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Al jaren brengen wij in de september-uitgave het programma en de 
timetable van het Cultureel Lint. Vanwege de corona-crisis is het 
doorgaan van dit culturele evenement – dat gepland staat voor 
20 september- nog onzeker. Bij het ter perse gaan van deze uitgave 
was er nog overleg tussen de organisaties, de gemeente en de 
Veiligheidsregio. Actuele ontwikkelingen zullen via www.cultureellint.nl  
en via facebook kenbaar worden gemaakt.
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Crematorium Weerterland 5 jaar geopend

Het is alweer vijf jaar geleden dat Crematorium Weerterland voor het eerst haar deuren opende. Vijf jaar waarin wij veel families hebben mogen 
bijstaan tijdens één van de moeilijkste dingen in het leven, afscheid nemen van hun dierbare(n).

Wij hebben inmiddels al veel verschillende afscheidsdiensten voorbij zien komen... zo waren er enorm drukke diensten waarbij de ontvangsthal 
en de Coffee-Lounge gebruikt moesten worden om iedereen een plekje te kunnen bieden. Maar ook, en zeker in de afgelopen periode, kleine 
en intieme afscheidsdiensten. We vinden het bijzonder om te zien dat ieder afscheid uniek is op z’n eigen manier en dat wij hierbij een rol mogen 
spelen om dit te realiseren. 

Het gebouw en alles daaromheen is in 2019 bekroond met de Architectuurprijs Weert. Bestaande uit twee prijzen: de juryprijs, maar 
voor ons nog  waardevoller: de publieksprijs. Wij hebben ons  best gedaan een  mooi  gebouw neer te zetten, maar daarbij voornamelijk 
gekeken naar het gevoel dat we mee willen geven. Een luchtig gebouw dat evengoed intiem aanvoelt, dat functioneel is maar ook 
geborgenheid geeft, dat ruimtelijk is maar ook vooral rust uitstraalt.  

Wij vinden het bijzonder fijn om te horen van gasten dat het inderdaad zo aanvoelt. 
Dat we in donkere dagen op vele manieren tot steun mogen zijn. 
Bij ieder op zijn of haar eigen manier, die ruimte, rust, tijd te kunnen bieden.. dát is de kracht van Crematorium Weerterland.

ruimte, rust, tijd...

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 
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De wereld mooier maken met liefde en positiviteit

“Ik heb me in mijn jeugd wel eens anders en daardoor eenzaam gevoeld. 
Op latere leeftijd realiseerde ik me onder meer dat iedereen uniek is, dat 
je bent wie je bent. Ik leerde mezelf te accepteren.”

Lichtwerker
Sandra Keulen startte in 2017 met de opleiding tot lichtwerker. “Mijn va-
der lag op sterven. Toen hij overleed, merkte ik dat ik sterk de behoefte 
had om mezelf te ontwikkelen, mezelf te ontplooien. Als lichtwerker ben 
je een verspreider van licht en liefde. Je leeft met aandacht voor anderen, 
je weet negatieve energie om te zetten in positieve en anderen te onder-
steunen net zo te denken als jij. Deze manier van leven sprak me aan.”

Haar kijk op de wereld veranderde nadat ze de 
opleiding tot lichtwerker volgde. Sandra Keulen-
Willems (37) uit Weert leerde tijdens deze 
studie te reflecteren op haarzelf en anderen te 
ondersteunen positief te denken. “Als we elkaar 
liefde toewensen en positiviteit uitstralen, 
kunnen we de wereld veel mooier maken.” 

Door Laura Mennen
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talent talent

Opleiding
Door middel van opdrachten, colleges en meditaties 
leerde Sandra in twee jaar zichzelf écht kennen. 
Ze leerde haar kwaliteiten te benutten, haar 
negatieve eigenschappen te herkennen en hoe ze 
hiermee kon omgaan. Na twee jaar rondde ze de 
opleiding af. Sandra vertelt dat je als lichtwerker 
dan een zogenaamde bewustzijnspraktijk kunt 
starten om mensen te helpen. Echter, Sandra paste 
de kennis die ze had opgedaan toe op haar eigen 
leven. Onder meer in haar beroep als kapster. 
“Door de opleiding merk ik dat ik mijn klanten met 
veel meer aandacht behandel dan ervoor. Ik zie 
mensen niet als een nummertje, doe niet aan het 
zogenoemde lopendebandwerk.”
Ook is Sandra door de opleiding veel rustiger en 
geduldiger wanneer ze haar hond traint. “Ik kon 
wel eens onrustig zijn en gefrustreerd als ze een 
oefening niet deed, als ze haar bal niet ging ha-

len bijvoorbeeld. Daardoor werd mijn energie 
negatief, mijn hond voelde dat aan en nam die 
energie over. Ik dacht: de oefening lukt nooit en 
dat was dan ook zo.” Sandra: “Als ik mijn hond nu 
iets nieuws leer, verbind ik me met haar energie. 
Ik zie dan voor me hoe ze haar nieuwe commando 
doet. Mijn positieve kracht helpt om de opdracht 
te laten slagen.” 

Boek
Sandra wilde als lichtwerker ook voor anderen 
wat betekenen. “Ik dacht: deze kennis moet de 
wereld in, moet verspreid worden! Tegenwoordig 
staat presteren erg centraal in onze samenleving, 
als je later maar veel geld verdient. Terwijl het 

leven daar toch niet om draait?” Deze manier 
van denken vormde voor Sandra de basis voor het 
schrijven van een kinderboek dat in juni 2020 uit-
kwam. ‘Suus, een kind van de sterren’ gaat over 
een meisje (Suus) dat op een speelse manier le-
venslessen leert, zoals de kracht van liefde, ver-
geven en vertrouwen op haar eigen intuïtie. 

Opvoeder
Met het boek wil Sandra een opvoeder zijn. “Als 
we elkaar liefde toewensen en positiviteit uit-
stralen in plaats van haasten en negatieve en 
depressieve gedachten hebben, dan kunnen we 
de wereld veel mooier maken. Je kunt dit het 
beste op een jonge leeftijd meekrijgen”, vindt 
Sandra. “En natuurlijk lukt positief denken niet 
altijd. Ik ben soms ook moe en dan doe ik wel 
eens boos tegen mijn dochters. Maar wanneer ik 
na een tijdje gekalmeerd ben, kan ik wel benoe-
men waarom ik zo reageerde en hiervoor mijn ex-
cuses aanbieden. Dat reflecteren op wat je doet 
is belangrijk. En als ik kinderen, die de wereld 
van morgen zijn, dit soort lessen met mijn boek 
kan meegeven, vind ik dat heel fijn!”

‘Suus, een kind van de sterren’ is te verkrijgen 
bij Bruna (Markt 11-13 Weert) of bij Bullseye 
Publishing (Maaspoort 24, Weert) 
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Zaterdag 12 september verbindt een wandelroute alle open monumenten in de binnenstad 

van Weert met elkaar. Zondag 13 september leidt een fietsroute u langs alle activiteiten in 

het buitengebied. Beide routes kunt u zelfstandig volgen. Houd er wel rekening mee dat 

niet alle monumenten beide dagen open zijn. De wandel- en fietsroute zijn af te halen 

bij het informatiepunt of te vinden op onze website. Het informatiepunt staat zaterdag bij 

Museum W (Markt) en zondag bij de St. Annamolen in Keent.

Monumenten in de binnenstad
Zaterdag 12 september ligt de nadruk op monumenten in en rond de binnenstad. Bij de 

Paterskerk zijn de onlangs herontdekte kelders met het fundament van de Aldenborgh te 

GFT-afval (andere kant). Die scheiding 
is ook belangrijk, want bij beide 
gedeeltes krijgt het afval een ‘nieuwe 
bestemming’. Van het Groente-, Fruit- 
en Tuinafval (GFT) wordt compost 
gemaakt, die bijvoorbeeld jaarlijks gratis 
aan inwoners wordt uitgedeeld tijdens 
de compostactie. Ook het restafval 
wordt na inzameling machinaal 
gescheiden, zodat bijvoorbeeld 
kunststofverpakkingen en drankkartons 
hergebruikt kunnen worden. 

Controles op scheiding
Om gescheiden afval opnieuw te kun-
nen gebruiken, is het wél van belang 
dat er geen dingen bij zitten die er niet 
in horen (vervuiling). Gooi dus geen 
plastic of restafval bij het GFT-afval. 
Eén vervuilde duobak kan namelijk al 
betekenen dat de hele lading GFT in de 
ophaalwagen afgekeurd wordt. Helaas 
merken we regelmatig dat alles zomaar 
bij elkaar wordt gegooid in de duobak. 

Gebruik de duobak om te scheiden
Sinds 1 juli is Van Kaathoven de in-
zamelaar van huisvuil in de gemeente 
Weert. De inzameling gebeurt gewoon 
met de bekende duobak en op de ge-
bruikelijke ophaaldag. Wel zijn er en-
kele aandachtspunten waar u op moet 
letten. 

Ander tijdstip
De duobak wordt gewoon op de ge-
bruikelijke ophaaldag leeggemaakt, 
maar waarschijnlijk wél op een ander 
tijdstip dan u gewend bent. Dit komt 
omdat er een andere route gereden 
wordt. Daarom: zorg dat de duobak om 
7.00 uur aan de weg staat en laat de 
bak staan tot hij leeg is.

Gebruik de duobak 
zoals bedoeld!
De naam zegt het al: het idee van de 
duobak is dat er twee verschillende 
bakken in zitten. Restafval (aan de kant 
van de wielen) wordt zo gescheiden van 

Open Monumentendag met thema ‘Leermonument’

In het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september vindt de jaarlijkse BankGiro 
Loterij Open Monumentendag weer plaats. Overal waar de witgele vlag van de 
Open Monumentendag wappert, kunt u gratis een kijkje nemen in een monument 
of deelnemen aan een activiteit. Het thema van de Open Monumentendag is dit 
jaar ‘Leermonument’ – monumenten waar we iets van kunnen leren. Vanwege het 
coronavirus is er een aangepast programma. U kunt op eigen gelegenheid deelnemen 
aan allerlei activiteiten.

dan contact op met de Huisvuildesk 
van Van Kaathoven via (088) 7310031. 
Er wordt dan een afspraak gemaakt 
om de duobak gratis om te wisselen 
voor een nieuwe. Op het afgesproken 
moment zet u de duobak leeg aan de 
straat. Van Kaathoven wisselt deze dan 
om voor een nieuwe.

Vanaf een later moment wordt hier 
daarom op gecontroleerd en worden 
er gele en rode kaarten uitgedeeld. Als 
het afval dan nog niet goed gescheiden 
wordt, wordt de bak niet geleegd. 

Duobak vervangen
Is het tussenschot kapot of weg? Neem 

12 en 13 september op pad in de gemeente

Geen restafval bij het GFT!

bezoeken. De zusters Birgittinessen stellen hun tuin open. In wijkgebouw het Keenter 

Hart zijn nog allerlei tekenen van de tijd dat het nog een lagere school met gymzaal was. 

In het Stadspark staan zowel de geschiedenis als de toekomstige plannen centraal. Ook 

zijn o.a. de Bethelkerk, het Fatima Huis, de Wilhelmus-Hubertusmolen, de Mariakapel 

in de Ursulinenhof, het Franciscus Huis, de St.-Josephkerk en de St.-Annamolen op Keent 

te bezoeken.

Om 14.00 uur start een wandeling onder begeleiding van de Stadsgidsen langs de 

monumenten. De wandeling start vanaf de Markt in Weert.

Monumenten in het buitengebied
Zondag 13 september ligt het accent op het buitengebied. Op en rond de Lichtenberg is 

van alles te zien en te beleven, o.a. werk van diverse kunstenaars. Ook de St. Odakapel is 

open. Begin 19de eeuw was daar in de buurt, bij de Boshoverschans, een klein schooltje. 

Ook de voor Weert zo karakteristieke molens ontbreken niet in het programma. 

Neem bijvoorbeeld een kijkje bij de St. Annamolen in Keent, stellingmolen De Hoop 

in Swartbroek, de standerdmolen St. Jan in Stramproy of de bergmolens St. Anna in 

Tungelroy en De Nijverheid in Stramproy. 

Onder leiding van de Stadsgidsen kunt u zondag 13 september het ‘rondje Weert’ van 

circa 30 km fietsen. Aanmelden via info@stadsgidsenweert.nl. 

Maatregelen coronavirus
Uiteraard gelden ook tijdens de Open Monumentendag de coronamaatregelen. Ga er op 

uit, maar vermijd drukte, houd onderling afstand en houd u aan de basisregels. Reserveer 

waar mogelijk en volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers op. Ze zijn herkenbaar aan 

de witgele badge.

Activiteiten, informatie en routes
Er zijn ook een aantal activiteiten die u zelfstandig kunt doen, zoals een digitale quiz. 

Uitgebreide informatie over de Open Monumentendag is te vinden op www.weert.nl/

openmonumentendag en www.erfgoedhuisweert.nl Alle informatie en de openingstijden 

van de Open Monumentendag vindt u ook in het programmaboekje. Dit boekje, de 

wandelroute en de fietsroute kunt u gratis afhalen bij het informatiepunt (zaterdag bij 

Museum W op de Markt en zondag bij de St Annamolen Keent).

anders? Op die manier is de ultieme 
‘klantbeleving’ geschetst. Daarmee 
is het proces verbeterd en is het nog 
makkelijker om een melding openbare 
ruimte in te dienen. Het digitale 
formulier is eenvoudiger, zodat een 
melding doen nog sneller gaat. 

Volg de melding
Voortaan kunt u de melding open-
bare ruimte via uw DigiD, uw digi-
tale identiteit, doen. Het voordeel 
daarvan is dat u achteraf de status 
van de melding kunt volgen. Door 
in te loggen via MijnOverheid of de 
Persoonlijke Internet Pagina (PIP) van 
de gemeente Weert, kunt u precies
zien hoe ver de afhandeling van de 
melding is. Het blijft ook mogelijk 

Gemeente Weert start nieuw proces melding openbare ruimte

Meldingen van bijvoorbeeld omge-
waaide bomen, kapotte verkeerslichten, 
gedumpt afval of overlast in de open-
bare ruimte doet u bij de gemeente: de 
zogenaamde melding openbare ruimte. 
Die melding kunt u al digitaal doen, 
maar het proces wordt nu nóg mak-
kelijker en vooral inzichtelijker. Vanaf 
1 september start de gemeente Weert 
met dit nieuwe proces voor de meldin-
gen openbare ruimte. 

Vanuit de ogen van de inwoner
Samen met inwoners heeft de gemeente 
Weert vorig jaar het proces van een 
melding openbare ruimte onder de 
loep genomen. Hoe kijken ze aan 
tegen het indienen van zo’n melding? 
Wat missen inwoners? Wat kan 

een gemeenschappelijk systeem om 
veilig in te loggen, bijvoorbeeld via de 
website van de gemeente Weert. De 
makkelijkste manier om in te loggen is 
met behulp van de DigiD app. Kijk voor 
meer informatie op www.digid.nl 

om een melding te doen zonder in te 
loggen met DigiD, maar dan kunt u de 
status van de melding niet volgen. 

Over DigiD
DigiD is uw digitale identiteit. Het is 

Melding indienen makkelijker én inzichtelijker

De gemeente Weert, Wonen Limburg en Weert Energie gaan inwoners helpen met 
energiezuinig maken van de woning. Alle inwoners van Weert krijgen daarvoor 
binnenkort een brief en een folder in de brievenbus met uitleg over het project Warm 
Wonen in Weert. Daarbij zit ook een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over 
energie besparen in de woning. En we presenteren een hele aantrekkelijke aanbieding 
als u met ons mee doet.

We staan gezamenlijk voor een grote opgave om Weert energieneutraal te maken 
voor 2040. De gemeenteraad heeft onlangs de Routekaart Energieneutraal 2040 
vastgesteld. Hierin staat beschreven wat ons in Weert te doen staat om energie te 
besparen en op te wekken. In Weert gaan we niet meteen voor gasloos. We zorgen 
er tot 2030 eerst voor dat woningen optimaal geïsoleerd worden, zodat we straks 
klaar zijn voor de overstap naar een andere energiebron. 

Informatiebijeenkomsten
Daarbij hebben we uw hulp hard nodig. We vragen u om uw brievenbus goed in 
de gaten te houden en de volgende data alvast vrij te houden in de agenda, zodat 
u de informatiebijeenkomsten ‘Energie besparen in de woning’ kunt bijwonen. De 
bijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis én via een online 
videoverbinding.

Maandag 21 september 19.30 – 21.00 uur
Dinsdag 22 september 19.30 – 21.00 uur
Woensdag 30 september 19.30 – 21.00 uur
Donderdag 1 oktober 19.30 – 21.00 uur

Start Warm Wonen in WeertStart Warm Wonen in Weert

Houd corona buiten de deur
Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Gelukkig leven veel mensen de belangrijkste basisregels na - maar er zijn ook 
heel veel mensen die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. We moeten het coronavirus maximaal blijven controleren. Daarom gelden weer 
aanvullende maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Die zijn erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, zorgverleners en ziekenhuizen 
niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.
De meest actuele informatie over het coronavirus vindt u op www.weert.nl/coronavirus en op de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Actuele informatie via weert.nl/coronavirus
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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.

Buurtcirkel

Buurtcirkel is een sociaal netwerk van 9 tot 12 mensen, die 
langdurig begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen 
wonen. Buurtcirkel verbindt deze mensen met elkaar. Deelnemers 
van de Buurtcirkel ondersteunen elkaar vanuit hun eigen talenten, 
samen met de hulp van een vrijwilliger en een professionele 
buurtcirkelcoach. 

Voor de Buurtcirkel in Weert wordt nog een vrijwilliger gezocht. De 
vrijwilliger doet mee met activiteiten, zorgt voor een leuke sfeer en 
stimuleert de deelnemers om elkaar op te zoeken, vragen aan elkaar 
te stellen en activiteiten te ondernemen. Voor meer informatie of 
aanmelden als deelnemer of vrijwilliger, kun je contact opnemen met 
Thera Hurkmans van Punt Welzijn, t.hurkmans@puntwelzijn.nl 
of bel naar 0495-697900.

Ieder jaar zijn er in Nederland ongeveer 
170.000 thuiswonende ouderen (65+) 
slachtoffer van ouderenmishandeling. Het gaat 
dan niet alleen om lichamelijk geweld, maar 
bijvoorbeeld ook om financiële uitbuiting of 
geestelijke mishandeling. Ouderenmishandeling 
komt overal voor, ook bij jou in de buurt. 

Ouderenmishandeling is lang niet altijd duidelijk 
zichtbaar. Toch heb je soms het idee dat er 
iets niet klopt. Je kunt iets doen door erover te 
praten of advies te vragen. Vaak is de oudere 
kwetsbaar en afhankelijk van de pleger. Het gaat 
niet áltijd om kwade wil. De zorg voor een oudere 
kan iemand ook te veel worden. Zeker in deze 
uitzonderlijke tijd met corona kunnen spanningen 
oplopen. Ook hebben veel ouderen op dit moment 
minder contacten. Hierdoor heeft bijvoorbeeld de 
huisarts of een vereniging minder zicht op wat er 
thuis bij iemand gebeurt. Daarom is het nu nóg 
belangrijker om een beetje extra te letten op je 
moeder, je buurman of je oom en iets te doen met 
je vermoedens. Dat kan vaak al heel eenvoudig 
door gewoon een praatje aan te knopen
 met de oudere. 

Meer tips?
Ga naar www.ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl

Dementievriendelijke samenleving  
 
Samen naar een dementievriendelijke samenleving
Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren toenemen. Dementie raakt ons allemaal. Via je 
familie, buren of collega’s. Samen staan we voor de uitdaging om het dagelijks leven van mensen met 
dementie makkelijker te maken. Hoe gaan we hier in Weert mee aan de slag? Dit en meer info vind je op 
www.puntwelzijn.nl/dementie

Wereld Alzheimer Dag 
Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt in de hele wereld aandacht 
gevraagd voor de ziekte van Alzheimer en dementie en de impact van deze ziekte voor de persoon zelf 
en voor zijn naaste. Ook in Weert schenken we aandacht aan Wereld Alzheimer Dag. Punt Welzijn en 
RICK bezoeken op deze dag verschillende locaties waar veel ouderen wonen en verrassen hen met 
een korte dans- en toneelvoorstelling.

Dementiewaaier
Op Wereld Alzheimer Dag wordt de dementiewaaier gelanceerd. Naast antwoorden op veel gestelde 
vragen rondom dementie, lees je hierin tips over de omgang met iemand met deze ziekte. Heb jij in 
jouw omgeving te maken met iemand met de ziekte dementie en zou jij hier meer over willen weten? 
Bekijk de dementiewaaier vanaf 21 september op www.puntwelzijn.nl/dementie. 
Ontvang je liever een papieren exemplaar? Neem contact op met Punt Welzijn via 0495-697900 
of mantelzorg@puntwelzijn.nl.

Vermoeden van 
ouderenmishandeling?

Vermoed jij ouderenmishandeling? 
Dit is wat je kunt doen.
1. Let op mogelijke signalen van ouderenmis-
 handeling. Denk hierbij niet alleen aan blauwe 
 plekken, maar let ook op veranderingen in 
 gedrag, plotselinge angstklachten, 
 geldgebrek of betalingsachterstanden, of hoe 
 de oudere bijvoorbeeld reageert op de 
 vermoedelijke pleger. 
2. Praat over je zorgen met iemand uit de 
 omgeving van de oudere, zoals een familielid, 
 een buurvrouw of de verzorger. Misschien 
 herkent de ander deze signalen ook. 
3. Praat met de oudere. Een simpel praatje is 
 soms al voldoende om de oudere te laten 
 weten dat je er voor hem/haar bent en dat 
 hij/zij niet alleen is. 
4. Praat met de vermoedelijke pleger. Stel open 
 vragen, bijvoorbeeld: “Hoe gaat het met de 
 verdeling van zorgtaken?” 
5. Bel met een Veilig Thuis medewerker via 
 0800 2000 of chat via www.veiligthuis.nl. 
 Dit is altijd gratis en kan ook anoniem. Als jij 
 de situatie beschrijft, kunnen de hulpverle-
 ners je advies geven over wat jij kunt doen en 
 hoe zij jou kunnen helpen.

Vijf dingen die jij kunt doen.

Foto: MantelzorgNL

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

PLANTENCENTRUM OSPEL
LIMBURGS GROOTSTE ASSORTIMENT

UNIEK ASSORTIMENT TUINPLANTEN: PALMEN, KUIPPLANTEN, 
KAMERPLANTEN, VASTE PLANTEN, CONIFEREN, GRASSEN, HEESTERS, 

POTGROND/BIMS, COFFEE CORNER, CACTUSSEN, ALOË, AGAVE, 
SUCCULENTEN, TILLANDSIA EN NOG VEEL MEER.

I E D E R E 
ZONDAG 
GEOPEND

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

ALLES VOOR UW IBIZA-TUIN UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR BIJ ONS, 15.000 M2 PLANTENPLEZIER
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in deze tijd.” Pascal Cardinaal van het Philips van 
Horne sluit zich hierbij aan: “De ckv-dagen volgen 
het nieuwe ‘normaal’. Het is voor iedereen even 
wennen, maar het is daarom niet minder leuk!”

Thema’s die spelen
Vooraf aan schoolprojecten voeren de 
cultuurcoaches van RICK een goed inhoudelijk 
gesprek met het onderwijs. Bregje: “We vragen 
de leerkrachten hoe zij en de leerlingen de 
impact van corona ervaren. Waar lopen zij tegen 
aan? Of welke ontwikkelingen zijn juist positief? 
Thema’s die uit die gesprekken komen, nemen we 
mee in de voorbereiding van een activiteit. Denk 
bijvoorbeeld aan eenzaamheid onder jongeren, 
leerlingen met kwetsbare thuissituaties en het 
gevolg van corona op activiteiten en evenementen 
zoals de Weerter Kermis. Middels speciale 
onderwerpen en werkvormen hebben we extra 
aandacht voor behoeften die spelen.” 

Kunst raakt en verbindt
Cultuureducatie is nog steeds een belangrijke pijler 
voor het onderwijs. Ook in coronatijd. “Natuurlijk 
is er onzekerheid over hoe het schooljaar gaat 
verlopen. Tegelijkertijd kunnen leerlingen die 
wellicht een leerachterstand hebben met creatieve 
activiteiten spelenderwijs een inhaalslag maken. 
Daarnaast hebben leerlingen elkaar lang moeten 
missen. Met onze culturele projecten bevorderen 
we de sociale verbinding. Juist in deze tijd kunnen 
we met maatwerk problemen of aandachtspunten 
waar het onderwijs nu tegen aanloopt aanpakken”, 
benadrukt Norbert. 

inbedrijf

Persoonlijke ontwikkeling
Kunst is onmisbaar voor iemands persoonlijke 
ontwikkeling. Logisch dus dat de missie van RICK op 
school begint. We helpen kinderen en jongeren om 
zichzelf, elkaar en de wereld beter te begrijpen. 
Via educatieve programma’s op school delen we 
onze kennis en liefde voor kunst, ontwikkelen 
we talenten en maken we belangrijke thema’s 
bespreekbaar. Samen met het onderwijs brengen 
we cultuureducatie voor leerlingen in deze regio 
naar een hoger niveau. Meer info: www.rickraakt.nl

Wilhelminasingel 12, Weert
0495 533 954 | www.rickraakt.nl 

Eén van de eerste testcases voor RICK in coronatijd 
is de ckv-dag met het Philips van Horne. Ruim 300 
leerlingen van havo 4 gaan, verdeeld in groepen 
op verschillende dagdelen, bij RICK en Fresh op 
locatie aan de slag met theater, muziek, dans en 
beeldende kunst. “Via een educatief programma 
delen we onze kennis en liefde voor kunst. Speciale 
vakdocenten geven creatieve workshops zoals dj-
en, theater, fotografie, 2D- en 3D-beeldende kunst, 
performance, breakdance, boksen en djembé 
spelen. Door deze activiteiten maken de leerlingen 
op een leuke manier kennis met elkaar – de havo 
4-klassen zijn opnieuw ingedeeld – en hun (nieuwe) 
mentor”, licht Bregje Roos, cultuurcoach voor het 
voortgezet onderwijs, toe.  

Cultuureducatie blijft cruciaal
Hoewel er vanwege het coronavirus richtlijnen 
gelden waarmee rekening moet worden 
gehouden, vinden de activiteiten zo ‘normaal’ 
mogelijk plaats. “Het basis- en voorgezet 
onderwijs – en de manier waarop zij omgaan met 
corona - is voor ons leidend. Kinderen mogen 
weer ‘gewoon’ naar school. Voor ons geldt ook 
dat we de leerlingen op een gebruikelijke manier 
onderdompelen in cultuureducatie. Maar mét 
extra voorzorgsmaatregelen: de 1,5 m afstand 
tussen leerlingen en volwassenen, een vaste 
looproute door het gebouw en het gebruik van 
desinfecterende middelen bij elke workshop”, 
vertelt Norbert Leurs, manager Onderwijs bij 
RICK. “Het doorgaan van onderwijsactiviteiten 
is cruciaal. Kinderen zijn volop in ontwikkeling. 
Daar moeten we ruim baan aan geven. Zeker ook 

Cultuureducatie in coronatijd
• Op diverse scholen vonden er meerdere 
raamconcerten plaats in samenwerking 
met de harmonie en fanfare om kinderen 
kennis te laten maken met verschillende 
muziekinstrumenten. Ook waren er 
theatervoorstellingen waar klassen vanuit het 
lokaal, achter het raam, van konden genieten. 
• In juli ontvingen verzorgingshuizen in Weert 
het eindresultaat van het project Vlaggen 
voor Vrijheid: een boek dat volledig draait om 
vrijheid. Kinderen van groepen 7-8 van negen 
scholen in Weert, Nederweert, Budel-Dorplein 
en Maarheeze dachten in het voorjaar van 
2020 na over de betekenis van vrijheid. Wat 
is vrijheid nou eigenlijk, waar houdt het op 
en waarom is het zo belangrijk voor ons? Het 
antwoord op deze vragen onderzochten ze 
door interviews met vluchtelingen en ouderen 
die de oorlog meemaakten. Deze vonden 
plaats vóór corona. De leerlingen werkten 
de resultaten uit in een rap. En in plaats van 
het maken van een beeldend kunstwerk en 
een publieke tentoonstelling, maakten de 
leerlingen het boek.

Voor RICK start in september niet alleen het culturele seizoen, maar ook het nieuwe schooljaar met culturele 
activiteiten in het onderwijs. Na de geïmproviseerde raamconcerten en –theatervoorstellingen op scholen 
tijdens de lockdown, zijn er – nu het onderwijs weer ‘normale’ doorgang vindt – ook weer fysieke culturele 
activiteiten. Deze sluiten aan op het reguliere onderwijsprogramma van het basis- en voortgezet onderwijs. 

  De jaarlijkse   De jaarlijkse 
ckv-dagen in ckv-dagen in 
     coronatijd     coronatijd  
   “Cultuureducatie op     “Cultuureducatie op    
      scholen vindt zo       scholen vindt zo 
‘normaal’ mogelijk plaats”‘normaal’ mogelijk plaats”
  

Project: Vlaggen voor Vrijheid.
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Ik heb jaren in de horeca gewerkt totdat een vriendin zei, ‘Je moet eens 
bij Land van Horne kijken, daar hebben ze banen die jij leuk vindt.’ En 
ze had helemaal gelijk, ik werk inmiddels ruim 7 jaar in de zorg en het is 
helemaal mijn ding. Ik begon als zorgassistente maar ik wilde meer zorg 
verlenen. Als zorgassistente ligt de nadruk op voeding en activiteiten. 
Daarom startte ik met de opleiding helpende-plus. Ik ben zo blij dat ik 
die kans kreeg.


IK ZORG: Anja Toonen 
“Ik begon als zorgassistente, 

maar ik wilde meer zorg verlenen.”

   Lees elders in dit blad of Anja haar opleiding heeft afgerond 
en op welke locatie ze nu werkt of kijk op www.landvanhorne.nl.

Bekijk onze informatieve 
video’s of doe actief mee 

op Youtube

Land van Horne heeft een eigen 
videokanaal op YouTube. 
Op dit kanaal vindt u allerlei 
informatieve video’s en filmpjes 
die u aansporen om actief mee 
te doen. Bijvoorbeeld het Vitaal 
Thuis Beweegjournaal waar 
fysiotherapeuten u eenvoudige 
revalidatie-oefeningen leren die 
u thuis kunt doen. Ook zijn er 
beweegvideo’s voor ouderen die 

hen stimuleren om op bekende 
liedjes actief bezig te zijn. Verder 
vindt u er vertolkingen van 
‘gouwe ouwe’-liedjes van onze 
muziektherapeut Ilse Jeurninck en 
een reeks van filmpjes waarin vele 
hartverwarmende initiatieven
voor onze cliënten en 
medewerkers gebundeld zijn. 
Volop keuze. 
Volg ons op Youtube en doe mee.

  Bekijk de videoberichten van Land van Horne op youtube.com.

Meer uitdaging?
Kijk op werkenbij.landvanhorne.nl

of bel HRM via 088 987 88 88.

Verpleegkundige (HD-afd.)Verzorgende-IG

Medewerker ondersteunende begeleiding

Stichting Land van Horne | Werthaboulevard 3 
6001 HZ Weert | 0900 333 55 55
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Stichting Land van Horne
Hoe belangrijk goede zorg is, 
besef je als je het nodig hebt.

Is uw eigen risico ook (bijna) op?
Dan is een nieuw kunstgebit 
misschien wel een goed idee! 

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

Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl 

 tandprotheticus

Elk jaar in januari spreken we patiënten die niet wisten dat als ze een 
paar maanden eerder hadden gebeld voor een nieuw kunstgebit het 
€385,- goedkoper was geweest. En dat is jammer! Daarom geven we 
graag uitleg over de kosten en het eigen risico. 

Eigen risico, eigen bijdrage, hoe zit het ook alweer? 

Eigen risico
Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen ri-
sico van € 385,- zowel in 2019 als in 2020. Dat betekent dat je de eerste 
€ 385,- die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna 
betaalt je zorgverzekeraar de kosten.
 
Eigen bijdrage
Naast het eigen risico kun je ook te maken krijgen met een eigen 
bijdrage voor sommige zorg. Dit betekent dat je voor bepaalde zorg 
standaard een bepaald bedrag of percentage van de zorgkosten zelf 
moet (bij)betalen, ongeacht of je nog eigen risico over hebt. Voor een 
gewoon kunstgebit boven en onder geldt een eigen bijdrage van 25%. 
Heeft u onder implantaten en boven niet? Dan geldt er een eigen bij-
drage van 17%. 

En wat kost een nieuw kunstgebit dan? 
Vanuit de zorgverzekering mag u elke 5 jaar een nieuwe prothese.
Omdat uw kaak verandert en uw prothese dagelijks gebruikt wordt, is 
het aan te raden om elke 5-7 jaar een nieuwe prothese te laten maken. 
Om op die manier optimaal te kunnen kauwen en om breuken en scheu-
ren in de prothese te voorkomen.

Een kunstgebit boven en onder
Zonder implantaten kost dit ongeveer € 290,- aan eigen bijdrage, elke 
zorgverzekering hanteert andere tarieven dus er kan een paar euro ver-
schil in zitten. Heeft u implantaten in de onderkaak en boven geen? Dan 
kost een nieuw kunstgebit voor u gemiddeld € 380,- aan eigen bijdrage. 
Dus stel dat uw eigen risico voor dit jaar op is en u heeft een nieuw 
kunstgebit nodig, dan is het misschien verstandig om nu een afspraak te 
maken. Volgend jaar betaalt u in januari weer € 385,- aan eigen risico 
en dat komt bij het bedrag van de eigen bijdrage, dat is toch een flink 
bedrag dat u dan bespaart.
 
Een kunstgebit zit in de basisverzekering en wordt dus ook altijd voor 
minimaal 75% vergoed, ongeacht of u aanvullend verzekerd bent of 
niet. Wij hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars, waardoor 
u de zekerheid heeft dat u ook nooit meer betaalt dan is afgesproken. 

Op tijd een afspraak maken is aan te raden. Veel patiënten bellen 
in het najaar en de agenda is dan snel vol. Wilt u eerst advies voor 
u een beslissing neemt? Dat kan! 
Advies is bij ons altijd gratis, want 
goed advies moet voor iedereen 
mogelijk zijn. Bel ons dan plannen 
wij een afspraak in. 

Bron: Consumentenbond
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Stichting Land van Horne
Hoe belangrijk goede zorg is, 
besef je als je het nodig hebt.



Als de muren konden spreken, zou het er gonzen van de verhalen. Het pand aan de 
Wilhelminasingel in Weert dateert uit 1929 en diende diverse doelen, was bezit van 
diverse eigenaren en kende vele gebruikers. Van jong tot oud, aan het begin van het 
leven staand of juist aan de zelfkant van de maatschappij. De huidige exploitanten 
hebben bij hun intrek in 2015 allerlei gebruikssporen ontdekt om het pand toonbaar en 
bruikbaar te maken als theater, café en ontmoetingsruimte. Van het vervuilde pand, 
met achterstallig onderhoud, waarin diverse ruimtes en ramen waren dichtgetimmerd 
is nu niets meer te zien. Met man en macht is geprobeerd het pand in oude luister te 
herstellen. En dat is gelukt. De oorspronkelijke stijl en kenmerken van het gebouw zijn 
behouden of zoveel als mogelijk hersteld. Slechts enkele muren zijn doorgebroken. Maar 
zelfs de aanhechtingsresten daarvan zijn nog te zien in het theatercafé. 

Bouwstijl
De bouwstijl is zakelijk expressionisme met invloeden van art-
deco. Kenmerkend aan het gebouw zijn de glas-in-loodvensters, de 
oorspronkelijke ramen en deuren, het siersmeedwerk, het decoratieve 
metselwerk op de voorgevel en de keramische ornamenten (pirons) op het 
dak. Heel expressief zijn de overstekken aan de achtergevel. Deze dienden 
als overkapping voor de zandbakken van de kleuterschool.
Bron: Erfgoedhuis Weert

Door Francis Bruekers

Theater de Huiskamer:   als muren konden spreken…Theater de Huiskamer:   als muren konden spreken…

eenhuisvertelt eenhuisvertelt

Balkon
Achter in de patronaatzaal is een balkon. Dit mag uit 
veiligheidsoverwegingen niet meer gebruikt worden. Met een beetje 
fantasie kunnen we daar de nonnen nog zien zitten, kijkend vanaf hun 
voorname plek naar de voorstelling op de bühne in de patronaatzaal. 

Kolenkelder of toekomstig whiskeylokaal?
Aan de achterzijde van het gebouw is te zien waar de ingang van 
de kolenkelder moet zijn geweest. Wellicht toen afgeschermd met 
grote houten luiken. Nu voorzien van een bitumen laag. De huidige 
exploitanten dromen over een nieuwe bestemming, misschien een old 
skool whiskeylokaal? 

Houten rolluiken met handbediening
De patronaatzaal kan in twee gedeelten worden gesplitst door een origineel 
houten rolluik. Via een katrol en handbediening werd een houten rolluik 
naar beneden gerold. De handbediening en de rail waarlangs het rolluik 
liep, zijn nog te zien. Ook het rolluik hangt nog aan het plafond, maar 
wordt niet meer gebruikt. 
Bij het podium hangt eenzelfde constructie. Achter het podium ontdekten 
de exploitanten bij de opknapbeurt een onverwachte opslagruimte.   

Bewaarschool
Het pand werd in 1929 ontworpen door architect ir. 
M. Bauwens en gebouwd op korte afstand van het 
Ursulinenklooster. Het was in gebruik als bewaarschool 
en patronaatzaal met podium. Later werd het 
kleuterschool en nog later huishoudschool. Vervolgens 
bood het gebouw onderdak aan het Centrum voor 
opvang en verslavingszorg. De putjes in de linoleumvloer 
zijn stille getuigen van de bedden die er ooit stonden. 
Daar waar nu de keuken is, was het loket van de 
methadonverstrekking aan verslaafden. 

‘Op de gang!’
Iedereen van enige leeftijd ziet meteen bij binnenkomst dat het 
gebouw oorspronkelijk diende als school. De lange gang, helaas 
zonder kinderkapstokjes, maar mét de kenmerkende wand- en 
vloertegeltjes brengt je terug in het verleden. Ook de deuren 
met bovenlichten geven een beeld van hoe het vroeger was, toen 
men in een oogopslag wilde zien hoe het gesteld was met de orde 
in de klas. En anders… stond je met één stap ‘op de gang!’

Trappenhal
De trappenhal met de typische smeedijzeren trapleuning zijn 
beeldbepalend in de hal. Bij het opgaan van de trap voel je 
dat de traptreden afwijkend van hoogte zijn. Vermoed wordt 
dat dit speciaal voor de kleutertjes is gedaan.  

Glas-in-loodramen
‘Stoken voor de mussen’, geldt in dit pand. De originele glas-
in-loodramen zijn echter te mooi om niet te laten zien. De 
ramen zijn de extra stookkosten meer dan waard. 
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Stationsplein 1 Weert
0495- 542640   info@antjevandestatie.eu 

Chef's menu september

Voorgerecht

Dun gesneden, warm gerookte rosbief van de 

dunne lende met een salade van knolselderij en 

truffel. Geserveerd met gegrilde pompoen.

 

Tussengerecht

Coquille omwikkeld met gamba´s op een bedje 

van romige pasta, venkelsaus en uitgebakken 

Parmaham. 

Hoofdgerecht 

Kalfshaas met aubergine, gepaneerd in 

Parmezaan, tomatensaus en basilicum.

Dessert

Sinaasappelbavarois op bananenbrood, duice 

de leche, gekonfijte sinaasappel en sorbet van 

pure chocolade.

Uiteraard serveren wij passende wijnen

3-gangenmenu € 36,50

(voorgerecht, hoofdgerecht en dessert) 

4-gangenmenu € 44,50

(voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht en dessert) 

Ook in het najaar kunt u zich laten verrassen door het team van Antje van de Statie. Of u nu zin hebt 
in koffie, lunch, diner of toch liever een avondvullend programma,  Antje is de place to be. En al is 
er geen kermis dan nog ben je bij ons op het juiste adres. Wij verzorgen op de zaterdagavond een 
menu met  typische kermisgerechten. En om het compleet te maken vliegen we niemand minder in 
dan Thorsten  (Thorsten von Lippe Biesterfeld), alias Ton Wolter.

Een greep uit het  “september-plezier bij Antje”:
Reserveren noodzakelijk.  

Vrijdag 11 september  -> Antje goes local
Laat je verwennen met lokale gerechten. 
We starten met biertjes van onze lokale Weerter Stadsbrouwerij. 
Vervolgens serveren we het beste van het lokale rund 
of varken van Slagerij Hans Janssen uit Weert, groentjes van 
Opa Houben en toetje met ingrediënten (honing) van de lokale imker.

Zaterdag 26 september  -> Antje goes Duits 
Gut essen und trinken mit musik von Ton Wolter.
We serveren weer een heerlijk menu, maar nu met Duitse gerechten,
waarbij de Thuringer Rostbratwurst met mosterd en
curry niet vergeten mag worden. Laat u verrassen door de smaak 
van de speciale biertjes en misschien nog voor u onbekende 
Duitse predikaat wijnen.

Zondag 27 september  -> Antje invites family  
Zondagmiddag staat in het teken van de papa’s en 
de mama’s met de kids. Opa en oma zijn natuurlijk ook welkom. 
Programma volgt.

28 en 29 september  -> Zitten, eten en drinken want alles moet op…
Antje houdt niet van ‘waste’. Laat je verrassen door de kok…en zijn prijs.

Hebben we je interesse gewekt, volg ons de komende 
tijd op onze facebookpagina, of op www.antjevandestatie.eu

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)

   Het team van “Antje”   
heeft zin in de maand september!

Thorst
en

seniorenweetjes

Als ik mijn eerste column voor Weert Magazine schrijf, 
hebben we net een behoorlijke hittegolf achter de rug, een 
unieke periode van veel hete dagen achter elkaar. Dat is al 
bijzonder, nog meer uitzonderlijk is dat het coronavirus nog 
steeds rondwaart en veel invloed heeft op ons dagelijkse 
leven. De reden waarom ik gevraagd ben voor deze functie 
was ook bijzonder. Evengoed ben ik met veel enthousiasme 
als waarnemend burgemeester begonnen in de gemeente 
Weert. 

Ik ben vereerd gevraagd te zijn zonder te solliciteren, 
want dat gaat zo bij waarneming. Gelukkig was ik in de 
gelegenheid direct te beginnen. Inmiddels zijn alweer drie 
bewogen maanden omgevlogen. 

Net als in de mijn twee voorgaande gemeenten, Montferland 
en Horst aan de Maas, waar ik ook burgemeester geweest 
ben, heb ik het in Weert zeer goed naar mijn zin. Zowel 
met het bestuur, de gemeenteraad en de wethouders, is het 
fijn samenwerken en ook met de ambtelijke organisatie. 
De omstandigheden waren niet optimaal, maar ik heb er 
vertrouwen in, dat we na het zomerreces volop verder 
kunnen werken aan de vele mooie projecten en andere 
belangrijke zaken voor onze inwoners!

Hoewel de functie van waarnemer tijdelijk is, ben ik 
gewoon volwaardig burgemeester. De veiligheidsportefeuille 
vraagt veel tijd en nu extra inzet van alle burgemeesters 
in deze coronatijd. Er zijn er veel onderwerpen waar je 
als burgemeester aan meewerkt. Natuurlijk zijn er ook 
activiteiten in de representatieve sfeer. Wat ik altijd heel 
leuk vind, zijn onder andere de bezoeken aan de 60-jarige 
en 65-jarige huwelijksparen. Dat beperkt zich nu helaas 
tot een telefoongesprek, dat overigens ook elke keer heel 
gezellig is. Mensen begrijpen de situatie en zijn evengoed 
blij met het contact op die manier en natuurlijk ook met het 
presentje dat ze van de gemeente krijgen.

Twee mooie dagen heb ik beleefd met het uitreiken van de 
lintjes van Koningsdag. De te decoreren personen wisten 
uiteraard dat ze een Koninklijke Onderscheiding zouden 
krijgen, maar het feestelijke karakter was er niet minder 
om. Alles uiteraard binnen de corona regels. En… wat ik 
voor het eerst geproefd heb was het speciale Weerter 
vlaaitje, heerlijk! Wie weet, welke speciale lekkernijen ik 
nog meer tegen ga komen en welke leuke en interessante 
dingen ik nog meer ga meemaken.

Ina Leppink-Schuitema, 
waarnemend burgemeester van Weert

column

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

Mooi het najaar in 
met onze nieuwe collectie

En trakteer jezelf na afloop op een 
Italiaanse koffie, vlaai of een heerlijke 

ijscoupe in ons Fashion Café

Wij zijn ALLE ZONDAGEN GEOPEND van 13.00 tot 17.00 uur 
en vrijdagavond tot 21.00 uur.

Meer dan 1100m2 COVID proof dames en  herenmode, 
gratis parkeren voor de deur.



Achterom is kermis
Ik werd wakker met mijn gezicht in een plasje kwijl. De geur van gebrande noten en 
suikerspin drong via de open balkondeur mijn neus binnen. Het nam het luide Italiaan-
se origineel van Jij Bent Zo met daaronder om de eenennegentig seconden precies een 
scherp gegil van tientallen pubers met zich mee. Op de woonkamervloer scheen het 
bont lichtschouwspel afkomstig van de Booster Maxxx die zich voor deze week mijn 
overbuurman mocht noemen.
 
Op mijn IPhone 3 las ik een sms’je van de avond ervoor: “Ich zit in de Crazy Mouse, hoop 
dej-je honger hetj.” Ik slofte op het ritme van mijn bonzende hoofdpijn naar het balkon 
en zag daar traditiegetrouw de gerookte paling, half uit zijn witte papier gerold op de 
grond liggen stinken. Vanaf het moment dat ik met een groepje vrienden had getracht 
te high-fiven met mensen in de Crazy Mouse achtbaan, die men zowat tégen mijn blau-
we Citadel balkonnetje had aangebouwd, had één van hen het tot zijn missie gemaakt 
om er elke laatste zaterdag van september een vers palinkje te slam dunken. 

De vorige avond bracht ik mijn jaarlijkse bezoek aan de waarzegster in de Stations-
straat. Niet omdat ik daar nou zo heilig in geloofde, maar meer omdat ik nergens an-
ders in durfde. Mijn vriendin, die alle gevaarlijke attracties met open ogen en handjes 
in de lucht trotseerde, vond juist de waarzegster doodeng en liet me de houten keet 
alleen binnengaan. Na een twintigtal wachtminuten klonk de dwingende bel, manoeu-
vreerde ik me door de houten klapdeurtjes en keken de met blauw kohlpotlood om-
randde ogen me streng aan. “Je linkerhand.” De lijnen in mijn handpalm zeiden haar 
dat ik teleurgesteld zou worden, dat ik drie kinderen kreeg en de man die nu in mijn 
leven was geen blijvertje was. En ik moest oppassen met vuur. “En!? Ga je de loterij 
winnen?” vroeg mijn vrolijke vriendje toen ik naar buiten kwam. “Die heb ik met jou 
toch al gewonnen!” loog ik. 

“De drie, de vijf, de twee, de drie, de drie, de drie, en we hebben een winnaar dames 
en heren!” klonk het even later op de achtergrond van het Arabian Derby lied. Na een 
uur hadden mijn vrienden hun hele uitzet bij elkaar gebald en was ik een staafmixer 
en een zippo in de vorm van een pistool rijker. 

Ik dronk mijn kopje thee in het vale zondagmiddagzonnetje. Een briesje met een 
vleugje herfstaankondiging waaide door mijn haar dat nog ouderwets naar rook 
stonk. “Tien ton staal, verrrticaal!" klonk het op links. “Rijden, sportieven!” hoorde 
ik rechts. Aan de mouw van de oude trui die ik droeg hing een los draadje. Met het 
nieuwe pistool brandde ik het draadje weg, maar voor ik het wist stond de hele 
linkermouw in de fik en stond ik met een natte paling het vuur uit te meppen. Mijn 
tachtigjarige buurvrouw die ook vandaag weer stiekem stond te loeren, ging bijna van 
haar kaneelstokje.  

 “Weert Kermis gaat niet door,” lees ik in de krant van mei dit jaar. Ik denk terug aan 
de waarzegster die het me dertien jaar geleden al heeft willen zeggen: In 2020 komen 
ze van een koude kermis thuis.

Maartje Derckx

seniorenweetjescolumn column

Ons levensritme lijkt zich in een steeds hoger tempo te voltrekken. 
Hoge werkdruk, verplichtingen thuis, in familieverband en/of in het 
verenigingsleven en daarnaast ook nog het onderhouden van de no-
dige sociale contacten. Het leven moet immers leuk blijven.Door dat 
hoge tempo komen we steeds meer terecht in een stand van denkend 
voelen met alle negatieve gevolgen van dien. We zien het niet meer 
zitten, krijgen relatieproblemen, ervaren stress, raken opgebrand en 
ons lichaam (zowel fysiek als mentaal) geeft signalen dat het zo niet 
meer kan. We zijn de verbinding met onszelf kwijtgeraakt.

Van denkend voelen naar voelend denken
De insteek van de haptotherapeut is altijd het fysiek/lichamelijke wel-
bevinden omdat ons lijf voortdurend in wisselwerking is met datgene 
wat er om ons heen gebeurt. Cliënten worden door de haptotherapeut 
bewuster gemaakt van datgene wat zij voelen en hoe zij zich voelen. 
Daarnaast worden cliënten gecoacht naar voelend-denken. Samen met 
de cliënt wordt een brug gemaakt tussen de fysieke/lichamelijke zorg 
en de psychische/emotionele zorg, resultaat: meer balans en meer 
rust, zowel emotioneel als fysiek.

Uit balans door corona
De coronatijd waarin we ons nu bevinden, de angst die het met zich 
meebrengt, de mogelijk sociale isolatie en het vermijden van licha-
melijk contact heeft een behoorlijke impact op ons. Misschien wel 
meer dan we ons realiseren. Zeker nu is het van belang om in goed 
contact te zijn met ons lijf en gevoel. Een haptotherapeut kan daar-
bij helpen.

Wil je weten wat haptotherapie voor jou kan betekenen, 
kijk dan op www.jankoolhaas.nl of stel je vragen per e-mail, 
koolhaas@home.nl. Een afspraak maken kan via (0495) 546 664 

HaptotherapieHaptotherapie  
      iets voor jou?      iets voor jou?Maartje 

 Derckx
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 ZOMERin
en natuurlijk ook nazomer in Nederweert

Richard van Alphen 
Tweewielers

De E-bike specialist 
die staat voor 

kwaliteit

Kerkstraat 106 - Weert

B-Beth

Leuke outfits voor hem en 
haar, de koffie staat klaar. 

Geenestraat 6D - Nederweert

Quiltstudio Patch & Stitch

Passie 
voor 

Patchwork 
& Quilts

Boerhaavestraat 25a - Weert

Ferrum by Rolf

Blijf bij de tijd! 
Voor al uw 

horlogereparaties.

Maasstraat 5a - Weert

WEERT

inbedrijf

na

Vakantie in eigen land. Friese meren, Waddeneilanden, 
Veluwe… er blijkt nog veel moois in Nederland waar we 
al jaren overheen vliegen. Veel mensen die ik tegenkom 
vertellen me dat ze zich verbazen over het moois dat 

Nederland zelf te bieden heeft. 

Dat herken ik zeker, enkele jaren geleden trokken we door 
Nederland op fietsvakantie met het gezin, toen was er nog 

wel typisch Nederlands weer… 
Jammer dat het allemaal zo geforceerd verloopt in deze 

coronatijd maar het is goed om met een frisse blik terug te 
kijken op waar we mee bezig zijn. 

Dezelfde frisse blik zien we ook terug in onze apotheek. 
Tijdens de ‘intelligente lockdown’ werden minder patiënten 

gezien door de arts en kleine kwalen kregen de kans om 
vanzelf te herstellen. Natuurlijk zijn wij als zorgverleners 

bang dat een onderliggende ernstigere ziekte kan 
worden onderschat. Voor ons is dat een reden om extra 

oplettend te blijven bij vragen over ‘kleine kwalen’ aan de 
apotheekbalie. 

Toch is het goed om je te realiseren dat veel klachten 
vanzelf overgaan. Fantastisch om te zien waar het 

menselijk lichaam allemaal toe in staat is, vooral als het 
bijbehorende brein even heeft kunnen uitwaaien. 

Het lijkt er niet op dat we snel terugvallen in de hectiek 
van alledag. Blijf dus vooral ontdekken wat onze eigen 

omgeving te bieden heeft. Er is altijd wel een mogelijkheid 
om even uit te waaien.

We blijven denken in oplossingen.

Uitwaaien

Apotheek Zuijdgeest
www.apotheekzuijdgeest.nl

drs. Pieter D.J. Zuijdgeest, 
apotheker

Over Jan Koolhaas
• Praktijkhoudend fysiotherapeut/haptotherapeut sinds 1984

• Ervaring in haptonomische zwangerschapsbegeleiding
• Ervaring in stervensbegeleiding en rouwverwerking

• GZ-haptotherapeut
• Lid van de vereniging van Haptotherapeuten

• Lid van de vereniging van haptonomische 
   zwangerschapsbegeleiders.



Dorus van den Bosch (64)
Dorus werkt al 37 jaar als psycholoog bij het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie. Hij heeft in diverse penitentiaire 

inrichtingen en (jeugd) tbs-instellingen gewerkt. De laatste 

16 jaren is zijn werkplek de gevangenis in Sittard.

Zijn studie psychologie volgde hij in Amsterdam. Na 18 jaar 

in het westen te hebben gewoond keerde hij in 1992 met 

vrouw Irma en kinderen Mara en Ries terug naar Weert.

Guilty pleasure: Mijn guilty pleasure is André van Duin. In 

mijn middelbareschooltijd en ook later in Amsterdam was 

het ‘not done’ om André van Duin leuk te vinden. Ik heb 

echter altijd dubbel gelegen bij zijn hilarische sketches. 

Respect voor: Het is misschien een open deur maar ik heb 

respect voor mensen die noodzakelijk werk doen dat in 

feite heel ondankbaar is. Ik denk dan met name aan cipiers 

in gevangenissen. Zij staan voortdurend in de frontlinie en 

krijgen regelmatig figuurlijk maar soms ook letterlijk een 

berg shit over zich heen. Toch blijven zij dit werk doen, 

halen ze er op een of andere manier toch voldoening uit.

Peter van den Bosch (53)

Peter werkt al ruim 30 jaar in het basisonderwijs waarvan 

het merendeel in diverse groepen van OBS Molenakker. 

Daar was hij een van de kartrekkers bij de implementatie 

van ICT-ontwikkelingen en onderhield hij de website en 

facebookpagina van de school. In januari 2016 startte 

hij samen met enkele andere pioniers de KoaLa-school 

gevestigd op het terrein van het AZC in Weert. Met het 

sluiten van de deuren van deze school in juli 2020 kwam er 

einde aan een intensieve, vaak emotionele maar bovenal 

leerzame tijd. Zijn nieuwe uitdaging ligt in het NT-2 

onderwijs (Nederlands als tweede taal) bij Talent2. Peter 

is getrouwd met Anita en ze hebben een dochter Dalou. 

Guilty pleasure: Ik kan enorm genieten van ‘Lachen om 

homevideo’s’ als daar volwassen mensen gigantisch op hun 

bek gaan. Hoe harder ze vallen, hoe leuker ik het vind.

Respect voor: Door mijn werk op het AZC heb ik vooral 

respect gekregen voor de mensen die door wanhoop 

gedreven alles achterlaten in hun land van herkomst, 

aan een levensgevaarlijke reis beginnen en als ze dan het 

geluk hebben hier aan te komen jaren in een kamertje 

van enkele vierkante meters zitten, hopend op een 

verblijfsvergunning en hopend op gezinshereniging. 

1918

Door Ton Adriaens

mooimensmooimens

In deze cultuurspecial de schijnwerper op de gebroeders Dorus en Peter van den Bosch. Ze zijn al jaren 
actief in het Weerter culturele wereldje. Samen waren ze verantwoordelijk voor de productionele leiding 
bij de openluchtmusicals ‘Rogstaekers De Legende’ (2014) en ‘Graaf van Horne – de Musical’ (2018). Maar 
dat zijn niet hun enige wapenfeiten. Al in 2012 waren ze betrokken bij Rog TV waarbij ze avondvullende 
‘vastelaovundjprogramma’s’ maakten voorafgaand aan de live-uitzending van de uitroeping van de Rogstaekers 
Stadsprins. In 2016 brachten ze ‘Belaeftj Kefee Veldeke’ een muzikale dialectavond op de planken en in 
december vorig jaar tekenden ze voor de productie ‘Körsmes in Wieërt’, een theatershow in het Munttheater.

Jullie zijn zonen van de legendarische 
‘schoeëlmeîster’ Huub van den Bosch 
ofwel Huub van Gonnebertje. Ook jullie 
vader was een man die midden in het 
Weerter culturele leven stond. Wat 
kregen jullie daar als kind van mee?
Dorus: Ons pap was helemaal gek van kermis en 
circus. Als kinderen werden wij al meegenomen 
naar de opbouw van de kermis of de circustent. 
Niet omdat wij dat leuk vonden, wat natuurlijk 
ook wel het geval was, maar vooral omdat 
pap dat geweldig vond. Het had een magische 
aantrekkingskracht op hem.
Peter: Hij was een prominent lid van de 
Rogstaekers en nam ons mee naar de bonte 
avonden of de ‘wichtermiddag’ in de Apollo. De 
Rogstaekerslegende werd er bij ons thuis met 
de paplepel ingegoten. Wij hebben allebei als 
leerling bij ons pap in de klas gezeten en ook 
daar was de Rogstaekerslegende verplichte kost 
tijdens het geschiedenisonderwijs.

Dorus: Pap was een promotor van het Weerter 
dialect en begaan met de Weerter cultuur. 
Hij bracht de Weerter kalender uit met 
spreekwoorden en gezegden en stond in 1976 aan 
de basis van de Weerter Almanak.
Peter: Verder schreef hij voor de Rogstaekergazet, 
becommentarieerde hij jarenlang de optocht 
voor Weert-TV en had hij een radioprogramma 
bij de Weerter Huisomroep.

In hoeverre treden jullie in de voetsporen 
van vader Huub?
D: Achteraf bekeken is dat inderdaad het geval 
maar dat is toch meer toeval dan dat het een 
drijfveer vormde als eerbetoon aan ons pap. Ik 
ben na 18 jaar weggeweest te zijn, teruggekeerd 
naar Weert en werd op enig moment gevraagd 
om iets te schrijven voor de bonte avond. Van het 
een kwam het ander, ik ging ook rolletjes spelen 
en dat mondde er uiteindelijk in uit dat ik de 
regisseursrol kreeg toebedeeld.
P: Het is wel zo, en dat geldt voor ons alle twee, 
dat als we zo’n gigantische productie als de 
beide openluchtmusicals hebben afgerond onze 
gedachten naar ons pap gaan. Hij zou hier ook 
van genoten hebben en trots op ons zijn.

Op amateurbasis en met Weerter (semi-)
amateurs weten jullie een bijzonder hoog 
niveau te bereiken. Waar zit hem dat in?
D: De regio Weert heeft enorm veel talent. Het 
is ongelooflijk wat er in Weert aan kwaliteit 
rondloopt. Iedere keer duiken er weer nieuwe 
gezichten op.
P: Het zijn mensen zonder sterallures, makkelijk 
in de omgang. Dat maakt het mogelijk om er een 
team van te maken en dat er een sfeer ontstaat 
waarin mensen zich prettig voelen.
D: Onze kracht is toch wel dat wij de voorwaarden 
scheppen waarin zo’n groep boven zichzelf kan 
uitstijgen. Wij zijn gruwelijk precies, laten niets 
aan het toeval over en zorgen vanuit een perfecte 
organisatie voor duidelijkheid.

Hoe is jullie samenwerking tot stand 
gekomen?
P: Dorus werd in 2011 gevraagd voor Rog TV. Laat 
nou net telecommunicatie en computers zaken 
zijn waar hij totaal geen kaas van had gegeten. 
En zo kwam hij bij mij uit, de ICT-er van de 
familie.
D: Peter is ook degene die binnen de kortste keren 
op internet het juiste plaatje weet te vinden 
dat als achtergrond kan fungeren. Maar ook een 
website bouwen, een Fb-pagina onderhouden en 
de communicatie per mail naar alle betrokkenen 
ligt in zijn handen.

Zijn jullie het altijd met elkaar eens? 
P: Meestal wel. Wij hebben een niet uitgesproken 
rolverdeling die er op een natuurlijke manier voor 
zorgt dat er nauwelijks discussiepunten ontstaan. 
Wij zitten heel snel op een lijn. 

Dorus, wat zijn de specifieke kwaliteiten 
van Peter?
Peter is ontzettend goed in alles wat met 
internet te maken heeft. Hij is zelden tevreden 
en blijft zoeken naar het ideale plaatje. Hij is 
perfectionistisch en let op alle details. Het is 
een aanpakker: wat hij vandaag kan doen gaat 
hij niet uitstellen tot morgen. Het is gewoon een 
plezierige, betrouwbare partner.
Peter voor jou dezelfde vraag: Wat zijn de 
specifieke kwaliteiten van Dorus?

Zijn kracht zit vooral in het coachen van mensen, 
ze laten ontdekken waartoe ze in staat zijn. Daar 
zal zijn professie zeker een rol in spelen. Daarnaast 
bewaakt hij de rode lijn en het groepsproces 
en zal hij onder alle omstandigheden de rust 
bewaren. (Grinnikend) Wat je hem vooral niet 
moet laten doen is zingen en acteren, al denkt 
hij daar zelf totaal anders over.

De coronacrisis heeft het culturele leven 
platgelegd. Welke plannen hadden jullie 
die nu geen doorgang konden vinden?
D: Wij waren bezig met ‘Sloêtingstiêd’, een 
feestband uit Noord-Limburg die de stap naar het 
theater wilde maken. Ik had al de nodige ervaring 
op dat gebied opgedaan bij de theatershows van 
Joss Mennen. Via via kwamen ze bij ons terecht. 
Over dat soort uitdagingen hoeven wij niet lang 
na te denken. Door de coronacrisis ligt dit project 
nu even stil. De Weerter cultuurprijs, afgelast. 
We waren bezig met ‘Körsmus in Wieert’, gaat 
niet door. Mijn activiteiten bij De Waerse Prei, 
opgeschort. Ja er is heel wat weggevallen.

Dromend over een toekomstig project, 
waar zouden jullie dan de tanden in 
willen zetten?
D: De twee musicals zijn toch echt wel 
hoogtepunten geweest. Spektakelstukken met 
motoren op het podium, vanaf de kerktoren 
abseilende soldaten, ruiters te paard, vuurwerk, 
heden en verleden in twee verhaallijnen 
verweven. Iets dergelijks zouden we nog wel een 
keer willen doen. 
P: Dat die uitvoeringen, waar we met z’n allen 
enorm veel tijd in hadden gestoken, toen zo 
goed uitpakten dat was een geweldige ervaring. 
Dat geeft je een euforisch gevoel van trots en 
voldoening. Die adrenalinekick wil ik nog eens 
ervaren.

Het Cultureel Lint, de uitmarkt van 
Weert staat in aangepaste vorm gepland 
voor zondag 20 september. Is er een 
optreden waar jullie nu al naar uitkijken?
D: Niet speciaal. Ik ben benieuwd hoe het zal 
gaan. Het aantrekkelijke was het rondtrekken 
van straat naar plein, van buitenpodium naar 

Dorus en Peter van den Bosch: ‘We  moeten trots zijn op ‘We  moeten trots zijn op 
     wat er in Weert op cultureel  gebied gebeurt!’     wat er in Weert op cultureel  gebied gebeurt!’



 De gebroeders 
in actie rondom 
'hun' musicals. 
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theater en verrast worden door een diversiteit 
aan optredens. Nu moet je inschrijven en liggen 
de uitvoeringslocaties ver uit elkaar.
P: De Uitmarkt in Amsterdam eindigt met één 
afsluitende voorstelling waarin allemaal stukjes 
van andere voorstellingen verwerkt zijn. Dat zou 
voor het Cultureel Lint ook een leuke afsluiter 
kunnen zijn.

En zoiets als de Parade in Amsterdam, 
een mobiel kunstfestival met dans-, 
mime-, theater- en muziekvoorstellingen 
gedurende twee weken, is dat iets wat in 
Weert ook tot de mogelijkheden kan gaan 
behoren?
D: Een combinatie van de foodmarkt met allerlei 
straattheater acts, in het nieuwe stadspark, 
gedurende twee weekenden lijkt mij mogelijk en 
een verrijking voor Weert.
P: Van het Limburg Festival is in Weert niet veel 
meer over, doodjammer. De theaterfietstocht 
vond ik een hoogtepunt. Zoiets zou door 
Weertenaren zelf opgepakt kunnen worden.

Dit jaar zouden er in Weert voor het 
eerst cultuurprijzen worden uitgereikt. 
Corona gooide ook hier roet in het eten. 
Er was gekozen voor vier categorieën: 
Podiumkunsten, Literaire kunst, Muziek 
en Beeldende kunst. Welke naam schiet 
je als eerste te binnen die voor een 
cultuurprijs in aanmerking komt?
P: Ik denk daarbij meteen aan Sanne Heuijerjans. 
Sanne richtte al op de Philips van Horne de 
meidengroep Forgotten Trouble op, deed als 
leadzangeres van rockband Shiverburn een 
Europese toer, speelde een hoofdrol in Graaf van 
Horne – de Musical, zingt bij de Weerter band 
Guarantee en is nu een solocarrière begonnen als 
Senna Sage. Een bescheiden meid met een dijk 
van een stem die tijdens Graaf van Horne – de 
Musical een enorme indruk op mij maakte. 
D: Ik zou wel twintig mensen in Weert kunnen 
noemen die meer dan verdienstelijk hele mooie 
dingen kunnen maken of doen. Toch schiet mij 
nu de naam van Mies Grijmans te binnen. Zijn 
realistische schilderijen zijn nauwelijks van foto’s 
te onderscheiden en het is dit vakmanschap dat 
ik bijzonder waardeer. 

Hoe schatten jullie de levensvatbaarheid 
van openluchttheater De Lichtenberg in?
D: Je kunt natuurlijk incidenteel in deze 
ruïne prachtige dingen realiseren maar als je 
continuïteit nastreeft, moet er flink geïnvesteerd 
worden. Ik heb geen idee van de culturele 
ambities van de heer Poell maar het lijkt mij in 
de eerste plaats een zakenman. Ik weet niet of 

dat het geval is geweest maar als de gemeente 
bij de verkoop van De Lichtenberg eisen op dit 
gebied heeft gesteld zou er nu gehandhaafd 
moeten worden.
P: Om tot een rendabele programmering te 
komen zal er toch echt gedacht moeten worden 
aan een flexibele overkapping. Helaas is in ons 
land het weer te onvoorspelbaar. Met onze 
openluchtmusicals hebben we wat dat betreft 
puur mazzel gehad.
D: Zelfs het Colosseum in Rome was oorspronkelijk 
met doeken overkapt!

Cultuur in Weert: Waar zijn we in Weert 
goed in? 
D: Met de juiste mensen op de juiste plaats on-
der de juiste omstandigheden zijn we hier in 
Weert tot veel in staat. Er gebeurt in Weert best 
veel op cultureel gebied maar we stellen ons als 
Weertenaren misschien wat te bescheiden op. 
P: Als je bijvoorbeeld kijkt naar het bevrijdings-
festival georganiseerd door de Stichting Gran 
Fiësta Weert, dat was met 7500 toeschouwers 
een geweldig succes. De evenementen die Kei 
Sjiek, Wieërt Amezieërtj of Theatercafé De Huis-
kamer organiseren, grandioos toch!
D: En vlak het professionele circuit niet uit. Wat 
Brigitte van Eck, directeur van het Munttheater, 
met een beperkt budget voor elkaar krijgt, is 
bewonderenswaardig.

We kunnen dit interview dus afsluiten met een 
positief gevoel waar het cultuur in Weert betreft?
Er volgt een volmondig ‘Ja’ van beide heren.

mooimensmooimens
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Het nieuwe 
 theaterprogramma
 is uit!

Koop kaarten via
MUNTTHEATER.NL/AGENDA

HET IS EVEN WENNEN, MAAR ....

... het blijft 

   gezellig 
genieten!

Het is even wennen voor u, voor ons en voor de 
artiesten. Het Munttheater is heel blij om u weer 
te mogen ontvangen, maar de komende tijd doen 
alles nét een beetje anders.

Uw en onze gezondheid 
staat voorop

Wij gaan ervan uit dat u geen verkoudheidsklachten of 
koorts heeft als u naar het theater komt. Heeft u toch (milde) 
klachten op de dag van de voorstelling, dan kunt u uw kaarten 

kosteloos annuleren tot 4 uur voor de voorstelling. Het 
aankoopbedrag van uw kaarten wordt dan bijgeschreven op 

uw digitaal tegoed. Wanneer u het Munttheater bezoekt, 
vragen wij u om u aan de coronarichtlijnen te houden. 

Uitgebreide en actuele informatie vindt u op onze website.

PROGRAMMA
Tot januari 2021 zijn er twee voorstellingen 
per avond, om 19.00 en om 21.30 uur. 
Er is geen pauze. De voorstelling duurt één 
tot anderhalf uur. Soms zijn er afwijkende 
tijden, zoals op zondag. Check de website 
voor de geldende aanvangstijden.

EIGEN TAFELTJE, DRANKJE EN GARDEROBE
In ons Rabobank theatercafé wordt u door onze 
vrijwilligers begeleid naar een eigen tafeltje of gezellig 
zitje met uw eigen kapstok. Daar staat na afloop van de 
voorstelling uw theaterdrankje klaar, dat u vooraf heeft 
besteld. Na afloop van de eerste voorstelling kunt u 
hier nog 45 minuten gezellig samen zijn. Na afloop van 
de tweede voorstelling is er geen tijdslimiet. Eventuele 
extra consumpties kunt u afrekenen via contactloos 
betalen, pinnen of met munten die u nog in uw bezit 
heeft. Er worden geen nieuwe munten verkocht.

“Neem 
plaats in de 
gezellige, 
warme sfeer 
met intieme 
zitjes in het 
Rabobank 
theatercafé”

Kaarten kopen
U koopt uw kaarten zoveel mogelijk via onze 
website. Print uw kaarten zelf uit of download deze 
op uw telefoon. Het online reserveringssysteem 
kiest voor u de beste beschikbare plaatsen met een 
veilige 1,5 meter afstand tot andere bezoekers. U 
kunt dus zelf geen zitplaatsen kiezen. Vanwege de 
tijdelijke beperkte zaalcapaciteit van 88 stoelen 
kunt u maximaal 2 kaarten per adres kopen. Voor 
familievoorstellingen geldt een maximum aantal 
van 4 tickets per adres. Bestaat uw gezin uit meer 
personen en wilt u graag meer tickets naast elkaar 
kopen; neem dan contact op met onze theaterkassa. 
Onze medewerkers helpen u graag verder. 

HORECA THEATERARRANGEMENTEN
Samen met onze horecapartners 
Hostellerie Munten en De SooS hebben 
we theaterarrangementen samengesteld, 
voor zowel vóór als na de voorstelling, die 
u kunt boeken bij een voorstelling.

Géén

Kom enkel 
wanneer u 
niet ziek bent

Maximaal 2 
personen per 
tafel of 1 gezin

Betaal met PIN, 
contactloos of 
met munten

Er is geen garderobe, 
u heeft een eigen 
kapstok bij uw tafel

1,5
m. Houd 1,5 meter 

afstand

Ontsmet bij 
binnenkomst 
uw handen

Wacht tot u 
ontvangen 
wordt

We willen u vriendelijk doch dringend vragen 
de volgende regels in acht te nemen:

Beste theaterbezoekers,
 
Wat hebben we u gemist de afgelopen 
maanden! Na al die tijd een leeg podium en 
een lege zaal zijn we dan ook zeer verheugd 
u weer een divers programma te kunnen 
aanbieden. Vooralsnog een aangepast 
programma tot en met december, waarbij 
het even wennen zal zijn qua tijden, routing 
en het houden van de gepaste afstand.

Omdat we de totale theaterbeleving 
belangrijk vinden, hebben we veel aandacht 
besteed aan het creëren van een gezellige, 
warme sfeer met intieme zitjes in het 
Rabobank theatercafé. Op deze manier 
blijven we voor u nog steeds het gezelligste 
theater van Limburg. 
 
Wij hopen u gauw weer te mogen ontvangen!

Brigitte van Eck
Directeur Munttheater
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(na)
genieten
... of praat nog gezellig samen 
na onder het genot van een 
theaterborrelarrangement met 
een bier- of wijnproeverij en een 
uitgebreide borrelplank in Wine Bar 
Munten (bij Hostellerie Munten) of 
bij De SooS. 

(voor)
Theater

Maak uw theateravond compleet 
met een speciaal twee- of 

driegangentheaterdiner vooraf 
aan uw voorstelling bij Hostellerie 

Munten. Zo komt u al helemaal in de 
sfeer van ‘even samen uit en genieten’.

Reserveren?
Op onze website vindt u alle informatie over deze speciale 
theaterarrangementen, zodat u een heerlijk avondje uit 
geheel naar eigen keuze kunt samenstellen en reserveren.

MUNTTHEATER.NL/HORECA

Maak uw avond compleet!

WILHELMINASINGEL 276, WEERT MARKT 9, WEERT

&

Talent 
gezocht!

 Open 
Podium

info & inschrijven:
MUNTTHEATER.NL/OPENPODIUM

Mede mogelijk gemaakt door

De komende maanden biedt het Munttheater 
alle talenten uit de regio Weert een 
podiummoment!

Op 17 oktober, 21 november en 20 december kan 
iedereen zijn of haar talent tonen aan het publiek. 
Ambitieuze cabaretiers, musici, serieuze singer-
songwriters, illusionisten, acteurs, grijp je kans en 
schrijf je in. Op 20 december maken we er zelfs een 
echte Kerstspecial van.

Inschrijven voor het Open Podium is mogelijk via onze 
website. Vul het inschrijfformulier in en we nemen 
contact met je op om de mogelijkheden door te spreken 
die aansluiten bij jouw talent. Je wordt professioneel 
begeleid door onze theatertechnici, marketing- en 
eventafdeling, zodat je kan ervaren hoe het is om op 
een groot podium in de spotlights te staan.

Blijf onze social media kanalen volgen. Hier publiceren 
we vanaf september alle ins en outs.
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Door Ton Adriaens
11 juni jl. gingen honderden kermisexploitanten naar Den Haag om het kabinet ervan te overtuigen dat attracties veilig kunnen draaien met inachtneming van 
anderhalve meter afstand, het gebruik van mondkapjes en looproutes. Coronaminister Hugo de Jonge had al eerder laten weten dat grote evenementen pas 
weer konden doorgaan als er een vaccin was. De grootste kermis van Nederland, die van Tilburg, ging in aangepaste vorm toch door (17 juli t/m 26 juli). De 
meningen over dit besluit waren sterk verdeeld. Nam het Tilburgse gemeentebestuur een onverantwoorde gok? 

Op 23 juli jl. besloot het college van B&W dat de kermis in Weert dit jaar niet kan plaatsvinden. Er waren meerdere alternatieven onderzocht om in kleinere of 
aangepaste vorm deze, op een na grootste kermis van Nederland, door te laten gaan. Het risico voor de volksgezondheid werd toch als te groot ingeschat. Is de 
gemeente Weert te voorzichtig geweest?
Kleine kermissen, waar de toegang tot het kermisterrein gereguleerd kan worden, zijn al vanaf 1 juli  weer toegestaan. Dat biedt perspectieven voor Stramproy 
(14 september) en Swartbroek (19 september).
En wat betekent de afgelasting van de Weerter kermis voor de Weertenaren en voor de kermisexploitanten? Wat gaan ze nu wél doen in het laatste weekend 
van september?

watzoujijdoenmet

Normaal gesproken is de kermis in Weert voor ons 
het hoogtepunt van het seizoen, mede doordat je 
dan de kans hebt om je bedrijf te laten zien aan de 
lokale toeleveranciers waar je in de wintermaan-
den je onderhoud etc. aan uitbesteedt. 

Doordat wij het merendeel van het jaar uit het zicht 
van de gemeente zijn, vallen we helaas tussen wal 
en schip. Lokale ondernemers zoals de horeca wor-
den door gemeenten geholpen met terrasuitbrei-
ding maar ons arbeidsterrein wordt ingekrompen of 
afgelast. Wij zijn ook ondernemers maar het on-
dernemen wordt ons door de gemeente onmogelijk 
gemaakt! Hoe komt de gemeente ons tegemoet? 
Ik maak me er grote zorgen over of de kermis in de 
toekomst hetzelfde niveau behoudt. Niet iedereen 
begint zomaar een kermisbedrijf want het is een 
way of life! 

Niet alleen financieel, ook op emotioneel vlak valt 
het mij zwaar omdat mijn grootouders van zowel 
mijn vader- als mijn moederskant al vertegenwoor-
digd waren op de Weerter kermis. 
Ik ga nu de laatste week van september mijn moe-
der helpen met de voorbereidingen om met haar 
oliebollenkraam vanaf 1 oktober a.s. bij het station 
in Weert te kunnen staan. Dat zouden dan de eerste 
inkomsten voor mijn ouders worden sinds januari. 

De kermis van Weert is de grootste van Limburg 
en staat bekend om de gezelligheid, de goedkope 
ritprijzen en de uiteenlopende mix van attracties. 
We wisten al vroeg in dit jaar dat een kermis zoals 
we die altijd organiseren in Weert, in 2020 lastig 
zou worden. Even hadden we weer hoop, toen de 
Nederlandse regering de regels ten aanzien van 
kermissen versoepelde. Wat wel bleef was de 1,5 
meter afstandsregel. Dat maakt het onmogelijk om 
zo’n drukbezochte kermis in de relatief smalle bin-
nenstad te organiseren. Gezien de onvoorspelbare 
publiekstromen is toezicht en handhaving op de 1,5 
meter afstand onmogelijk. Het risico voor de volks-
gezondheid is veel te groot en daarmee dus onver-
antwoord, vooral ook gelet op het feit dat het aan-
tal coronabesmettingen nu weer stijgt. Weert heeft 
naast een warm hart voor de kermis, ook een warm 
hart voor het personeel in de zorg en de handha-
vers. Dit conflicteert met het organiseren van een 
kermis waar normaal gesproken duizenden mensen 
op afkomen. Kermis betekent veel voor Weertena-
ren en kermisexploitanten. De gemeente, inwo-
ners, exploitanten en bezoekers kijken hier ieder 
jaar naar uit. We hebben lang hoop blijven houden 
op een vorm van kermis, zodat we de exploitan-
ten toch iets konden bieden. Helaas blijkt dat niet 
mogelijk. Ik hoop oprecht dat ik in 2021 weer een 
kermis mag organiseren zoals vanouds.

Ik ben voorzitter van Stichting Kei Sjiek, bekend 
als de club achter o.a. Weerter Oktoberfest, Ke-
feeklassieker Raadgek en St.Patrick’s Day.
Wij gingen traditioneel kermisvrijdag op stap met 
een vriendenclub van het VWO Bisschoppelijk 
College, jaargang 1981: lekker eten in een lokaal 
restaurant en daarna duchtig afpilsen in een aan-
tal kefees. Dit gaat dus niet door dit jaar, maar 
we gaan later nog een weekendje naar het va-
kantiehuis van één van ons in Vipiteno in Noord-
Italië, grazie mille Wim!
Tja, ik ga wel het eten missen bij mijn ouders op 
kermiszondag, iets wat we al ruim 40 jaar doen,  
onze familie samen met een stel van hun beste 
vrienden. We gingen ook altijd kermismaandag 
op matinee met onze vriendenclub: lekker stap-
pen in kefees waar we normaliter amper komen. 
Onverwacht maar altijd beregezellig !

Ik zou als alternatief voor de kermis graag met 
mijn vrouw Wanda een tijd naar Brazilië gaan, 
maar ook dat is voorlopig mission impossible …
Alles overwegend, denk ik dat ik evengoed de 
kasteleins in de binnenstad flink ga sponsoren en 
een paar dagen lekker -maar wel verantwoord- 
op stap ga.

Vae laote os neet kloeëte doeër det kloeëte-virus!

Jeffrey Dauphin (29), zevende generatie 
kermisexploitant uit Weert

Marja van Pol (43), 
kermismeester gemeente Weert

Thijs Tullemans (57), voorzitter 
evenementenorganisatie  ‘Stichting Kei Sjiek’
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*Vanafprijs o.b.v. nieuwe Renault CAPTUR PLUG-IN HYBRID 160 Intens. Getoond model en getoonde opties verkrijgbaar tegen meerprijs. Prijswijzigingen- en fouten voorbehouden. **Netto bijtelling per maand gebaseerd op de fiscale waarde van het voertuig exclusief opties en op belastingschijf van 37,35%. Voorwaarden 
op renault.nl. De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de 
verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 1,5-1,7 l/100 km, resp. 66,7-58,8 km/l. CO2: 33-35 gr./km.

Renault CAPTUR PLUG-IN HYBRID
Nieuwe

Voor elke levensstijl

Leverbaar vanaf

€ 33.290,-*
Bijtelling vanaf

€ 222,-**

De ultieme SUV is nu een  
oplaadbare hybride
De PLUG-IN HYBRID is een tussenvorm van een hybride 
en volledig elektrische auto. Hij beschikt over een 
brandstofmotor en een tractieba erij die je met een 
kabel kunt opladen. Hierdoor kun je korte afstanden 
volledig elektrisch rijden tot bijna 65 km. Voor langere 
afstanden maak je gebruik van de hybride-functie. 
Met deze E-Tech technologie kun je duurzamer rijden, 
bespaar je op brandstofkosten en behaal je voordeel op 
de wegenbelasting. Kortom, de nieuwe Renault CAPTUR 
PLUG-IN HYBRID is geschikt voor elke levensstijl. 

Check gratis en vrijblijvend uw inruilprijs op www.autoheurkens.nl

Roermond Jacob Romenweg 8, tel. (0475) 32 22 99
Weert Roermondseweg 87, tel. (0495) 58 07 00
Echt Rijksweg Noord 3, tel. (0475) 48 12 50



Hoe ziet Weert er in 2030 uit? Waarin blinkt onze stad dan uit? 
Werken en wonen we er dan anders? Waar recreëren we? Hoe leef 
jij in Weert over een jaar of tien? Van 10 tot en met 20 september 
krijgen alle Weertenaren de gelegenheid om zelf invulling te geven 
op deze vragen, en hun eigen beeld op de toekomst van Weert te 
delen. Dit kan op 10 kijk-en-luisterplekken in de gemeente, via een 
straatgesprek en via een online platform. 

Samen zullen deze reflecties mee voeding geven aan een toekomst-
visie voor Weert anno 2030. Het beeld dat hieruit voortkomt, zal een 
kompas zijn voor heel wat gemeentelijke plannen in de komende jaren. 
Denk en bouw mee aan Weert 2030. Laat van je horen! 

Waarom een toekomstvisie
De wereld en onze samenleving veranderen in snel tempo. Denk aan 
sociale media die ons anders laten communiceren, klimaatverand-
ering die nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, nieuwe vormen 
van wonen, werken en vervoer die hun opmars maken. Ontwikke-
lingen als deze hebben steeds meer invloed op onze manier van 
leven en op onze toekomst, ook in Weert. Wij willen niet stilstaand 
toekijken hoe de toekomst ons overkomt, maar er zelf mee vorm 
aan geven. Daarom werkt de gemeente aan een toekomstvisie voor 
Weert 2030. Het is vandaag goed wonen, werken en leven in Weert. 
Samen kunnen we er voor zorgen dat dit straks nog steeds zo is, of 
zelfs beter. 

Samen
De toekomst, die maken we samen. Daarom zijn de ideeën van inwon-
ers, ondernemers en bezoekers zo belangrijk. Iedereen die dat wil 
nodigen we graag uit om mee te denken over de toekomst van onze 
gemeente: vrij, ongebonden en fris! Hoe? Door je te laten inspireren 

op 10 kijk-en-luisterplekken, door bij de straatgesprekken met ons 
team in gesprek te gaan of ideeën te delen via ons digitaal platform 
(zie  ook www.weert.nl/weert2030). 

Waan je in 2030
Van 10 tot en met 20 september staan er 10 kijk-en-luisterplekken 
in Weert. Vensters op de toekomst die je prikkelen om verder na te 
denken hoe het in 2030 zou kunnen zijn. Via een QR-code kun je op 
je smartphone verhalen beluisteren van Weertenaren die beschrijven 
wat zij zien en beleven in 2030. En je kunt er meteen je eigen ideeën 
kwijt. Waan je in 2030. Waar de kijk-en-luisterplekken precies staan, 
zie je op de plattegrond onderaan deze pagina. Nog geen app om QR-
codes te scannen? Download er eentje via je app-store of play-store.

Bouwen op straat
De gemeente komt ook naar je toe. Met een mobiele bouwplaats trek-
ken we de wijken en dorpen in en gaan we met belangstellenden en 
voorbijgangers in gesprek. Dat doen we natuurlijk op een corona-
veilige manier. Op de tekentafel zullen voorbeelden liggen van mo-
gelijke toekomstbeelden van Weert anno 2030. En je kunt er je eigen 
toekomstbeeld achterlaten. Stel je voor dat Weert in 2030...
  
Doe online mee
Neem je liever deel vanuit je stoel, op een moment dat het jou uit-
komt? Dat kan ook: via ons online platform, te bereiken op www.weert.
nl/weert2030. Daar vind je bovendien steeds de meest actuele in-
formatie over Werken aan Weert 2030. Houd ook onze Facebook en 
Instagram accounts Weert2030 in de gaten! 

We horen graag van je!
Samen werken we aan Weert 2030.

BOUW MEE AAN DE TOEKOMST VAN WEERT
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eendagmet

 Na de lunch wordt er een autowrak op
 de openbare weg gemeld. Willy en zijn 
 partner treffen er een auto op blokken 
aan, vlak voor de deur van een huis. De heren 
gaan met de auto-eigenaar in gesprek en het au-
towrak wordt verplaatst.
 
 Vanmiddag vindt er een wijkvergade-
 ring plaats. Willy is als BOA verbon-
 den aan verschillende wijken in Weert. 
Elke wijk heeft zijn eigen wijkraad waarin zij sa-
men de handen ineenslaan en thema’s als het 
'donkere dagen offensief' en buurtproblemen 
worden besproken.

 Willy doet een ronde door het 
 centrum. Hij ziet erop toe dat mensen 
 zich houden aan de 1,5 meter afstand-
splicht. Als hij ziet dat mensen de regels dreigen 
te overtreden, herinnert hij hen vriendelijk aan 
de samenlevingsafspraken. Willy: “Positivisme 
en respect is het halve werk. De meeste mensen 
overtreden de regels niet met opzet en dan is een 
vriendelijke herinnering al voldoende.” Ook de 
horeca wordt gecontroleerd op het naleven van 
de regels. “De horecabedrijven hebben het net 
als andere ondernemers zwaar in deze onzekere 
coronaperiode. Dat realiseren we ons maar al te 
goed. We proberen waar kan mee te denken in 
oplossingen,” aldus Willy.

 Er zijn meerdere meldingen over een 
 burenruzie waarbij een gezin klaagt  
 over geluids- en stankoverlast van de 
buren. Willy gaat met beide gezinnen het gesprek 
aan. Hij toont begrip en stelt kritische verduide-
lijkingsvragen om het verhaal helder te krijgen. 
Willy: “We brengen mensen die verwikkeld zijn 
in een burenruzie desgewenst in contact met ge-
trainde buurtbemiddelaars die helpen om conflic-
ten tussen buren bespreekbaar te maken, zodat 
er samen gezocht kan worden naar oplossingen.”

 Ondanks dat er voldoende aandacht 
 is besteed op social media en door de 
 uitbaters van het Blauwe Meertje komt 
er een melding van een boel foutgeparkeerde au-
to’s bij het Blauwe Meertje, waardoor hulpdien-
sten het strandje niet kunnen bereiken. Willy en 

zijn collega’s ontkomen er niet aan enkele boe-
tes uit te schrijven. Op de weg terug naar Weert 
ziet Willy een man die een sigaret rookt aan de 
rand van een heidegebied. “Levensgevaarlijk met 
deze hittegolf. De kans op open vuur is dan erg 
groot.” Willy verzoekt de man de sigaret te doven 
en kan rekenen op begrip.

 De werkdag wordt gezamenlijk 
 afgesloten in het kantoor op het 
 gemeentehuis. Dan onder muzikale be-
geleiding van bands als Muse in de auto naar het 
zuiden van Limburg, waar zijn thuis is. “Vanavond 
ga ik lekker met mijn gezin in de tuin genieten 
van een drankje,” aldus de sympathieke diender.

 Willy (57) komt aan op kantoor, meldt 
 zich aan op de portofoon en checkt 
 zijn mail. Samen met zijn collega van 
die dag bespreekt hij de dienst voor.

 Via het klantcontactcentrum (KCC) 
 van de gemeente Weert komen 
 meldingen binnen over gebeurtenis-
sen of situaties op het gebied van Openbare Orde 
die aandacht behoeven. Zo is er een melding 
over een zwerver in Stramproy die overlast ver-
oorzaakt door openbaar dronkenschap en wild-
plassen/poepen. Willy en zijn partner besluiten 
een kijkje te nemen. In een parkje vlak bij een 
basisschool treffen ze de meneer slapend in de 
struiken aan. Willy gaat samen met zijn collega, 
met de Poolse man in gesprek, wat nog best be-
moeilijkt wordt door een taalbarrière. Willy: 
“Deze meneer is dakloos vanwege het kwijtraken 
van zijn baan. Hij heeft geen sociaal netwerk. 
In samenwerking met het Sociaal Domein en een 
stichting die Poolse daklozen ondersteund heb-
ben we ervoor gezorgd dat deze meneer op de 
trein naar Polen kon worden gezet.” Echter na 
een tijdje afwezig te zijn geweest is deze Poolse 
meneer weer terug en kan het spel weer van voor 
af aan beginnen.  

 Willy en zijn collega gaan af op een
 melding over een gekraakt pand op 
 een industrieterrein. Willy onderzoekt 
waar de krakers vandaan komen en ontdekt dat 
ze campers hebben achtergelaten op hun eerdere 
verblijfsplek op een ander industrieterrein.  Willy 
spreekt met hen af dat de campers binnen enkele 
dagen zijn verwijderd. 

 Er komt een melding over een
 illegale afvaldumping van huiselijk 
 afval, kleding en fietsen op Bosho-
ven. De reinigingsdienst wordt ingeschakeld om 
de afvaldumping op te ruimen. De fietsen wor-
den gelabeld en door ketenpartner “Werk, Kom” 
opgehaald.

 Willy en collega’s van de gemeente
 brengen een bestuurlijk bezoek aan 
 een camping in Weert. Zo wordt er bij-
voorbeeld gecontroleerd of men het invullen van 
het nachtregister goed heeft bijgehouden.

Door Maartje Derckx
Op een positieve en gastvrije manier toezien op de leefbaarheid in de 
stad. Volgens Willy, buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in onze stad 
geen straf: “Het is een genot om met het gemoedelijke Weertse volk te 
werken.” Hij neemt ons een dag mee op pad.

 Een Dag Met Een Dag Met Willy, BOA Willy, BOA
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Drie op een rij
Met ViaDAL richten Danny, Ard en Linda zich op de 
woning- en financieel adviesmarkt in Nederweert, 
Weert en omgeving. Dus wat schuilt er in die 
naam? Danny: “Allereerst zijn we met z’n drieën 
als gelijkwaardige partners aan dit avontuur 
begonnen. Daarnaast zetten we met onze aanpak 
in op het totaalplaatje van ideale woning tot en 
met een zorgeloze financiering ervan. Linda is 
makelaar, Ard is erkend financieel adviseur en 
ikzelf ben beide. Vanuit ons specialisme dragen 
we allemaal bij aan dat ideale woonplaatje van 
onze klanten. Zij kunnen met ons alle drie te 
maken krijgen. Vandaar ViaDAL, waarbij DAL een 
samenstelling is van de eerste letters van onze 
voornamen.”

Openen tijdens corona
En dan openen jullie de deuren van jullie nieuwe 
kantoor als de coronapandemie hoogtij viert. 
Linda: “Dat was inderdaad best spannend. Je bent 
wel enthousiast, maar je voelt ook dat je de vlag 
niet echt uit kunt hangen. Je bent benieuwd hoe 
mensen gaan reageren. Zeker in zo’n crisis waar 
de aandacht naar heel andere zaken uitgaat. 
Toch hebben we een vliegende start gemaakt. We 

inbedrijf

hebben ons enorm overweldigd gevoeld door het 
enthousiasme, de hoge gunfactor en alle positieve 
reacties van de mensen om ons heen. Klanten 
zijn erg te spreken over de centrale ligging van 
het kantoor en voelen zich welkom. Men zat ook 
blijkbaar te wachten op een kantoor als ViaDAL. 
De combinatie van makelaars en eigen financieel 
adviseurs onder één dak is echt een uniek concept 
in deze regio.” 

Snel en persoonlijk, 
dat past in deze tijd
Ard vult aan: “Het mooie van die combinatie is 
dat mensen vaak al na hun eerste afspraak met 
een goed globaal beeld van wat wel en niet kan 
de deur uitgaan. Dat we ze ter plekke met zowel 
woon- als financieel advies bij kunnen staan, 
vereenvoudigt en versnelt het aan-/verkoopproces 
van een woning. Klanten waarderen onze snelle 
opvolging in een markt die ook vaak om snel 
handelen vraagt.”

Het kantoor wordt dus opgemerkt? Danny 
glimlacht: “Ja, zelfs op straat worden we erover 
aangesproken waardoor de terugweg naar 
huis soms iets meer tijd in beslag neemt dan 
gebruikelijk. Dat past wel bij onze filosofie. We 
zijn toegankelijk en willen dat mensen zich altijd 
welkom voelen. Een persoonlijke benadering hoort 
daarbij, net als transparantie. En dat kan ook! 
Want we doen het met z’n drieën en bieden veel 
voor een aantrekkelijk tarief. Op korte termijn 
breiden we uit met verzekeringen. Daarmee wordt 
onze service nog completer. Dan zijn we één adres 
voor nagenoeg je totale woonplezier,” sluit hij af. 

Burgemeester Hobusstraat 41, Nederweert
 0495 743 111 • info@viadal.nl 

www.viadal.nl
   ViaDAL.makelaardij.financieeladvies

viadal.nederweert

In het lichte en open kantoor zitten drie 
enthousiaste, nieuwbakken ondernemers klaar om 
de dromen van hun klanten waar te maken; het 
vinden of realiseren van een ideale woning met 
daarbij een zorgeloze financiële huishouding. Alle 
drie hebben ze ruime ervaring in de makelaardij 
en/of de financiële branche. Het is dan ook dankzij 
hun werk dat hun paden zich kruisten. Linda Moonen 
en Danny Onckels werkten voorheen als collega’s 
samen bij een makelaarskantoor in Nederweert. 
Ard Geven was jarenlang als hypotheekadviseur 
werkzaam bij een financieel adviesbureau in Weert. 
Samen runnen ze nu ViaDAL. 

Van klik tot samenwerking
Via gezamenlijke klanten kwamen ze met elkaar 
in contact en van het een kwam het ander. Ard 
vertelt: “Het klikte meteen tussen ons, zowel in 
de gesprekken als in het werk. En we vroegen ons 
af waarom het bij makelaarskantoren vaak ontbrak 
aan eigen financieel adviseurs. In onze ogen een 
gemiste kans. Want bij het aan- en verkopen van een 
woning komt altijd het huishoudboekje op tafel. 
Dit én persoonlijke ambities waren aanleiding om 
eens buiten kantoortijden te babbelen. Dat leidde 
tot de oprichting van ViaDAL.”

Eerder dit jaar, om precies te zijn 1 mei, opende ViaDAL zijn deuren aan de Burgemeester Hobusstraat in 
Nederweert. Een makelaarskantoor mét financieel adviseurs onder één dak. Drie bekende gezichten in 
een prachtig nieuw kantoor. Vanaf deze plek staan zij mensen bij in de aan- en verkoop van een woning 
en voorzien ze hen van financieel advies. Een unieke combinatie in de woningmarkt. 

     ViaDAL, makelaars én      ViaDAL, makelaars én 
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de stad en in het bijzonder met een ander 
district, namelijk Yuhang. Peter: “Jaren geleden 
hebben we de burgemeester van Weert op de 
koffie gehad. Toffe dag. Ik moest wel zelf voor 
de appeltaart zorgen want een Weerter vlaaitje 
zat er niet aan. Maar dat mocht de pret niet 
drukken. Een paar maanden daarna ging ik naar 
Weert voor een bezoek aan mijn zussen. Was net 
de Weerter Triatlon aan de gang. Mijn zwager had 
VIP-kaarten. Zit ik ineens naast die burgervader; 
kijkt hij mij nog niet eens aan!! Damn! Over 
Nederlandse arrogantie gesproken…”, vertelt 
Peter, nog steeds ietwat verongelijkt.

Kordate aanpak Covid-19
In december 2019 werd in Wuhan - China, volgens 
Wikipedia, ‘een cluster van symptomen van 
een longontsteking van onbekende oorsprong 
waargenomen. In januari van dit jaar werd het 
virus voor het eerst geïdentificeerd’. Peter: “Al 
heeft het in het begin wat langer geduurd om 
het coronavirus hard aan te pakken, China heeft 
het toch goed voor elkaar gekregen. Van deze 

ervaringen kon de rest van de wereld veel leren. 
Helaas is in het Westen het ‘recht op privacy’ veel 
belangrijker dan het ‘recht om te overleven’. 
Begin februari is China in een lockdown gegaan. 
Dat is hier ook gemakkelijker; mensen wonen in 
zogenaamde compounds (leefgemeenschappen) 
met maar een paar in- en uitgangen. Iedereen 
draagt een masker. Niet dat dat jou beschermt, 
maar als iedereen een masker op heeft, dus ook 
de geïnfecteerde personen, dan werkt het wel. 
Verder werken we met een QR-code die aangeeft 
(als je de vragenlijst hebt ingevuld) of je mag 
reizen. Groen is top, lekker reizen, ook vliegen. 
Oranje is oppassen en rood is quarantaine! Iedere 
provincie heeft zijn eigen app en daar zit een 
klein probleem. Je moet wel weten welke app 
te gebruiken, anders ben je overal papieren aan 
het invullen. Bijna overal wordt je temperatuur 
opgemeten, maar niet opgeslagen. Men heeft in 
China ook zijn privacy”, lacht Peter.

Big brother is watching
Het leven in China bevalt Peter goed en hij legt 
uit waarom. Ik ben erg gelukkig om met vrouw 
en kind in dit land te wonen. Er wordt hier 
snel en kundig met problemen omgegaan. Alles 
is gemoedelijker, vriendelijker. Bijna als het 
Nederland van dertig jaar terug. Er zijn regels 
maar die zijn nog niet te strak. Agressie is ver 
te zoeken. Men klaagt wel eens dat er zoveel 
camera’s zijn in China. Maar aan de andere kant 
zijn er daardoor wel veel minder problemen. 
Voor mij maakt het niet uit, ik zeg altijd maar 
zo: ‘als je niets te verbergen hebt, dan maakt 
het ook niet uit dat ze weten waar ik ben en 
wat ik doe’. Het eten is er erg goed en alles 
is te krijgen via supermarkets, farmer markets 
of online. Alleen die verse haring hè, die kan ik 
hier niet kopen helaas. Die mis ik wel.”

Dromen over later
Voor wat de toekomst betreft heeft Peter 
allerlei plannen. Peter: “We zitten wel eens te 

wegvanhier

brainstormen over het opzetten van een klein 
reisbureau. Dan zouden we elke maand een paar 
toeristen begeleiden naar plekken in China waar 
echt niemand (van die toeristen) komt. China is 
gewoon heel mooi en als je uit de grote steden 
wegblijft, is men er ook nog eens heel erg 
vriendelijk. Als wij opa en oma op het platteland 
bezoeken dan lijkt het wel of je honderd jaar 
teruggaat in de tijd! Maar dan zal eerst de 
pandemie overwonnen moeten worden. Dat is 
een wereldprobleem. Allemaal een mondkapje 
op! Vergeet de ‘ja maar ik vind dit’- en ‘ik hoef 
dit niet’-mentaliteit. Door egocentrisch denken 
en doen komen we niet verder. Alleen als we 
samenwerken wordt het opgelost!”, sluit Peter 
resoluut af.

Gevoel voor beeld en geluid
Als zoon van een schippersfamilie geboren 
op de Zuid-Willemsvaart, verhuisde Peter 
op tweejarige leeftijd naar de wijk van de 
Schäöpkes; Groenewoud. Hier groeide hij op, 
samen met zijn ouders en drie zussen. Peter: “Ik 
denk dat ik blij mag zijn dat ik zonder sociale 
media ben opgegroeid. Spelen en praten met je 
maatjes deed je gewoon buiten na school (John 
F. Kennedy-school). Daarna ben ik via de LTS 
(tegenover ons ouderlijk huis) op de MTS terecht 
gekomen.” Als tiener was Peter al gefascineerd 
door alles wat te maken had met geluid, 
versterking, registraties en studio’s. Hij ging als 
vrijwilliger aan de slag bij de Stichting Weerter 
Huisomroep in het Sint Jans Gasthuis. Ook werd 
zijn hulp ingeschakeld bij verschillende lokale 
bonte avonden. Voor het Munttheater werkte 
hij als geluidstechnicus en ‘stage hand’; dat wil 

zeggen achter de schermen en betrokken bij de 
opbouw van decors, podia en alle benodigde 
techniek. “In die jaren heb ik ook veel video- 
en geluidsmontages gemaakt voor lokale media 
en andere klanten”, vertelt Peter. “Mooie tijden 
met goede herinneringen.”

Aan het werk
Na zijn militaire dienstplicht moest er werk 
gezocht worden en dat vond hij bij Bosch 
Verpakkingsmachines. Peter: “Als service-
engineer heb ik voor Bosch de hele wereld 
over gevlogen. Door mijn ervaringen kwam ik 
in Japan terecht. Drie jaar later kwam er een 
uitdaging in China. Daar had ik wel zin in, dus 
die heb ik aanvaard”, legt Peter uit. “Vijf jaar 
heb ik voor Bosch in China keihard gewerkt. 
Het was veel ‘hands-on’ (aanpakken) en niet 
veel reizen buiten China om. Blijkbaar ben ik 
toen voor het hoofdkantoor in Duitsland uit 
het vizier geraakt want het arbeidscontract 
werd door Bosch beëindigd. Peter: “In totaal 
heb ik twintig jaar voor Bosch gewerkt en toen 
zat ik opeens zonder werk, in China! Gelukkig 
is de wereld van verpakkingen niet zo groot, 
dus een nieuwe job was snel gevonden!” Voor 
Wolf verpakkingsmachines (“zelfde taal, kleiner 
bedrijf”, zegt Peter) startte hij een fabriek in 
China en namen ze zelfs de eerste plek van 
Bosch in Azië over. “Gelukkig dat Bosch mij 
niet meer wilde, anders zou ik me hiermee 
niet zo happy voelen”, geeft Peter eerlijk toe. 
Daarna was Peter betrokken bij het opzetten 
van een fabriek voor BPA (verpakkingsgigant 
Blue Print Automotion) en speelde hij een rol 
in het samenbrengen van een Canadees bedrijf 
en VH Verpakkingsmachines in Weert. Na deze 
avonturen besloot Peter dat het tijd was om 
eigen baas te zijn.

Geen bazen meer
Op dit moment is Peter voor zijn werk onderweg 
van Hangzhou naar het 1.200 km zuidelijker 
gelegen Shenzhen; dit is een miljoenenstad 
gelegen aan de grens met Hongkong in het 
zuiden van China. Er wonen 11,4 miljoen 

Af en toe mist hij de Nederlandse nuchterheid en het sarcasme ‘waar we 
in Nederland zo goed in zijn’. De sociale media en het egoïsme, speciaal 
nu met de pandemie, mist hij zeker niet. Hij maakt zelf frikandellen en 
bitterballen maar een verse haring is er ver te zoeken. Peter Speksnijder 
(55) woont al zestien jaar in Binjiang, een wijk in Hangzhou, China; “Zeg 
maar het Groenewoud van Hangzhou”, legt Peter uit. 
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mensen en is een van de snelst groeiende 
steden op aarde. Peter: “Momenteel werk ik 
zelfstandig. Of zoals een mentor van mij altijd 
zei: ‘Nu kan ik eindelijk de leuke dingen doen’. 
Als technisch consulent help ik bedrijven met 
het verwezenlijken van projecten. Dit is enorm 
gevarieerd; van een project voor het ontwerpen 
en begeleiden van een volwaardig theater voor 
een internationale school tot het begeleiden 
van een nieuw te bouwen fabriek voor een 
Chinese klant. Ik ben ook vaak bezig met audits 
(controles/onderzoeken) voor buitenlandse 
bedrijven. Vanwege corona kunnen deze 
bedrijven nu niet naar China komen om het zelf 
te doen. Ze willen er toch zeker van zijn dat 
ze de juiste producten geleverd krijgen of dat 
ze met betrouwbare bedrijven samenwerken. Ik 
word dan ingeschakeld om dat werk voor hen 
te gaan doen. Je moet niet vergeten dat de 
Chinese mentaliteit en werkwijze bijna van een 
andere wereld zijn. Dus dan is het belangrijk om 
een man ter plekke te hebben die kennis van 
zaken, cultuur en eigenaardigheden heeft”, 
vertelt Peter enthousiast verder.

Geen (h)erkenning
Peter is getrouwd met Amei en woont samen 
met dochter Gijsje (9) in Binjiang, een wijk 
in Hangzhou. Uit een vorig huwelijk heeft hij 
een zoon die, als alles weer normaal wordt in 
de wereld, naar een Universiteit in Nederland 
gaat. Peter noemt Binjiang het Groenewoud 
van Hangzhou; het is één van de tien wijken/
districten van Hangzhou en er wonen 120 
duizend mensen op een oppervlakte van 73 
vierkante kilometer. In totaal heeft Hangzhou 
negen miljoen inwoners. De gemeente Weert 
onderhoudt sinds 2009 officiële contacten met 

Peter Speksnijder in Hangzhou: 
‘Nu kan ik eindelijk de leuke 
    dingen doen’
 

Peter en Amei.

Amei, Peter en Gijsje op vakantie in Dali, China.

Lekker genieten van de Chinese keuken.

Appartementencomplex 
van Peter en Amei.

Zonsondergang Binjiang.

Appartement van Peter en Amei in Binjiang.

Hangzhou Westlake.
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seniorenweetjes

Niets geregeld?

mensendingen

Stel dat de overheid iedereen laat betalen voor het inademen van frisse 
lucht, idioot maar het levert belastinggeld op en het doel heiligt de 
middelen. En stel dat je dit zou kunnen omzeilen door in een officiële 
akte een notaris een ‘zuurstofrijke’ boom op te laten zetten waarin je 
verklaart dat je in het belang van je nageslacht met kleine teugjes wilt 
gaan ademen zodat er meer zuurstof overblijft voor je nakomelingen en 
dat je verder alleen nog maar, zij het sporadisch, gebruik gaat maken 
van gebakken lucht. 

Onzinnig? Heeft u dan nog geen post ontvangen van De erfrechtplanners? 
Of de paginagrote advertenties in de dagbladen niet gelezen van het 
gilde van eerzame, integere notarissen die tegen een lucratief tarief 
testamenten opstellen?
Een citaat:
‘Man (68) en vrouw (67), twee kinderen, eigen huis, beetje spaargeld. 
Ze hebben nog niks geregeld. Meneer wordt op een ochtend niet meer 
wakker. Naast alle verdriet krijgt mevrouw na enkele maanden een brief 
van de Belastingdienst waarin staat dat ze 6.200 euro aan erfbelasting 
moet betalen over de zogenaamde kindsdelen.

Een jaar later krijgt mevrouw een hersenbloeding. Helaas wordt ze 
wilsonbekwaam en wordt opgenomen in een zorginstelling. De kinderen 
willen graag haar huis verkopen, maar horen dat dat niet kan want 
moeder kan/mag niet meer tekenen. Tot overmaat van ramp gaat de 
zorg ook nog een eigen bijdrage berekenen waarbij de waarde van de 
bezittingen van moeder, dus ook het huis waarin ze niet meer woont, 
worden meegenomen.’

En dit kun je allemaal voorkomen als je de erfrechtplanners inschakelt. 
Dan krijgt mevrouw namelijk een brief waarin staat dat ze géén 
erfbelasting hoeft te betalen, de kinderen mogen het huis wél verkopen 
en ‘de zorg’ gaat geen vervelende greep in de kas doen nu moeder is 
opgenomen in een zorginstelling.

Je bent dus een dief van je portemonnee als je de achtenswaardige 
dames en heren erfrechtplanners niet laat regelen wat eigenlijk al voor 
iedereen van staatswege geregeld zou moeten zijn. 
Maar dit is toch de omgekeerde wereld! Geld betalen om geregeld te 
krijgen dat je niet door overheid en zorg geplukt wordt.
Als het mogelijk is om met een papiertje datgene te bereiken wat 
ieder weldenkend mens vanzelfsprekend de beste optie 
vindt, dan zou dat papiertje toch gewoon door 
de overheid aan iedereen gratis verstrekt 
moeten worden, daarmee die hele 
plukregeling de facto overbodig makend? 

De erfrechtwetgeving levert veel geld 
op. En wie heeft het meeste baat bij het 
te verstrekken papiertje? Juist ja, de 
erfrechtplanners zelf en de mensen met 
het meeste geld. Niet geheel toevallig 
behoren onze wettenmakers –ministers 
en parlementariërs- ook tot de groep 
welgestelde Nederlanders. Is er voor 
hen minder noodzaak om deze fiscale 
en juridische trukendoos tot regel te 
maken zodat degene die hiervan wil 
afwijken en wél erfbelasting wil betalen, 
het ouderlijk huis níet wil verkopen, 
en de zorg wél een greep in de kas 
wil laten doen, dit dan maar bij de 
erfrechtplanners tegen betaling in een 
akte moet laten vastleggen?

Ja ik weet het: Ik ben een naïeve 
onnozelaar met een simplistische kijk 
op zaken. Excuses voor deze mijn 
domheid reflecterende bespiegeling.

Ton 
Adriaens

€17.895
VANAF

VANAF 4 SEPTEMBER IN DE SHOWROOM
Een sportief design, slimme technologie, hoogstaande afwerking; alles aan de 
nieuwe Yaris staat in het teken van ‘Fun to Drive’. Daarbij zorgt het � exibele 
TNGA-platform voor extra dynamische rijeigenschappen. De nieuwe generatie 
Yaris is leverbaar in een pittige 1.5 VVT-i benzine-uitvoering en als 116 pk sterke 
Hybrid. Daarmee rijdt u tot meer dan 50% van de tijd elektrisch, zónder te 
stekkeren*. U rijdt de nieuwe Yaris al vanaf € 17.895,-. De nieuwe Yaris staat 
4 september in de showroom. Kunt u niet wachten tot hij er is? Bestel ’m nu 
online via toyota-geelen.nl.

GECOMBINEERD BRANDSTOFVERBRUIK (EU 2018/1832) VARIEERT VAN 3,8-5,6 L/100 KM 
(26,3-17,9 KM/L); CO2 86-127 GR/KM.
*Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, 
voertuig con� guratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en 
klimaatomstandigheden.

DE NIEUWE
TOYOTA YARIS
DUURZAAM WAS NOG 
NOOIT ZO LEUK

GEELEN
Weert, Moesdijk 17, 0495-544544

toyota-geelen.nl

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

de bankzaken.

Zuiderhuis
Schepenlaan 3
6002 EE WEERT
T (0495) 65 77 86
E rb.weert@zuiderhuis.nl
I zuiderhuis.nl

Ik heb jaren in de horeca gewerkt 
totdat een vriendin zei, ‘Je moet 
eens bij Land van Horne kijken, 
daar hebben ze banen die jij leuk 
vindt.’ En ze had helemaal gelijk, 
ik werk inmiddels ruim 7 jaar in de 
zorg en het is helemaal mijn ding. 

Na de start een opleiding
Ik begon als zorgassistente op het 
kleinschalig wonen in Budel maar 
ik wilde meer zorg verlenen. Als 
zorgassistente ligt de nadruk op 
voeding en activiteiten. Daarom 
startte ik met de opleiding helpende-
plus. Ik ben zo blij dat ik dat op mijn 
leeftijd die kans kreeg. Inmiddels 
ben ik geslaagd en werk ik in het 
kleinschalig wonen in Zuyderborgh. 
En dat is helemaal mijn plek.

Ouderenzorg is mijn passie
De ouderenzorg, een bijdrage 
leveren aan de laatste levensfase is 
echt mijn passie. Ik vind het fijn om 
ervoor te zorgen dat bewoners hun 
eigen regie kunnen behouden. Dat 
zijn juist de kleine dingen, zodat ze 

een fijne dag hebben. En vaak zijn 
ze het meteen weer vergeten, maar 
ik word blij van de momenten dat ze 
genieten.

Ik organiseer allerlei dingen
In Zuyderborgh kan ik helemaal mijn 
ei kwijt. Om onze bewoners van 
de kleine dingen te laten genieten, 
organiseer ik allerlei dingen. Zo heb 
ik oude telefoon met een collega 
opgehaald om te laten ombouwen 
tot een wonderfoon. Daarmee is het 
net alsof bewoners een familielid aan 
de telefoon krijgen. Daar beleven de 
bewoners zoveel plezier aan. Ik heb 
ook een kletspot ontwikkeld waarin 
o.a. oude foto’s zitten van allerlei 
dingen, oude merken, kinderen in 
een teil, schoolsituaties, de melkboer. 
Als je die pot op tafel zet, komen de 
verhalen van de bewoners vanzelf. 
Prachtig toch, als ik op die manier de 
bewoners een mooie dag kan geven. 
Daar doe ik het voor!

Anja Toonen 
helpende-plus

IK ZORG: Anja Toonen

“Ik begon als zorgassistente,
maar ik wilde meer zorg verlenen.”

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

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

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

 

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

 

     NNIIEEUUWW!!  
IINNTTRROODDUUCCTTIIEE  
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BOXSPRING  
JBLM  
 

 

  2.095,- 
ELEKTRISCH VERSTELBAAR 
    160 / 180 x 200 cm 

 
      2e

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

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

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

Draai-relaxfauteuil   
      Rome
        in stof 

vanaf € 739,-



‘‘Ik draag mijn kennis graag 
over aan de jonge garde”
“Ik zeg altijd tegen nieuwe medewerkers: een lach kost niets. Als je plezier hebt in je werk, 
is dat zoveel prettiger voor jezelf en het team, maar zeker ook voor de klanten. Zij merken 
ook dat er een fi jne sfeer heerst binnen Tummers Weert. Omdat ik zelf in Weert woon, ken 
ik veel klanten persoonlijk. En dat leuke klantcontact, daar doe je het voor.

Naast een goed humeur en spontaniteit, is vakkennis wat mij betreft het allerbelangrijkste. 
Ik zit zelf al jaren in het bruin- en witgoed. Dan word je vanzelf specialist. Sinds twee jaar 
ben ik nu fi liaalleider bij Tummers Weert. Ik vind het essentieel om mijn team te blijven 
trainen. Alles wat onze mensen aan de klant vertellen, moet zijn gebaseerd op kennis. 
Ik draag mijn kennis en ervaring graag over aan de jonge garde. Iedere keer leer ik 
ze iets over een bepaalde productgroep, zodat ze steeds beter weten waar ze 
over praten. Hiermee maken we ten opzichte van onze concurrenten echt 
het verschil.”

Tummers
daar word ik vrolijk van

ALTIJD
DE BESTE

DEAL

Pascal de Kort

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


