen
Op historische foto’s van de locatie is te zien dat het gebouwencomplex 
van diverse zijden bereikt kan worden via lange bomenrijen. Waren 
deze in de oudheid bedoeld om respect af te dwingen bij de bezoeker, 
zo staan ze bij bewustzijnsorganisatie InnEssence voor de weg naar 
onderlinge verbinding om ‘jouw unieke zelf te kunnen zijn’. Een van de 
bomenrijen is het begin van een mooie wandeling in de natuurgebieden 
De Moost of ’t Kruis. Daar kun je historische paden bewandelen, waar 
bezinning en spiritualiteit door de eeuwen heen een hoofdrol speelden. 
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inbedrijf inbedrijf

Filmpjes, foto’s, verhalen 
en iets lekkers
En dat brengt ons bij het jaar 2020. Dat wat een jaar 
van feestelijkheden had moeten worden, pakt nu 
anders uit. Het autobedrijf kan met inachtneming 
van de RIVM-richtlijnen gelukkig gewoon open 
blijven. Caroline: “We hebben al meer crisissen 
doorstaan, en ook deze komen we te boven. We 
hopen natuurlijk dat ziekte, verlies en verdriet 
zoveel mogelijk mensen bespaard blijven. Maar het 
is ook deze crisis die ons temeer doet beseffen dat 
het goed is om stil te staan bij mooie momenten. 
En dat willen we in deze uitzonderlijke situatie dan 
ook op gepaste wijze doen.”

Het autobedrijf duikt in 50 jaar historie. Dat doen 
ze door op hun sociale media te trakteren met 
foto’s, filmpjes en verhalen. Én bij een bezoekje 
wordt getrakteerd op iets lekkers! Om te vieren. 
Om te herinneren. Om te lachen. Maar ook voor een 
positief geluid in deze tijd. Het jubileumweekend 
dat ze in juni van plan waren te organiseren, 
schuiven ze door naar later, naar wanneer het 
weer mag. Dus hou de (sociale) media in de gaten. 
U bent van harte uitgenodigd! 

Eind 12b, Nederweert-Eind (Weert)
Tel. (0495) 63 14 62

info@vakgaragevannieuwenhoven.nl

Autobedrijf Van Nieuwenhoven bestaat 50 jaar!Autobedrijf Van Nieuwenhoven bestaat 50 jaar!

Caroline van Nieuwenhoven, de oudste uit het 
gezin Van Nieuwenhoven, zit achter haar bureau 
als ze enthousiast begint te vertellen over het 
familiebedrijf dat ze runt met haar jongere broer 
Bart. Foto’s worden tevoorschijn gehaald en 
verhalen rollen over de tong. Elke foto is weer 
aanleiding voor een nieuw verhaal. Is het niet over 
de zoveelste mijlpaal dan is het wel over de mode 
van toen. Om te gieren soms!

Anno 2020
Dat het ondernemersbloed in haar genen zit, is al 
snel duidelijk. En dat ze trots is op het succesvolle 
bedrijf en alle mensen die daarin een rol hebben 
of hebben gehad, spreekt ook voor zich. Anno 2020 
telt Autobedrijf Van Nieuwenhoven naast Bart en 
Caroline negen medewerkers, is het lid van Stichting 
Vakgarage, verkoopt en repareert (tweedehands) 
auto’s en elektrische vervoersmiddelen. Dit laatste 
doet het sinds 2012 onder het label Green2Go 
Electric Mobility. Van Nieuwenhoven is thuis in 
mobiliteit voor particulieren én ondernemers, van 
fiets tot auto en van koop tot lease. Maar voordat 
het zover was…

Gebroeders Van Nieuwenhoven
Voor de eerste officiële registratie gaan we terug 
naar 1 januari 1970. Maar de toon voor zijn eigen 
bedrijf, zette vader Bert al veel eerder. Caroline 
vertelt: “Als jonge smid, metaalbewerker, had pap 
al een passie voor techniek. Na de ambachtsschool 
rolde hij al snel in de autotechniek, deed ervaring 
op bij verschillende autobedrijven en dacht eind 
jaren 60 dat hij dat allemaal wel zelf kon. Zo 
gezegd, zo gedaan. En dus startte hij met het 
repareren van de eerste auto’s in de garage achter 
het woonhuis van opa en oma.”

pap samen met ome Jac verder. En dat ging ze 
goed af. Het was 1976 toen ze weer een nieuwe 
stap zetten. Ze werden autodealer van Mazda 
en daarvoor werd ook een showroom opgetuigd. 
Deze kwam haaks op de garage te staan. Familie 
en vrienden werden weer opgetrommeld om mee 
te helpen. En opa, Sjeng van Nieuwenhoven, 
was maar wat trots dat hij de openingshandeling 
mocht verrichten.”

Gigantische verbouwing
Tot 1990 bleef het vrij rustig bij Gebroeders Van 
Nieuwenhoven. Er werd nog wel uitgebreid met 
een wasstraat, een van de eerste in de regio. 
Hoe modern was dat! En het tankstation werd 
verplaatst naar de plek waar deze nog altijd ligt en 
voorzien van een shop. Caroline: “Ik weet nog dat 
ik als 12-jarige samen met Carmen in het weekend 
allerlei klusjes moest doen en het tankstation moest 

In 1970 nam het serieuze vormen aan en sloot 
zijn broer Jac zich bij hem aan. Ze schreven zich 
in bij de Kamer van Koophandel onder de naam 
Gebroeders Van Nieuwenhoven en bouwden in 
dat jaar, met hulp van familieleden, hun eigen 
werkplaats en tankstation op de huidige locatie 
van het bedrijf. Ook werden het patroonsdiploma 
behaald en een vestigingsvergunning verleend. 
Daarmee kwam Gebroeders Van Nieuwenhoven op 
de kaart te staan. 

Mazda dealer
Eenmaal de werkplaats klaar, volgde al gauw het 
woonhuis dat voor de garage kwam te liggen. In 
die tijd dé manier om werk, wonen en gezin te 
combineren. Bart, die zich ondertussen heeft 
aangesloten bij het gesprek, vertelt: “Caroline, 
onze zus Carmen en ik hebben daar gedurende 
onze kinderjaren gewoond. Ondertussen sleutelde 

Autobedrijf Van Nieuwenhoven, wie kent het garagebedrijf ‘oet d’Indj’ niet? Een begrip in de regio Neder-
weert en Weert. Geen eendagsvlieg gezien het feit dat het familiebedrijf dit jaar zijn 50-ste verjaardag 
viert. Dat wat een jaar van feestelijkheden had moeten worden, pakt nu vanwege de coronacrisis iets an-
ders uit. Het bedrijf kijkt terug op een prachtige historie die bol staat van verhalen over auto’s, bouwen, 
pionieren, mobiliteit, familie en verbouwen.

beheren. Doodeng vond ik het om de auto’s van 
klanten vol te tanken en bonnetjes uit te schrijven. 
Dat waren mijn eerste ervaringen in het bedrijf.”

Mensen bleven Van Nieuwenhoven vinden voor een 
tankbeurt, onderhoud van of reparatie aan hun 
auto, maar ook voor de aankoop van een nieuwe of 
tweedehands Mazda. Dat bood weer ruimte voor 
nieuwe ambities. In 1990 startten Bert en Jac met 
een gigantische verbouwing. Beide gezinnen en 
andere familieleden stroopten de mouwen weer 
op om het bedrijf millenniumproof te maken. Het 
nieuwe pand werd over de toenmalige werkplaats 
en showroom getrokken, waarbij ook het huis, dat 
al ruim vijf jaar niet meer bewoond was, werd 
geïntegreerd. En nu waren het Nissans die een 
plek kregen binnen het bedrijf.

Volgende generatie
Achter de schermen zetten Bart en Caroline 
hun eerste stappen in hun carrières. Was het 
toeval dat die raakvlakken hadden met het 
bedrijf van hun vader? Caroline volgde in 1994 
als een van de 24 meiden tussen 800 jongens een 

commerciële opleiding aan de IVA (Automotive 
Business Management). Bart zocht het meer in 
de praktische hoek en ging voor autotechniek. 
Hij doorliep alle stappen in autotechniek, deed 
ervaring op bij andere autobedrijven en werkte 
zich op tot technisch en diagnosespecialist. 
Ook heeft hij inmiddels alle certificaten om aan 
elektrische auto’s te werken.
In 2007 kwam de vraag of hij verder in het bedrijf 
wilde. Bart vertelt: “Ik zag dat wel zitten, maar 
wilde dat alleen doen als Caroline ook meeging. 
Zij had immers de commerciële kennis en ervaring 
die ook nodig is voor het runnen van een bedrijf. 
Uiteindelijk zijn wij, in goed overleg met pap en 
ome Jac, in 2008 in dienst gekomen en heeft ome 
Jac zich teruggetrokken uit het bedrijf. Drie jaar 
later werden we medevennoten om uiteindelijk in 
2016 het bedrijf versneld over te nemen vanwege 
toenmalige gezondheidsredenen van pap.”

Green2Go Electric Mobility
Met de komst van Bart en Caroline kwamen ook 
nieuwe ambities in een sneltreinvaart. In 2008 
presenteerde Nissan zijn eerste elektrische auto. 
En met het automatiseren van het tankstation in 
2010 kwam de shop, die inmiddels was gevestigd 
in het voormalige woonhuis, leeg te staan. Dit 
was aanleiding om elektrische scooters, fietsen 
en scootmobielen in het assortiment op te nemen 
en een plek te geven. Om de nieuwe elektrische 
vervoersmiddelen die meer in het teken staan van 
beweging en duurzaamheid goed voor het voetlicht 
te zetten, lanceerden Bart en Caroline het label 
Green2Go Electric Mobility. En met succes! 
Inmiddels is het familiebedrijf weer een 
verbouwing verder om ook deze klanten goed 
van dienst te kunnen zijn. Verder is het afgestapt 
van het dealerschap met Nissan. Sinds 2013 is 
Autobedrijf Van Nieuwenhoven een universele 
autogarage en lid van Stichting Vakgarage die 
hard voorop loopt op het gebied van technische 
ondersteuning en marketing.

 autonieuwenhoven 
autobedrijf.vannieuwenhoven

Tijdens de gigantische verbouwing in 1991 wordt het nieuwe pand over de werkplaats gebouwd

Opa Sjeng van Nieuwenhoven opent 
de nieuwe showroom in 1976

Eerste werkplaats

Bart, Caroline en Bert.
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Bel ons 
gerust

Zuiderhuis
Schepenlaan 3
6002 EE WEERT
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E rb.weert@zuiderhuis.nl
I zuiderhuis.nl

We staan
voor u klaar

seniorenweetjes

Corona 2
Terwijl ik deze column schrijf, zit Nederland nog steeds in 
een ‘intelligente corona lock down’ volgens premier Mark 
Rutte. Iedereen moet zoveel mogelijk binnen blijven en 
als we al naar buiten gaan dan moeten we wel 1,5 meter 
afstand houden van andere mensen die ook toevallig 
naar de Ikea moesten! Die 1,5 meter, handen wassen en 
binnenblijven zijn de drie voorwaarden om van corona 
af te komen volgens de deskundigen. De discussie over de 
mondkapjes wel of niet neem ik maar voor lief, want ook 
daar heb je zoveel hoofden zoveel zinnen! 

Het enige dat ik echt leuk vind, zijn de persconferenties 
van de premier. Nou ja niet per se van hem, maar vooral 
vanwege Irma! Ik kijk alleen maar naar haar en dan weet 
ik veel beter of Mark goed of slecht nieuws heeft voor 
Nederland. Wat een aanwinst is Irma. Met haar erbij is 
slecht nieuws ineens toch een beetje leuk! Ze brengt het dan 
ook op een manier dat zelfs horende mensen het begrijpen. 
Ze komt ook heel overtuigend over en er valt bij haar geen 
speld tussen te krijgen want dan doet ze waarschijnlijk net 
alsof ze je niet hoort.

Onlangs mochten de kinderen weer voor het eerst naar 
buiten om te gaan sporten en spelen in clubverband. Wel 
onder strenge voorwaarden zoals: geen ouders langs de 
lijn (‘wat een geluk’, verzuchtte een voetballeider!); na 
het trainen thuis douchen (vinden de meeste kinderen 
echt niet erg want waarom zou je überhaupt douchen?) en 
geen officiële wedstrijden (dus er zijn in ieder geval geen 
verliezers en meedoen is weer belangrijker dan winnen!) 
gelukkig is er in ieder geval weer een beetje licht aan het 
einde van de tunnel!

Want ook thuis begin ik langzaam steeds meer moeite 
te krijgen met het feit dat ik mijn kleinzoon Lukas niet 
meer kan vastpakken en knuffelen. Zelfs zijn verjaardag 
heb ik via het scherm moeten volgen en dat is echt niet 
leuk! Al enkele weken alleen via beeldbellen dat vrolijke 
snoetje zien, is niet voldoende om mijn affectie voor hem 
kwijt te kunnen. Ik weet hoe het voelt als mensen niet op 
bezoek kunnen bij hun dierbaren in een verzorgings- of 
verpleeghuis. Dan heb ik nog het geluk dat Lukas fijn samen 
is met zijn mamma’s.  Laten we met zijn allen ervoor 
zorgen dat we corona de wereld uit helpen. Blijf gezond en 
let op elkaar!

Jos Heijmans, burgemeester Weert

column

Ik werk nu 6 jaar in de zorg. Tijdens 
mijn BBL-opleiding Verzorgende 
IG heb ik voor het eerst gewerkt 
in de zorg. Dit was geweldig! De 
band die je opbouwt met ouderen 
is bijzonder. In mijn stageperiode 
leerde ik zorgen voor ouderen met 
dementie. 

Een glimlach als dank je wel
Ik kwam erachter dat werken met 
deze ouderen erg speciaal is. In 
plaats van ‘dankjewel’ krijg je een 
glimlach of zie je een glinstering 
in hun ogen. Dementie kan allerlei 
gedragsveranderingen met zich 
meebrengen, zoals weerstand 
en boosheid. Ik zie het dan ook 
als uitdaging om hier op een 
professionele wijze mee om te gaan.  

Kopje koffie staat klaar
Een cliënt in de thuiszorg, die ik 
niet snel zal vergeten, dronk iedere 
ochtend stipt om 8 uur een kopje 
koffie. Hij vroeg altijd aan mij 
wanneer ik weer langskwam, zodat 
hij ook voor mij de volgende keer 
een kopje koffie klaar kon zetten. 

Dat is toch lief. De waardering die 
je in de ouderenzorg krijgt, krijg je 
nergens anders. Als ik een drukke 
dag heb en ik krijg een glimlach op 
iemand zijn gezicht getoverd, dan is 
dat zoveel waard. Het geeft mij veel 
voldoening om mensen een fijne dag 
te bezorgen. Ik houd van deze baan!  

Vele ontwikkelingsmogelijkheden
Na het afronden van de BBL-
opleiding Verzorgende IG, werd mij 
al snel de opleiding Gespecialiseerd 
Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) 
aangeboden en deze heb ik na 1 jaar 
succesvol afgerond. Sinds kort volg ik 
de BBL-opleiding Verpleegkunde via 
Land van Horne en loop stage op de 
Huntingtonafdeling. 
Door deze opleidingen heb ik tijdens 
mijn stageperiodes een kijkje kunnen 
nemen op verschillende afdelingen. 
Op deze manier leer je de organisatie 
goed kennen en heb ik mij op diverse 
gebieden kunnen ontwikkelen. 

Liona Cranen,  
verzorgende IG

IK ZORG: Liona Cranen

Deze waardering krijg je nergens anders.

 
Tijdens de coronacrisis is een veilige 
werksituatie voor uw medewerkers en 
klanten een pré. Denk aan kantoren, winkels, 
bedrijfsrestaurant, horecagelegenheden, 
afhaalrestaurants, nagelstudio’s, s enz. waarbij 
u in contact staat met klanten en/of collega’s.

Wij leveren balie-schermen en kunststof 
spatschermen om de veiligheid voor 
het personeel én de klanten beter te 
waarborgen.

Het virus verspreidt zich vooral via nies- en 
hoestdruppeltjes. Een kunststof plexiglas- of 
transparant spatscherm van zeil is daarom 
een mooie en effectieve manier om de 
verspreiding van nies- en hoestdruppeltjes 
tegen te gaan.

Wij hebben praktische 
en betaalbare oplossingen voor u !
 
Zie onze producten op 
www.veiligwerkentijdenscorona.nl
 
Mail voor een afspraak:
Info@cito-totaalservice.nl 

Veilig werken tijdens de coronacrisis



Ex-coronapatiënt Rob Janssen: 

Door Francis Bruekers

mooimensmooimens

Corona kwam, zag en overwon Rob; een man van enig formaat en voor geen kleintje vervaard. Dacht hij. 
Totdat corona hem neersabelde en hem gedurende twee weken op de knieën dwong. Hij lag ‘slechts’ 
zeven dagen in het ziekenhuis, maar dat was meer dan lang genoeg voor Rob. We spraken elkaar via 
Skype. Rob: “Het was een hel. Ik heb er emotioneel behoorlijk last van gehad, maar inmiddels vind ik 
het fijn om erover te praten. Zo kan ik stukje bij beetje de klap verwerken.”

Rob Janssen (61) uit Weert is getrouwd met Gerdy, 
heeft twee kinderen: Laura (27) en Luc (25). Hij 
is controller bij een rioleringstechniek bedrijf. Hij 
weet tot op datum en uur te vertellen wat hem is 
overkomen. 

Hij is geen onbekende in het Weerterland. Hij was 
jarenlang bestuurslid van voetbalclub DESM, aan-
voerder en leider van het veteranenteam en be-
trokken bij de verplaatsing van het sportpark naar 
de Kaaskampweg in Weert. Hij vermoedt echter 
dat hij vooral bekend is als partner van Gerdy 
Hartholt. Zij is nauw betroken bij diverse Weer-
ter theaterproducties en werkte onder andere bij 
Weert TV.

Rob, hoe kwam je erachter dat corona
grip op je had gekregen?
“Op de eerste dag dat Gerdy zich niet lekker voel-
de, ben ik gewoon gaan werken. De dagen daarna 
ben ik, op advies van de baas, thuisgebleven. En-
kele dagen later was Gerdy alweer opgeknapt. Op 
donderdagavond 26 maart voelde ik me niet fit. Ik 
voelde me steeds zieker worden en ik had koorts. 
Op zondagavond 29 maart werd ik echt heel ziek. 
Ik had knallende hoofdpijn, waar geen paraceta-
mol tegenop gewassen was. Op dinsdag 31 maart 
had ik nog steeds giga-hoofdpijn en koorts. Ook 
moest ik telkens hoesten. Ik kon niet slapen en 
niet eten. Op woensdag heb ik de huisarts gebeld. 
Uit de saturatietest, waarmee het percentage 
zuurstofopname in het bloed wordt aangetoond, 
bleek dat de saturatie maar 92% was, terwijl dit 
99% moet zijn. De huisarts schreef antibiotica voor 
en adviseerde me thuis uit te zieken. De combi-
natie van paracetamol en antibiotica had echter 
geen gunstig effect. Ik werd er alleen maar zieker 
van. Op donderdagmorgen belde de huisarts. Heel 
attent vond ik dat. Ik zeg: ‘Het gaat helemaal niet 
goed’, waarop de huisarts mij doorverwees naar 
de longarts.”

Wat dacht je? Nou ben ik aan de beurt? 
“Inderdaad. Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat het 
niet zo’n vaart zou lopen. Ik ben groot, fors en 
sterk, nooit ziek en ik heb zelfs nooit de griep. 
Ik vond het hele coronagebeuren eigenlijk flink 
overtrokken, tot dan toe. Aan de griep overlijden 
jaarlijks toch ook veel mensen? Daar hoor je nooit 
iets over. Maar toen ik naar de longarts in het zie-
kenhuis in Weert verwezen werd, kreeg ik het toch 
wat benauwd.”

Dan wordt het toch wel echt serieus!?
“Ik moest op donderdagochtend 2 april om 11.30 
uur in het ziekenhuis zijn. Ik werd ontvangen 
door ziekenhuismedewerkers in beschermende 
kleding. Gerdy mocht niet verder met mij mee. Ik 
werd de triagetent ingeleid. Ik voelde inderdaad 
meteen dat er iets serieus mis was. Een longs-
can werd gemaakt, ik kreeg een bed toegewe-
zen, een infuus werd ingebracht, bloed afgeno-
men en de saturatie gemeten. Vervolgens kreeg 
ik een coronatest. Nou, dat is geen pretje. Met 
een wattenstaafje wordt keelslijm en neussslijm 
afgenomen, tot wel tien centimeter in de neus, 
zo leek het. Daarna lig je te wachten op wat er 
komen gaat. 

Na een tijdje werd ik naar de eerste hulp gebracht. 
Er werden enkele controles gedaan en ik kreeg een 
zuurstofbrilletje in de neus. Omdat op de longscan 
tekenen van corona gesignaleerd waren, werd ik 
opgenomen op de ‘Coronaverdachte afdeling’ op 
de eerste etage. Paniek! In de nacht van donder-
dag op vrijdag brachten ze mij naar vierde etage, 
de ‘Corona-afdeling’. De uitslag van de coronatest 
bleek namelijk 100% positief te zijn.”

De meesten van ons zijn weleens in het zie-
kenhuis geweest en weten hoe het eruit-
ziet. Is dat nu veranderd?
“De bestaande kamers op de eerste etage zijn met 
houten schotten kleiner gemaakt, zodat er klei-
nere kamers ontstaan. Je ligt alleen in die kleine 
ruimte, maar je hoort alles van elkaar. Inclusief de 
adviezen en conclusies die uitgesproken worden. 
Daar word je niet vrolijk van.”

Wat gebeurde er op de afdeling?
“Ik had nog steeds barstende hoofdpijn. Ik zei te-
gen de verpleging: ‘Spuit mij maar plat, dan kan 
ik in ieder geval slapen.’ Dat deden ze niet omdat 
men niet weet hoe dat zou uitwerken bij corona. 
Het ergste van die dag moest echter nog komen. 
Op een gegeven moment kwam er een verpleger 
die mij twee belangrijke vragen wilde stellen. Of 
ik toestemming wilde verlenen voor het toedie-
nen van malariatabletten. Van de stof chloroquine 
in die tabletten wordt verwacht dat die effectief 
is tegen de symptomen van corona. Ik zeg nog: 
‘Ja hoor, is goed. Ik neem aan dat je weet wat 
je doet.’ Wist ik veel dat het zou leiden tot hele 
vervelende bijwerkingen. 
De tweede vraag sloeg in als een bom: ‘Of ik ge-
reanimeerd wilde worden?’ Wow, dat is confron-
terend. Ik moest in een split second beslissen. Ik 
wil nog niet dood, ik heb twee kinderen en een 
vrouw voor wie ik er moet en wil zijn. Het leven is 
me nog veel te dierbaar, dus ‘ja’ ik wilde gereani-
meerd worden.”

Op een gegeven moment ben je naar een 
ziekenhuis in Nieuwegein verplaatst.
“Op zaterdagmorgen 4 april hoorde ik dat ik op 
de lijst stond om te worden overgeplaatst, omdat 
in Weert de bedden nodig waren. De minst zieken 
mochten vervoerd worden. Daar zat ik bij. 
Ik ben per ambulance naar Nieuwegein gebracht. 
Nog steeds was de saturatie een probleem. Daar-
om kreeg ik continu zuurstof toegediend.

De verplaatsing naar Nieuwegein vond ik ver-
schrik-ke-lijk! Je weet dat als er in Weert iets met 
je gebeurt, Gerdy en de kinderen er in vijf minu-
ten kunnen zijn. Dan zien ze mij tenminste nog. 
Maar als er in Nieuwegein iets gebeurt, dan zijn ze 
er nog zomaar niet! Dat beangstigde mij enorm. 

In Nieuwegein hadden patiënten geen enkele pri-
vacy. Ik lag met drie anderen in één ruimte. Om je 
heen zie je ellende: mensen in allerlei gradaties 
van ziekzijn, tot de dood aan toe. Ik hoor het ver-
plegend personeel nog zeggen over iemand ‘Bel 
zijn vrouw maar’. Tegenover mij lag een man van 
82 jaar. Hij was al drie weken opgenomen. Hij was 
genezen van corona en thuis geweest, maar na 

een tijdje had het virus hem weer te pakken. Er 
ging van alles door mij heen. Hoe zal het met mij 
gaan? Zullen ze Gerdy ook moeten bellen voor mij? 
Ik had geen eetlust en bovendien kon ik niet eten: 
door de zuurstof krijg je een droge mond, droge 
lippen en een pijnlijke tong. Je kunt je niet dou-
chen of je haren wassen. Ik voelde me angstig, 
eenzaam en letterlijk doodziek.”

Wat heb je als het ergste ervaren in het 
hele proces?
“Het ergste is de onzekerheid. Iedereen doet z’n 
stinkende best om je te verzorgen en te helpen, 
maar niemand heeft een antwoord op jouw vra-
gen. Ik was doodziek, weg van mijn vertrouwde 
omgeving en ik kende niemand. Toen zag ik het 
met regelmaat niet meer zitten. Je hebt te veel 
tijd om na te denken, je ligt daar maar te wach-
ten, hopend dat het op een dag beter gaat. Het 
verzorgend personeel kan niet veel meer doen 
dan monitoren, bloeddruk en temperatuur meten. 
Maar verder kunnen ze niet veel. Er is geen in-
greep, geen behandeling. Alleen vragen. Heel veel 
vragen.

Extra beangstigend was dat de zuurstoftoediening 
telkens moest worden verhoogd, van 2 naar 7 liter 
per minuut. Bovendien werd ik door de chloroqui-
ne heel angstig en ging ik hallucineren. Angst is 
iets heel raars. Ik heb nog nooit zulke bizarre en 
beangstigende dromen gehad als toen, zelfs met 
de ogen open. Echt, de hele situatie is een hel! Ik 
kan het nauwelijks met woorden beschrijven. Ik 
heb vaak gedacht: ‘Ik kom hier niet meer uit.’ De 
ziekte maar ook het mentale proces sloopt je.”

Al met al heeft jouw ziekenhuisopname ge-
lukkig maar zeven dagen geduurd.
“Na twee helse dagen in Nieuwegein, was de 
hoofdpijn op maandag 6 april plotseling weg. Toen 

‘Het waren maar zeven dagen ... maar het was een hel’
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Gaby en Perry van DPS zochten een nieuwe uitdaging. Die 
hebben ze gevonden door hun winkel uit te breiden met 
een Fashion Café; na het shoppen lekker genieten van een 
Italiaanse koffie, het lekkerste ijs en later meer… Ze zochten 
de samenwerking op met Marjo, Steff en Marcel Janssen 
van IJssalon Florence en vonden elkaar in het streven naar 
perfectie; alleen het beste is goed genoeg.

Vanaf nu staat het team van het DPS Fashion Café klaar om 
heerlijke ijscoupes en handijsjes te scheppen, met als specia-
liteit de Roojer IJstaart ijs. Het ijs kun je afhalen of al lopend 
nuttigen. In de toekomst breidt het Fashion Café uit met een 
terras, zodat je in het centrum van Stramproy kunt genieten 
van onder andere een drankje, stuk vlaai en ijscoupe. 
Het Fashion Café is dagelijks geopend van 14:00 - 21:00 u. 
DPS Fashion is dinsdag t/m zaterdag geopend 
vanaf 9.30 u., zondag en maandag vanaf 13.00 u.

De winkel van DPS Fashion in Stramproy is zeven dagen per 
week geopend, met uitzondering van 31 mei. De inkopers van 
DPS hebben met zorg een prachtige collectie samengesteld 

DPS opent Fashion Café met ijs van Florence

met merken als Tommy Jeans, PME, State of Art, Geisha, Yaya 
en Frank Walder. DPS Fashion is met zijn oppervlakte van 
maar liefst 1100 m2 ruim van opzet, 1,5 meter afstand houden 
van elkaar is hier dus geen enkel probleem. Alles is ingericht 
volgens de richtlijnen van het RIVM met onder andere een 
maximaal aantal klanten en voldoende desinfectie. Deskundige 
stylistes zijn de hele dag aanwezig op de dames- en herenaf-
delingen, om je te adviseren bij de keuze van je nieuwe gar-
derobe. Dit komt na het opruimen van al je kasten natuurlijk 
goed van pas. Steek jezelf dus in het nieuw en trakteer jezelf 
na het shoppen op een lekker ijsje. 
Gratis parkeren voor de deur!

brak voor mij de zon door. Ik wilde per se naar 
huis, maar dat mocht alleen als de saturatie goed 
was. Toen ik op woensdag 8 april hoorde dat ik 
naar huis mocht was ik zó blij. Dat kun je je niet 
voorstellen. Alles wat de afgelopen dagen door 
mijn hoofd speelde, was plotseling voorbij. Ik was 
100% coronapatiënt en nu mocht ik naar huis, bin-
nen zeven dagen! Het was ongelooflijk!

Het frappante is trouwens dat ik maar zelf moest 
regelen hoe ik thuiskwam. Ik zeg: ‘Jullie hebben 
me met de ambulance gebracht, breng me nou ook 
maar naar huis.’ Maar daar was geen sprake van. 
Ik moest me maar laten ophalen. Eerlijk? Wie wil 
er nou een coronapatiënt ophalen?! Uiteindelijk 
heeft mijn zwager me opgehaald. Ik zat diagonaal 
achter hem in de auto met een mondkapje voor.”

Je bent nu alweer enige tijd thuis. 
Hoe voel je je?
“Ik voel me prima. Ik ben nog een beetje kortade-
mig, maar dat slijt wel (lachend). Of er blijvende 
schade is aan de longen weet ik niet. Of Gerdy en 
ik immuun zijn, weten we ook niet. Maar ik weet 
zeker dat ik er nooit meer terugga. Dat staat los 
van alle inzet door het personeel in Weert en in 
Nieuwegein. Ik neem daar oprecht mijn petje voor 
af. Ze zijn vriendelijk ondanks alle ellende en ze 
doen wat ze kunnen, dag en nacht. Maar ook zij 
hebben vragen. Dat maakt het voor hen zeker zo 
lastig als voor de patiënten.”

Eenmaal thuis was het nog niet voorbij.
“Omdat Gerdy tot de risicogroepen behoort en 
ook, weliswaar kort, ziek is geweest, moesten we 
samen en toch apart nog een tijdje in quarantaine 
blijven. Dat is lastig, want je woont in één huis. 

We hebben apart geslapen en aparte toiletten 
gebruikt. We mochten geen contacten buitens-
huis onderhouden, dus ging de communicatie via 
het kamerraam. Gerdy en ik hebben ongelooflijk 
veel kaartjes, bloemen en appjes ontvangen. Veel 
mensen kwamen even langs om aan het raam te 
zwaaien en beterschap te wensen. Een enkel ge-
sprek voerden we met de dauerluftung van het 
raam open. Bijzonder, heel bijzonder.”

In het begin was je cynisch. Wat raad je de 
mensen nu aan?
“Ik weet nu dat je een vet probleem hebt als je 
corona krijgt. Het dragen van mondkapjes is een 
schijnveiligheid. Het virus is zo ontzettend be-
smettelijk, daar is geen kruid tegen gewassen. 
Wat ik niet begrijp is dat mensen die in de zorg 
werken, niet standaard getest worden op corona. 
Gerdy werkt in de zorg en is nog steeds niet ge-

test. Het verplegend personeel werkt heel hard, 
onder moeilijke omstandigheden. Toch vind ik het 
moeilijk te beoordelen of de versoepeling van de 
lock down een juiste beslissing is. Er spelen econo-
mische en maatschappelijke belangen. Al met al is 
het een duivels dilemma. 
Dan heb je nog de coronafeestjes. Jongeren den-
ken dat het hen niet zal treffen, maar zij realise-
ren zich onvoldoende dat zij zelf een besmettings-
risico kunnen vormen voor hun omgeving. 

Weet je, het waren voor mij ‘slechts’ zeven slech-
te dagen. Daarna mocht ik gelukkig weer naar 
huis. Er zijn zoveel mensen die niet meer naar 
huis kunnen. Dan ervaar je echt de betrekkelijk-
heid van het leven. Corona maakt namelijk geen 
onderscheid. Het kan iedereen gebeuren! Dus ben 
voorzichtig en houd je aan de richtlijnen. Dat is 
alles wat ik erover kan zeggen.”

mooimens
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Kerkplein 31- Stramproy
+31 (0)495 - 561996

Fashion Café

watzoujijdoenmet

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

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

Kerkstraat 78, Nederweert
www.bath-living.com

bedrijfinbeeld

WEBWINKEL
www.bath-living.com

WINKEL
Kerkstraat 78
Nederweert

Vogue badjas
van €69,95 

voor €49,95 

Pique     
wafeldeken

van €69,95 
voor €49,95 

1-persoons 



Voorlopig geen hand bij 
binnenkomst, wél een lach!

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

U zult het met mij eens zijn. Het is een bizarre tijd! Mensen jong 
en oud die ontzettend ziek worden, ouderen en kwetsbare mensen 
die geen bezoek mogen ontvangen, winkels die met hun voorraad 
blijven zitten, cafés die geen terras kunnen opzetten, ouders die 
thuis werken maar ook les moeten geven, mensen die niet naar de 
huisarts durven, bedrijven die dicht zijn maar wel kosten hebben die 
doorlopen, bladen waarin niemand meer adverteert, kappers die niet 
mochten knippen en ga zo maar door. Iedereen heeft zorgen. 
Zo heb je eerst vooral zorgen over je familie en je bedrijf, daarna 
komt het besef dat we er allemaal mee zitten.

Onze praktijk is 6 weken dicht geweest. Vreemd geen volle agenda, 
wel fijn om extra vrije tijd te hebben. Zoals Johan Cruijff al zei: 
‘ieder nadeel heb zijn voordeel’. Mijn schuur is inmiddels helemaal 
opgeruimd, mijn vrouw is aan het bakken geslagen en we hebben heel 
veel tijd samen met ons zoontje gehad.

En nu komt de tijd dat sommige bedrijven weer langzaam mogen 
opstarten, scholen die weer gedeeltelijk opengaan en uitgestelde zorg 
die weer langzaam gestart gaat worden.

Ook wij mogen weer werken en mensen helpen. En ik ben blij dat 
dit weer kan. Net voor de coronacrisis hebben wij, na herkeuring, 
de ISO-certificering ontvangen. Hiermee tonen we aan dat onze 
hygiëne helemaal op orde is. Daarnaast hebben we nu ook extra 
voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo vragen we patiënten die zich 
niet goed voelen of verkoudheidsklachten hebben hun afspraak te 
verzetten en thuis te blijven. Mag iedereen de handen bij de voordeur 
desinfecteren, vragen we om niet te vroeg te komen zodat je niet 
lang hoeft te wachten en laten we de tijdschriften in de wachtkamer 
weg. Alles om veilig te werken, maar wel het werk en de zorg weer 
op te starten. En gelukkig merken we dat veel patiënten heel blij zijn 
dat we ze weer kunnen helpen, want als je prothese al los zat of pijn 
deed, dan werd je daar nu extra mee geconfronteerd als je thuis zat. 
En durfde je de deur niet uit maar had je wel een kapotte prothese, 
dan zien we dat mensen nu weer langs durven komen, juist door de 
extra maatregelen.

Langzaam komen we in ons oude ritme maar wel met gepaste afstand, 
dus voorlopig geen hand bij binnenkomst, maar wel een lach!

Wilt u graag een afspraak? Een advies is bij ons altijd gratis, 
ook nu. Want goed advies moet voor iedereen mogelijk zijn. 
U kunt ons bereiken op (0495) 592 622 of (0475) 820 395. 
U kunt ons ook mailen op info@eengoedgebit.nl

Theater is meer dan televisie op een podium. Goed 
jeugdtheater neemt kinderen mee in een magische 
wereld, prikkelt hun fantasie, inspireert en daagt 
hen uit. Dat kan mooi, anders of lelijk zijn, het 
kan je laten lachen, je verbazen, ontroeren of 
misschien ongemakkelijk laten voelen. Het doet 
íets met je. Daarom hoopt het Munttheater de 
speciale kinderloper snel uit te kunnen rollen voor 
alle kinderen, ouders en scholen om een middag 
te beleven die ze niet snel meer vergeten.

Samenwerking gezelschappen
Om een afwisselend en uitdagend programma 
te brengen, werkt het Munttheater nauw samen 
met professionele gezelschappen die gelaagd 
en avontuurlijk kwaliteitstheater maken. Het 
Laagland uit Sittard, SALLY Dansgezelschap uit 

Maastricht, philharmonie zuidnederland en 
Oorkaan. Deze gezelschappen werken vaak samen 
om een mooie mix (cross-overs) te maken, elk 
vanuit hun eigen discipline, en daarmee een 
breed palet van genres in één voorstelling aan te 
bieden.  Zo kunnen leerlingen kennismaken met 
alle vormen van podiumkunst: van klassiek ballet 
tot popmuziek, van toneel tot cabaret.

Educatieprogramma
Een theaterbeleving voor alle basisschoolleerlingen 
uit Weert en omgeving! In seizoen 2020-2021 
kunnen alle leerlingen terecht voor een voorstelling 
die past in de belevingswereld van hun eigen 
leeftijd en groep. Met daaraan gekoppeld een 
educatieprogramma met achtergrondinformatie, 
opdrachten en filmpjes om het theaterbezoek 
voor te bereiden, en na afloop de voorstelling na 
te bespreken in de klas. Alle voorstellingen sluiten 
aan op de - op school geldende - kerndoelen en 
zijn veelal uitgezocht in samenspraak met het 
onderwijs.

Aanbod voor 2020-2021
Er is een bont palet aan voorstellingen te zien 
in schooljaar 2020-2021: in samenwerking met 
Bruna Weert komt tijdens de Boekenweek Tosca 
Menten naar het theater met de voorstelling 
‘Knotsknettergek’. In de veelgeprezen voorstelling 
‘Keihard’ van Sally Dansgezelschap Maastricht 
worden de leerlingen van de groepen 7 en 8 
betrokken bij de dansvoorstelling door contact 
en interactie. ‘Vreemde Eend’ van Het Laagland 
en Sally sluit aan bij de themamaand ‘Weert 
Respecteert’: voor de kleinste groepen wordt 
in een speelse mix van dans en theater het 
thema ‘anders zijn’ behandeld. De klassieke 
muziekgezelschappen philharmonie zuidnederland 
en Oorkaan bieden met de voorstellingen ‘Vreemde 
Streken’ en ‘Broer’ bijzondere (interactieve) 
muziekvoorstellingen voor de middengroepen. 

Betaalbaar
Om het theaterbezoek toegankelijk te maken 
voor alle scholen biedt het Munttheater het 
educatieprogramma voor het basisonderwijs 
tegen een vaste lage eenheidsprijs per leerling 
aan. Want dat is het doel: elk kind de kans bieden 
om gedurende de jaren op de basisschool zo veel 
mogelijk theatervoorstellingen te beleven. 
Leuker dan dit wordt leren niet! Dit wil je je 
leerlingen meegeven. Kijk voor meer info op
 www.munttheater.nl/educatie

Wat draagt een bezoek aan een theatervoorstelling bij aan de culturele opvoeding en ontwikkeling van 
onze kinderen? Om dat antwoord te geven nodigt het Munttheater scholen, leerkrachten en gezinnen 
uit om zelf een van de vele educatie- of familievoorstellingen te komen beleven die er in het schooljaar 
2020-2021 geprogrammeerd staan. Uiteraard moet ook het theater nog even afwachten of- en zo ja, hoe 
de deuren weer geopend mogen worden in verband met corona en de 1,5 meter maatschappij. In ieder 
geval zijn er plannen genoeg!

inbedrijf

Met de hele Met de hele 
   klas naar     klas naar  
   het theater!   het theater!

Familievoorstellingen
Naast de educatieve voorstellingen onder 
schooltijd heeft het Munttheater zoals 
altijd ook weer een zeer afwisselende 
familieprogrammering voor alle leeftijden 
in het reguliere programma van 2020-2021. 
Voorstellingen om samen met de familie 
even te ontsnappen aan de werkelijkheid 
en een stap te zetten in de magische wereld 
van het theater! Vanwege corona volgt de 
bekendmaking van het nieuwe programma 
2020-2021 op een latere datum.

Bijzondere Backstage 
Theater Tour
Ben je zelf docent en wil je met je klas op een 
ander moment het Munttheater backstage 
bezoeken? Ook dat kan! Groep 5 t/m 8 kan met 
hun individuele klas komen kijken tijdens de 
‘Bijzondere Backstage Theater Tour’, ontwikkeld 
in samenwerking met Het Laagland. Een theatrale 
interactieve rondleiding achter de schermen van 
het theater. Een beleving van anderhalf uur waar 
de leerlingen zelf op de vloer aan de slag mogen 
en plekken bezoeken waar het publiek normaal 
niet mag komen.

www.munttheater.nl
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Bosserstraat 6B - Nederweert
06 13 466 786  •  info@steijverselectro.nl

www.steijverselectro.nl

Professionele elektricien in Nederweert waar u terecht 
kunt voor al uw elektrotechniek, zonnepanelen, 
alarminstallaties-verlichting. Voor nieuwbouw en 

verbouw, horecaprojecten en utiliteitsbouw.
Het team van gespecialiseerde monteurs staat voor u klaar!

Jacobs-Koppers Linnen en Slapen b.v.   
Maasstraat 26, 6001 EC  Weert
Bezoek onze webshops op 
jacobs-koppers.nl

OFFICIAL DEALER

T 0495 - 53 22 21  |  E info@jacobs-koppers.nl  |  I www.jacobs-koppers.nl

Jacobs-Koppers Linnen en Slapen b.v.   
Maasstraat 26, 6001 EC  Weert
Bezoek onze webshops op 
jacobs-koppers.nl

OFFICIAL DEALER

T 0495 - 53 22 21  |  E info@jacobs-koppers.nl  |  I www.jacobs-koppers.nl

LINO_indrukken_A4_V3.indd   15 02-10-18   10:06

Jacobs-Koppers Linnen en Slapen b.v.   
Maasstraat 26, 6001 EC  Weert
Bezoek onze webshops op 
jacobs-koppers.nl

OFFICIAL DEALER

T 0495 - 53 22 21  |  E info@jacobs-koppers.nl  |  I www.jacobs-koppers.nl

Jacobs-Koppers Linnen en Slapen b.v.   
Maasstraat 26, 6001 EC  Weert
Bezoek onze webshops op 
jacobs-koppers.nl

OFFICIAL DEALER

T 0495 - 53 22 21  |  E info@jacobs-koppers.nl  |  I www.jacobs-koppers.nl

LINO_indrukken_A4_V3.indd   15 02-10-18   10:06

Jacobs-Koppers Linnen en Slapen b.v.   
Maasstraat 26, 6001 EC  Weert
Bezoek onze webshops op 
jacobs-koppers.nl

OFFICIAL DEALER

T 0495 - 53 22 21  |  E info@jacobs-koppers.nl  |  I www.jacobs-koppers.nl

Jacobs-Koppers Linnen en Slapen b.v.   
Maasstraat 26, 6001 EC  Weert
Bezoek onze webshops op 
jacobs-koppers.nl

OFFICIAL DEALER

T 0495 - 53 22 21  |  E info@jacobs-koppers.nl  |  I www.jacobs-koppers.nl

LINO_indrukken_A4_V3.indd   15 02-10-18   10:06



inbedrijf inbedrijf

Wilt u meer informatie over zonnepanelen 
en alle mogelijkheden, subsidies en 

andere voordelen?

Wekelijks houdt VDS een inloopmiddag, 
vrijdag 13.00-16.30 uur, waar u antwoord op 

al uw vragen kunt krijgen.
Op het dak is een showtuin aangelegd 

met diverse opstellingen van panelen en 
constructies zodat u ook zicht krijgt op de 

opties en materialen.

De volgende lokale bedrijven waren 
betrokken bij de nieuwbouw van VDS:

• Derckx Staalbouw • Kiggen Bestrating • 
• Verheggen Interieurs • Elba Electro •

• Aspers Installatietechniek •
 • De Bakker Hoveniers •

Schepenlaan 8, Weert
085 - 047 07 10 

www.vdssolarsystems.com

‘Wij creëren duurzaamheid   in het huidige klimaat’‘Wij creëren duurzaamheid   in het huidige klimaat’
VDS Solar Systems realiseerde nieuw kantoorVDS Solar Systems realiseerde nieuw kantoor

Op de Schepenlaan in Centrum Noord betrok VDS 
onlangs haar nieuwe onderkomen. Een ontwerp uit 
de koker van directeur Frank van der Sanden die - na 
15 jaar in de zonne-energie te hebben gewerkt - in 
2013 met VDS is begonnen. “Ik wist bij de nieuwbouw 
wat onze behoeftes waren, hoeveel magazijn, 
werkruimte, kantoren en demonstratieruimte 
we nodig hebben. Zo ben ik gaan ontwerpen. Dit 
omdat je vanuit de praktijk de beste ervaring hebt 
en je het zodoende zelf het meest functioneel kunt 
uitwerken. We werken inmiddels met een kleine 
20 medewerkers en hebben met nog een kleine 
groei rekening gehouden. VDS werkt voornamelijk 
in de regio Weert. In een straal van 40 kilometer 
rondom ons is zoveel werk dat we niet verder gaan. 
Zodoende hoeven de mensen geen uren te rijden en 
zijn ze op tijd weer thuis. Ik vind dat als werkgever 
wel belangrijk. We zijn goed voor onze mensen. 
Goede arbeidsvoorwaarden, veiligheidskleding en 
alle veiligheidsmaatregelen, goed functionerend 
materiaal en een goede sfeer. Elke vrijdagmiddag 
is er na het werk een borrel bij ons thuis aan de 
keukentafel (behalve nu tijdens corona). Goed 
voor de saamhorigheid en het onderlinge begrip”, 
vertelt de uit Brabant afkomstige ondernemer. 

Nieuw pand
De afgelopen jaren groeide het bedrijf dusdanig 
hard dat uitbreiding van de kantoren en het 
magazijn noodzakelijk bleek. Uiteindelijk werd 
het nieuwbouw op het bedrijventerrein Centrum 
Noord. Frank: ”Onze dochter Mancha neemt op 
termijn samen met haar partner Rick het bedrijf 
over. Beiden werken al wat jaren mee en leren 
zodoende alle facetten van het vak en het bedrijf 

ergonomisch verantwoorde werkplekken en een 
huiselijke sfeer. Ook aan de buitenzijde heeft het 
pand een verrassende uitstraling dat goed past in 
de omgeving van het kantorenpark Centrum Noord.

Hoger rendement 
De vraag naar zonne-energiesystemen groeit. De 
laatste jaren maakt ook het MKB steeds meer 
gebruik van de meerwaarde door zonnepanelen. 
“Deze branche had weer financiële ruimte voor dit 
soort investeringen. Ook in de agrarische sector 
neemt het aantal opdrachten toe. Dat heeft 
te maken met het groeiende rendement van de 
systemen”, legt Frank uit. “Door het veranderende 
klimaat zijn er meer zonuren waardoor de 
energieopbrengsten hoger zijn. Daarnaast zijn de 
kosten lager waardoor investeringen steeds meer 
rendement hebben. Hierdoor is de terugverdientijd 

kennen”. Frank wilde het gebouw realiseren met 
alleen maar lokale bedrijven* (zie kader). “Zo 
houden we met elkaar de lokale economie gezond. 
Het is ook een kwestie van gunnen. Je kunt beter 
zakendoen met mensen die je kent dan met 
bedrijven waar je geen ervaring mee hebt”, aldus 
een trotse Frank. En het resultaat mag er zijn. Een 
gebouw dat volledig energieneutraal is (uiteraard 
met een dak vol zonnepanelen). Veel licht in de 
kantoorruimten, ruime vertrekken, prettige en 

Het bedrijf VDS Solar Systems bestaat ruim zes jaar en heeft een enorme staat van dienst opgebouwd. Vele 
bedrijven en particulieren in de regio zijn door VDS voorzien van zonne-energie-systemen met een hoog 
rendement. En de vraag vanuit de markt blijft groeien. Reden voor het bedrijf om uit te breiden en een 
nieuw pand te bouwen.

van de uitgaven verlaagd van 7-8 jaar naar 5-6 jaar. 
Daar staat tegenover dat geld op de bank geen 
rendement oplevert en zonnepanelen dus wel.  
Daarnaast is het opwekken van zonne-energie ook 
een milieuvriendelijke manier. Bij veel bedrijven 
past dit binnen hun duurzaamheidsgedachte. 
Om dit te stimuleren zijn banken steeds meer 
bereid om via zogenaamde ‘groenleningen’ deze 
investeringen mogelijk te maken. Ook zijn er 
allerlei subsidiemogelijkheden vanuit de overheid 
om mensen te motiveren voor alternatieve 
energiewinning te kiezen. Voor de particulier is 
het bijvoorbeeld mogelijk om de BTW terug te 
vragen. De overheid heeft deze regeling in het 
leven geroepen om het gebruik te stimuleren. Wij 
hebben binnen de holding een aparte poot (VDS 
BTW- Service) die particulieren ondersteunt om 
deze btw terug te vorderen. Zo helpen we elkaar 
naar een schonere wereld.”

Toekomst
VDS vindt het belangrijk om kwaliteit te 
leveren. Frank: “Zonnepanelen zijn behoorlijke 
investeringen voor bedrijven maar zeker voor 
particulieren. Daar moet je aandacht en kwaliteit 
voor leveren. Wij maken pas een offerte als we 
ter plaatse zijn komen kijken. Iedere situatie 
is anders. Het betreft altijd maatwerk. Goed 
materiaal, goed geschoold personeel en een goede 
service. Al onze systemen zijn te monitoren. Op 
elk moment van de dag kan de klant inzage krijgen 
in het verbruik, opbrengst en rendement. Om de 
kwaliteit die we leveren te waarborgen willen we 
niet veel groter worden. Op deze manier houden 
we de controle en kunnen we snel, adequaat en 
flexibel blijven. Want wij helpen particulieren en 
bedrijven een duurzame omgeving te creëren in 
het huidige klimaat. Dat doen we met trots vanuit 
ons nieuwe gebouw aan de Schepenlaan.” 

Mancha, Rick en Frank
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eendagmet

 Ambtelijk afstemmen van het 
 persbericht ‘Onderzoek naar 
 biodiversiteit in bermen’. Samen met 
de stadsecoloog zet Geert zich in voor het verbe-
teren van de biodiversiteit; denk aan het ophan-
gen van nestkasten voor mezen en vleermuizen 
als bestrijding van de processierups, ecologisch 
bermbeheer, het planten van een tiny forest; een 
minibos bij basisscholen en het vervangen van te-
gels in tuinen door groen; een zogenaamde ‘tuiny 
forest’.

 Overleg met gedeputeerde 
 Ger Koopmans en een aantal 
 collega-wethouders van andere steden 
uit Noord- en Midden-Limburg over de culturele 
infrastructuur. Zo hebben bijvoorbeeld de direc-
ties van alle Limburgse theaters om financiële 
steun gevraagd. Geert: “Vanuit het Rijk is 300 
miljoen euro uitgetrokken om de culturele sec-
tor te helpen. Daarvan is 30 miljoen regionaal te 
besteden. Samen met mijn collega-wethouders 
bespreken we wat vitale onderdelen zijn en hoe 
het geld verdeeld moet worden.”

 Evaluatie/update met de 
 beleidsadviseur jeugdbeleid over de
 stand van zaken op de basisscholen. 
Vanaf 11 mei mogen de scholen open en gaan 
kinderen weer naar school.

 Overleg met de beleidsadviseur 
 monumenten en architectuur over de 
 restauratie van de Abdij Maria Hart 
van de zusters Birgittinessen. De gemeenteraad 
stelt hiervoor een bedrag van ruim 22.000 euro 
beschikbaar.

 Even naar het gemeentehuis. Er
 moeten stukken getekend worden. En
 dat moet toch echt analoog gebeuren!

 Kranslegging bij de Rumolduskapel. 
 In verband met het coronavirus is er
 niemand anders aanwezig dan Geert, 
de taptoetrompettist en de fotograaf. 
Twee minuten stilte voelden nog nooit zo stil!

 ‘s Avonds zijn er soms nog de 
 commissie- en raadsvergaderingen. 
 In deze tijd allemaal digitaal natuur-
lijk. Ook moeten er nog beleids- en raadsstuk-
ken gelezen worden. Geert: “Door het afgelasten 
van veel activiteiten ben ik s ’avonds en in het 
weekend wel meer vrij dan normaal; er zijn geen 
openingen, geen speeches, geen presentaties en 
geen huwelijken te voltrekken.”
En zo eindigt een lange dag van locoburgemees-
ter Gabriëls.

 Als vervangend burgemeester heeft
 Geert elke twee weken 
 ‘Veiligheidsberaad’. Samen met ver-
tegenwoordigers van politie en brandweer, boa’s 
en de veiligheidscoördinator bespreekt hij on-
derwerpen als ‘het weer door laten gaan van de 
weekmarkt’, ‘rookverbod in natuurgebieden’, 
‘afname van aantal inbraken’ en ‘toename huise-
lijk geweld’.

 Bespreking met de beleidsadviseur
 cultuur ter voorbereiding op het 
 overleg later deze middag. Het gaat 
over de culturele stand van zaken ten gevolge 
van de coronacrisis; denk dan aan het Muntthea-
ter, Bospop en het Limburg Festival. Geert: “Zelf 
hoop ik, maar ik durf het bijna nog niet hardop 
te zeggen, dat het Cultureel Lint (zondag 20 sep-
tember) één van de eerste culturele evenemen-
ten is die weer door kan gaan, wel met inachtne-
ming van de nodige maatregelen natuurlijk!”

 Terwijl het ene overleg nog aan 
 de gang is, staat het andere alweer 
 digitaal in de wacht. Er volgt een over-
leg met wethouder Wendy van Eijk, de duurzaam-
heids-coördinator en het afdelingshoofd ruimte & 
economie over de energietransitie; hoe kunnen 
we minder fossiele brandstoffen gebruiken en 
hoe wordt Weert meer zelfvoorzienend? Denk 
aan het plaatsen van zonnepanelen op daken van 
grote gebouwen. 

 Een half uurtje lunchpauze 
 doorbrengen in de tuin. Heerlijk even 
 genieten van de ontluikende lente. 
Geert: “Andere jaren was ik veel meer van huis, 
dit jaar heb ik echt alles zien groeien en bloeien 
in mijn tuin, ik geniet hier elke dag van. Hier kan 
ik even afschakelen en weer bijtanken. Alhoewel 
de telefoontjes natuurlijk gewoon door blijven 
gaan; dan loop ik bellend door mijn tuin.”

 Ter voorbereiding van de 
 raadsvergadering moeten er stukken
 worden doorgenomen. Dit keer gaat 
het over de bouw van de school/kindcentrum in 
Altweerterheide. Geert: “Dit zijn onderwerpen 
die natuurlijk al heel lang spelen en ook nu ge-
woon doorgaan.”

 Even een aantal mensen terugbellen;
 boa’s die vragen hebben over 
 handhaving, een raadslid uit zijn be-
zorgdheid over de rij mensen buiten bij een 
winkel, de crisismanager belt over een heftige 
situatie waarbij een verplichte opname gewenst 
is. In dat laatste geval moet Geert als locoburge-
meester toestemming geven.

Door Monique van den Brandt
Geert Gabriëls (40) is bezig aan zijn tweede termijn als wethouder 
Onderwijs, Cultuur, Duurzaamheid, Biodiversiteit en Buitengebied. 
Daarnaast is hij, bij afwezigheid van burgemeester Jos Heijmans, ook 
locoburgemeester. Net als de rest van Nederland werkt hij thuis. Geert: 
“Ieder overleg gaat via video-bellen, mailen, appen of per telefoon. Dat is 
heel intensief. Gelukkig kan ik af en toe even de tuin in.”.

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

PLANTENCENTRUM OSPEL
LIMBURGS GROOTSTE ASSORTIMENT

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

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

I E D E R E 
ZONDAG 
GEOPEND

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

Plantencentrum Ospel
Waatskamp 150, 6035 BV Ospel
tel: 0495 – 58 53 24 
info@plantencentrumospel.nl
www.plantencentrumospel.nl
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NU VOLOP PERKPLANTEN EN VELE 
SOORTEN POTGROND VERKRIJGBAAR

09:00

15:00

16:30

17:00

20:30

25



“Als Lord of the Rings fan mag een bezoekje aan 
Hobbiton natuurlijk niet ontbreken. Ik voelde 
me er als een kind in een speeltuin. Je waande 
je even in een andere werkelijkheid met alle 
Hobbithols. Je krijgt een rondleiding over de 
filmset en ze vertellen onder andere dat de boer 
die het land beheert nog altijd een percentage 
van iedere bezoeker krijgt. Die is inmiddels 
natuurlijk multimiljonair!” Op Polarsteps is te 
lezen dat Bram deze bijzondere dag afsluit met 
een toepasselijke quote van Gandalf: ‘All we 
have to decide is what to do with the time that 
is given us’ (Alles wat we moeten beslissen, is 
wat we moeten doen met de tijd die ons wordt 
gegeven, red.)

Even naar Fiji
Na drie maanden Nieuw-Zeeland had Bram het 
gevoel dat hij nog niet klaar was. Hij wilde 
meer! Hij besloot eerst twee weken naar Fiji 
te gaan en vervolgens zijn reis voort te zetten 
in Australië. Bram: “Het was heel gaaf om in 
Fiji op een kleiner eiland te zijn en een paar 

dagen te genieten van de zon, de zee en het 
strand. Iedere avond werd je getrakteerd op 
een fantastische zonsondergang. Daarbij kreeg 
ik ook de mogelijkheid om te snorkelen; je ziet 
vissen die je nog nooit in je leven gezien hebt.”

Aan het werk
Het Australië-avontuur begint in Brisbane, een 
moderne stad met 2,2 miljoen inwoners. Bram 
omschrijft het als volgt: “Prachtig om de hoge en 
mooie moderne gebouwen hier te zien, aangezien 
je het in Weert moet doen met onze lieve Sint-
Martinuskerk …” Vanuit Brisbane gaat Bram op 
zoek naar een baan. ‘De clubkas moet gespekt’ 
zoals hij het zelf zegt. “Daar waar wij op onze 
Limburgse akkers de Polen hebben, hebben ze hier 
de backpackers. Als voormalig recruiter gooit hij 
al zijn sollicitatie-skills in de strijd. Het lukt. Hij 
krijgt een baan op een bananen- en papaja-farm 
in de buurt van Cairns. Met temperaturen van 33 
graden en een luchtvochtigheidspercentage van 
96% valt het Bram zwaar: “Wij Roggens zochten 
vroeger op de camping in Italië al vrij snel de 
schaduw op. Toch wordt hier afgeraden de zee in 
te gaan. Waarom? Ik ben hier inmiddels bekend 
gemaakt met de uitdrukking ‘Everything in 
Australia wants to kill you’ (Alles in Australië wil je 
doden, red.). De zee is daarop geen uitzondering. 
Door de warmte zitten er dodelijke kwallen, 
stingrays (soort manta’s) en ook krokodillen in 
deze wateren. Reden te meer voor Brammetje 
om hier ver vandaan te blijven,” vertelt hij.

Drie maanden strijden
Bram: “Als je met een Work Holiday visum 88 
dagen op een farm werkt heb je recht op een 
tweede visum van een jaar. Dat geeft me de 
gelegenheid om in de toekomst nog een keer 
terug te keren, of ik er nou gebruik van ga maken 
of niet. Bovendien moet ik geld verdienen om 
mijn reis te kunnen vervolgen. Het plukken 

wegvanhier

van papaja’s is fysiek erg zwaar werk. Je start 
‘s ochtends om zeven uur en werkt vervolgens 
tot vijf uur in de middag. Rond 21.00 uur zoek 
ik braaf mijn bedje op. Maar ik weet zeker dat 
ik er later met een trots gevoel op terug kijk. 
Midden in de tropen op een boerderij, met 
slangen, spinnen en flink wat regenbuien. Een 
ervaring die me voor altijd bijblijft.”

I’ll be back
Ook in Australië zijn coronamaatregelen 
toegenomen. Scholen, pubs en bars zijn gesloten 
en de boer van de farm heeft gevraagd om geen 
onnodige uitstapjes te maken. “Ik zit hier in 
the middle of nowhere, dus naar mijn gevoel 
meer dan veilig en geïsoleerd. Ik hoop wel na 
88 dagen mijn reis te kunnen vervolgen.” Naast 
het plukken van papaja’s heeft Bram inmiddels 
ook ervaring met het afsnijden van bananen. 
Geplukte bananen worden van de ‘bunch’ 
afgesneden en gesorteerd. “Uiteindelijk vorm je 
dan de tros die bij ons in de winkel belandt.” 
Dat dat niet altijd even soepel gaat blijkt uit 
een diepe snee in zijn duim. “Niet miepen, 
pleistertje erop en door met het leven,” zegt 
Bram. “Het staat symbool voor mijn hele 
avontuur: ‘You come in like a boy and leave like 
a man’.” (Je komt aan als een jongen en gaat 
weg als een man, red.)

Op zoek naar het onbekende
Je hebt het goed voor elkaar; een gezellig 
gezin waar je geniet van de gemakken van 
nog thuis wonen, een afgeronde HBO-studie, 
een baan bij een detacheringsbureau en een 
leuke vriendengroep waarmee je bij SV Laar 
graag een balletje trapt. Bram: “Ik merkte 
dat ik behoefte had om mezelf op een andere 
manier uit te dagen. Ik heb meerdere plaatsen 
in Europa gezien en heb altijd een passie 
gehad voor verschillende landen en culturen. 
Daarbij leek het me een mooie kans om mezelf 
te ontwikkelen. Je daagt jezelf uit om uit de 
comfortzone te treden, onafhankelijk te zijn en 
zelf je eigen keuzes te maken. Tenslotte leek 
het me ook een fantastische ervaring, die je 
voor de rest van je leven bijblijft.”

In de sporen van Frodo Baggins
De keuze viel op Nieuw-Zeeland. Bram: “Vanuit 
vele hoeken hoorde ik dat Nieuw-Zeeland het 
volledige pakket had! Een prachtige natuur, 
Westerse cultuur én dat de zomer natuurlijk in 
onze winter valt. Bovendien ben ik een groot fan 
van de film The Lord of the Rings en wilde ik deze 
landschappen graag zelf verkennen.” Na een 
goede voorbereiding werd Bram op 28 oktober 
2019 vanuit Frankfurt uitgezwaaid door zijn 
ouders Frank en Helga. ”Voor mijn ouders was 
het in het begin wel even schrikken. Gelukkig 
hebben ze mijn keuze altijd gesteund.” Met een 
overstap in Shanghai kwam Bram na een reis 
van 28 uur in Auckland aan. “Het moment dat 
je het vliegveld uitloopt gaf me toch wel een 
bepaald besefmomentje. Je bevindt je op dat 
moment aan de andere kant van de wereld en 
ik had, ondanks de zenuwen, enorm veel zin in 
het avontuur.”

Op de voet gevolgd
Inmiddels is Bram 187 dagen op reis en heeft hij 
34.537 km afgelegd. Via Polarsteps is zijn reis te 
volgen. Dit is een app waarin hij zijn avonturen 
bijhoudt via een tijdlijn met teksten en foto’s. 
Thuisblijvers kunnen meegenieten en zelf 
heeft hij bij terugkomst een prachtig logboek 
van zijn reis. Zijn foto’s zijn jaloersmakend en 
zijn teksten lezen inderdaad als een spannend 
jongensboek. Bram: “Ik heb al aardig wat 
dingen gezien. Ik ben altijd iemand geweest van 

ongestructureerde, spontane acties en daarbij 
heb ik ook geleerd dat geen plan vaak het beste 
plan is. Alleen de eerste week had ik van tevoren 
vastgelegd. Daarna bekijk je ter plekke wat je 
volgende stap gaat worden.”

Bus versus auto
“Op het Noordereiland heb ik ervoor gekozen 
om rond te reizen met de Straybus. Dat is een 
concept waarbij backpackers gebruik maken van 
een hop on/hop off bus. Je boekt via een app 
je bus, eventuele activiteiten en verblijf. De 
buschauffeurs geven tijdens de rit informatie 
over het land en zorgen voor interactie met 
de hele groep. Dat was in eerste instantie ook 
mijn doel. Ik zie mezelf als een sociaal persoon 
en het is een fantastische ervaring om andere 
backpackers van over de hele wereld te leren 
kennen. Je maakt oprecht vrienden voor het 
leven! Voor het Zuidereiland heb ik gekozen om 
een auto te huren met een mede-Weertenaar die 
toevallig ook in Nieuw-Zeeland was; Frank van 
Waesberge. Het voordeel van Stray is dat je in 
korte tijd veel mensen uit verschillende landen 
leert kennen. Het voordeel van de auto vind ik, 
dat je meer vrijheid hebt om je eigen keuzes te 
maken en te gaan en staan waar je wil.”

‘De highlights, het spektakel en avontuur van Brammetje op pad in Oceanië’. Daarmee begint Bram Roggen 
(26) het verhaal van zijn reis in de Polarsteps-app. Het zou zomaar de titel van een spannend jongensboek 
kunnen zijn. De jonge Weertenaar vertrok eind oktober naar de andere kant van de wereld. Bram: “Na 
drie jaar fulltime werken had ik het idee dat de rek er enigszins uit was. Het was tijd om uit mijn comfort-
zone te stappen!”

wegvanhier

Door Monique van den Brandt

Highlights van Brammetje
Bram vertelt enthousiast over een aantal van 
zijn avonturen;
“De Tongariro Crossing is een hike van 19 
kilometer. De klim staat op de UNESCO-
Werelderfgoedlijst.  Het is een wandeling over 
ruw vulkaangebied waarbij je je eigenlijk op 
Mars waant. Het was een fantastische ervaring 
om over deze nog altijd actieve vulkaan te 
wandelen. Je bent ruim vijf uur bezig met 
een beklimming en een afdaling.  Na die flinke 
tocht jezelf trakteren op een bubbelbad en een 
koud biertje gaf ontzettend veel voldoening. 
Bovendien is de vulkaan ook wel bekend als 
Mount Doom van the Lord of the Rings. Dat was 
mooi meegenomen!”, lacht Bram.  
“Milford Sounds is eigenlijk een natuurpark 
op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. 
Alleen de weg hier naartoe was al een hele 
ervaring. Fantastische ruwe bergen met 
hoge sneeuwtoppen en zoveel diversiteit in 
landschappen. Het is niet te beschrijven. De 
Milford sounds doe je vervolgens met een cruise; 
je gaat met een boot door de zogenoemde 
fiordlands. Watervallen zijn er in groten getale 
aanwezig en het maakt veel indruk als je er 
doorheen vaart.”

 Bram Roggen in Nieuw-Zeeland:      Bram Roggen in Nieuw-Zeeland:     
‘Géén plan is vaak het beste plan!’‘Géén plan is vaak het beste plan!’

Bram in een hakapose na het volbrengen van een 
zware hike op Mount Iron in Wanaka.

Bram op een van de vele gouden stranden in Fiji

Waterval Milford Sounds.

Bram in zijn vieze 
kleren na een dagje 
werken op de farm
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Weert, dit doen we samen.
Samen een nieuwe outfit uitzoeken, gezellig lunchen en genieten zit er voor de bezoeker 
van de binnenstad nu niet in en dat doet de ruim 200 ondernemers in de binnenstad 
pijn.
 
Toch kunnen we alleen samen het verschil maken. 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 visuals koop lokaal advertentie Weert Magazine (2).indd   1CMW visuals koop lokaal advertentie Weert Magazine (2).indd   1 7-5-2020   10:30:037-5-2020   10:30:03

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

CMW visuals koop lokaal advertentie Weert Magazine (2).indd   2CMW visuals koop lokaal advertentie Weert Magazine (2).indd   2 7-5-2020   10:30:107-5-2020   10:30:10
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seniorenweetjes

Niet over pies en poep

mensendingen

Nee, deze column gaat niet over pies en poep. Dan zouden veel lezers al 

snel afhaken. Dat is platte, ordinaire onderbroekenlol die alleen Philip 

Geubels zich kan permitteren zoals bijvoorbeeld in zijn variant op het 

sprookje van Roodkapje. Als Roodkapje de wolf in het struikgewas ziet 

zitten laat hij haar vragen: ‘Hé wolf, waarom zit gij met van die kleine 

oogskes in het struikgewas verscholen?’ Waarop de wolf antwoordt: ‘Laat 

mij gerust, ik zijn aan’t kakke!’

Nee, niet over plassen en kakken dus, maar deze lichaamsfuncties hebben 

er wel mee te maken. Deze column gaat over de wc-brilverhoger. De 

uitvinder hiervan verdient de Loden Stortbak … maar dan op zijn kanis op 

het moment dat hij aan het koord trekt! Wat is dat een kolereding zeg, 

die wc-brilverhoger.

Twee maanden geleden heb ik een volledige knieprothese gekregen. 

Nou ja ‘gekregen’, het was echt geen cadeautje waar je blij van wordt. 

Over die periode zou ik meerdere columns kunnen schrijven. Een ding 

springt er echter uit en dat is de eerste ervaring met de wc-brilverhoger. 

Het lijkt een handig en efficiënt hulpmiddel; het tegendeel is waar! De 

oorspronkelijke binnenruimte wordt er namelijk een héél stuk kleiner 

door. Als je dan in hoge nood op twee krukken richting toilet strompelt 

neemt de druk op je blaas toe als gevolg van de neerwaartse kracht 

waarmee je op je krukken hangt. Met tweeëndertig krammen in mijn knie 

en een vochtbeen van lies tot wreef zat snelheid er niet echt in terwijl 

mijn blaas daar wel om vroeg. Op één been en een kruk -de andere 

kieperde om en nam in zijn val het zeeppompje van het fonteintje mee- 

probeerde ik mijn joggingbroek en onderbroek omlaag te sjorren. Me 

door pijnscheuten heen bijtend, daalde ik voorzichtig neder en leegde 

mijn blaas. Nondedju, foute boel, mijn klokkenspel én de klepel lagen óp 

de bril. Er was geen ruimte om in te dalen! Voordat ik in staat was de 

betreffende spieren weer onder controle te krijgen, pieste ik over mijn 

knieën en broeken! Door zover mogelijk naar achteren te schuiven kon 

ik met enig gewring en geduw ‘het hele zaakje’ omlaag duwen. Maar ook 

mijn darmen wilden geleegd worden. En nu ga ik niet alle onsmakelijke 

details uitspellen. U kent het begrip ‘remsporen’? 

Nou dan gebruikt u verder uw eigen 

voorstellingsvermogen maar. 

Remsporen op het wegdek is nog tot 

daaraan toe, maar als ze over het 

trottoir en zelfs over de gevel van een 

huis doorlopen, dan weet je dat er iets 

vreselijk is misgegaan. Ik richtte mijn 

woede en ergernis in eerste instantie 

op de wc-brilverhoger maar dat is een 

ding, dat kan er ook niks aan doen. 

Het is die uitvinder, die ontwerper, 

die wurgneigingen bij mij opriep! Dat 

stuk onbenul heeft er echt de ballen 

verstand van! Ik ben ervan overtuigd 

dat ik niet de enige ben die zich door 

dit kloteding te kakken gezet voelt. 

Meld u zich a.u.b. bij mij dan nagelen 

we deze klootviool eendrachtig aan de 

schandpaal. Vindt u deze 

column toch te plat dan gun ik u 

eenzelfde ervaring!

Ton 
Adriaens

Door Ton Adriaens
Het gebruik van een onschuldige app als TikTok, waarmee kinderen elkaar zelfgemaakte filmpjes doorsturen is niet zonder risico. Op een openbaar profiel 
kunnen allerlei rare mensen reageren en is dat ‘nieuwe vriendinnetje’ waarmee je kind vervolgens gaat chatten in werkelijkheid een pedofiele volwassene.
Veel games worden zo geraffineerd gemaakt dat je om beter te worden of om een bepaalde status te verwerven wel door moet spelen. Clash Royale, World of 
Warcraft, Fortnite, League of Legends zijn games die zo doorontwikkeld zijn dat het doel is om zo veel mogelijk en zo lang mogelijk te blijven spelen of verleid 
worden kleine aankopen te doen. Gameverslaafde jongeren kunnen erdoor in geldproblemen komen. Ook worden er steeds meer gokelementen ingebouwd 
terwijl gokken voor jongeren onder de 18 verboden is!
Als op tijd aan tafel komen, sporten of met vriendjes spelen steeds minder voorkomt is het tijd om in te grijpen. Bij een kind dat het gamen gebruikt om te 
vluchten voor een probleem, is de kans groot dat het gamen een verslaving wordt. Tijdens deze corona-quarantaine neemt de kans daarop nog eens extra toe.
Chatten en gamen op zich is geen probleem. Het kan zelfs heel leuk zijn voor kinderen. Maar wat als je kind een extreem aantal uren per dag speelt, zijn sociale 
leven verwaarloost en zelfs daarom niet meer naar school gaat? 

watzoujijdoenmet

Als ouder is het de kunst om in contact te blijven 
met je kind. Blijf in gesprek en probeer oprecht ge-
interesseerd te zijn in het gedrag van je kind. Stel 
nieuwsgierige vragen: “Waarom speel je zoveel? 
Wat is er leuk aan? Wie van je vriendjes uit je ‘real 
life’ ontmoet je op het internet?”

Probeer niet te veroordelen en spreek eveneens je 
zorgen uit. Onderzoek of er sprake is van eenzaam-
heid of een gebrek aan zelfvertrouwen. Dit zijn 
vaak oorzaken van het ‘vluchten’ in gamegedrag.
Zoek een ingang hoe je met elkaar afspraken kunt 
maken. En als ouder is het dan belangrijk om keuzes 
te maken. Niet zeuren over alles: neem genoegen 
met een rommelige slaapkamer of een kind dat niet 
wil douchen. Geef daarin ruimte. Maar als jij vindt 
dat drie uur gamen genoeg is (en dat is al veel), 
blijf dan daaraan vasthouden. Grenzen stellen en 
gewenst gedrag benoemen zorgt voor duidelijke 
verwachtingen. Stel beloningen in het vooruitzicht 
en benoem alles wat goed gaat. Wees positief en 
straal vertrouwen uit.

Een gouden tip is: plaats de computer in de woon-
kamer. Dat is dan de enige plek waar je kunt gamen. 
Zorg bijvoorbeeld dat daar een vaste aansluiting is 
en niet op de slaapkamer. Gamers hebben liever 
een vaste aansluiting dan een wifi verbinding :).

Het sociale leven van kinderen speelt zich tegen-
woordig voor een gedeelte af op het digitale vlak. 
Het komt voor dat een kind niet meer naar school 
toe gaat als gevolg van het vele chatten of gamen. 
In sommige gevallen gaat dat 24/7 door. Niet alle 
contacten zijn alleen maar leuk; denk daarbij aan 
het cyber-pesten. 
Als team Leerplicht/RMC (Regionaal Meld- en Co-
ordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) probe-
ren we schoolverzuim en schooluitval te minima-
liseren. Daarbij onderscheiden we ons door naast 
handhaving, vooral te investeren in preventie. Het 
kind of de jongere staat centraal. Ons doel is om 
jongeren zoveel mogelijk een startkwalificatie te 
laten halen. Daardoor hebben ze een betere start 
op de arbeidsmarkt. Zodra een school een mel-
ding doet van ongeoorloofd schoolverzuim, gaan 
we eerst onderzoeken waar het verzuim vandaan 
komt. Als dat komt door een verslaving, dan kun-
nen ouders en de jongere worden doorverwezen 
naar hulpverlening. Heel laagdrempelig is bijvoor-
beeld het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), waar 
ouders en jongeren terecht kunnen voor vragen en 
advies over opvoeden en opgroeien. Bij het CJG 
kun je ook terecht voor vragen over (alle soorten 
van) verslaving.
Als vrijwillige hulpverlening geen uitkomst biedt, 
kan er als uiterste middel, een proces-verbaal 
schoolverzuim worden opgemaakt. De rechter kan 
dan o.a. gedwongen hulpverlening opleggen.
Samen met ouders, jongeren, scholen en hulpver-
lening proberen we dat laatste te voorkomen.

Ik zou graag met het kind en de omgeving in ge-
sprek gaan om meer te weten te komen over het 
gedrag. Gamet/chat het kind al lange tijd veelvul-
dig of is dit nieuw gedrag? Wat kan het kind zelf 
vertellen over hetgeen gamen/chatten oplevert en 
is het zich bewust van de negatieve consequenties? 
Wanneer doet het gedrag zich niet voor; wanneer 
laat het kind het beeldscherm een tijd met rust en 
hoe is het (ouders) gelukt om ervan af te stappen?

Het is belangrijk om niet alleen het gamen/chat-
ten zelf te kaderen, maar vooral ook te kijken naar 
waar dit gedrag vandaan komt. Veelvuldig gamen/
chatten heeft vaak een bepaalde functie voor het 
kind. Het kan een manier van ontspanning zijn, een 
vlucht, voortkomen uit verveling en/of een manier 
om contact te hebben met anderen. Zo kan het zijn 
dat een kind problemen ervaart op school/thuis, 
negatieve ervaringen heeft opgedaan in het verle-
den, geen aansluiting vindt bij andere kinderen en/
of een laag zelfbeeld heeft.

Wanneer duidelijk is wat onderliggend is aan het 
gedrag, kan je hierop insteken, waar nodig met 
hulp van anderen. 

Zo heeft iedereen een eigen verhaal en het is heel 
waardevol om daarin mee te (mogen) kijken!

Daniëlle Andrien (52), 
directeur OBS Molenakker Weert

Miranda Teunissen (56), 
leerplichtambtenaar gemeente Weert

Marleen Peeters-Claessens (36 jaar), 
Orthopedagoog en Teamleider Behandeling bij 

Zorgverlening PGZ Nederweert

watwatzouzoujijjijdoendoenmetmet
een kind dat (te) veel chat en gamet?een kind dat (te) veel chat en gamet?

Stichting Land van Horne | Biest 43 | 6001 AP 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.

Stichting Land van Horne

“De band die je opbouwt met ouderen is bijzonder. In mijn stageperiode 
leerde ik zorgen voor ouderen met dementie. Ik kwam erachter dat 
werken met deze ouderen erg speciaal is. In plaats van ‘dankjewel’ krijg je 
een glimlach of zie je een glinstering in hun ogen.“

 IK ZORG: Liona Cranen
“Deze waardering krijg je nergens anders.”

 IK ZORG: Sanne Maessen
“De variatie in mijn beroep als diëtiste 

daagt mij uit!”

   Lees het bijzondere verhaal van Liona op
www.landvanhorne.nl/home/ik-zorg-verhalen.

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

“Als diëtiste werkte ik aanvankelijk voor de afdeling Somatiek van 
zorgcentrum Martinus en het Geriatrisch Revalidatiecentrum. Nu 
behandel ik ook cliënten van de afdelingen Huntington, Somatiek en 
de cliënten in de eerstelijnszorg. Ik heb veel uitdagingen op de afdeling 
Huntington. De samenwerking in een multidisciplinair team en de 
complicaties van het ziektebeeld spreken me erg aan.”

   Lees het bijzondere verhaal van Sanne op
www.landvanhorne.nl/home/ik-zorg-verhalen.

Stichting Land van Horne | Biest 43 | 6001 AP Weert 
0900 333 55 55 
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Tummers Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

Weert
Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

www.eptummers.nl

Gaat u dit jaar ook niet op vakantie vanwege het coronavirus? Wij begrijpen dat dit erg vervelend is! Daarom 
introduceren wij de waanzinnige “Ik-ga-niet-op-vakantie” kortingsweken! Met MEGA korting op bijna al onze 

producten laten wij u tóch genieten van het vakantiegevoel, vanuit thuis!

Tummers

34%34%

24%24%

31%31%

37%

19%19%

21%

18%18%

Informeer NU naar uw persoonlijke IK GA NIET OP VAKANTIE korting!

7 veilige winkels
7 dagen per week geopend.

Nieuw!Nieuw!

37%37%
21%21%21%

Chat op www.eptummers.nl
Dagelijks bereikbaar van 9.30 - 22.00 uur!

Bel ons op
Dagelijks bereikbaar via: 085 - 105 4444

Video-Shopping
Dagelijks bereikbaar via: www.eptummers.nl


