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Hoge gasrekening? wel nee
Kies voor infrarood verwarming!
In tegenstelling tot gewone verwarmingssystemen verwarmt infraroodverwarming 
niet alleen de omgeving maar vooral objecten en personen.
De infraroodverwarmingen produceren een aangenaam en gezond binnenklimaat. 
En alles verkrijgbaar in stijlvolle designs.
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Voordelen van infrarood verwarming
• Aangename warmte  • Lage installatiekosten
• Efficiënt en energiebesparend • Stofvrije verwarming
• Groot assortiment

Informeer naar de mogelijkheden en bezoek onze showroom

kerstavondvooriedereen@hotmail.com     -     facebook.com/kerstavondvooriedereen

Visite

Elke maand in Weert Magazine afwisselend 
de column van de burgemeesters van Weert en Nederweert.

column

Birgit Op de Laak
burgemeester Nederweert

Afgelopen week bezocht Commissaris van de Koning Emile Roemer de 
gemeente Nederweert op zijn ronde van officiële ambtsvisites.
Niet de eerste keer dat hij in onze gemeente was, want vrij snel na 
zijn aantreden als gouverneur van Limburg ging hij al enthousiast in op 
de uitnodiging om te spreken op de jaarvergadering van de Vrienden 
van Eynderhoof. ‘De Gaffel’, het ambachtengebouw en meest recente 
aanwinst in het openluchtmuseum, was goed gevuld met vrienden van 
het eerste uur. De gouverneur werd natuurlijk verhalend rondgeleid 
door bestuursleden en zaagde behendig een boomstam. En nu, deze 
week, dan de officiële ambtsvisite. Bijna elke woensdag staat er een 
Limburgse gemeente in de gouvernementele agenda. “We arriveren 
om 15 uur en om 21 uur vertrekt de gouverneur”. Dat zijn de kaders 
die het kabinet van de Gouverneur meegeeft. Zes uurtjes om een 
indruk van Nederweert te geven. Zes hele uurtjes. Dat is net genoeg 
voor: een fatsoenlijke ronde door Eynderhoof, of een hele korte visite 
aan alle horecagelegenheden in onze dorpen, of drie bedrijfsbezoekjes 
uit het gevarieerde palet van tientallen ondernemingen op de 
bedrijventerreinen en dat is gerekend zonder koffie- en toiletpauze. 
Slechts een flitsvisite aan de winkels en al helemaal te weinig om een 
uitgebreide tour te maken door het uitgestrekte buitengebied of een 
ontspannen wandeling langs de mooie vennen, het (Neder-)Weerter bos 
of Nationaal Park de Groote Peel.

In een route door Nederweert kunnen we met hem langs enkele van 
de 26 buurtkerstbomen gaan, die door buurten aangevraagd zijn 
en vorige week zaterdag werden opgehaald bij het gemeentehuis. 
Een nog jonge traditie waar we zeker mee doorgaan! Het idee 
is krachtig in zijn eenvoud. Buurten pakken zich samen om de 
boom op te zetten en te versieren en men organiseert er een 
buurtsamenkomst bij. Dit initiatief illustreert dan een fractie van de 
vele leefbaarheidsinitiatieven die in de dorpen met en voor elkaar 
georganiseerd worden. Maar het is gelukt! In de gegeven zes uurtjes 
hebben we kans gezien de gouverneur nog nieuwsgieriger te maken 
naar de vele kanten en kansen van Nederweert, van een tafelgesprek 
in het buitencentrum over de toekomst van ons Nationaal Park, 
nieuwe keuzes door agrarische ondernemers, wereldwijde industriële 
topbedrijvigheid en als topsporter bewijzen dat iedereen mee kan 
doen. Zelf aan de slag bij de brandweer en jeugdbrandweer in 
onze mooie kazerne, kennismaking met de fractievoorzitters in de 
verduurzaamde raadzaal en samen met het college een bezoek aan 
het oudste horecapand van Nederland. Waardevolle ontmoetingen die 
smaken naar meer.
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Wie jarig is trakteert!
40 JAAR
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Door Monique Lempens

Ton sur ton, goud of zilver of traditioneel 
kerst-rood? Iedereen heeft zo zijn eigen 
kerstboom-tradities. Maar in plaats van 
een kerststalletje naast een kleurrijke 
kerstboom, een verzameling van nostalgisch 
jaren ’80 en ’90 speelgoed? Dat had ik 
nog nooit gezien. Tot ik bij verzamelaar 
Maarten Prinsen op bezoek ging.
Maarten Prinsen, 40 jaar, is opgegroeid 
op Boshoven en woont nu samen met zijn 
vriendin Anne in hartje Weert.

talent

Verzamelen zit in de genen
De vader van Maarten heeft altijd stripboeken 
verzameld en singeltjes voor in de jukebox, 
zijn oom heeft een collectie fotocamera’s. Een 
talent voor het verzamelen van unieke items 
heeft Maarten dus niet van een vreemde. Al op 
jonge leeftijd had hij een fascinatie voor het ver-
zamelen van spullen. “Dat konden de poppetjes 
zijn van een Happy Meal of Kinder Surprise ”, 
geeft Maarten aan. “Als het een serie was, was 
het de uitdaging om ze allemaal bij elkaar te krij-
gen. Ik verzamel met name speelgoed uit mijn 
jeugd, zoals action figures van He-Man, Ghost-
busters en Star Wars.  Daarnaast is Tim Burton 
mijn favoriete artiest, daar spaar ik diverse items 
van. De door hem geproduceerde film ‘The Night-
mare Before Christmas’ sla ik geen jaar over, we 
zijn zelfs al een keer naar Londen geweest voor 
een live uitvoering hiervan. Ook mijn favoriete 
kinderboek ‘De Kleine Vampier’ heb ik in het 
Nederlands, Engels, Duits en Frans. Ik heb fijne 
herinneringen aan de feestdagen van vroeger. 
De tijd van Sinterklaas en cadeautjes uitpakken, 
met mijn moeder rondneuzen op de kerstafdeling 
bij Paquay, ’s avonds kerstbomen tellen met mijn 
zusje onderweg naar huis na een familiebezoek; 
ik vond het geweldig. Mijn collectie brengt mij 
terug naar dat onbezorgde gevoel van toen en 
daar kan ik nu nog steeds heel erg van genieten.” 

Zoektocht naar datgene wat een 
ander niet heeft
“Vroeger kon je in de krant ‘de Vondst’ een ad-
vertentie zetten, of ik vroeg de jongens op de 
voetbalclub of ze nog bepaalde figuurtjes had-
den”, vervolgt Maarten. Maar online platforms 
als eBay, messageboards en Marktplaats hebben 
het voor verzamelaars als Maarten makkelijk ge-
maakt. Veel speelgoed komt uit Amerika, omdat 

daar de series vaak uitgebreider waren en meer 
is uitgebracht. Het mooiste vindt Maarten het, 
als hij uiteindelijk dat ene item vindt, dat bijna 
niemand heeft. “De verzadiging gaat wel snel”, 
zegt Maarten. “Dus je gaat al gauw weer op 
zoek naar iets anders. Maar ik stel wel grenzen 
voor mezelf. Ik wil niet dat het de spuigaten uit-
loopt en daar kan ik me ook goed aan houden.” 
Maartens hang naar nostalgie gaat verder dan 
speelgoed. Muziek van Michael Jackson, George 
Michael, maar ook bepaalde kleding of verpak-
kingen van eten (zoals bijvoorbeeld Raider) 
doen zijn verzamelaarshart sneller kloppen. 
“Bepaalde concepten zijn tijdloos”, volgens 
Maarten. “Zo zijn Star Wars, He-Man en andere 
films/series in een nieuw jasje gegoten en nog 
steeds immens populair.”

Een nostalgische kerst
Een aantal jaren geleden kwam Maarten op het 
idee om het zorgvuldig verzamelde speelgoed 
naast de kerstboom uit te stallen. Maarten: 
“Iedereen maakt altijd een foto met een door 
oma gebreide (foute) kersttrui. Ik heb daar 
mijn eigen invulling aan gegeven en bedenk 
ieder jaar een andere setting qua outfit en 
speelgoed dat een ereplekje krijgt. Een aan-
tal thema’s komen vast terug: Home Alone, 
George Michael, Jack Daniel’s, Star Wars en the 

Simpsons.” Maarten krijgt vaak leuke reacties 
op de foto: “Ik word er zelf vrolijk van, maar 
krijg dat ook terug van anderen. Een stukje van 
je jeugd herkennen in een item, waardoor de 
herinnering behouden blijft.” De credits voor 
het optuigen van de kerstboom gaan volledig 
naar Anne. Volgens Maarten weet zij de lamp-
jes op de juiste manier op te hangen: “Uiter-
aard altijd gekleurde lampjes, zoals de kerst-
bomen uit de jaren ’80. Daarnaast hebben we 
een bonte verzameling van oude glazen kerst-
ballen, vogeltjes en zuurstokken. Het lijkt een 
ratjetoe, maar is wel authentiek.” 

Kerst is familie
Netjes gekleed, samen eten met (schoon)familie 
aan een mooi gedekte tafel, het liefst met drijf-
kaarsjes in een glazen schaal (zoals oma vroeger 
had). Kerst staat bij Maarten en Anne in het te-
ken van samenzijn met familie. “Ik hecht heel 
veel waarde aan warmte en gezelligheid”, geeft 
Maarten aan. “Cadeautjes onder de boom en het 
speelgoed horen daar ook bij. Het zijn herinne-
ringen aan datgene wat ik als kind heel erg leuk 
vond en dat draag je altijd bij je. Het doet mij 
plezier als anderen zich herkennen in het speel-
goed op de foto en daardoor ook terugdenken 
aan hun jeugd, aan dat fijne gevoel. Dat stukje 
nostalgie breng ik tijdens de kerst graag over!”

     
He-Man, He-Man, 
Ghostbusters Ghostbusters 
en Star Wars en Star Wars 
onder de onder de 
kerstboomkerstboom 
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uitgelicht

 Uitvaartverzorging wordt 
                steeds milieuvriendelijker

De eigenaren Chayenne (31) en Blossom (28) van 
Deursen zijn al enkele jaren bewust bezig met 
duurzaam ondernemen. Chayenne: “Wij vinden 
dat een heel belangrijk aspect van het onder-
nemerschap. Zuinig zijn op het milieu, voor ons 
maar zeker voor de volgende generatie.” Sinds 
enkele jaren hebben de dames het bedrijf over-
genomen van hun vader en kijken bij investerin-
gen heel goed naar de ‘groenere’ mogelijkheden.

Blossom noemt enkele voorbeelden: “Op het 
crematorium, dat inmiddels acht jaar geleden is 
gebouwd, hebben we vijf jaar geleden zonnepa-
nelen laten leggen. Ook op ons uitvaartcentrum 
op de Biest komen dit jaar panelen en een warm-
tepomp.” Zus Chayenne vult aan: “In het crema-
torium waren we landelijk een van de eerste die 

een duurzame manier hebben gevonden hoe om 
te gaan met de uitstoot van de restwarmte van de 
oven. De restwarmte van de oven wordt opgevan-
gen en via een systeem langs buffervaten met wa-
ter gebracht. Deze 8000 liter verwarmd water ge-
bruiken we dan voor de verwarming van het pand. 
Voorheen ging die warmte gewoon verloren.” 

De nieuwste investering is een volledig elektri-
sche Tesla rouwauto. Blossom: “Het gaat om het 
model 3. Om deze om te bouwen tot rouwauto 
werd de carrosserie volledig doorgezaagd en 
verlengd. Hiervoor moest eerst de lithium-accu 
losgekoppeld worden voordat de auto in tweeën 
gezaagd kon worden. De wagen is nu ruim 5.70 
meter lang en voorzien van een handmatig uit-
schuifbare vloer. Het interieur is stijlvol en heeft 
een speciale sterrenhemel. De transparante 
achterzijde kan ook worden dichtgemaakt voor 
meer privacy. Het voertuig heeft een actieradius 
van ca 400 km, omdat uitvaartritten doorgaans 
niet lang zijn is dat meer dan voldoende.”

”Naast het belangrijke feit dat deze auto geen 
CO2-uitstoot heeft is het ook erg fijn dat hij ge-
ruisloos is. 
Daarnaast is het in een rouwstoet niet prettig 
om achter een auto te lopen waaruit uitlaat-
gassen komen. Bij onze nieuwe rouwauto is 
dit voorbij.”

Dat de dames al langer oog en oor hebben voor 
milieuaspecten blijkt uit het feit dat ze enige tijd 
geleden zelf een urn hebben laten ontwikkelen. 
Chayenne: “Als nabestaanden de as van hun dier-
bare kwamen ophalen, zat deze voorheen stan-
daard in een plastic urn. Nabestaanden bepalen 
zelf wat ze er verder mee doen. Sommigen kopen 

Steeds meer bedrijven worden milieubewuster. Veel branches gaan over op groene en milieuvriendelijke investeringen en is er groeiende aandacht voor 
duurzaamheid. Ook in de uitvaartsector wordt zorgzaam omgegaan met het milieu. Bij Van Deursen Uitvaartverzorging worden ook steeds meer maatre-
gelen genomen met een ‘groen label’. De nieuwste investering is een volledig elektrische rouwauto van het merk Tesla. Afgelopen week arriveerde de 
aanwinst in Weert.

een mooie handgemaakte urn als kunstwerk, an-
deren strooien de as uit, maar er zijn ook mensen 
die de urn begraven. Om daar milieubewust mee 
om te gaan hebben wij kartonnen urnen laten 
ontwerpen die biologisch afbreekbaar zijn.
Ook bij alle toekomstige investeringen worden 
bij Van Deursen milieuvriendelijke afwegingen 
gemaakt. Daarbij zijn er in de uitvaartbranche 
al veel ontwikkelingen. Sinds 2019 zijn er elek-
trische ovens op de markt. De dames hebben al 
besloten dat wanneer de bestaande oven in het 
crematorium vervangen moet worden dat het dan 
een elektrische gaat worden.

Maar vanaf deze week is met de volledig elektri-
sche rouwauto opnieuw een stap gezet. Want door 
de generaties heen is Van Deursen steeds met haar 
tijd en de behoeften van de nabestaanden meege-
gaan. En nu geeft de derde generaties extra aan-
dacht aan de verduurzaming van het bedrijf.

Elektrische Tesla rouwauto voor Van Deursen

Zin in een leuke nieuwe baan?
Bouwmans Assurantiën zoekt:
• Een enthousiaste commercieel administratief 

medewerk(st)er;
• Met  ervaring in het verzekeringsvak; 
• In het bezit van de benodigde diploma’s en  

PE-certificaten (minimaal Wft-basis en schade particulier);
• Die graag 24/28 uur van zijn/haar tijd in deze job 

wil investeren.

Ben jij op zoek naar gevarieerd werk, in een klein team
met leuke collega’s en zie jij het als uitdaging om, samen
met dat team, mensen op een persoonlijke en betrokken 
manier te voorzien van een goed verzekeringsadvies?
Stuur dan je CV en sollicitatiebrief naar:
info@bouwmansassurantien.nl  
 

Voor meer informatie kijk op:
www.bouwmansassurantien.nl  

Middelstestraat 98a Weert • 6004 BM Weert
Telefoon 0495 533823

verzekeringen • hypotheken • financieringen

Kom naar onze schitterende showroom!2e Kerstdag open
11.00-17.00 uur

www.beauhome.nl

ROERMONDSEWEG 109, WEERT  
0495 540 079
ZONDAG'S OPEN

40-JARIG JUBILEUM

Wij wensen 
jullie fijne dagen 

en een goede 
jaarwisseling!  

inspiratie magazine:

fotografeer de code
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Sinds 1986 staan wij met ca. 40 collega’s klaar voor onze klanten met gedegen en eerlijk 
advies. We laten ons niet leiden door hypes, maar kiezen altijd voor de beste oplossing voor 

onze klanten. We stellen graag een paar van onze specialisten aan u voor...

Wij maken IT makkelijk voor het MKB in Zuid Nederland

www.becs.nl

Bekijk al onze collega’s op 
onze website. Wil jij hier ook 
bijhoren? Bekijk dan onze 
vacatures en kom werken 
bij het leukste IT bedrijf van 
Zuid Nederland!

BECS.NL/VACATURES

SAMEN LEVEN IN WEERT
Informatie over Wmo, jeugd, werk en inkomen

Nummer 66 - december - 2022

SAMEN LEVEN IN WEERT
Informatie over Wmo, jeugd, werk en inkomen

Nummer 34 • vrijdag 27 november • 2019

Bezoekadres: Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert - 0495-57 5000 - www.weert.nl    
Aan de tekst van ‘Samen leven in Weert’ kunnen geen rechten worden ontleend.

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.

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.

ONDERSTEUNING BIJ DE WMO-AANVRAAG
Iedereen die een vraag heeft op het gebied van Wmo, 
Jeugd- of Participatiewet kan kosteloos een beroep 
doen op cliëntondersteuning. Anneloes Hannen is één 
van de sociaal juridisch cliëntondersteuners bij het 
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. 
Zij helpt inwoners bij de meest uiteenlopende vragen. 
Hier deelt ze het verhaal van Henk en Marja.

Anneloes ontmoette het koppel in verband met 
de aanvraag voor hulp in de huishouding. Henk 
(81) is COPD-patiënt en daarom was Marja (78) 
verantwoordelijk voor het huishouden. Tijdens 
één van hun fietstochten kwam Marja vervelend 
ten val en brak daarbij haar heup. Het stel besloot 
een schoonmaakbedrijf in te huren om te helpen 
bij het huishouden. Een dure, maar noodzakelijke 
oplossing.

Hulp in de huishouding
Een kennis wees Henk en Marja op de mogelijkheid 
van hulp in de huishouding via de gemeente. Dit zou 

voor hen een stuk goedkoper zijn. Cliëntondersteuners 
kunnen helpen bij zo’n Wmo-aanvraag.

‘Ik heb me vervolgens verdiept in alle wetten en regels 
met betrekking tot de Wmo. Ik begrijp heel goed dat 
inwoners soms door de bomen het bos niet meer zien. 
Aan ons de taak om hen dan hierbij te helpen.’

Anneloes vond een uitspraak van een rechter die veel op 
de situatie van Henk en Marja leek. ‘Zulke jurisprudentie 
is leidend bij het beoordelen van aanvragen. Uit deze 
stukken bleek dat de Wmo-aanvraag in deze situatie 
kon worden gehonoreerd. We hebben deze informatie 
aangeleverd bij de Wmo-regisseur en zijn samen 
opnieuw aan tafel gegaan.’ 

Zo kon na onderzoek en beoordeling de Wmo aanvraag 
worden toegekend. 
Een enorme opluchting voor het echtpaar. ‘Nu kan Marja 
zich helemaal richten op haar revalidatie, zodat zij en 
Henk zo snel mogelijk weer samen op pad kunnen.’

Heb je een laag inkomen en 
hoge medische kosten? 

En wil je voor lage kosten 
uitgebreid verzekerd zijn? 

SAMEN LEVEN IN WEERT
Informatie over Wmo, jeugd, werk en inkomen

Nummer 34 • vrijdag 27 november • 2019

Bezoekadres: Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert - 0495-57 5000 - www.weert.nl    
Aan de tekst van ‘Samen leven in Weert’ kunnen geen rechten worden ontleend.

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.

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.

Dan is de Collectieve Zorgverzekering voor 
Minima misschien wel iets voor jou. Kijk op 
www.weert.nl/collectieve-zorgverzekering
of kom langs bij De Vraagwijzer.

De Vraagwijzer wijst je de weg in de wereld van 
regelingen en voorzieningen op het gebied van 
wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. 

De medewerkers van De Vraagwijzer informeren 
en adviseren je gratis, stellen jouw belang 
centraal én stellen jouw privacy voorop.  

Durf te vragen, wij helpen je graag verder! 

Bel 0495-575 000 
van 08.30 tot 12.30 uur 

bereikbaar
vraagwijzer@weert.nl
www.devraagwijzer.nl

STRESS DOOR GELDZORGEN
HOE GA JE HIER BINNEN 
HET GEZIN MEE OM?
Steeds meer gezinnen dreigen financieel in de knel 
te komen. Alles wordt duurder en daardoor maken 
steeds meer ouders zich zorgen of zij het einde van 
de maand wel halen. En met de feestdagen in het 
vooruitzicht worden deze zorgen alleen maar groter. 
Met als gevolg? Stress.
Geldzorgen zijn stressvol voor ouders, maar ook 
voor het gezin. Je wilt je kind niet lastig vallen 
met jullie situatie, maar merkt wel dat je stress 
voelt. Hoe kun je hier het beste mee omgaan?

Praat erover met je kind(eren)
Geldzorgen kunnen een gevoel van schaamte geven, 
ook bij kinderen en jongeren. Doorbreek het taboe 
en maak dit thema bespreekbaar in het gezin. Zo 
laat je zien dat het niets is om je voor te schamen of te 
moeten verbergen. Wees ook eerlijk tegen je kinderen 

als jullie iets niet kunnen doen omdat het te duur is. 
Geef daarbij wel altijd aan dat het niet hun schuld is 
en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de oplossing.

Het allerbelangrijkste voor kinderen is dat ze thuis 
liefdevol opgroeien. Jouw liefde voor jouw kinderen 
is veel belangrijker dan de spullen die ze krijgen 
of de activiteiten die je met ze doet. En gelukkig 
zijn er ook veel dingen die je samen kunt doen die 
(bijna) geen geld kosten. Mooie herinneringen zijn 
onbetaalbaar!

Doe het niet alleen
Trek aan de bel bij andere ouders die je kent en praat er 
samen over. Je kunt ook vrijblijvend terecht bij 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG ML). Deze 
ondersteuning is gratis voor inwoners van Weert. 
Doe dit, zeker wanneer je merkt dat de spanningen 
thuis oplopen en het invloed heeft op de slaap of 
incasseringsvermogen van jou en/of jouw gezinsleden. 

Webinar ‘’Omgaan met geld”
Op donderdag 12 januari 2023 om 20.00 uur houdt 
het CJG een webinar over “Omgaan met geld”.
Het CJG gaat dan in op de achtergrond van 
geldzorgen en geeft je tips hoe jij ermee om kunt 
gaan.  Je kunt je aanmelden voor de webinar door 
een mailtje te sturen naar info@cjgml.nl. 
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eenhuisvertelt eenhuisvertelt

(Kerst-) Sfeer en stijl op een van de   mooiste plekken in het centrum 
Op de hoek Maasstraat – Langstraat, een van de mooiste locaties van het centrum, 
ligt een bijzonder pand. Op de benedenverdieping is Siebel Juweliers gevestigd, 
boven wonen Natasja en Siebrand Broens-van Winkel. Het stel kocht de woning 26 
jaar geleden. “Ik hoefde niet eens binnen te kijken, zo overtuigd was ik van deze 
plek. We hebben het in die jaren volledig naar onze zin verbouwd en gaan hier 
nooit meer weg”, vertelt Natasja. 
De woning is rond 1890 gebouwd en tussen 1895 tot 1918 deed het pand dienst als 
post- en telegraafkantoor. Eind 1990 werd het een gemeentelijk monument.

Door Desiré Kappert

Waar voorheen de slaapkamer van 
dochter Kimberley was heeft Natasja 
nu haar atelier. In rustige periodes 
schildert ze hier regelmatig. “Met name 
portretten van vrouwen, in diverse stijlen 
en afmetingen”. In de weken voor de 
vastelaovendj beschildert ze samen met 
Ruud Teunissen ramen van cafés/winkels 
in vastelaovendjsfeer. 

Op de tweede verdieping is de slaapkamer 
annex badkamer. Bijzonder zijn de origine-
le houten spanten die overal op deze etage 
geïntegreerd zijn. De verdiepingen zijn ne-
gen jaar geleden volledig verbouwd, waar-
bij de aanwezige systeemplafonds weer in 
oorspronkelijke staat zijn teruggebracht. 
Opvallend is de open badkamer die één 
geheel vormt met de slaapkamer. De hoge 
antieke deuren als verbinding naar de over-
loop springen direct in het oog.

Bij de grote verbouwing in 2014 hebben 
ze ook een enorm dakterras gerealiseerd, 
Hiervoor moest er een speciale trap en een 
gat naar het dak komen. Boven is een mooi 
uitzicht op en over de stad met prachtig 
zicht op de Martinustoren. Het hekwerk 
rondom het dakterras is gemaakt door de 
vader van Natasja, die enkele jaren gele-
den is overleden. Sinds twee jaar worden 
de Stadspreensen na de abdicatie, met de 
ladderwagen, op dit terras neergezet.

Ruim een jaar geleden is de keuken volledig verbouwd en 
voorzien van een modern en luxe keukeninterieur. Hier veel 
aardetinten die ook door de hele woning terugkomen. De 
grote ramen geven veel licht en optimaal contact met het 
stadscentrum. Natasja: “Ich bin un maegdje uut de stad! Ik 
geniet van het geluid, de drukte en hectiek van de binnen-
stad.”

Toen het stel de woning kocht was er geen 
‘buiten’. Door het terugbrengen van een 
sierlijk balkon aan de kopse kant van het 
pand, konden ze buiten zitten. Een klein 
sierbalkon dat net genoeg ruimte biedt 
om er met twee mensen te vertoeven en 
‘te zien én gezien te worden’…

De woonkamer is het pronkstuk van de woning. 
Een eikenhouten vloer met als laatste aanwinst 
een enorm dierenvel. Twee kerstbomen sieren de 
ruimte. Natasja is manager bij de keten ‘It’s all 
about Christmas’ en zit ruim vijf maanden per jaar 
in de kerstartikelen, in filialen in Nederland, België 
en Duitsland. Ze heeft hierdoor in al die jaren een 
enorme voorraad kerstballen, - lampen en - arti-
kelen aangeschaft. Zodoende creëert ze ieder jaar 
een andere kerstsfeer. Vorig jaar nog sierde een 
grote roze boom de keuken. De grote woonkamer 
biedt de mogelijkheid om royale meubels te plaat-
sen die hier optimaal tot hun recht komen. Aan de 
muur schilderijen van de hand van Natasja.

Boven aan de trap kom je de eerste kerstversiering 
tegen. Een ouderwetse ladder is opgetuigd 
met sfeervolle kerstdecoratie. In deze ruimte 
is een kantoor gerealiseerd, enerzijds voor 
privédoeleinden, maar er wordt ook gewerkt 
voor de werkgevers van Natasja en Siebrand. Een 
bijzonder object in het kantoor is de zware kluis. 
Afkomstig van bakkerij Korsten, waar Siebrand 
vroeger werkte. Met heel veel inspanning en 
sterke mannen is deze kluis via de trap naar boven 
gesjouwd. 
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Ook in 2023 blijft de PvdA Weert 
zich voor u inzetten
Bijvoorbeeld voor een sociaal Weert, met steun voor iedereen. 
Waar iedereen kan meedoen, en niemand alleen in de kou blijft staan.
 
Maar ook voor extra woningbouw; iedereen heeft immers recht op 
een betaalbare woning.

Ook lagere energiekosten, door het snel verduurzamen en isoleren 
van woningen, en de inzet van groene energiebronnen zoals 
zonnepanelen, aardwarmte en windmolens, staan hoog op de 
agenda. 

Doe met ons mee; dat kan door (aspirant-)lid te worden, een keer 
een fractie- of ledenvergadering bij te wonen, of gewoon al door in 
uw eigen omgeving dat sociale Weert uit te dragen. Zo bouwen we 
samen aan een Weert voor iedereen. 

Interesse om lid te worden? Neem dan contact op met 
partijvandearbeidweert@gmail.com

W E E R T

weert.pvda.nl       PvdA Weert

Fijne kerstdagen en   
    een gelukkig 2023

              Mooier Weert gaat door! 
Na het succes van de eerste editie hebben de 
dames van ‘Mooier Weert’ besloten om door te gaan!

Caroline Smolenaers van MOOI PMU en Carool 
Platteel van CP Hair&Beauty slaan nog een keer de 
beauty-handen ineen voor een waanzinnige beauty 
make-over!
De dames vormen samen met Majko van Heugten 
van Bmajko, Emma van Dooren van M! Jewellery 
en Germaine Meijering van Germaine Fotografie het 
team dat de Weerter vrouw een nieuwe look geeft.

Ken jij een Weerter vrouw die deze heerlijke qua-
lity time met zichzelf hard kan gebruiken? Die een 
nieuwe look voor een nieuw hoofdstuk behoeft? 
Die haar oude zelf van zich af wil schudden en die 
klaar is voor de beste versie van zichzelf? Of die 
zichzelf nou nooit eens op de eerste plaats zet en 
dat wel enorm verdient?

Dan gaat dit team van professionals op het gebied 
van haar, permanente make-up, visagie en styling 
met deze dame aan de slag!

Nomineer jouw kanjer via: info@mooierweert.nl 
Meer info www.mooierweert.nl

actueel

De genomineerden van 2022,van links naar rechts Roua, Simone en Sanne.

Tweede editie is gestart!

Mooier Weert

mooierweert

DAGTOCHTENVAKANTIEREIZEN

Spornitz - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension

€ 675, -

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdata: 9 en 16 december
2 dagen halfpension

€ 175,-
Abtenau - Oostenrijk
Vertrekdata: 7 januari en 5 maart
8 dagen halfpension 

€ 760,-
Kerstwinkeldagtochten
Aken, CentrO, Düsseldorf, Essen, Keulen, Kevelaer, Münster, 
Antwerpen, Leuven. Diverse data in november en december 

v.a. € 27,50

Dickens Festijn Deventer
Vertrekdatum: 10 december

€ 40,-

Winterse Schlagerparade
Vertrekdata: 8 februari 

€ 89,-

Volendam & Amsterdam Light Festival
Vertrekdata: 29 december, 11 januari

€ 90,-

Winterse Verrassingstocht
Vertrekdata:  17 januari, 9 februari, 8 maart

€ 97,-

2e Kerstdagtocht Kempen
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Eifel
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Museum Dansant
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

Rattenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension 

€ 635,-

Stadskanaal - Nederland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen volpension 

€ 625,-

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen halfpension 

€ 495,-
Baiersbronn - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension SINGLE-VRIENDELIJK!

€ 575,-

Matrei am Brenner - Oostenrijk
Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension HEEL VEEL EXTRA’S 

€ 975,-

NAJAARSAANBIEDING
! WINTERWANDELREIS

!

WINTERWANDELREIS
!

CARNAVALSREIS!

CARNAVALSREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS! NIEUW!

NIEUW!

Vertrekdata: 8 februari
De Kaasboerin, Postel (B), incl.: diner, show, avondlunch

€ 89,-
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SINGLE-VRIENDELIJK!

Zorgvlied – Drenthe
Vertrekdatum: 18 februari
5 dagen VOLpension   MET FRIESE EXCURSIES!

€ 635,-
Zorgvlied – Drenthe
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Vertrekdata:  17 januari, 9 februari, 8 maart

€ 97,-

2e Kerstdagtocht Kempen
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Eifel
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Museum Dansant
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

Rattenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension 

€ 635,-

Stadskanaal - Nederland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen volpension 

€ 625,-

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen halfpension 

€ 495,-
Baiersbronn - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension SINGLE-VRIENDELIJK!

€ 575,-

Matrei am Brenner - Oostenrijk
Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension HEEL VEEL EXTRA’S 

€ 975,-

NAJAARSAANBIEDING
! WINTERWANDELREIS

!

WINTERWANDELREIS
!

CARNAVALSREIS!

CARNAVALSREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS! NIEUW!

NIEUW!

SINGLE-VRIENDELIJK!

Vianden – Luxemburg            
Vertrekdatum: 18 februari
5 dagen halfpension 

€ 495,-
Vianden – Luxemburg            

DAGTOCHTENVAKANTIEREIZEN

Spornitz - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension

€ 675, -

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdata: 9 en 16 december
2 dagen halfpension

€ 175,-
Abtenau - Oostenrijk
Vertrekdata: 7 januari en 5 maart
8 dagen halfpension 

€ 760,-
Kerstwinkeldagtochten
Aken, CentrO, Düsseldorf, Essen, Keulen, Kevelaer, Münster, 
Antwerpen, Leuven. Diverse data in november en december 

v.a. € 27,50

Dickens Festijn Deventer
Vertrekdatum: 10 december

€ 40,-

Winterse Schlagerparade
Vertrekdata: 8 februari  

€ 89,-

Volendam & Amsterdam Light Festival
Vertrekdata: 29 december, 11 januari

€ 90,-

Winterse Verrassingstocht
Vertrekdata:  17 januari, 9 februari, 8 maart

€ 97,-

2e Kerstdagtocht Kempen
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Eifel
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Museum Dansant
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

Rattenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension 

€ 635,-

Stadskanaal - Nederland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen volpension 

€ 625,-

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen halfpension 

€ 495,-
Baiersbronn - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension SINGLE-VRIENDELIJK!

€ 575,-

Matrei am Brenner - Oostenrijk
Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension HEEL VEEL EXTRA’S 

€ 975,-

NAJAARSAANBIEDING
! WINTERWANDELREIS

!

WINTERWANDELREIS
!

CARNAVALSREIS!

CARNAVALSREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS! NIEUW!

NIEUW!

SINGLE-VRIENDELIJK!

St. Aygulf – Frankrijk – Côte d’Azur   
Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension 

€ 895,-
St. Aygulf – Frankrijk – Côte d’Azur   

DAGTOCHTENVAKANTIEREIZEN

Spornitz - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension

€ 675, -

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdata: 9 en 16 december
2 dagen halfpension

€ 175,-
Abtenau - Oostenrijk
Vertrekdata: 7 januari en 5 maart
8 dagen halfpension 

€ 760,-
Kerstwinkeldagtochten
Aken, CentrO, Düsseldorf, Essen, Keulen, Kevelaer, Münster, 
Antwerpen, Leuven. Diverse data in november en december 

v.a. € 27,50

Dickens Festijn Deventer
Vertrekdatum: 10 december

€ 40,-

Winterse Schlagerparade
Vertrekdata: 8 februari  

€ 89,-

Volendam & Amsterdam Light Festival
Vertrekdata: 29 december, 11 januari

€ 90,-

Winterse Verrassingstocht
Vertrekdata:  17 januari, 9 februari, 8 maart

€ 97,-

2e Kerstdagtocht Kempen
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Eifel
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Museum Dansant
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

Rattenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension 

€ 635,-

Stadskanaal - Nederland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen volpension 

€ 625,-

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen halfpension 

€ 495,-
Baiersbronn - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension SINGLE-VRIENDELIJK!

€ 575,-

Matrei am Brenner - Oostenrijk
Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension HEEL VEEL EXTRA’S 

€ 975,-

NAJAARSAANBIEDING
! WINTERWANDELREIS

!

WINTERWANDELREIS
!

CARNAVALSREIS!

CARNAVALSREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS! NIEUW!

NIEUW!

SINGLE-VRIENDELIJK!

Gillingham – Groot Brittannië
Vertrekdatum: 18 februari
5 dagen halfpension  MET DAGTOCHT LONDEN!

€ 575,-
Gillingham – Groot Brittannië

DAGTOCHTENVAKANTIEREIZEN

Spornitz - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension

€ 675, -

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdata: 9 en 16 december
2 dagen halfpension

€ 175,-
Abtenau - Oostenrijk
Vertrekdata: 7 januari en 5 maart
8 dagen halfpension 

€ 760,-
Kerstwinkeldagtochten
Aken, CentrO, Düsseldorf, Essen, Keulen, Kevelaer, Münster, 
Antwerpen, Leuven. Diverse data in november en december 

v.a. € 27,50

Dickens Festijn Deventer
Vertrekdatum: 10 december

€ 40,-

Winterse Schlagerparade
Vertrekdata: 8 februari  

€ 89,-

Volendam & Amsterdam Light Festival
Vertrekdata: 29 december, 11 januari

€ 90,-

Winterse Verrassingstocht
Vertrekdata:  17 januari, 9 februari, 8 maart

€ 97,-

2e Kerstdagtocht Kempen
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Eifel
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Museum Dansant
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

Rattenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension 

€ 635,-

Stadskanaal - Nederland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen volpension 

€ 625,-

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen halfpension 

€ 495,-
Baiersbronn - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension SINGLE-VRIENDELIJK!

€ 575,-

Matrei am Brenner - Oostenrijk
Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension HEEL VEEL EXTRA’S 

€ 975,-

NAJAARSAANBIEDING
! WINTERWANDELREIS

!

WINTERWANDELREIS
!

CARNAVALSREIS!

CARNAVALSREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS! NIEUW!

NIEUW!

SINGLE-VRIENDELIJK!

Huishoudbeurs
Dagelijks van 18 t/m 24 februari 
Incl. entree

€ 46,-

Het was Zondag in het Zuiden
Vertrekdata: 23, 29 juli, 3, 6, 12, 17, 20 augustus
Incl. 1e rangs ticket                 CADEAUTIP!

vanaf € 90,-
Het was Zondag in het Zuiden

DAGTOCHTENVAKANTIEREIZEN

Spornitz - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension

€ 675, -

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdata: 9 en 16 december
2 dagen halfpension

€ 175,-
Abtenau - Oostenrijk
Vertrekdata: 7 januari en 5 maart
8 dagen halfpension 

€ 760,-
Kerstwinkeldagtochten
Aken, CentrO, Düsseldorf, Essen, Keulen, Kevelaer, Münster, 
Antwerpen, Leuven. Diverse data in november en december 

v.a. € 27,50

Dickens Festijn Deventer
Vertrekdatum: 10 december

€ 40,-

Winterse Schlagerparade
Vertrekdata: 8 februari  

€ 89,-

Volendam & Amsterdam Light Festival
Vertrekdata: 29 december, 11 januari

€ 90,-

Winterse Verrassingstocht
Vertrekdata:  17 januari, 9 februari, 8 maart

€ 97,-

2e Kerstdagtocht Kempen
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Eifel
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Museum Dansant
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

Rattenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension 

€ 635,-

Stadskanaal - Nederland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen volpension 

€ 625,-

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen halfpension 

€ 495,-
Baiersbronn - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension SINGLE-VRIENDELIJK!

€ 575,-

Matrei am Brenner - Oostenrijk
Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension HEEL VEEL EXTRA’S 

€ 975,-

NAJAARSAANBIEDING
! WINTERWANDELREIS

!

WINTERWANDELREIS
!

CARNAVALSREIS!

CARNAVALSREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS! NIEUW!

NIEUW!

SINGLE-VRIENDELIJK!

SLECHTS 20 KEER TE ZIEN

DAGTOCHTENVAKANTIEREIZEN

Spornitz - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension

€ 675, -

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdata: 9 en 16 december
2 dagen halfpension

€ 175,-
Abtenau - Oostenrijk
Vertrekdata: 7 januari en 5 maart
8 dagen halfpension 

€ 760,-
Kerstwinkeldagtochten
Aken, CentrO, Düsseldorf, Essen, Keulen, Kevelaer, Münster, 
Antwerpen, Leuven. Diverse data in november en december 

v.a. € 27,50

Dickens Festijn Deventer
Vertrekdatum: 10 december

€ 40,-

Winterse Schlagerparade
Vertrekdata: 8 februari  

€ 89,-

Volendam & Amsterdam Light Festival
Vertrekdata: 29 december, 11 januari

€ 90,-

Winterse Verrassingstocht
Vertrekdata:  17 januari, 9 februari, 8 maart

€ 97,-

2e Kerstdagtocht Kempen
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Eifel
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Museum Dansant
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

Rattenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension 

€ 635,-

Stadskanaal - Nederland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen volpension 

€ 625,-

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen halfpension 

€ 495,-
Baiersbronn - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension SINGLE-VRIENDELIJK!

€ 575,-

Matrei am Brenner - Oostenrijk
Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension HEEL VEEL EXTRA’S 

€ 975,-

NAJAARSAANBIEDING
! WINTERWANDELREIS

!

WINTERWANDELREIS
!

CARNAVALSREIS!

CARNAVALSREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS! NIEUW!

NIEUW!

SINGLE-VRIENDELIJK!

BINNENKORT BESCHIKBAAR:

DE NIEUWE ZOMERREIZEN 2023! 

 Houd onze website in de gaten! Houd onze website in de gaten!

BEZOEK AAN SCHWERIN&ROSTOCK 

DAGTOCHTENVAKANTIEREIZEN

Spornitz - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension

€ 675, -

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdata: 9 en 16 december
2 dagen halfpension

€ 175,-
Abtenau - Oostenrijk
Vertrekdata: 7 januari en 5 maart
8 dagen halfpension 

€ 760,-
Kerstwinkeldagtochten
Aken, CentrO, Düsseldorf, Essen, Keulen, Kevelaer, Münster, 
Antwerpen, Leuven. Diverse data in november en december 

v.a. € 27,50

Dickens Festijn Deventer
Vertrekdatum: 10 december

€ 40,-

Winterse Schlagerparade
Vertrekdata: 8 februari  

€ 89,-

Volendam & Amsterdam Light Festival
Vertrekdata: 29 december, 11 januari

€ 90,-

Winterse Verrassingstocht
Vertrekdata:  17 januari, 9 februari, 8 maart

€ 97,-

2e Kerstdagtocht Kempen
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Eifel
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Museum Dansant
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

Rattenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension 

€ 635,-

Stadskanaal - Nederland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen volpension 

€ 625,-

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen halfpension 

€ 495,-
Baiersbronn - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension SINGLE-VRIENDELIJK!

€ 575,-

Matrei am Brenner - Oostenrijk
Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension HEEL VEEL EXTRA’S 

€ 975,-

NAJAARSAANBIEDING
! WINTERWANDELREIS

!

WINTERWANDELREIS
!

CARNAVALSREIS!

CARNAVALSREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS! NIEUW!

NIEUW!

SINGLE-VRIENDELIJK!

DAGTOCHTENVAKANTIEREIZEN

Spornitz - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension

€ 675, -

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdata: 9 en 16 december
2 dagen halfpension

€ 175,-
Abtenau - Oostenrijk
Vertrekdata: 7 januari en 5 maart
8 dagen halfpension 

€ 760,-
Kerstwinkeldagtochten
Aken, CentrO, Düsseldorf, Essen, Keulen, Kevelaer, Münster, 
Antwerpen, Leuven. Diverse data in november en december 

v.a. € 27,50

Dickens Festijn Deventer
Vertrekdatum: 10 december

€ 40,-

Winterse Schlagerparade
Vertrekdata: 8 februari 

€ 89,-

Volendam & Amsterdam Light Festival
Vertrekdata: 29 december, 11 januari

€ 90,-

Winterse Verrassingstocht
Vertrekdata:  17 januari, 9 februari, 8 maart

€ 97,-

2e Kerstdagtocht Kempen
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Eifel
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Museum Dansant
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

Rattenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension 

€ 635,-

Stadskanaal - Nederland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen volpension 

€ 625,-

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen halfpension 

€ 495,-
Baiersbronn - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension SINGLE-VRIENDELIJK!

€ 575,-

Matrei am Brenner - Oostenrijk
Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension HEEL VEEL EXTRA’S 

€ 975,-

NAJAARSAANBIEDING
! WINTERWANDELREIS

!

WINTERWANDELREIS
!

CARNAVALSREIS!

CARNAVALSREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS! NIEUW!

NIEUW!

SINGLE-VRIENDELIJK!

Incl.: lunch, rondrit, ko�  e & gebak, kerstdiner Incl.: welkomstdrankje, lunch, rondrit, kerstdinerDAGTOCHTENVAKANTIEREIZEN

Spornitz - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension

€ 675, -

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdata: 9 en 16 december
2 dagen halfpension

€ 175,-
Abtenau - Oostenrijk
Vertrekdata: 7 januari en 5 maart
8 dagen halfpension 

€ 760,-
Kerstwinkeldagtochten
Aken, CentrO, Düsseldorf, Essen, Keulen, Kevelaer, Münster, 
Antwerpen, Leuven. Diverse data in november en december 

v.a. € 27,50

Dickens Festijn Deventer
Vertrekdatum: 10 december

€ 40,-

Winterse Schlagerparade
Vertrekdata: 8 februari 

€ 89,-

Volendam & Amsterdam Light Festival
Vertrekdata: 29 december, 11 januari

€ 90,-

Winterse Verrassingstocht
Vertrekdata:  17 januari, 9 februari, 8 maart

€ 97,-

2e Kerstdagtocht Kempen
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Eifel
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Museum Dansant
Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

Rattenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension 

€ 635,-

Stadskanaal - Nederland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen volpension 

€ 625,-

Fürstenberg - Duitsland
Vertrekdatum: 23 december
5 dagen halfpension 

€ 495,-
Baiersbronn - Duitsland
Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension SINGLE-VRIENDELIJK!

€ 575,-

Matrei am Brenner - Oostenrijk
Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension HEEL VEEL EXTRA’S 

€ 975,-

NAJAARSAANBIEDING
! WINTERWANDELREIS

!

WINTERWANDELREIS
!

CARNAVALSREIS!

CARNAVALSREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS! NIEUW!

NIEUW!

SINGLE-VRIENDELIJK!

André Rieu Vrijthofconcert
Vertrekdata: 14,15, 16 juli 
Incl. 3e rangs ticket                         Foto: André Rieu Producties 

€ 135,- 
André Rieu Vrijthofconcert

OP=OP

€ 97,-NIEUW!

Incl.: ko�  e & gebak, rondvaart, lunch, bezoek, diner 

Incl.: diner, rondvaart©
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Zwart-Witte Kerst 
“Wat is je diepste verlangen?” Met haar gespreide armen en roomwitte jurk doet ze me een beetje aan Jezus denken. Met 

de verwachtingsvolle stilte die volgt ben ik weinig van plan, een antwoord heb ik evenmin. Haar benen, intimiderend lang 

en slank, zitten in een knoop die ik nog niet heb uitgevogeld. De brandende kaars in ons midden, het rauwe cacaoprutje 

dat ik zojuist heb gedronken en de groep vrouwen in deze cirkel die, zichtbaar meer dan ik, opgaan in de woorden van de 

ceremonieleidster maken van alles in me los. Maar niets daarvan heb ik vooraf kunnen lezen in de informatiefolder over 

de Women’s Circle sessie.

Oog in oog met het systeemplafond word ik uitgenodigd om al mijn ledematen als ook mijn cynisme diep te laten rusten. 

Door de kier van de witte vitrage naast me geniet ik van het contrastief spektakel van witte zachte sneeuwvlokken tegen 

een kobaltblauwe hemel, die dapper de laffe herfst verdrijven.

Nu we meer dan terecht enkele langgerekte tradities de deur wijzen, zou ik datzelfde graag doen met de trend waar 

wat mij betreft de rek ook al lang en breed uit is. Die van de zogeheten ‘snowflake’, een Amerikaanse term voor de 

overgevoelige mens die met zijn vooringenomenheid geen afwijkende mening duldt, snel op zijn pik getrapt is en 

diezelfde pik heeft op iedereen die zijn visie niet deelt. Ik kan en wil niet aan hem wennen.

Hij zat tegenover me met zijn zeventienjarige armen over elkaar. Ik had mijn cliënt in de Jeugd GGZ zojuist verteld dat ik 

dol ben op Jo Koy, een wat mij betreft steengoede Philippijnse cabaretier die feilloos Aziatische accenten imiteert en me 

daarmee laat schuddebuiken. De jongen trok zijn neus op, vond het racisme. Op mijn vraag naar argumenten hield hij zijn 

handpalm in mijn gezicht en draaide zich van me weg.

“Ik kan niet tegen onrecht,” klonk zijn verweer toen hij later op de behandelgroep terugkeerde. Door mijn autisme heb ik 

moeite met….” “Bullshit,” vond zijn groepsgenootje. “Autisme is geen excuus. Het is een verklaring. Get your act together.” 

Waar hij naarstig zocht naar wat die ‘act’ dan precies moest inhouden en daarbij steeds dichter bij zijn eigen waarheid 

geraakte, dacht ik terug naar die van mij. 

Na decennialang reflectief gezwoeg weet ik nu dat ik, zonder zorgelijke psychiatrische diagnose, uit meerdere personen 

opgetrokken ben. Intern voer ik aan mijn ronde tafel de dialoog met mijn man, kinderen, ouders, broer, zus, Ricky Gervais, 

Sigmund Freud en een of ander Arie Boomsmatige figuur. Uit stevig steggelen met dit gemêleerde gezelschap rolt mijn 

mening. En die blijkt gelukkig niet honkvast. Toch heb ik die veranderlijkheid lang gezien als een ambivalente zwakte. Ik 

keerde de wederkerige communicatie geregeld mijn arrogante rug toe, luisteren naar anderen was soms niet meer dan 

een beleefdheid en grijs bestond niet. En nu keek ik in de spiegels van de ogen van de zeventienjarige jongen. 

De gong doet me ontwaken. “Jezus Christus,” luidt mijn jammerlijke reflex. “Welkom terug,” lacht de roomwitte jurk. 

Stilzwijgend klinkt mijn verlangen naar het contrastief spektakel van snowflakes die dapper, tegen een bevrijde 

kobaltblauwe hemel, hun laffe vooringenomenheid verdrijven.
Maartje Derckx
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Volgend weekend wordt wereldwijd 
Kerstmis gevierd. En het weekend 
daarna Oud- en Nieuw. Altijd een mooi 
moment om weer eens terug te kijken. 
Stadsgidsen Weert mocht ook dit jaar 
weer zo’n 100 stadswandelingen orga-
niseren en bijna 2000 mensen rond-
leiden in o.a. de binnenstad, bij de 
urnenvelden, de Biest of Fatima.

Een hoogtepunt bij de centrumwan-
delingen is de kloostertuin van de 
zusters Birgittinessen in de Maas-
straat. Volgend jaar zijn de zusters 
Birgittinessen maar liefst 180 jaar in 
Weert gevestigd! De stadsgidsen zijn 
er altijd welkom. Het is een heel bij-
zondere stilteplek midden in de stad. 
Bezoekers kijken hun ogen uit en 
reageren verrast op onze verhalen 
over gebeurtenissen en anekdotes die 
horen bij deze historische plek. 

Veel mensen die door de Maasstraat 
lopen, zullen het beeld op de foto 

herkennen. Het is het beeld van de 
Heilige Birgitta boven de hoofdingang 
van het klooster. Te zien is dat de 
zusters een zgn. Birgittijnse kroon 
dragen. Deze bestaat uit een zwarte 
sluier met daaromheen een witte 
band en een wit kruis. Op de vijf 
knooppunten zijn rode stippen 

Door Koos Neijnens i.s.m. Stadsgidsen Regio Weert • Reageren: info@stadsgidsenweert.nl • Bron: Beeldbank Gemeentearchief Weert 

Oproep aan alle 
complotdenkers

beeldvantoen

Beeld ToToeennva
n

  Welkom bij de   Welkom bij de 
zusters Birgittinessenzusters Birgittinessen

aangebracht, die de vijf wonden van 
Jezus aan het kruis voorstellen. Het 
habijt van de zusters is grijs van kleur.

Wat op de foto van het beeld óók te 
zien is, is dat Birgitta een boek op 
haar schoot heeft. Het verhaal gaat 
dat Birgitta ieder jaar in de nacht van 
31 december op 1 januari, precies om 
24.00 uur (dus net voordat het vuur-
werk begint), één bladzijde van het 
boek omdraait.

Alle hedendaagse complotdenkers 
worden uitgedaagd om dit wonder-
baarlijke en eeuwenoude fenomeen 
over twee weken ter plaatse te ko-
men bekijken en te bevestigen. 

De Stadsgidsen regio Weert wen-
sen alle lezers van Weert Magazine 
hele fijne feestdagen en een gezond 
2023. Ook in 2023 is iedereen van 
harte welkom bij de vele stadswan-
delingen.

Birgittinessen 
180 jaar in Weert 

You’re invitedYou’re invited
Kerst vier je samen

Buco Wooncentrum
2e kerstdag open 13.00- 17.00

Goed leven en luxe interieur,
al meer dan 250 jaar jouw woonspecialist.

Tijdens de feestdagen 
20% korting 

op alle vloerkleden

Tijdens de feestdagen 
20% korting 

op alle vloerkleden

Hoogveldstraat 16, 6002 BS Weert

Meer dan 30 jaar was de winkel van Paul Jacobs Fashion gevestigd in de Langstraat in Weert. Maar door de ongeneeslijke ziekte van eigenaar Paul werd een 
oplossing gezocht voor de langere termijn. Deze is gevonden in een ander familiebedrijf: Only for Men. Vanaf maart krijgt de winkel de nieuwe look en feel. Tot die 
tijd is er opheffingsuitverkoop.

‘We willen absoluut iets toevoegen aan de stad’

inbedrijf

Ook een familiebedrijf
Paul Jacobs Fashion is het 19e filiaal van het 
familiebedrijf Only for Men. Eigenaar Arthur 
Feenstra (42) vertelt: “Twintig jaar geleden begon 
mijn vader Piet met een herenmodezaak in het 
Brabantse Reusel. Een jaar later startte ik in 
Rosmalen het tweede filiaal. Inmiddels zijn we 20 
jaar verder en openen we medio maart 2023 de 20e 
winkel. Mijn vader is 67 en nog steeds actief in het 
bedrijf dat we leiden met passie en bevlogenheid. 
Met onze 320 medewerkers willen we in iedere 
vestigingsplaats iets toevoegen. Zowel in de 
winkel als in het centrum. We hebben zelf een 
heuse evenementenafdeling die jaarlijks ruim 100 
activiteiten en evenementen voor onze klanten 
organiseert. Zo gaan we met 400 klanten fietsen in 
de Only for Men Ride, houden we businessborrels 
en met regelmaat ‘Dineren tussen de kleren’ in 
samenwerking met de plaatselijk horeca.”

Voortzetten
Arthur straalt een groot enthousiasme uit. “Wij 
kennen Paul Jacobs en familie al heel lang. We 
deden in het verleden ook regelmatig zaken met 
elkaar en vinden het heel triest wat er nu met 
Paul aan de hand is. Maar we willen het levens-
werk van Paul en Karin voortzetten met dezelfde 
lokale betrokkenheid. Het is voor ons een prach-
tige kans om deze mooie winkel met geweldig 
imago over te kunnen nemen. We hebben al 
contact gehad met andere ondernemers uit de 
straat, met de makelaar en met Weert Marketing 
om ook hier in Weert gezamenlijk voor reuring 
te gaan zorgen. Het centrum moet weer aantrek-
kelijk worden op koopavonden en koopzondagen. 
Daar gaan wij ons zeker voor inzetten.”

Winkel vergroot
“Na de overname in november hebben we de 
scheidingswanden in de winkel verwijderd. Daar-
door heeft de winkel nu weer een oppervlakte 
van 500 m2. De merken die Paul Jacobs verkocht 
blijven, maar door de uitbreiding naar de oor-
spronkelijke grootte kunnen we het assortiment 
ook uitbreiden. We bieden een assortiment voor 
elke man uit Weert, van strak in het (maat)pak 
tot stoere jeans en sneakers. Met bekende mer-
ken als Hugo Boss, PME Legend, DENHAM, Replay, 
Profuomo en meer.”

Hospitality
“Daarnaast moeten we ons realiseren dat de re-
tailer tegenwoordig enorm moet opboksen tegen 
de internetwinkels. Toch geloven wij dat de con-
sument nog steeds naar een fysieke winkel komt 
voor mooie en betaalbare mode. Onze filialen zijn 
daarom uitgebreid tot een ware Mensperience. 
Naast de uitzonderlijke hospitality is er altijd een 
hapje en een drankje voor onze klanten. Met veel 
beleving en een goede collectie. Ook vakkundig 
en behulpzaam personeel. (We zoeken overigens nog 
een local hero om de winkel te gaan leiden!) Overgang

“De komende maanden vindt de ‘opheffingsuit-
verkoop’ plaats. Veel topmerken worden verkocht 
met kortingen van 30% tot 70%. Ondertussen gaan 
we constant ons assortiment aanvullen en uitbrei-
den. In februari gaan we in de winkel enkele aan-
passingen doorvoeren, de kelder wordt er weer bij 
betrokken en er vindt een kleine verbouwing en 
upgrading plaats. Medio maart gaan we onze naam 
‘Only for Men’ aanbrengen op de gevel. 

We zijn blij dat we ons bedrijf ook hier hebben 
kunnen vestigen en zijn ervan overtuigd dat we 
iets gaan toevoegen in de stad. Tot ziens.”

Paul Jacobs Fashion wordt Only for Men

Langstraat 31- 33, Weeert
www.onlyformen.nl   •  0495- 547 373
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Werken als storemanger bij 

Only for Men Weert?



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

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

Wat kunnen wij voor jou betekenen? jou betekenen?

Talent ontwikkelen
Jongeren kunnen bij ons terecht om hun talenten 
te verkennen, maar ook voor een luisterend oor. Wij 
stimuleren jongeren om het beste uit zichzelf te halen. 

Nieuwe vrienden
In onze jongerencentra is er ruimte om muziek 
en nieuwe vrienden te maken, te ontspannen en 
activiteiten te ondernemen. Onze jongerenwerkers 
vind je op school, op straat,bij de jongerencentra en 
uiteraard ook bij het Cruyff Court.

Steuntje in de rug
Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. We zijn er om 
jou te ondersteunen bij vragen in de opvoeding. We 
geven tips en tools hoe je de ontwikkeling van je kind op 
het gebied van taal, spel en emoties kunt stimuleren. 

Leren van elkaar
We geloven in “It takes a village to raise a child” , dus 
komen we bij elkaar met kleine groepjes ouders op een 
kindvriendelijke plek bij jou in de buurt. Zo delen we 
ervaringen en leren we van elkaar!

Jongeren
Kinderen 
en ouders

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

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

Mantel-
zorg

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

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

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

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

Nieuw-
komers

Buurtwerk 
& 

Accommodaties

Punt Welzijn is een brede welzijnsinstelling voor jong en oud, en actief in 
Weert en Nederweert. Wij streven naar een samenleving waarin we naar 

elkaar omkijken, elkaar ondersteunen en helpen. 

Geweldig vinden we het wat inwoners en organisaties in 2022 voor 
elkaar betekend hebben. Door zich voor elkaar in te zetten en samen 

het verschil te maken. Daar mogen we in het Weerterland trots op zijn. 
Mooie voorbeelden zijn mensen die met elkaar in beweging komen tijdens 

sportlessen voor specifieke groepen. Of mensen die elkaar helpen met 
de thuisadministratie, opvoedvraagstukken bespreken met elkaar, óf een 

welverdiende attentie uitreiken aan mantelzorgers. 

Zo blijven we samen in verbinding. Vanuit Punt Welzijn 
ondersteunen we daar graag bij, ook in 
het komend jaar. Wij wensen iedereen 
dan ook een positief en gezond 2023, 

mét elkaar, voor nu en later!

Mensen Maken Nederweert en Weert
Trots zijn we op iedereen die zich in het Weerterland 
vrijwillig inzet voor buurtbewoners of bij een 
vrijwilligersorganisatie. Wil jij je ook vrijwillig inzetten? 
Bezoek dan onze digitale sociale marktplaats met 
advertenties voor vrijwilligerswerk, maatjes, buurthulp en 
deskundigheidsbevordering.

Spreekuren
Wil jij je talent inzetten voor vrijwilligerswerk maar weet 
je niet wat er bij je past? Bezoek dan onze spreekuren in 
Weert of Nederweert.

Vrijwillige 
inzet

* Deze thema’s bieden wij ook in Nederweert aan. 

Actief aan de slag met leefstijl 
Wij ondersteunen en coördineren activiteiten die gericht 
zijn op het stimuleren van gezonde leefstijl, weerbaar-
heid, sport en bewegen. Daarnaast zijn wij aanjager en 
verbinder van een netwerk waarbij inwoners en organi-
saties die gezond gedrag stimuleren, zijn aangesloten. 

In beweging komen
Wil jij (of je kids) in beweging komen of werken aan 
een gezonde leefstijl? Bekijk de mogelijkheden op onze 
website.

Gezonde
leefstijl *

Zelfstandig blijven
Je bent wat ouder en wil het liefst zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen. Via activiteiten in 
onze accommodaties of deelnemen aan de 
Boodschappenplusbus of Automaatje ondersteunen 
wij jou hierbij.

Zelfstandig blijven wonen
Wil jij ook graag veilig en comfortabel zelfstandig 
blijven wonen? Vraag dan bij ons een bezoek aan van 
een vrijwillige woonadviseur, of doe de test op 
www.mijnhuisopmaat.nl

*
Senioren

samen in beweging

Voor nu
en later

Samen het 
verschil 
maken

Peter Weekers 
(63 jaar), 
raadslid 
DUS Weert

In de decembermaand vind ik de kerstverlich-
ting in de binnenstad van wezenlijk belang voor 
sfeer en gezelligheid. Als ondernemer ervaar 
ik deze maand altijd als een drukke maar ook 
heel gezellige maand. De ondernemers besteden 
extra aandacht aan hun etalages en er is meer 
reuring in de binnenstad, met kerstmuziek op de 
achtergrond, een kerststal, een oliebollenkraam 
etc. En daar hoort dus ook een mooi verlichte 
binnenstad bij. 

Maar we zitten ook in een energiecrisis, en daar 
mag best een steentje aan worden bijgedragen. 
De verlichting hoeft wat mij betreft tussen 
24.00 – 06.00 uur niet te branden. Alle kosten 
hiervan, voor zowel opslag, onderhoud, aan-
brengen als de stroomrekening, komen op dit 
moment voor rekening van de gemeente Weert 
en dat vind ik op zich wel een goede zaak. De 
ondernemers zorgen er namelijk al voor dat 
hun etalages c.q. panden mooi zijn aangekleed. 
Wanneer de gemeente dan voor de algemene 
verlichting zorgt, maken we er samen een 
sfeervolle binnenstad van dit jaar. Want hoe fijn 
is het om je kerst inkopen te doen in gezellige 
winkelstraten. 
Hele fijne Kerstdagen allemaal!

Besparen op energie is altijd verstandig en 
vooral in deze tijd erg actueel. Het helemaal 
weglaten of minder uitbundig laten branden van 
kerstverlichting kan een signaal zijn om zuiniger 
om te springen met energie.
Echter, een Weerter binnenstad zonder enige 
kerstverlichting mag dan energiezuinig zijn maar 
zorgt ook voor een troosteloze uitstraling. Een 
avondwandeling door de binnenstad met mooi 
aangeklede etalages en sfeerverlichting in de 
straten, geeft juist in deze tijd dat extra beetje 
gezelligheid. Juist dat hebben zowel de Weerter 
binnenstad als de mensen in deze tijd hard nodig. 

Sfeerverlichting in de binnenstad en de 
aanloopstraten zorgt voor een aantrekkelijke 
uitstraling die uitnodigt om ook voor de 
gezelligheid nog eens naar het centrum te 
komen. Het lijkt me dan ook vanzelfsprekend 
dat de gemeente bijdraagt in de kosten 
voor elektriciteit, daar waar de openbare 
sfeerverlichting is aangesloten via een privé-
aansluiting van een woon/winkelpand.
Wel zou men uit energiebesparende overwegingen 
overal LED-verlichting kunnen gaan gebruiken. 
Bovendien hoeft de sfeerverlichting ook niet tot 
diep in de nacht te blijven branden en zou men 
ze kunnen uitschakelen na bijvoorbeeld 22:00 
uur. De meeste energiewinst zal waarschijnlijk 
toch te halen zijn door in openbare gebouwen 
de verwarming een graadje lager te zetten en 
onnodige verlichting uit te doen.

De winterperiode met Kerstmis is een feest van 
het licht. Het is de donkerste tijd van het jaar, 
dus branden veel mensen kaarsen en worden 
er lichtjes in de kerstboom gehangen. Het zijn 
in meerdere opzichten donkere tijden met een 
aaneenschakeling van crisissen. De energiecrisis is 
er daar een van. 

Licht speelt, in de avond, een grote rol in de 
aantrekkelijkheid van de binnenstad van Weert. 
Goede verlichting en sfeerverlichting verhogen de 
identiteit en levendigheid van de stad. Naast het 
vergroten van de aantrekkelijkheid van de bin-
nenstad versterkt verlichting ook het veiligheids-
gevoel. 

Weert werkt aan het maken van een aantrekke-
lijke en levendige binnenstad. Met het wegvallen 
van de BIZ en CMW zijn een aantal ‘doe taken’ ko-
men te vervallen. Gelukkig pakt de gemeente een 
aantal taken op, waaronder de sfeerverlichting. 
Tijdelijk of gedeeltelijk wat mij betreft, want ook 
de ondernemers hebben hier een belang.  

De stroomvoorziening wordt betaald door de 
gemeente, wellicht dat het met een paar kleine 
aanpassingen mogelijk is om het allemaal wat 
duurzamer te maken. Door het gebruik van groene 
stroom of slimmere verlichting. Maar laat het licht 
branden, het brengt sfeer in de stad en warmte in 
de harten van de mensen. 
Een levendige binnenstad, daar doen we het voor!

Angèle
 Duppen (55),

 CHARLAIN 
Herenmode – 

Donna

Leon Bouwels (67), 
oud-voorzitter 

Bewoners 
Organisatie 
Binnenstad
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Kerstverlichting in tijden van energiecrisis?

In de binnensteden van Maastricht, Kerkrade, Heerlen, Roermond, Venlo en Venray zal dit jaar de kerstverlichting minder uitbundig 
branden vanwege de hoge energiekosten en als signaal naar de burger om zuiniger met energie om te springen. Hoe wordt daar in 
Weert over gedacht?

Besparen op energie is een kwestie van keuzes maken. Er valt natuurlijk iets te zeggen voor minder branduren, minder armaturen en 
overschakelen op LED-verlichting. Maar van de andere kant is het van wezenlijk belang de juiste sfeer te blijven creëren.  Bovendien 
worden burgers al op allerlei manieren met de neus op de energiefeiten gedrukt. Daar zal het om 21.00 uur uitgaan van de verlichting, 
zoals Venlo van plan is, weinig aan toevoegen. Misschien zelfs eerder tot verbazing en ergernis leiden. 
Een belangrijke vraag is ook wie er voor de stroomrekening en de kosten van opslag, onderhoud en aanbrengen van armaturen in 
winkelstraten opdraait. Is dat in Weert de gemeente of zijn het de ondernemers? 
En hoe zit het met de particuliere sfeerverlichting? De brancheorganisatie van tuincentra laat weten dat het effect van minder 
kerstverlichting op de energierekening vaak overdreven wordt:  ‘Als je in je kerstboom zevenhonderd ledlampjes een maand lang acht 
uur per dag laat branden kost dat nog geen euro.’
Een raadslid, een ondernemer en een binnenstadbewoner geven hun mening.

Door Ton Adriaens

watvindjijvan



Sta jij graag dicht bij de klant? 
Wij ook! 

Bij Veldsink – Bastiaans & Winkelmolen zoeken we een 
Allround Adviseur 

Particuliere en Zakelijke Verzekeringen 
(Binnen- en Buitendienst)

Persoonlijk contact en een (h)echt team
Tamara Gubbels is sinds mei 2021 Verzekeringsadviseur Particulier bij het 
financieel advieskantoor Veldsink - Bastiaans & Winkelmolen op de Biest in 
Weert. “Wat mij opviel toen ik bij Veldsink – Bastiaans & Winkelmolen begon? 
Het persoonlijke contact dat ik met klanten heb. Daardoor kan ik écht een 
vertrouwensband met ze opbouwen en ze nóg beter voorzien van passend 
advies over schadeverzekeringen. Ons team is klein en hecht. We zijn met z'n 
vijven. Geen vraag is hier te veel en er is altijd ruimte voor een lach en een traan. 
Ik kan hier echt mezelf zijn.”

Aan de slag bij Veldsink Advies
Als onze nieuwe collega ga je aan de slag bij Veldsink – Bastiaans & Winkelmolen 
(onderdeel van Veldsink Advies). Veldsink Advies is een familiebedrijf dat sinds 
1979 onafhankelijk financieel advies aanbiedt aan particuliere en zakelijke klanten. 
Op dit moment bestaan we uit ruim 80 advieskantoren. En we blijven groeien. De 
groei ontstaat door onze enorme gedrevenheid, door ons inlevingsvermogen, 
onze loyaliteit en het feit dat iedere werknemer de kans krijgt zich optimaal te 
ontwikkelen.

Nieuwsgierig?
Hebben wij jouw interesse gewekt en maak jij graag deel uit van ons team? 
Dan maken wij graag kennis met jou! Neem contact op met onze 
recruiter Laura Mennen via 06-12404511 of recruitment@veldsinkgroep.nl.

Vragen?
Wil je eerst nog wat meer informatie over de vacature? Neem ook dan vooral 
contact met ons op. We staan je graag te woord!

Biest 18 - Weert     www.veldsink.nl

Als Allround Adviseur Particuliere en Zakelijke Verzekeringen ga jij de markt 
in Weert en omgeving als het ware veroveren. Dankzij jouw energieke 
persoonlijkheid, je luisterend oor en je oprechtheid positioneer jij jezelf als dé 
adviseur in de regio. Jij bent een aanpakker die houdt van bouwen, bouwen aan 
jouw ontwikkeling als adviseur, bouwen aan een hechte relatie met je klanten 
en natuurlijk bouwen aan het uitbreiden van de bestaande klantenportefeuille. 
Hier krijg je alle vrijheid toe. Je kunt dan ook wel zeggen dat je binnen deze 
organisatie eigen ondernemer bent. Telkens weer zie jij het als een uitdaging 
om klanten niet van één verzekering te voorzien, maar van een totaalpakket.

Bezoek onze 
showroom!

Let op: van 24 december t/m 
8 januari hebben wij vakantie 

www.newstairs.nl
0495 - 71 20 28
Oude Graaf 6
6002 NL Weert

Fijne Fijne 
feestdagen!feestdagen!

Jouw trap, ons vak!

Oude Graaf 6 | 6002 NL Weert | 0495 - 71 28 44 | www.vaneyckshutters.com

Laat je inspireren in onze showroom!
Let op: van 24 december t/m 8 januari gesloten

Vitaal ouder worden en zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen? 
U kunt daar zelf iets aan doen, 
bijvoorbeeld door uw mentale 
en lichamelijke veerkracht te 
vergroten. 
Diverse (gratis) programma’s 
van Vitaal Thuis geven u nieuwe 
inzichten. U krijgt praktische en 
direct toepasbare handvatten. 
Deze programma’s starten in 
januari. Kijk op onze website!

Programma Vitaal met dementie
Deelname is gratis - U ontvangt in 
deze cursus praktische informatie 
hoe u beter omgaat met een 
partner met dementie.
Programma Verder na een 
beroerte
Deelname is gratis - Om een goede 
balans te vinden tussen wat een 
CVA of beroerte vraagt en hoe u en 
uw partner hiermee omgaan.

Vitaal Thuis
Programma’s Vitaal met dementie en 

Verder na een beroerte starten in januari�

Bij Land van Horne draait de zorg om mensen. Zorg waardoor mensen 
zichzelf kunnen zijn en blijven, ook als ze door omstandigheden op 
de hulp van anderen zijn aangewezen. Dat geldt evenzeer voor onze 
medewerkers, en natuurlijk voor jou! Wanneer jij jezelf bent, ben jij óók 
op je best. Dat lukt vooral als we respect hebben voor elkaar. Zoek jij een 
functie in de zorg? Dan willen wij graag met je kennismaken! Wij zijn een 
moderne zorgorganisatie die goede en betrokken zorg levert aan cliënten. 
Wij kennen uitstekende arbeidsvoorwaarden en hebben veel aandacht 
en mogelijkheden voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Kijk op onze site 
werkenbij.landvanhorne.nl naar wat we bieden en wat we vragen.

�        Werken in de zorg
Jezelf zijn, jezelf blijven!

�           Voor meer informatie kijk op werkenbij.landvanhorne.nl

�
Nieuwe uitdaging?

Ben jij een trotse zorgprofessional 
en ben je toe aan een nieuwe uitdaging

in een inspirerende omgeving?
Kijk op werkenbij.landvanhorne.nl.

Stichting Land van Horne | Werthaboulevard 3
6001 HZ Weert | 0900 333 55 55

� � �

����l� ���� , ����l� �������

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

�   �   �   �   �    Bel met Vitaal Thuis: 088 987 85 00 of meld u nu aan op 
www.landvanhorne.nl/cursussen. Aanvang 12 en 13 januari.
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Dat stelt Kirsten den Drijver, citymarketeer bij 
Weert Marketing, de organisatie die de promotie 
van Weert verzorgt. “Vanuit onze organisatie zien 
wij de potentie van Weert en belichten wij juist 
tijdens de feestdagen de mooie initiatieven waar 
wij dit jaar ook zelf een steentje aan bijdragen. 
Dit doen wij niet alleen voor de activiteiten in het 
centrum van Weert maar in de hele gemeente in-
clusief de recreatie- en natuurgebieden. Samen 
met de gemeente zijn er kerstbomen geplaatst, 
is er kerstverlichting opgehangen en zijn er door 
ondernemers en culturele instellingen diverse 
activiteiten opgezet en hebben we het platform 
Wintersweert.nl waar alle evenementen van de-
cember en januari op te vinden zijn. Zo willen wij 
alle inwoners informeren over hetgeen er in de 
wintermaanden plaatsvindt in Weert.”

Kirsten vertelt over haar gevoel bij Weert: “Ik 
verhuisde veertien jaar geleden vanuit Eindhoven 
naar Weert en was direct onder de indruk van het 
intieme karakter van het centrum. Knus, over-
zichtelijk en veel lokale ondernemingen. Maar de 
laatste jaren hebben juist die kleine winkeliers 
het verschrikkelijk zwaar. Na de coronaperiode 
hebben ze nu te maken met personeelstekorten 
en enorme kostenstijgingen. Daarnaast zijn de 
grote internetbedrijven enorme concurrenten. 
Ik vind dat wij als inwoners allemaal enige vorm 
van verantwoordelijkheid hebben om de lokale 
middenstander te steunen door – indien moge-
lijk – onze aankopen hier te doen. En ik ben daar 
zelf ook niet perfect in, maar ben me inmiddels 
wel bewust van het feit dit ook ik een behoorlijk 
steentje kan bijdragen.”

Met de evenementenkalender wintersweert.nl 
worden inwoners en bezoekers geïnformeerd over 
hetgeen er te doen is in de stad. Doelstelling van 
deze service is enerzijds om de mensen te infor-
meren, maar anderzijds ook om ze naar de eigen 
stad te laten komen. Kirsten: “Het is een combi-
natie. Er moet wat te beleven zijn, in een prettige 
sfeer. Lokaal shoppen kan meer zijn dan alleen 
je inkopen doen. Weert biedt veel op het gebied 
van eten en drinken en alles ligt heel centraal. 
We moeten ons ook realiseren dat die lokale win-
keliers ook de sponsoren zijn van de voetbalclubs 
of bijvoorbeeld het Sinterklaashuis dat met lokale 
middelen in stand gehouden wordt. Ik hoop dat 
mensen zien dat ze met lokale aankopen direct 
invloed kunnen hebben op de levendigheid van 
hun stad.”

 
Kirsten vervolgt: “Met allerlei kleine initiatieven 
en groeiende samenwerkingen in het centrum, 
moeten we vanuit een bepaalde saamhorigheid 
de slag kunnen maken. Lokaal shoppen biedt zo-
veel voordelen; de persoonlijke aandacht en het 
advies, het met liefde geselecteerde assortiment 
waar je als consument heerlijk in kunt zoeken en 
snuffelen, het direct kunnen passen van kleding 

en het met zorg laten inpakken. Services die je 
online allemaal niet hebt. Dus zou ik zeggen, als 
je toch koopt, doe het dan lokaal. Wij als Weert 
Marketing zetten ons ook in 2023 in om, samen 
met inwoners,  ondernemers en de gemeente, de 
veelzijdigheid van Weert op het gebied van wo-
nen, winkelen en verblijven in de spotlight te zet-
ten. Dat doen we met aantrekkelijke campagnes 
voor inwoners maar vooral ook voor bezoekers van 
buiten Weert, die laten zien wat onze sfeervolle 
en gezellige stad allemaal te bieden heeft. Zo dra-
gen wij bij aan het vergroten van lokale klandizie.
Want…Weert dat zijn we samen! Ik wens iedereen 
een hele mooie feestmaand.” 

www.wintersweert.nl 

actueel

Winters Weert is dit jaar een initiatief van Weert Marketing.

WINTERS WEERT

De dagen worden korter en de binnenstad van Weert is veranderd in 
een slinger van licht met sfeervol verlichte straten en pleinen. 

Benieuwd wat er te doen is tijdens de feestdagen 
en in de kerstvakantie? Bekijk alle activiteiten op:

www.wintersweert.nl
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In deze Kerstuitgave geven we het woord 
aan Emmanuel Mertens (68). De voorma-
lige Weerter topkok met een grote staat 
van dienst leidde ooit nog verschillende 
chef-koks op waaronder Jonnie Boer, 
nu eigenaar chef-kok van restaurant de 
Librije*** in Zwolle. Dat deed hij in zijn 
eerste restaurant l‘Auberge in Weert. Hij 
verscheen regelmatig op de nationale tv in 
programma’s als ‘Koken met Sterren’, de 
kooktalkshow van RTL 4. Ook in de talk-
show van Frits Barend en Henk van Dorp 
was hij te gast. 

Zijn kooktechnieken en smaakgevoel voor 
puurheid kreeg hij letterlijk met de paplepel 
ingegoten. Zijn grootvader en vader waren 
eigenaar van Hotel-Restaurant Mertens 
in Weert. Tegenwoordig is hier Brasserie-
Hotel Antje van de Statie gevestigd. Hij 
liep in Frankrijk stage bij gerenommeerde 
3-sterrenrestaurants als Auberge de l’Ill in 
Illhausern en Lameloise in Chagny. In 1981 
opende hij in Weert zijn eerste restaurant. 
Hij vertelt over zijn jeugd en zijn carrière, 
met zowel hoogtepunten als dieptepunten. 
Als toetje treft u een speciaal voor de 
lezers van Weert Magazine samengesteld 
recept aan.

Door Ton Adriaens  

Je bent opgegroeid tussen de potten en 
pannen in voormalig Hotel-Restaurant 
Mertens. Is daar je liefde voor koken 
ontstaan?
“Vanaf mij 7e jaar ontstond mijn passie voor ko-
ken bij mijn moeder aan het fornuis van de res-
taurantkeuken maar ook in de vermaarde banket-
bakkerij van mijn opa Schrage in Sittard heb ik 
veel geleerd. Het vele proeven was dan ook aan 
mij goed besteed, hierdoor ontwikkelde ik mijn 
smaakgevoel. Al snel maakte ik zelf de typische 
Sittardse nonnevotten.  Mijn passie is nog altijd 
het maken van dit culinaire hoogstandje voor fa-
milie en vrienden. Ik kom uit een gezin van vijf 
kinderen. Ze kunnen allemaal goed koken maar 
ik ben de enige die op dit niveau het stokje van 
mijn ouders/grootouders heeft overgenomen.”

Voor welke opleidingen heb je gekozen 
om jouw hoge niveau te kunnen behalen?
“Dat zal je verbazen maar ik heb geen enkele 
koks- of horecaopleiding gevolgd. Ik ben volledig 
autodidact. Na het atheneum op het Bisschop-
pelijk College hier in Weert werd ik opgeroepen 
voor militaire dienst. Na een half jaar diensttijd 
mocht ik op grond van mijn onmisbaarheid thuis 
uit dienst. Mijn vader lag met een hartinfarct en 
een maagperforatie in het ziekenhuis. Samen 
met mijn moeder heb ik toen een jaar lang het 
hotel-restaurant gerund.

Nadat mijn vader hersteld was, ging ik aan de 
slag bij Steakhouse Rachel in Maastricht als be-
drijfsleider-kok. Hier zette ik de eerste stappen 
als zelfstandige kok. 

De volgende stap was souschef bij restaurant De 
Drossaerd in Valkenswaard. De Franse chef-kok 
daar bracht mij de kneepjes van de authentieke 
Franse keuken bij. Nadat ik de chef-kok werd, ging 
ik met regelmaat naar Frankrijk om me te verdie-
pen in 2 en 3 sterrenrestaurants. Hier deed ik veel 

ervaring op. Na drie jaar nam ik in 1981 ontslag 
bij De Drossaerd om mijn eigen zaak te beginnen. 
Mijn artistieke culinaire experimenten werden 
gedomineerd door eigenzinnigheid. Door het 
gebruik van pure regionale producten bracht ik 
steeds meer verfijning aan in de gerechten. Om 
leerling-koks op te mogen leiden heb ik succesvol 
een leermeesteropleiding afgerond.”

Mijn lijfspreuk was 
‘experimenteren en 

beter worden’
Wat was de belangrijkste les die je in 
Frankrijk geleerd hebt?
“Toch weer de basis; hoe er gedacht wordt over 
eten. Het combineren van specifieke kooktech-
nieken bepaalt de smaak. Receptuur komt na 
de smaak en structuur. Ik was zeer leergierig en 
pikte dat snel op. Een recept maak je zelf aan de 
hand van het ontwikkelde smaakgevoel.”

 Voormalig topkok Emmanuel  Mertens kijkt terug op zijn carrière  Voormalig topkok Emmanuel  Mertens kijkt terug op zijn carrière 
Hoe kwam je er in 1981 toe om aan de 
onooglijke Parallelweg een restaurant te 
beginnen?
“Puur een kwestie van geld. Een betere locatie 
was voor mij onbetaalbaar. Onder de voorwaarde 
dat mijn ouders garant stonden, kreeg ik van de 
bank een krediet. Daarmee richtte ik l‘Auberge in 
met slechts twintig couverts. Ik huurde het pand 
van de eigenaar van het naastgelegen squashcen-
trum. Na enkele jaren heb ik het gekocht. In het 
blad Lekker maakte ik al snel grote sprongen op 
de ranglijst van kwaliteitsrestaurants.”

Jonnie Boer, topkok én ondernemer van 
De Librije in Zwolle, liep nog stage bij 
jou in L’Auberge. Hij zou later zeggen: 
“Bij Mertens in Limburg heb ik regionaal 
leren inkopen.” Hoe zou je zelf je culi-
naire meesterschap willen omschrijven? 
“In die tijd zat ik in de groep Relais du Centre, 
een samenwerkingsverband van zo`n dertig kwa-
liteitsrestaurants die smaak als leidraad hadden. 
De toenmalige eigenaar van De Librije zat daar 
ook in. Hij vroeg of zijn chef-kok Jonnie Boer in 
Weert stage mocht komen lopen om te zien hoe 
regionale producten ingepast werden in menu’s.  
Wild haalde ik bij ‘vrouwtje’ Nouwen op de Maas-
poort, eekhoorntjesbrood plukte iemand voor mij 
in de Weerter bossen, eieren kwamen van een 
boer uit de omgeving, boter uit Buggenum, meel 
haalde ik bij een plaatselijke molenaar enz. Ik 
wilde zuivere regionale producten. Dat was toen 
nog zeer ongebruikelijk in Nederland. Michelin 
was lovend over de ‘Wieërter doef’ op mijn kaart. 
Daardoor viel ik op bij andere restaurateurs. 

Op 28-jarige leeftijd opent Emmanuel 
Mertens in 1981 samen met zijn 
toenmalige echtgenote Willy het 
bescheiden restaurant L'Auberge aan de 
Parallelweg in Weert. Al in 1986 krijgt hij 
zijn eerste Michelinster en in 1992 zelfs 
een tweede. L’Auberge was een succes 
en dagelijks volgeboekt.
‘Willie was de perfecte gastvrouw maar 
het harde werken eiste ook zijn tol. 
De combinatie van het runnen van een 
bedrijf met de zorg voor de kinderen 
was zwaar. Het vergde veel energie 
om het restaurant op zijn hoge niveau 
te houden wat ten koste ging van het 
gezinsleven. Helaas volgde er een 
scheiding.’

Voor het behalen van een derde 
Michelinster is een verandering van 
locatie en ambiance nodig. Er wordt 
een investeerder gevonden die in 1996 
het verpauperde hotel Juliana aan 
de Wilhelminasingel koopt, verbouwt 
en aan Emmanuel verhuurt. In dit tot 
Hostellerie l ‘Auberge omgedoopte pand 
behoudt hij de twee Michelinsterren. 
Het hotel blijft echter het eerste jaar 
onderbezet. ‘Normaliter maakt een zaak 
van dit kaliber pas na enkele jaren winst. 
Deze tijd werd mij helaas niet gegund.’  
De eigenaar verhuurt het hotel aan een 
ander en Mertens belandt in de bijstand.

Een vermogende Duitser haalt Emmanuel 
in 2001 naar Hamburg. Daar kiest hij 
bewust voor een pand in een goedkope 
buurt. Hij krijgt lovende recensies van 
de Duitse pers en ontvangt al na een 
paar maanden zijn eerste Michelinster. 
Toch gaat het mis.  ‘De compagnon bleek 
te hoog geïnvesteerd te hebben met alle 
gevolgen van dien. Tevens boycotten de 
Duitsers massaal de horeca toen veel 
restaurants na de invoering van de euro 
hun prijzen drastisch verhoogden.’ Het 
restaurant moet na vijftien maanden 
sluiten en de chef-kok kan, met 
een hoge schuldenlast, nog net een 
treinkaartje naar Nederland kopen. 

Met een partner start hij eind 2002 een 
klein restaurant in Maastricht waar hij 
een paar jaar succesvol kookt. ‘Helaas 
komt er door interne problemen een 
einde aan dit succes.’

 Restaurant l‘Auberge in Weert - 1982.
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Ik heb weinig op met frivoliteiten uit de moderne 
keuken. Eten moet herkenbaar zijn met respect 
voor de natuur, het moet uitstralen waar en hoe 
het geboren is in smaak en structuur. Alles wat je 
verder op het bord presenteert moet begeleidend 
of verheffend zijn. Als ik een tarbot overgiet met 
een saus op basis van oesters of ingekookt visex-
tract, opgeklopt met boter en aangezuurd van-
wege het vetgehalte dan verhef ik het naar een 
hoger niveau. Gooi ik er provinciaalse tomaten-
saus overheen haal ik de tarbot omlaag. Dood-
zonde!”

Heb je ergens spijt van? 
“Ik heb met name spijt van mijn echtscheiding. 
Als ik het opnieuw kon doen zou ik mijn gedre-
venheid iets temperen en meer aandacht aan 
mijn gezin besteden. Willie was mijn steun en 
toeverlaat. Ik besef terdege dat ik door deze ge-
drevenheid mijn gezin tekort heb gedaan maar ik 
hoopte dat ik mijn kinderen hierdoor een goede 
basis voor de toekomst kon geven.
Als autodidact twee sterren behalen op die loca-
tie, daar ben ik nog steeds enorm trots op. Dat 
was zonder Willie nooit gelukt. Als ons huwelijk 

deze moeilijke tijd doorstaan had, was l‘Auberge 
aan de Wilhelminasingel, met een gastvrouw als 
Willie, een groot succes geworden. Daar ben ik 
100 procent van overtuigd.”

Na Maastricht heb je nog twaalf jaar 
gewerkt bij ‘Sterrenkoken’. Je kon het 
koken duidelijk niet laten?
“Klopt, koken is en blijft mijn passie. Met mijn 
toenmalige vriendin startten we Sterrenkoken.  
Ik kookte niet alleen op locatie maar we deden 
ook grote partijen zoals het Aspergefestival en 
het Grachtenfestival in Thorn.
Daarvoor heb ik nog enkele maanden voor een 
steenrijke Maastrichtenaar en zijn gasten ge-
kookt op zijn privé-eilandje vlakbij Ibiza.  En op 
Curaçao heb ik gedurende drie jaar elk kwartaal 
voor een bevriende relatie de inkoop geregeld, 
gekookt en het personeel geïnstrueerd. 
Ook bij café-brasserie Gotcha! in Weert heb ik 
nog enige tijd laten zien dat je voor een zeer 
aantrekkelijke prijs, met eenvoudige producten, 
een excellent menu kunt samenstellen.
De huidige chef-kok Patrick is door mij opgeleid 
en heeft met succes het stokje overgenomen.”

mooimens

Mogen we nog meer van dergelijke initia-
tieven verwachten of heb je de koksmuts 
definitief aan de wilgen gehangen?
“Nee, van mij hoef je op dat gebied niets meer te 
verwachten. Natuurlijk bak en kook ik nog thuis en 
voor vrienden. Zo was ik recent nog in Schotland 
om te koken voor een gezelschap die de Highland 
games bezochten en in september van dit jaar nog 
eenmalig gast-kok bij vrienden in hun restaurant 
Casa Coline in Javea, Spanje. Mensen die voor mij 
iets betekenen of betekend hebben help ik graag 
of nodig ik uit om bij mij te komen eten. 

Maandelijks lunch ik nog met mijn collegae ster-
renkoks in Amsterdam. Samen hebben we enkele 
jaren geleden het 11 sterren diner verzorgd waar-
bij elke sterren-kok een meesterwerkje presen-
teerde. Een groot succes!
Ik ben zeer tevreden met het leven dat ik nu leid. 
Inmiddels heb ik de rust leren waarderen. Ik koes-
ter de mooie kanten van het leven, mijn kinde-
ren, vrienden en familieleden. Dat is toch de basis 
waar het om draait. Ik heb een goed leven samen 
met mijn vriendin Marianne, kinderen en kleinkin-
deren.”
 

Sint Rumoldus schuimbol (6-7 stuks) 

Schuimbol 

Inkoop: 100 g eiwit/ 200 g fijne suiker/ 5 g vanillesuiker/ 2 g limoenrasp/ 2 g zout 

Bereiding: Klop het eiwit met het zout licht stijf, voeg dan langzaam 100 g suiker en de vanillesuiker 

toe. Als alle suiker in het eiwit is opgelost, spatel dan de overige 100 g suiker en de limoenrasp erdoor. 

Neem een ijslepel (5cm), vul deze met het eiwit en plaats deze op ovenpapier als halve bollen. Droog 

dit gedurende 2 uur in een voorverwarmde oven van 110 oC. 

 
Chocoladevulling 

Inkoop: 100 g pure chocolade (70 %)/ 60 g mascarpone/ 150 g licht gezoete opgeslagen slagroom 

(yoghurt dikte). 

Bereiding: Smelt de chocolade au bain-marie. Roer eerst de mascarpone door de warme chocolade en 

spatel daarna de slagroom erdoor. Doe de chocoladevulling in een grote spuitzak met een groot rond 

spuitmondje. 

 
Amandel-toffeesaus 

Inkoop: 75 g suiker/ 20 g water/ 25 g slagroom/ 25 g Amaretto. 

Bereiding: Doe water en suiker in een kleine pan en laat dit op het fornuis donker karamelliseren.  

Haal de pan van het vuur en voeg heel langzaam de slagroom toe en daarna de Amaretto. 

Eventueel parfumeren met een snufje kaneelpoeder. In de koelkast wat laten afkoelen.  

Doe de koude toffeesaus in een spuitzakje van bakpapier. 

 
Garneringen 

Inkoop: 50 g chocoladeschaafsel/ 2 dl opgeslagen ongezoete slagroom/ cocktailkersen/ wat 

poedersuiker. 

 
Afwerking  

Neem een halve eiwitbol, spuit eerst hierin wat chocoladevulling en plaats hierop een tweede halve 

eiwitbol. 

Spuit wat Amaretto-toffeesaus in de chocolade. Plaats de gevuld bollen 1 uur in de koeling. 

Haal de bollen uit de koeling en versier de ze met slagroom, chocoladeschaafsel en een cocktailkers. 

Plaats de bollen als ring op een schaal en bestuif alles met wat poedersuiker. 

Je kunt hierbij wat sinaasappeljus en mokka ijs serveren. 

 
N.B. je kunt ook de chocoladevulling inspuiten met frambozen-gel i.p.v. amandel-toffeesaus. 

Bij deze combinatie serveer ik verse framboosjes en pistacheijs. 

 
 

We spreken Danielle in de ‘oude’ winkel aan de 
Kerkstraat. Bijna dertig jaar was de winkel hier 
gevestigd. Binnenkort komt daar verandering 
in. Daniëlle: “In de winkel aan de Moesdijk ko-
men grotere panelen en meer showkasten zodat 
we nog meer kunnen laten zien. Ook het gratis 
parkeren voor de deur is voor onze klanten van 
meerwaarde. Dan kan je tenminste rustig even 
rondkijken zonder dat je je druk moet maken 
over de parkeermeter!”

Verfspeciaalzaak
Woonprogramma’s op televisie laten zien dat het 
veranderen van je interieur vaak begint met een 
kleur op de muur. Het lijkt dan heel eenvoudig 
maar voor welke kleurencombinaties kies je? En 
welke voorbehandelingen zijn er nodig? Daniëlle 
en haar team geven u deskundig advies. Niet zo-
maar klakkeloos een pot verf of rol behang verko-
pen maar even meedenken wat er moet gebeuren 
voor het mooiste eindresultaat. Daniëlle heeft 
zelf een eigen verflijn ontwikkeld onder de naam 
‘Tea-Garden’ met kleuren als ‘Scone’, ‘Bread’, 
Petit-Four’ en ‘Salmon’. Het zijn kleuren met een 

matte uitstraling en te gebruiken voor diverse 
toepassingen voor muren en lakwerk. 

Interieuradvies op maat
Het mixen van woonstijlen is niet meer weg te 
denken uit ons huidige interieurbeeld. We kiezen 
niet meer één stijl maar combineren meerdere 
stijlen zoals ‘Hotel Chic’ en ‘Werelds Wonen’. 
Dan is het soms lastig om het overzicht te hou-
den. Bij Harry Philips voor Verf & Wonen krijgt u 
gratis kleur- en interieuradvies. Neem een plat-
tegrond en kleurstalen mee naar de winkel en 
laat u adviseren. “Het persoonlijke contact en 
meedenken in oplossingen met onze klant is wat 
wij extra bieden. Van begin tot het einde zijn we 
betrokken om tot een mooi eindresultaat te ko-
men. Dat geeft ons veel eer van ons werk!”, zegt 
Daniëlle enthousiast. 

Woninginrichting
Harry Philips voor Verf & Wonen heeft alles voor 
de complete woninginrichting; harde en zachte 
vloeren, raamdecoratie, gordijnen, verf, behang 
en woonaccessoires. Voor particulieren én voor 
bedrijven. Trends op dit moment zijn ‘natuurlijke 
kleuren’ als groen, beige en bruin maar ook goud 
en metallic zien we veel terug in het interieur. 
Daniëlle vertelt: “Op het gebied van gordijnen 
zien we dat mensen meer kiezen voor zwaardere 

stoffen om daarmee te zorgen voor meer warmte 
in de woning. Er bestaan zelfs raamdecoraties, 
zogenaamde ‘duettes’ die extra isoleren en dat 
is weer gunstig voor de energierekening!” Indien 
gewenst komen medewerkers van Philips bij u 
thuis de maten opnemen voor gordijnen en raam-
decoratie. Ook het ophangen en bevestigen wordt 
verzorgd door ervaren monteurs. Daniëlle: “Onze 
uitgebreide collectie biedt mogelijkheden voor 
veel budgetten. Samen met de klant kijken we 
wat de wensen zijn en wat daar bij past. Van verf 
voor een enkele wand tot het inrichten van een 
compleet huis; iedereen is welkom en we bieden 
persoonlijk advies. Samen met goede service en 
begeleiding wil ik me daarmee onderscheiden. 
Dat is mijn meerwaarde. In mijn zaak help ik de 
klanten zoals ik zelf ook geholpen wil worden.”

Finishing touch
Om het interieurplaatje compleet te maken vindt 
u bij Harry Philips voor Verf & Wonen prachtige 
woonaccessoires zoals vazen, lampen, schalen en 
andere woondecoraties. In de nieuwe showroom 
wordt het assortiment nog verder uitgebreid met 
een collectie lampen en meer woonaccessoires. 
“Verlichting completeert het geheel. Behang en 
gordijnen komen nog beter tot hun recht met goe-
de verlichting. Ook hierin adviseren we graag”, 
zegt Daniëlle. “De nieuwe winkel aan de Moesdijk 
is per 10 januari geopend en ik nodig iedereen van 
harte uit om een kijkje te komen nemen!”

     
     Harry Philips 
      voor Verf & Wonen         
   verhuist naar 
    de Moesdijk

inbedrijf

Het team van Daniëlle Philips heeft er zin in! Ze gaan verhuizen van de Kerkstraat naar de Moesdijk. Dat betekent werk aan de winkel! 
Letterlijk en figuurlijk. Harry Philips voor Verf & Wonen is al vijfenzestig jaar een begrip in Weert en omstreken. Door de gemeente wordt 
de Kerkstraat steeds meer ingericht als ‘woongebied’ en daarom kiest Daniëlle nu voor een A-locatie op een bedrijventerrein; makkelijk 
bereikbaar met volop gratis parkeerplaatsen. In januari gaat de nieuwe winkel aan de Moesdijk open: in een prachtige showroom vindt u 
alles op het gebied van woninginrichting zoals gordijnen, raamdecoratie, vloeren, verf en behang en woonaccessoires.

Verf  -  Behang  -  Gordijnen  -  Raamdecoratie  -  Vloeren  -  (Kleur)advies

WIJ GAAN VERHUIZEN!
VANAF 10 JANUARI 2023 IS ONS NIEUWE 
ADRES: MOESDIJK 13, 6004 AX WEERT

Verf  -  Behang  -  Gordijnen  -  Raamdecoratie  -  Vloeren  -  (Kleur)advies

WIJ GAAN VERHUIZEN!
VANAF 10 JANUARI 2023 IS ONS NIEUWE 
ADRES: MOESDIJK 13, 6004 AX WEERT

Verf  -  Behang  -  Gordijnen  -  Raamdecoratie  -  Vloeren  -  (Kleur)advies

WIJ GAAN VERHUIZEN!
VANAF 10 JANUARI 2023 IS ONS NIEUWE 
ADRES: MOESDIJK 13, 6004 AX WEERT

Profiteer tot 1 januari

van 20% korting 
op voorraadbehang 

en woonaccessoires!

NIEUWE WINKELMoesdijk 13 - Weert open vanaf 10 januari 2023
Actie weken van 10 t/m 23 januari:10% korting op verf, behang, raamdecoratie, gordijnstoffen. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Culinair treffen van de sterrenkoks bij Librije in Zwolle - 1994.
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Cadeaus&Zo

Kerkstraat  47 |  6031  CE Nederweert  |  T .  (+31)-495-84 31  07 |  in fo@meora.n l  |  www.meora.n l

€
Ter waarde van:

Zegge:

Datum: Deze gift card is 2 jaar geldig.

VERLOVINGSRINGEN |  TROUWRINGEN |  GEDENKSIERADEN |  GOUDEN & Z ILVEREN 
SIERADEN |  TRENDMERKEN |  HORLOGES |  KINDERSIERADEN |  OORBEL PRIKKEN | 

KINDERBESTEKJES & SPAARPOTTEN |  TASSEN & PORTEMONNEES

Prachtige cadeaus of 
een giftcard in ieder 
gewenst bedrag en 
alles feestelijk verpakt!

Ook verzorgt Meora 
kerstpakketten of een gepersonaliseerd 

cadeau om je medewerkers extra te 
verrassen met de feestdagen!

Brugstraat 21 Nederweert 
Tel. 0495-631237

Voor leuke kleding 
en eerlijk advies 

kom naar Nederweert!

KOOP
ZONDAG

13.00 - 17.00 u.

4 oktober

Maak kans op een
 waardebon van 

€ 150,00!
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Lijfrente. Het woord doet wat ouderwets aan. Toch hebben 
honderdduizenden Nederlanders een “lijfrente”. 
Frank Roggen van Van den Boer en Roggen Financieel Advies duikt in de 
materie.

Gaten in de pensioenopbouw
Er kan, omdat een werkgever geen pensioen aanbiedt, je tijdelijk zonder 
werk zit of door een sabbatical, een gat in je pensioenopbouw ontstaan. 
Dat leidt tot een lagere uitkering nadat de pensioengerechtigde leeftijd 
is bereikt. 

Ook na pensionering lopen kosten door
Stop je met werken omdat je met pensioen gaat, stopt ook het 
maandelijkse salaris. Je kosten lopen wel door. Pensioen is niets meer en 
niets minder dan toekomstig inkomen. Heb je pensioenrechten opgebouwd, 
dan heb je dus ook een stukje inkomen. De vraag is wel of de inkomsten en 
uitgaven na pensionering in evenwicht zijn. Het is verstandig om ruim vóór 
dat moment periodiek te berekenen wat jouw verwachte inkomsten en 
verwachte uitgaven na pensionering zijn. Kom je tot de conclusie dat jouw 
toekomstige kosten hoger zullen zijn dan je inkomsten, dan heb je wellicht 
voldoende tijd om maatregelen te treffen. 

Lijfrente als oplossing…
Je kan ook een lijfrenteverzekering of lijfrentebankspaarrekening 
afsluiten. Dat kan via een eenmalig bedrag of via een periodieke 
storting. Het grote voordeel is dat je het bedrag dat je stort in dat jaar 
mag aftrekken van jouw belastbaar inkomen. Je betaalt in dat jaar dus 
minder belasting! Het kapitaal dat je stort zal over het algemeen door 
beleggingsresultaten in de loop van de jaren groeien.

Direct ingaande lijfrente aankopen
Op enig moment breekt dan het tijdstip aan waarop je het opgebouwde 
lijfrentekapitaal wil gebruiken om jouw inkomen periodiek aan te vullen. 
Van het kapitaal koop je dan een direct ingaande lijfrente. Hoe hoog 
dit bedrag is, hangt af van het opgebouwde lijfrentekapitaal. Je kan 
bijvoorbeeld kiezen om het lijfrentekapitaal in vijf jaar te laten uitkeren. 
Of voor de rest van je leven. 

O ja, de belasting …
Je las al bij het afsluiten van een lijfrenteverzekering dat je de inleg 
mag aftrekken van jouw belastbaar inkomen. De keerzijde is dat je over 
de maandelijkse uitkering weer belasting moet betalen. Toch kan hier 
fiscaal voordeel inzitten. Namelijk wanneer het belastingtarief waarvoor 
je inleg in mindering mag brengen hoger is dan het tarief waartegen de 
uitkering later wordt belast.

Het is ingewikkeld en daarom willen wij daar graag met jou samen 
over praten
Het denken over het inkomen en kosten waarmee je in de toekomst te 
maken krijgt, is ingewikkeld. Helemaal ingewikkeld wordt het als je 
moet letten op heel veel fiscale regels. Het is ons vak na te denken over 
hoe wij je kunnen helpen om meer financiële zekerheid in de toekomst 
te krijgen. Als jij hiervoor de tijd wil nemen, doen wij dat ook. Samen 
kijken we dan wat in jouw situatie mogelijk en verstandig is.

Lijfrente: Let op… niet betreden zonder advies!
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Begin mei van dit jaar werd Museum W na een zeer ingrijpende verbouwing geopend. We zijn nu ruim zeven maanden verder en Weertenaren zijn redelijk gewend 
aan de opvallende buitenzijde van het monumentale gebouw. Een goed moment om ook eens met de bijzondere binnenkant kennis te maken. De tentoonstelling 
‘Telling Stories’ die de komende maanden te zien is, is daar een mooie aanleiding voor.

‘Fotograferen is meer dan alleen foto’s aan de muur’

actueel

Elke uiting een verhaal
Museum W presenteert zich laagdrempelig en wil 
kunst toegankelijk maken. De collectie is op een 
bijzondere manier ingedeeld. Via tien thema’s, 
die allen belangrijke aspecten uit het leven be-
vatten: lichaam, gezin, macht en pracht, geloof 
en verhalen. Vooral het laatste thema is belang-
rijk in het museum. Iedere uiting vertelt een ver-
haal. Verhalen die soms bekend zijn maar vaak 
ook niet. Een bezoek aan het museum is als het 
bewandelen van iemands levenspad. Hier komen 
veel verhalen tot leven en krijgt de bezoeker het 
verhaal achter het kunstobject te zien. In dit the-
ma past de recent geopende expositie. Met de 
titel ‘Telling Stories’ worden er door middel van 
foto’s en videoportretten verhalen verteld over 
mensen uit alle windstreken.

Persoonlijke vertelling
Een onderdeel van de expositie is van de hand van 
fotograaf Rob Moorees. Hij maakte een selectie uit 
het enorme fotoarchief Spaarnestad Photo. Een 
collectie met 13 miljoen foto’s. “Een paradijs”, 
verwoordt Rob deze enorme beeldbank die voor 
iedereen (digitaal) toegankelijk is. Tijdens zijn 
werk voor dit archief selecteerde hij bijzondere 
foto’s met een verhaal. Geen grootse verhalen, 
maar kleine, vaak persoonlijke vertellingen die 
universeel en vaak herkenbaar zijn voor iedereen. 
De selectie toont een bijzondere verzameling die 
de fotograaf omschrijft als “curieus, ontroerend 
en soms grimmig”. Alle foto’s hebben bijschriften 
met feitelijke weergaves van wat er op de foto’s 
te zien is. Bij 31 van deze archieffoto’s schreef 
Rob een column die naast de foto’s te lezen zijn. 
In deze teksten neemt hij de bezoekers mee in 
zijn persoonlijke kijk op de foto’s. 

Herbeleven
Rob Moorees (72) is geboren in Tilburg en studeer-
de aan de kunstacademie. Hij heeft een voor-
liefde voor fotografie die anoniem is. Hij raakte 
onder de indruk van de fotocollectie Spaarnestad 
van het Nationaal Archief. “Ik ben daar in 2008 
gaan werken om de enorme collectie te digitali-
seren en had op mijn computer een speciale map 
gemaakt waarin ik foto’s plaatste die ‘iets met 
mij deden’. Foto’s waarbij ik een vonk voel. Heel 
divers, maar allen met een verhaal. Er is geen 
lijn in die selectie, maar het verband is wel dat 
ze allen ingaan op de diepere menselijke lagen. 
In columns die ik erbij ben gaan schrijven geef ik 
ook aan wat die foto met MIJ doet. Sommige fo-
to’s halen herinneringen op of brengen me terug 
naar mijn jeugd. Soms eigen biografische dingen. 
De foto’s kunnen bij het publiek ook iets naar bo-
ven halen, hun eigen verhalen. Als kunstenaar zet 
ik daar een stap achteruit en laat de bezoeker 
alles op eigen wijze beleven”, licht Rob zijn ten-
toonstelling toe.

Geen drempel
Vanuit deze gedachte wil de kunstenaar de verha-
len van de straat tonen. Verhalen die op veel ma-
nieren te interpreteren zijn. “Ze zijn niet verzon-
nen. Ik geef als het ware de verhalen gewoon door. 

En er is geen drempel. Ieder neemt zijn tijd om de 
foto’s en columns tot zich te nemen. ‘Kijk maar wat 
er te zien is’. Met de nadruk op ‘kijk’ “, aldus Rob.

Videoportretten
Gelijktijdig is er een expositie met korte video-
portretten waarin mensen recht in de camera 
vertellen wat belangrijk is in hun leven. Pure 
verhalen van de straat, vastgelegd in gefilmde 
ontmoetingen van mensen van overal ter wereld. 
De kunstenaars nodigden willekeurige voorbij-
gangers uit om voor de camera hun verhaal te 
vertellen. Indringend en herkenbaar (in de vol-
gende uitgave van Weert Magazine meer over 
deze expositie).

De expositie is te bezoeken tot en met 16 april 
2023. Op 12 februari en 2 april 2023 geeft fo-
tograaf Rob Moorees een rondleiding. Meer over 
deze tentoonstelling, de rondleidingen en de 
openingstijden is te vinden op www.museumw.nl

Nieuwsgierig geworden 
en zin in een voorproefje? 
Scan de QR-code voor 
het verhaal van 
‘De Vlinderman’

Verhalen van de straat, vastgelegd in ruim 100 foto’s

Meikoel 2 - Weert

Wij wensen u 
stralende kerstdagen 

en een 
modieus 2023!
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Rob Moorees.
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Heurkens Group viert  40-jarig jubileum
In de ruime en overzichtelijke showroom van Auto Heurkens aan de Roermondseweg in Weert kijken eigenaren Olav (42) en Niels (36) 
Heurkens vol trots terug op de afgelopen decennia. De broers zijn al lang actief bij het concern en hebben de bedrijven in 2010 
overgenomen van hun vader. Naast de vestiging in Weert betreft het de filialen in Roermond en Echt en de leasemaatschappij 
Roadlease. Na een spetterende feestavond voor het personeel vieren ze deze maand óók met alle klanten het 40-jarig bestaan van 
hun familiebedrijf, waar gedrevenheid, ambitie, maar vooral het ‘dicht bij de klant staan’ voor succes zorgen.

Het begin
In 1982 startte hun vader Reg Heurkens met zijn broer Hans het 
autobedrijf aan de Roermondseweg. Niels: “Zij waren beiden al jaren 
gek van auto’s en toen in 1981 het dealerschap van Renault vrijkwam, 
zijn zij erin gedoken. Eerst met de zaak hier in Weert en later uitgebreid 
met de vestigingen in Roermond en Echt.” 

Zijn broer Olav vult aan: “Dat was best een gok. Ze hadden allebei jonge 
gezinnen en zegden allebei hun baan op om een eigen bedrijf te starten. 
Onze vader en zijn broer waren relatief jong en het was een economisch 
onzekere tijd. Door betrouwbaarheid en hard werken hebben ze het 
bedrijf vanaf de grond op weten te bouwen. Nadat onze vader alleen 
doorging hebben we in 2010 de zaken van hem overgenomen en heeft 
hij direct een stap teruggedaan om ons als nieuwe generatie de ruimte 
te geven. Daar zijn we hem dankbaar voor.”

Heurkens Group omvat de autobedrijven Auto Heurkens, als Renault- 
en Daciadealer en Auto Niroc met het merk Nissan. Daarnaast is 
de leasemaatschappij Roadlease ook al jaren onderdeel van het 
bedrijf. Niels en Olav vertellen: “Dat heeft vader al in 1986 opgericht. 
Voor die tijd uniek en bijna revolutionair; een van de eerste 
zelfstandige leasebedrijven voor de zakelijke markt. Heurkens was 
toen al vooruitstrevend. Met drie vestigingen en 58 personeelsleden 
zijn we geen klein bedrijf. Maar we blijven persoonlijke aandacht 
erg belangrijk vinden. Zowel intern voor onze medewerkers als naar 
buiten naar onze klanten toe. We hebben niet voor niets een vaste 
club medewerkers en een trouw klantenbestand om ons heen. Daar 
zijn we trots op want zowel de medewerkers als de klanten zijn de 
fundamenten van ons bedrijf.’’

Veranderingen
In de afgelopen jaren is er in de automotive-wereld veel veranderd. 
Olav: “De techniek van de auto’s is sterk vernieuwd de laatste jaren. 
Elektrisch rijden heeft een enorme vlucht genomen, meer dan 50% 
van de verkopen zijn tegenwoordig elektrisch of hybride. Dat betekent 
dat ons personeel, zowel in de werkplaats als ook in de showroom 
voortdurend bijgeschoold wordt om optimaal kennis te hebben van 
de technieken. Klanten zijn tegenwoordig ook beter voorbereid en 
lezen zich steeds meer in.”

Innovatief
Naast de drie merken die de Heurkens Group nu al voert, komt er 
op afzienbare termijn een vierde merk bij, XBUS. Olav: “Dit is een 
zeer innovatief voertuig, waarvoor wij exclusief het dealerschap 
voor Limburg hebben verworven. Hiervoor hebben wij de bedrijfstak 

e-Mobility Limburg opgericht. XBUS is een heel licht en modulair 
voertuig. Modulair in de zin dat je als een soort lego-systeem allerlei 
verschillende opbouwmodules kunt wisselen. Zo verander je zeer 
eenvoudig je voertuig van – overdag – een bestelbusje of bakwagen, 
naar – in ‘t weekend – een personenbus of camper. Daarnaast heeft 
elke auto eigen zonnepanelen met een bereik tot wel 600 km. De 
moeite waard om eens te googelen op XBUS, een Duits product 
dat waarschijnlijk in 2024 op de markt komt. Anticiperen op dit soort 
marktontwikkelingen is een van de sterke aspecten van ons bedrijf.”

Groot aanbod
Niels vult aan: “Waar we ook onderscheidend in zijn, is het grote 
aanbod van occasions. Onze showrooms staan vol met interessante 
en betrouwbare gebruikte auto’s. Waar collega’s moeite hebben dit 
aanbod op peil te houden, kunnen wij door actief en slim inkopen via 
een groot netwerk voortdurend jonge voertuigen aanbieden. Tijdens 
de corona-periode zag je een verschuiving ontstaan van nieuwe 
auto’s naar jonge gebruikte. Door daar vroegtijdig en effectief op 
in te spelen zorgen we ook voor een gezonde spreiding binnen 
ons bedrijf.” Olav: “Dat geldt ook voor de bedrijfswagens waar 
we zeer actief in zijn. Speciaal hiervoor hebben we vorig jaar onze 
werkplaats uitgebreid om alle soorten bedrijfswagens in onderhoud 
te kunnen nemen.” Niels: “En met de eigen leasemaatschappij, 
de mogelijkheden om een financiering of verzekering en service-
contracten te leveren, hebben we alles in huis om de klant alle 
zorgen uit handen te nemen en alle randzaken voor ze te regelen. 
Die gebruikersvriendelijkheid heeft Heurkens groot gemaakt en die 
willen we nog vele jaren blijven voortzetten en verder ontwikkelen.” 

Nieuwe modellen
De ondernemers kijken ook vol verwachting uit naar de nieuwe 
modellen die er volgend jaar gaan komen. Olav: “Zo haalt Renault 
weer de Renault 5 van stal. Met de bekende en populaire looks gaan 
ze medio 2023 een nieuw model op de markt brengen. Een sportieve, 
vlotte en gewilde auto die volledig elektrisch is. Ook Nissan gaat een 
bestaand type restylen en elektrificeren. Bij hen is dat de Micra, die 
ook een metamorfose ondergaat. Van beide modellen verwachten 
we veel, ook omdat ze in een gunstig prijssegment liggen.” 

Jubileumacties
Nog de hele maand december kan de klant het jubileum van 
Heurkens meevieren. Voor showroomklanten en werkplaatsbezoekers 
liggen cadeaus klaar en iedereen maakt kans op tankbonnen. Want 
40 jaar familiebedrijf Heurkens Group mag zeker niet onopgemerkt 
voorbijgaan!

Heurkens Group bestaat uit Auto Heurkens Weert-Roermond-Echt * Auto Niroc Weert-Roermond *  Roadlease  * E-Mobility Limburg   Vestiging Weert (Renault/Dacia/Nissan): Roermondseweg 87 • 0495-580700

 Familiebedrijf ademt nog steeds grote liefde voor auto’s

Niels en Olav voor 40 jaar historie.

1982



“Veel mensen zappen weg, maar ik zat al op jonge leeftijd aan de buis gekluisterd wanneer er een live operatie op tv was”, lacht de nu 33-jarige 
Sanne Verspeek. Ze woont samen met haar partner Kristiaan en zijn zoontje Jesse op Molenakker in Weert. “Ik was altijd al geïnteresseerd in 
de medische wereld. Op de basisschool leerde ik bovendien over Artsen Zonder Grenzen en dat sprak me enorm aan. Mijn opa en oma zijn na 
de Tweede Wereldoorlog naar Zimbabwe verhuisd en mijn moeder is daar geboren. Mensen helpen in Derde Wereldlanden is iets dat ik tot op 
de dag van vandaag nog altijd graag zou willen doen.”

Door Maarten Prinsen

van de omschrijving kreeg ik de aangename kriebels, die ik had tijdens het 
meekijken op de operatiekamer gedurende mijn stages.” De knoop doorhak-
ken om te solliciteren viel niet mee, maar haar schoonvader zei: ‘Sanne, als 
je het over vijf jaar niks vindt, ga je toch gewoon weer wat anders doen!’ 
“Geen speld tussen te krijgen; ik heb de stoute schoenen aangetrokken en 
in augustus 2020 gesolliciteerd. Diezelfde dag kreeg ik te horen dat ik aan-
genomen was!”

In mei 2021 zou Sanne gaan starten. “Toen mijn moeder in december 2020 
plotseling overleed, besefte ik eens te meer hoe kort we op deze aardbodem 
mogen rondlopen en dat het zó belangrijk is om te genieten van de tijd die 
je hebt. Juist ook op het werk, waar we zo veel van onze tijd doorbrengen. 
Toen wist ik helemaal dat ik de juiste keuze had gemaakt”, zegt ze met een 
veelbetekenende glimlach.

Werken aan geluk!
Als anesthesiemedewerker in opleiding is Sanne bezig met de zorg voor pa-
tiënten tijdens een operatie. “Je bent het verlengstuk van de anesthesist; 

samen zorg je ervoor dat de patiënt gaat slapen en weer wakker wordt, 
maar tijdens de operatie ben jij degene die de vitale functies in de gaten 
houdt. Zo zorg je ervoor dat de patiënt geen pijn heeft en onderneem je 
direct actie als er zich tijdens de operatie iets voordoet. Een grote ver-
antwoordelijkheid, waarbij een goede samenwerking met collega’s essen-
tieel is. De opleiding en functie zijn pittig, maar je kunt zoveel betekenen 
voor een patiënt op het moment dat deze zich vaak het meest kwetsbaar 
voelt; dat geeft veel voldoening”, vertelt ze gepassioneerd. Daarnaast is 
het werk lekker afwisselend. “We werken op alle specialismen. De ene 
keer ben je een hele dag bezig met een grote operatie, de dag erna 
staan er zes kleinere ingrepen gepland. Ook de samenstelling van het
team waarmee je werkt, is nooit hetzelfde.” Heerlijk vindt Sanne het: 
de continue uitdaging en de samenwerking met collega’s en patiën-
ten. Haar switch heeft voor nieuwe energie gezorgd en haar werkplezier 
een boost gegeven.

“Volg je hart en kies voor je eigen geluk; de tijd staat niet stil en het is 
zonde om die te verspillen”, sluit ze ons gezellige gesprek geheel in stijl af.

deswitch

‘De tijd staat niet stil, 
   het is zonde om die 
        te verspillen’

deswitch

     Volg je hart en 
kies voor je eigen geluk!

De basisbeginselen
Sanne wilde arts worden en na de basisschool volgde ze de HAVO. “Uitein-
delijk wilde ik via het VWO Geneeskunde gaan studeren, maar mijn mentor 
adviseerde me echter om ‘al meteen iets in die richting te gaan doen’. En 
zo geschiedde. Sanne ging HBO-V (Verpleegkunde) studeren wat haar prima 
afging. “Net als mijn moeder ben ik een zorgzaam type, dat paste mooi bij 
deze studie. Toch miste ik verdieping op een ander gebied”, zegt ze. “Ik was 
erg nieuwsgierig op medisch vlak en tijdens mijn stages greep ik iedere kans 
aan om mee te kijken tijdens een operatie.” Deze nieuwsgierigheid werd in de 
zorg zelf niet bevredigd en zo ontstond het idee om Biomedische Wetenschap-
pen te gaan studeren. “Daar zou ik me volledig kunnen richten op het onder-
zoek naar ziekte en gezondheid, dus die keuze was snel gemaakt.” Sanne ging 
in Hasselt studeren en rondde haar Bachelor en Master succesvol af.

Werken om te leven, óf…?
Kort na haar studie ging ze als Clinical Safety Specialist werken bij 
Medtronic in Maastricht. “Ik was in grote lijnen bezig met het waarborgen 
van de veiligheid van medische technologieën, zoals pacemakers en stents, 
voor patiënten die deelnemen aan klinische studies.” Een mooie functie met 
veel internationale contacten, waar haar honger naar kennis wederom werd 
gestild. Toch miste ze iets…

“Tijdens mijn werk zat ik vooral achter een scherm en daar kreeg ik steeds 
minder energie van. Ik wilde fysiek met collega’s en patiënten werken. Zon-
der een database ertussen”, verduidelijkt ze. Ze ging steeds vaker grasdui-
nen door vacatures en haar oog viel op een functie als anesthesiemedewer-
ker in opleiding bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “Bij het lezen 
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Julienne Repair & Maintenance

Problemen met je Jura?
Julienne Repair & Maintenance zorgt er-
voor dat je weer snel kan genieten van een 
heerlijke kop koffie. Wij hebben meer dan 
20 jaar ervaring in het oplossen van kleine 
en grote problemen met Jura koffiemachi-
nes van alle leeftijden. Voor reparaties en 
complete onderhoudsbeurten van je Jura 
helpen wij graag, je kunt op afspraak bij 
ons terecht in Cwartier.

Fijne feestdagen! Bedankt voor het 
vertrouwen in 2022 en graag 
tot ziens in 2023!

www.julienne.nl www.kleinebronweert.nl  

De Kleine Bron Baby Spa

Bij De Kleine Bron Baby Spa in Weert 
staat alles in het teken van ontspannen 
en aandacht voor je kindje. In onze 
sfeervolle, rustige ruimte is er aandacht 
en tijd om heerlijk samen te genieten 
van een bijzondere spa-ervaring. 

De Kleine Bron is gevestigd in het 
Gezondheidscentrum Weert.

Gun je kindje een heerlijke wellness-
ervaring, je bent van harte welkom!

Ivan’s Woodwork…, uw partner bij houtprojecten!
Ivan’s Woodwork timmert ruim acht jaar aan de weg en is inmiddels uitgegroeid tot 
een familiebedrijf met zes vaste, zeer kundige medewerkers. Zij voeren de meest uit-
eenlopende houtprojecten uit, zoals overkappingen, traprenovaties, maatwerkkasten en 
-meubels, keukens, ‘steellook’ deuren, tuinpoorten, aftimmerwerk en meer. 

Met Ivan’s Woodwork beschikt u over een partner die meerdere houtprojecten in uw 
woning kan realiseren en daadwerkelijk uw dromen in hout waar maakt! Kwaliteit, zo 
laag mogelijke kosten en service zijn daarbij sleutelwoorden. De opdrachtgever wordt 
zoveel mogelijk betrokken bij de voorbereiding en de totstandkoming van het product. U 
bepaalt en Ivan’s Woodwork maakt. Zo komen dus echte maatwerkproducten tot stand! 
Eigenaar Ivan Peeters is graag bereid, geheel vrijblijvend, eens met u te praten en u te 
adviseren over uw plannen. 

Ivan’s Woodwork dankt u voor de vele mooie projecten die ze in 2022 hebben mogen 
realiseren en wenst u fijne feestdagen en vooral een gezond 2023…!!!

www.ivanswoodwork.nl

een TeamGoed

www.bonten-advies.nl

fit20 is een methode van personal training waarbij je onder volledige privacy een 
zeer effectieve training doorloopt van slechts 20 minuten per week. Trainen kan 
gewoon in normale kleding, aangezien je niet gaat zweten. Naderhand douchen is dus 
ook niet nodig. Wij trainen o.a. onze spieren, botdichtheid en ons immuunsysteem, 
wat erg belangrijk is. fit20 groeit hard door en eigenaar Tom van Dooren vindt dat 
zijn personeel daarin een cruciale rol heeft: “Mijn personal trainers in dienst Gerry 
Hendrikx, Cynthia Wildeman, Suzanne Jannes en Shurell Willson zijn goud waard voor 
mij. Door de snel groeiende interesse in onze gezondheidstraining is het van belang 
om onze staf zo optimaal mogelijk neer te zetten. 

Zonder alle trouwe leden en mijn personal-trainers had fit20 nooit zo goed kunnen 
draaien. De basis van dit succes ligt bij de kracht van ons team. Op naar een nóg 
gezonder 2023!”

fit20weert.nl

Bonten administratie, belastingen & advies: 
aangenaam en betrokken
In 2006 begon Rolf Bonten een eigen administratiekantoor en vestigde zich op de Biest. 
Inmiddels 17 jaar later zijn we hier nog steeds gevestigd en zijn Rob Jongen en Arno 
Kursten toegetreden als compagnon. Samen met ons deskundige team ondersteunen 
en ontzorgen we ondernemers bij alle organisatorische, fiscale en administratieve 
uitdagingen die op hun pad komen.
Ondernemen anno 2022 is niet meer hetzelfde als tien jaar geleden. Door alle 
ontwikkelingen in de wereld krijgen ondernemers veel op hun bordje. Economisch 
onzekere tijden, wijzigende fiscale wetgeving en digitalisering en automatisering van 
de administratie zijn o.a. zaken waar ondernemers mee geconfronteerd worden. Graag 
staan we voor hen klaar door ze bij de hand te nemen op onze aangename, betrokken 
en vertrouwde wijze. Dit doen we samen met ons team, waar we als kantoor enorm 
trots op zijn!
Wij willen onze relaties bedanken voor hun vertrouwen in het afgelopen jaar en wensen 
iedereen warme feestdagen toe en een gezond 2023!

Een zeer waardevol team
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PLANTENCENTRUM OSPEL

UNIEK IN NEDERLAND

Waatskamp 150, 6035 BV Ospel | tel: 0495 - 58 53 24 | info@plantencentrumospel.nl
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MET RUIM 15.000 M2 OPPERVLAKTE 
AAN INSPIRATIE VAN PLANTEN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur
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Doorlopend een ruim 
assortiment aan planten 

op voorraad.
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Onze warmste gedachten en de beste 
wensen voor een sfeervolle kerst en 

een voorspoedig nieuwjaar gewenst.

Wij zijn gesloten van 
23 december t/m 3 januari

Frank Reverda (42), Nederweert

“Wat is er toch zo leuk 
  om aan het water 
      in een tentje zitten?” 

ObjecT
MenS &kunst cultuur historie

Al zolang ik me kan heugen, ben ik fanatiek sport-
visser. De meeste visuren besteed ik aan karpervis-
sen in zowel Nederland als Frankrijk. 

Waar ik ook neerstrijk aan de waterkant, voor één 
of meerdere nachten, heb ik mijn vistent (‘bivvy’ in 
visjargon) bij me. Hij beschermt me dan tegen alle 
elementen die moeder natuur op me loslaat. Het is 
voor mij ook meer dan logisch dat ik hoge eisen stel 
aan de kwaliteit van mijn tent.

Karpervissen is vaak pittige visserij. Eén karper 
vangen in 24 uur tijd, is vaak al een goed resultaat. 
Om tijdens deze uren dan toch een mobiel stukje 
‘thuis’ te hebben, is erg prettig.

Het mooiste is misschien toch wel als ik een aan-
beet op één van mijn hengels krijg en snel mijn 
tent uit moet. De geweldige kick die het geeft als 
ik een mooie grote karper vang, is toch de hoofdre-
den dat ik vaak in mijn tent vertoef. 

Toch gaat de tijd, in of bij mijn tent, niet alleen 
over vissen. Regelmatig is het de plek waar ik met 
mijn broers of visvrienden de mooiste gesprekken 
heb of waar we samen stuk gaan van het lachen. 

Tijdens mijn werk als politieagent, maak ik regel-
matig heftige dingen mee. Het in mijn tent zitten, 
rustig over het water turend met mijn gedachten 
op nul, helpt me mijn hoofd leeg te maken. 

    Frank



De programma’s van Vitaal Thuis vergroten uw veerkracht

Vitaal ouder worden?
Wie wil niet vitaal ouder 
worden en zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen? 
U kunt daar zelf iets aan 
doen, bijvoorbeeld door 
uw mentale en lichamelijke 
veerkracht te vergroten. 
Vitaal Thuis helpt u hiermee!

De behandelaren van Vitaal 
Thuis hebben diverse (gratis) 
programma’s die u nieuwe 
inzichten verschaffen. U krijgt 
praktische en direct toepasbare 
handvatten. Volg een cursus 
vanuit uw persoonlijke motivatie 
of omwille van uw naasten. 
Onze gedreven en professionele 
trainers met jarenlange 
praktijkervaring heten u hartelijk 
welkom. 

Bekijk alle cursussen van Vitaal 
Thuis en meld u aan via onze 
website www.landvanhorne.
nl/cursussen. 

Programma Vitaal met dementie 
Deelname is gratis
Hebt uw partner of een van uw 
ouders dementie? Dat kan lastig 
zijn. U ontvangt in deze cursus 
praktische informatie hoe u beter 
om kunt gaan met de ziekte.

Verder na een beroerte
Deelname is gratis
Hebt u of uw partner 
een beroerte ofwel CVA 
doorgemaakt? U en uw partner 
helpen wij om een goede balans 
te vinden tussen wat de beroerte 
vraagt en hoe u hiermee kunt 
omgaan.

De programma’s starten 12 
en 13 januari 2023. 
Meld u nu aan, vol is vol.

Praktisch en direct toepasbaar

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

  Altijd  +100  
 op voorraad 

      Comfortabele relaxfauteuil 
      MEES.  Div. Showmodellen  
         uit voorraad leverbaar. 

 -40% showroomkorting 

  Nu al vanaf  529,- 

Comfortabel relaxen...kom nu voor advies! 
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Gildeslagerij Hermanns Nederweert 
verkozen tot beste slagerij van Nederland!
Tijdens Slavakto, de Slagersvak tentoonstelling, is bekend gemaakt wie de winnaar 
is van de Slavakto vakwedstrijd 2022. Uniek dit jaar is dat er twee kampioenen uit 
dezelfde slagerij komen. Bart Beulen is algemeen kampioen bij slagers onder de 26 
jaar en Leo Hermanns is algemeen kampioen senioren. Ze kregen de prijs overhandigd 
uit handen van Jord Althuizen.

Aan de vakwedstrijden deden 212 slagers uit heel Nederland mee. Tijdens de keuring 
werden meer dan 1030 producten gekeurd. Van rauwe ham tot erwtensoep en 
rookworst. Deze producten zijn door een deskundige uit de slagersbranche gekeurd.
Leo Hermanns is enorm trots op zijn team, stuk voor stuk vakmannen en vakdames! 
Extra bijzonder is dat Leo’s vader John Hermanns de prijs 25 jaar geleden in de wacht 
heeft gesleept.  Het beste vlees dat er bestaat, haalt u dus op het einde van de 
Nederweerter Kerkstraat!
Wij willen iedereen hele fijne feestdagen wensen en vooral een goede gezondheid!

www.slagerijhermanns.nl

Oorzaak Hoorkliniek - de plek waar u echt wordt gehoord!
In 2011 startte Anita van Brummen een audicienbedrĳf in Nederweert. Inmiddels is haar 
speciaalzaak in audiologische oplossingen voor gehoorverlies gegroeid naar een team van drie 
audiciens en twee inside sales assistentes, zie de foto (van links naar rechts, Margot Nijman 
- Triage audicien, Anita van Brummen - Triage audicien / eigenaar, Marian Martens - Inside 
sales assistente, Kim Greijmans - Inside sales assistente en Paméla Plomp - Triage audicien).

Goed horen is een wezenlijk onderdeel van het mens zijn

Soms merkt u zelf dat u niet meer alles om u heen goed verstaat, maar vaker maakt 
uw omgeving u attent op het feit dat u niet goed meer hoort. Het bewust worden van 
gehoorverlies is een langzaam proces. De TV of radio wordt steeds harder gezet. De vogeltjes 
worden steeds stiller, u hoort het achteropkomende verkeer niet meer goed aankomen, op 
feestjes zit u er verloren bĳ omdat alles u ontgaat. Herkent u zichzelf hierin? Bel dan voor 
een vrĳblĳvend advies op maat. Het team van Oorzaak Hoorkliniek wenst u fijne feestdagen 
en een gelukkig en gezond Nieuwjaar!

www.oorzaakhoorkliniek.nl

een TeamGoed

www.dp-advocaten.nl 

Helder! personeelsmanagement  
Transparante oplossingen voor beter werk
“Met een naam als Helder! zullen we niet zo snel naast onze schoenen lopen, maar 
ik zal voor deze keer eens opscheppen”, zegt Judith Brouns (oprichter van Helder! 
personeelsmanagement).
Ik ben enorm trots op mijn team! Samen met Anneke, Anne-Marie, Astrid, Jessica en Lois zijn 
we een sterke full service HR-Business partner voor MKB’ers met personeel.
Dit doen we met heel veel passie, vanuit ondernemerschap en onze kernwaarden: groei, 
vertrouwen, moed en humor (belangrijk bij Helder!).
Iedereen in het team is gedreven en brengt een eigen specialisme in. Alle puzzelstukjes 
passen perfect in elkaar.

Recruitment / Interim HR / Trainingen & Assessments / Arbeidsrecht
Onze HR-expertise draagt bij aan de resultaten en groei van ondernemingen, 
maar ook aan de ambities van werkzoekenden.
Veel dames? Toeval. We groeien door en heren zijn absoluut welkom.

www.helderpersoneelsmanagement.nl

De Peel Letselschade Advocaten 
Met vier belangenbehartigers strijden wij voor uw belang!

Vijf jaar geleden startte De Peel Letselschade Advocaten met twee advocaten in 
Weert. Het team is inmiddels verdubbeld om uw belangen zo goed mogelijk te 
behartigen bij:

•verkeersongevallen;   •arbeidsongevallen;    •medische fouten; 
•mishandelingen en zedenzaken;    •tal van andere ongevallen.

Wij hebben onze plek gevonden in Weert en bedanken alle inwoners voor het 
vertrouwen dat ze ons de afgelopen jaren hebben gegeven.

Ook in 2023 staan we graag voor u klaar.  
Wij wensen u alvast het allerbeste voor 2023!
Bob, Faro, Jeroen, Jaëlle



inbedrijf

Door Desiré Kappert

Aan de rand van het bos, op een van de mooiste locaties van Weert heeft ze haar werkplek ingericht. Er hangt een energie die gasten direct op hun gemak stelt. 
Hier werkt iemand die gevoel heeft voor sfeer en warmte en betrokken is bij mensen. Hier word je echt gezien. Dat was ook haar drijfveer om te stoppen met haar 
directiebaan in het onderwijs en voor zichzelf te beginnen. Tijd en ruimte nemen voor echte aandacht. Niet op de gebruikelijke manier maar Op z’n Jannekus. Een 
kennismaking met Janneke Adema-Rutjens.

    Zij durfde de stap te zetten

    ‘Alles gaat nu Op z’n Jannekus…’

Ze omschrijft zichzelf als sprankelend, professio-
neel, verrassend, vol passie en energie. Na een ge-
sprek met haar kan ik het allemaal bevestigen. En 
wat ook helder is, ze volgde haar hart en is happy.

Janneke (41), geboren in Weert, is een avon-
turier en gaat geen uitdaging uit de weg. Al op 
jonge leeftijd wist ze goed wat ze wilde: juf of 
dokter worden. Als je kijkt naar haar CV denk je 
iets anders: Huupkens, Munten, Tandarts Bon-
gers, Mueëletentje, Kinderpretland, Vitae, Be-
weegstudio Leef, Kwadrant, Philips van Horne… 
Waar heeft ze niet gewerkt? “Ik had al deze er-
varingen, en nog veel meer, nodig om te ervaren 
wat ik niet wilde. Er is zoveel keuze. Nu voel en 
weet ik precies wanneer een situatie mij geen 
energie oplevert en wat ik kan doen om dit te 
veranderen of om te besluiten weg te gaan.” Na 
de Hoge Hotelschool in Den Haag kwam Janneke 
na wat omzwervingen in het onderwijs terecht. 
“Ik heb vier jaar als leerkracht op het Kwadrant 
gewerkt. Vervolgens een jaar op een basisschool 
in Weesp en vijf jaar op een middelbare school 
in Eindhoven. Eerst als docent en mentor, la-
ter als stagebegeleider, teamleider en conrec-
tor. In die tijd doorliep ik diverse opleidingen, 
cursussen en persoonlijke ontwikkelingstrajec-
ten.” Door de verhuizing terug naar Weert, sol-
liciteerde Janneke op de Philips van Horne als 
teamleidster. Toen ze hier stopte, was ze direc-
tielid HR. Ook hier bleek ze niet op haar plek.

“Ik merkte dat het systeem de overhand nam en 
de leerling niet meer het belangrijkst was. Het 
enthousiasme en de betrokkenheid bij collega’s 
werd minder, wat leidde tot demotivatie en 
automatisme. De passie verdween. Ik kreeg het 
daar koud van. Dat kan en mag nooit de bedoeling 
zijn, dacht ik. Ik kan, wil en zal mensen uit hun 
schulp halen om trots te zijn op wie ze zijn en wat 

ze willen en doen, maar had niet de vrijheid hier 
‘op z’n Jannekus’ iets aan te doen. En zo is mijn 
eigen bedrijf geboren”, vertelt de enthousiaste 
onderneemster.

“We denken te veel en we trekken ons te veel 
aan van wat anderen van ons vinden. Dat is niet 
nodig. In mijn trainingen, meestal een-op-een of 
in een kleine groep, leer je dichterbij jezelf te 
komen of te blijven. Iedereen heeft patronen. Bij 
‘Op z’n Jannekus’ krijg je onder andere inzicht in 
hoe deze patronen werken, waarom ze er zijn en 
hoe je ze kunt veranderen. Met daarbij altijd de 
toevoeging: ‘Er is er maar één die aan de knoppen 
draait en dat ben jij.’ Het is vaak een bewustwor-
ding. Gevoel speelt ook zeker een rol. Hier hoef je 
niet bang voor te zijn. Sterker nog, het helpt je. 
Je kunt het gebruiken!”

Janneke is volledig op haar plek. Straalt bij alles 
wat ze vertelt en heeft een energie die aansteke-
lijk is. “Op z’n Jannekus is ontstaan om preventief 
te werken, zowel zakelijk als privé. Win-win. Soms 
lukt dat niet en gaan we aan de slag met de on-
gewenste situatie van dat moment.” Je wordt in 
de watten gelegd en Janneke legt alles uit wat ze 
doet en waarom. Bewegen, meestal buiten in de 
bosrijke omgeving, en goed eten zijn vaste onder-
delen. De rest is volledig persoonlijk en op maat. 

“Ik volg geen protocollen of procedures. Dat geldt 
ook als jongeren en hun ouders naar me toekomen 
met motivatie- en leermoeilijkheden. Het is geen 
bijles. Het gaat een stuk verder. Iedereen kan en 
wil leren. Maar soms is voor jongeren het nut van 
school zoek. Helemaal in de huidige maatschappij. 
Door simpele, heel duidelijke uitleg en humor lukt 
het vervolgens om het doel en plezier van school 
weer te ervaren. Soms zelfs zozeer dat ze zin heb-
ben in de toetsweek of het examen. De rol van 
de ouders is hierbij cruciaal. Voor iedereen geldt: 
Je moet wel moeite doen! Het komt je niet aan-
waaien.” Ze zegt het streng, met een lach. 

Janneke is puur, oprecht en no-nonsense. ‘Lief 
met lef’ zoals ze zelf benoemt. “Soms gaan we 
kickboksen, met professionele begeleiding van 
Sem, bij de Kickboksschool. Uit de comfortzone. 
Dat is zó verhelderend. Patronen worden direct 
duidelijk. Hetzelfde geldt voor wandelen van de 
gebaande paden in het bos. Beide zijn ontwape-
nend. Net zoals ik” sluit Janneke af. En ook die 
uitspraak doet ze Op z’n Jannekus.
      
   
info@opznjannekus.nl
06- 19 11 92 23
www.opznjannekus.nl
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Mennen & de Cock
Speciaalzaak in contactlenzen en optometrie
Al meer dan 30 jaar zijn wij in Weert en in de regio het vertrouwde adres voor uw 
contactlenzen. Onze gediplomeerde contactlensspecialisten (waarvan 1 tevens opto-
metrist) passen alle soorten contactlenzen aan, steeds in overleg met de klant. We 
leveren een hoge mate van nazorg. 
Maar ook optometrische onderzoeken voeren wij uit, vaak op doorverwijzing van de 
huisarts, maar ook op verzoek van de klant zelf. Denk hierbij aan mensen met diabetes, 
macula degeneratie, droge ogen en kinderen met een hoge min-sterkte. 

Ons professionele team staat hiervoor dagelijks voor u klaar. Persoonlijke benadering 
en service staat bij ons hoog in het vaandel. Met uitzondering van de zondag zijn wij 
alle dagen van de week geopend inclusief de koopavond op donderdag. 

Wij danken iedereen voor het vertrouwen in ons afgelopen jaar. Wij wensen iedereen 
hele fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en hopelijk een fantastisch 2023.

www.mennenendecock.nl

Restaurant Diverso – lekker eten & drinken in fijne ambiance 
en goede service
Dit is het fantastische team dat iedere dag voor onze gasten klaarstaat. De mix binnen het 
team zit goed. Iedereen vult elkaar aan en brengt elkaar verder.
Focus en humor vinden wij belangrijk. De oproepkrachten worden door dit team opgeleid en 
meegenomen in het vak met veel bijbehorende vaardigheden.
Gasten komen om lekker te genieten en te ontspannen. Wij verzorgen hun avond. 
Bedieningsmedewerkers maken cocktails, lekkere koffie’s en schenken lekkere wijnen. De koks 
bereiden de gerechten en geven de gerechten per bon keurig mee. Iedere dag is weer anders 
en zorgt ervoor dat we weer alles klaar hebben staan om onze service te geven.

Restaurant Diverso heeft sinds 2018 een Bib Gourmand waardering van Michelin. Het 5-gangen 
keuzemenu Diverso All Italiana is favoriet bij veel gasten. Je kruist op je kaartje aan welk 
gerechtje per gang je wilt. Tijdens een avondvullend diner geniet je van 5 uitgekozen 
gerechtjes. Als je liever samen wilt eten vanaf het midden van de tafel dan is het 3-gangen 
menu Toscaans Tafeltje Vol een aanrader.

www.restaurantdiverso.nl

een TeamGoed

www.weertmagazine.com

Fysioactive | fysio-active.com          EasyMoves | easymoves.nl

EasyMoves Weert.. KLeinschalig.Persoonlijk.Vertrouwd
EasyMoves Weert is een kleinschalige beweegstudio met persoonlijke begeleiding. 
In 2017 is EasyMoves verhuisd naar de Maaseikerweg, binnen Gezondheidscentrum 
Weert, en inmiddels uitgegroeid tot een beweegstudio met 4 vaste werknemers. Het 
EGYM Fit in 30 minuten is een groot succes. De geautomatiseerde toestellen van EGYM 
zorgen voor een veilige manier van trainen waarbij alle instellingen en belangrijke 
eigenschappen van fitness worden opgeslagen op je persoonlijke polsband. Mede 
hierdoor is veilig trainen gegarandeerd.
Steeds meer leden vinden onze beweegstudio. Niet alleen door ons succesvolle EGYM 
concept, maar ook Small Group trainingen, Bootcamp, Personal Training en voor 
voedingsbegeleiding ben je bij ons op het juiste adres. De combinatie met Fysio Active 
maakt dat er ten alle tijden fysiotherapeuten aanwezig zijn voor eventuele vragen en/
of tips. Deze laagdrempelige samenwerking word door onze leden als prettig ervaren.

We zijn als team trots op wat we tot nu hebben bereikt. Dat hebben we alleen maar 
kunnen bereiken door onze trouwe klanten die
vertrouwen hebben in ons concept. Wij willen iedereen hele fijne feestdagen wensen 
en vooral een sportieve gezondheid!

Namens het gehele redactieteam  

van Weert Magazine wensen wij 

alle lezers en adverteerders hele 

fijne feestdagen en 

een gezond 2023! 

Bedankt voor het vertrouwen!



actueelactueel

Wat betekende 2022 voor  jou persoonlijk?
2022 Is voor ons een jaar van liefde, zorgen en trots. Een jaar waarin zakelijk 
en privé dwars door elkaar heen gingen en waarin alles verandert. 
Met de vakantiekoffers in de kofferbak eindigde- en begon onze reis in 
Maastricht met een opname van Lianne, 24½ week zwanger. Drie onzekere 
weken in MUMC Maastricht werden opgevolgd door een spoedingreep in 
Veldhoven waar onze Lize met 28 weken en slechts 710 gram werd geboren. 
TROTS, onzekerheid en zorgen lopen sindsdien parallel. Het is letterlijk 
strijden om te leven. 

Op moment van schrijven is Lize 12½ week jong en 12½ week op de NICU en 
NMCU-unit in Veldhoven. 
Ondertussen zoeken we een balans: je wil je trots delen, maar bezoek is 
risicovol voor Lize. Een simpele verkoudheid zorgt na 10 weken voor spoed 
terugplaatsing naar de intensive care. Dus een bubbel creëren. Foto’s en 
filmpjes vervangen de kraamvisite. 
Familie en vrienden zijn rotsen in de branding. En wat een bewondering 
hebben we voor het zorgpersoneel. Liefdevolle kundige harde werkers.
Tegelijkertijd moet Stultiëns Recruitment doordraaien. Anne-Marie, Vince en 
Britt geven vol gas. En klanten zijn enorm meelevend, begripvol en geduldig 
gebleken. Trots op wat we samen hebben gebouwd. Zeker nu. 

Tja… hoe vat je 2022 samen? 

Lennart Stultiëns
Het jaar 2022 was zowel voor mij, als voor voetbalclub SV 
Laar, een mooi voetbaljaar. We zijn met het eerste elftal in 
het seizoen 2021/2022 dik kampioen geworden in de 4de 
klasse door alle wedstrijden te winnen. Ook nu in de 3de 
klasse zijn we bezig aan een goed seizoen, waarin we nog 
geen wedstrijd hebben verloren. Kampioenschappen zijn altijd 
speciaal en ik heb er een aantal mogen meemaken. Maar een 
kampioenschap zoals in het vorige seizoen is extra bijzonder. 
Ik draai al een tijdje mee in het eerste elftal van SV Laar en 
ben van mening dat de huidige selectie spelers het hoogste 
niveau heeft van alle selecties die we de afgelopen jaren 
hebben gehad. Begin december hebben we verdiend de derby 
tegen MMC gewonnen. De focus ligt nu op het goed afsluiten 
van de laatste paar wedstrijden en dan mogen we wel zeggen 
dat 2022 sportief gezien een topjaar is geweest. Ons doel is 
uiteraard om deze resultaten in 2023 door te trekken. Ik heb 
er alle vertrouwen in dat we hier samen voor gaan strijden.

Nick Stroek aanvoerder 1e team SV Laar 1

24 februari 2022. Rusland verklaart de 
oorlog aan Oekraïne. Een vluchtelin-
genstroom van met name vrouwen en 
kinderen komt op gang en bereikt ook 
Nederland met ongekende snelheid. 
Anders dan met andere oorlogen, zijn 
deze vluchtelingen direct zichtbaar in 
de samenleving. Ze komen in groten 
getale aan in volgepropte busjes of 
stranden zonder duidelijke bestemming 
op een regionaal vliegveldje. 
De overheid was niet ingesteld op 
vluchtelingen die vrij door Europa 
mogen reizen, werken en wonen. Een 
asielprocedure is niet nodig en een AZC 
was geen optie. Beleid liep achter op 
realiteit.
Velen met mij zijn tijdelijk in het gat 
van de regelgeving gestapt uit humani-
tair perspectief, met het vertrouwen 
dat de overheid na verloop van tijd met 
oplossingen komt. 
Terugkijkend is dat met vallen en 
opstaan gegaan. Gelukkig is er nu veel 
meer duidelijkheid over regelgeving en 
is er ook opvang vanuit de overheid, 
waardoor al enkele gezinnen doorge-
stroomd zijn. 
Bijzonder en hartverwarmend vond ik 
het aanbod aan hulp van vrienden, ken-
nissen en onbekenden. Van alle kanten 
kwamen matrassen, beddengoed,  
kleding, speelgoed, zelfs fietsen! 
Het doel: mensen veiligheid bieden, tot 
rust laten komen, zorgen voor elkaar, is 
zeker bereikt.
Meer dan dat: kinderen gaan naar 
school, mensen hebben een baantje, 
leren Nederlands. Ik, mijn kinderen en 
andere gastgezinnen zijn een enorme 
ervaring rijker.
Het geeft een gevoel van trots, dat wij, 
allemaal verschillende Weertenaren, 
dit samen voor anderen hebben mogen 
betekenen. 

Onze wereld is groter geworden!

Angela Geurts

Wat was het een bijzonder jaar! Een jaar waarin ik gelukkig weer kon 
optreden en uitgestelde optredens van twee jaar geleden eindelijk 
doorgingen. Een jaar waarin ik mijn masterdiploma behaalde en gestart 
ben met een nieuwe baan.
Mijn eerste single ‘Only Human’ heb ik in juni 2020, midden in de eerste 
coronagolf, uitgebracht. Er volgden nog twee singles en telkens had ik de 
hoop mijn muziek op grote podia live te mogen spelen. Het plannen van 
optredens was in veel gevallen vanwege corona niet mogelijk. Optredens 
die wel werden gepland, werden vervolgens gecanceld. Maar ik heb me 
in die tijd volop kunnen focussen op het halen van mijn bachelor- en 
masterdiploma en dat is me gelukt! Dat is iets waar ik ontzettend trots 
op ben. Nu werk ik met veel plezier als Privacy & Legal Consultant bij 
Cuccibu. Nu ik mijn studie heb afgerond en weer vrije tijd heb, kan ik 
weer volop verder gaan werken aan mijn muziek en zullen er zeker 
mooie dingen volgen. Ik kijk ernaar uit om komend jaar weer veel op 
het podium te knallen, iets waar ik dolgelukkig van word! 

Ik wens iedereen een goed 2023!

Sanne Heuijerjans
Wat betekende 2022 voor mij persoonlijk? Mijn antwoord daarop kan kort 
en bondig zijn. Dit, bijna voltooide jaar, is een rollercoaster. Een jaar van 
extremen tussen een nieuw begin en misschien het begin van een einde.
In de lente vol enthousiasme uit de startblokken voor het molenerfgoed 
in GrensPark Kempen~Broek. Omdat corona tot een meer alledaagse 
aandoening verwatert, kunnen we het Verhaal van onze Molens weer 
zonder beperkingen vertellen. Het leven in de molens komt weer op gang. 
Gelukkig. We merken dat GrensPark Kempen~Broek door corona meer bij 
mensen is gaan leven. Natuur dicht bij huis.
“Nu nog mensen vinden die de fakkel op de molens overnemen”, dacht ik. 
Die gedachte vertaalde zich op de Annamolen Keent in de vraag: “Doe jij 
met ons mee?” Een vraag die inmiddels hoogst actueel én urgent wordt. 
En dan komen plots, al je plannen bruusk tot stilstand. Een pijntje in de zij 
blijkt een mogelijk fataal signaal. Ik moet mijn agenda rigoureus leegmaken 
en raak in een medisch traject waarvan ik pas gaandeweg de enorme 

impact ontdek, gevangen. Dat is de andere kant van rollercoaster 2022. 
De diagnose alvleesklierkanker maakt alles onzeker, ongewis. Wat staat me te wachten? Heeft plannen maken 
nog zin? Moet ik me op het afscheid voorbereiden? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat ik er voor ga, ik 
vind het nog te vroeg, ben nog niet klaar. En ik weet ook dat ik daarbij gesteund word door veel mensen die 
me erg dierbaar zijn en begeleid en gesteund wordt door een prachtig en enorm betrokken team van artsen 
én verplegend personeel, in ons eigen Gesticht het SJG en in Catherina in Eindhoven. 
Ik wens iedereen een Zalig en allereerst Gezond 2023

Vincent van den Berg

Het jaar 2022 was voor mij het jaar 
van deuren die letterlijk en figuurlijk 
werden gesloten en andere deuren die 
zich openden. In april trok ik i.v.m. mijn 
pensioen de deur dicht van Brede School 
Markeent . Een dubbel gevoel; genoten 
van een schitterende afscheidsdag, 
dankbaar dat ik 45 jaar met veel plezier in 
het onderwijs heb mogen werken,  trots 
op de toegekende van Horne penning 
aangevraagd door mijn fantastische 
collega’s van het Groot Keent Overleg . 
Echter ook met pijn in het hart om dit alles 
los te laten. Dit kostte me moeite en tijd. 
Ik ben blij dat mijn opvolgster Jolanda me 
de ruimte geeft om af te schakelen. Na 
een korte pauze, openden zich andere 
deuren. Ik werd naast oppas-oma actief bij 
het vrijdagochtendontbijt in het Keenter 
Hart. Laagdrempelig en gezellig.  Met een 
team van vrijwilligers mag ik me wijden 
aan mijn nieuwe passie: de Speelotheek 
Keent. Sinds kort gevestigd in hetzelfde 
Keenter Hart op vrijdag en zaterdag. Het 
dak ging eraf toen we hoorden dat we 
de eerste prijs gewonnen hadden bij het 
‘onze Buurt’- initiatief. Dit maakt zoveel 
mogelijk en zorgt bij onze werkgroep en 
deze pensionado voor heel veel positieve 
energie. Laat 2023 maar komen. Plannen 
en dromen genoeg.  

Yvonne Vaes

Bewogen en bevlogen beschrijft het beste hoe 2022 voor 
mij was. De eerste maanden in het teken van zorgen voor 
een terminaal zieke vriendin en voorbereidingen op de 
gemeenteraadsverkiezingen. Verdriet en blijdschap gaan naast 
elkaar. Lukt het wel om alles de aandacht te geven die nodig 
is? Het overlijden van mijn vriendin op 12 maart brengt veel 
verdriet. En dan op 16 maart de verkiezingen. DUS Weert wordt 
winnaar van de verkiezingen, van 3 naar 6 zetels. Trots en 
intens blij dat de kiezers de inzet van DUS Weert beloonden. 
Dat voelt zo goed.

Daarnaast gelukkig zijn met kleine dingen zoals fietsen, wandelen en een prachtige zomer. Samen 
zijn met gezin, familie en vrienden kleurt 2022. De oorlog in Oekraïne, de vluchtelingencrisis, de 
energiecrisis en de toenemende armoede, vooral onder kinderen, baart me echt zorgen. 
In oktober werd ik 70, als ‘cadeautje’ kreeg ik een nieuwe heup. Het herstel gaat prima. Mede 
dankzij de hartverwarmende hulp van familie en vrienden. Dit jaar heb ik echt kunnen ervaren 
hoeveel toewijding zorgpersoneel en vrijwilligers hebben voor patiënten. Zowel in Hospice de 
Regenboog (Eindhoven) als in het Weerter ziekenhuis. Chapeau! 
Ton, ons gezin, een vierde kleinkind op komst, familie en vrienden, dankbaar, wat een rijkdom.

Conny Beenders

2022 een jaar met veel gezichten.
Langzaam maar zeker kwam ik los van het verdriet en de 
emoties bij mijn gedwongen vertrek als burgemeester van 
Weert. Op 21 juli jl. kreeg ik een brief van de minister 
van binnenlandse zaken gericht aan het Genootschap voor 
Burgemeesters. Het Genootschap had de minister vragen 
gesteld n.a.v. mijn gedwongen vertrek als burgemeester. Het 
antwoord van de minister was zeer duidelijk.  Niemand, zeker 
ook wethouders niet, mogen ongevraagd, en zelfs gevraagd, 
in de werkomgeving van een burgemeester kijken. Voor het 
eerst kreeg ik steun van een officiële instantie in mijn strijd 
voor gerechtigheid en rehabilitatie. De dagelijkse steun en 
bemoedigende woorden van de ‘gewone’ inwoners van Weert/ 
Stramproy waren wel altijd een hart onder de riem. 
De uitkomst van de komende procedures bij de Raad van State 
en de Autoriteit Persoonsgegevens zie ik met veel vertrouwen 

tegemoet. In 2022 heb ik vooral genoten van onze kleinzoons 
Lukas en Koen. Als je met die mannekes optrekt, vergeet je alle onrecht en ellende en word je weer 
blij van binnen. Ook mijn bijdrage aan het maatschappelijke leven, bijvoorbeeld als vrijwilliger bij de 
wekelijkse chauffeursdienst bij Leefbaarheid Stramproy, geeft veel voldoening en levensplezier.  In 2022 
werd corona ingeleverd voor de oorlog in Oekraïne! 2022 krijgt gelukkig een fantastische afsluiting als onze 
zoon Nayan voor het eerst sinds 2014 de kerstdagen bij ons thuis doorbrengt!
In 2023 hoop ik u bij gelegenheid van mijn ‘afscheid als burgemeester’ de hand te mogen schudden!
Fijne feestdagen en een mooi 2023!

Jos Heijmans

In de donkere decemberdagen kijken we graag weer even terug op het afgelopen jaar. Mijn jaar 
is vaak vrij druk, maar 2022 is toch wel het jaar geworden van “Euver de Grens”. Ooit in 2019 
begonnen als ideetje binnen de Dorpsraad Stramproy. In september 2022 werd het een fantastisch 
project. Naast tien schitterende voorstellingen buitentoneel, waren er nog veel andere evenementen 
gekoppeld aan dit project. Een scholenproject, een tentoonstelling, smokkeltochten, Gluren bij de 
Buren en een onvergetelijke vrijwilligersavond. Zonder enige wanklank, met zo veel enthousiaste 
reacties. Dan ben je snel vergeten hoeveel werk en repeteren het allemaal was. Bijna 75 spelers 
en figuranten deden mee, maar ook 125 vrijwilligers in het totale project. In totaal hebben 28 (!) 
verenigingen en stichtingen op de een of andere manier geholpen om alles voor elkaar te krijgen. De 
verbinding in het dorp Stramproy was ‘vreiselik sjoeën’. Maar ook met de buurdorpen Molenbeersel 
en Bocholt liep het gesmeerd. Zo veel vrijwilligers hielpen mee in de tent, op het terrein of als 
verkeersregelaar. En laat het nou alléén maar geregend hebben als we géén toneel hadden! We 
genieten nog steeds na en kijken uit naar de professionele film van het toneel, in februari 2023. 

Frans Henderikx Stichting Buitentoneel Stramproy
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Jeroen Silkens in Warschau: 

Wordt het de Pabo of toch de Hotelschool? Zelfs de verpleging, 
binnenhuisarchitect en bedrijfsmanagement stonden bij Jeroen Silkens 
(29) op het lijstje van mogelijke opties na zijn middelbare school. “Iets 
met contact met mensen, dat was zeker”, zegt hij zelf. Een positieve 
open dag in Maastricht gaf de doorslag. Hij koos voor de hotelwereld en 
werkt momenteel voor Marriott in Warschau, Polen. Jeroen: “Vrienden 
en familie hebben vaak een verkeerd beeld van Polen. Ze zijn altijd 
positief verrast door wat Warschau te bieden heeft. Het is een echte 
wereldstad.”

Dromen komen uit
Over twee weken staat de opening 
gepland van Hotel Verte in Warschau. 
Het hotel valt onder het merk ‘Auto-
graph Collection’ van Marriott. Jeroen 
is als ‘Operations Manager’ verant-
woordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken in het hotel. Tussen alle drukke 
voorbereidingen heeft hij tijd om ons 
te woord te staan. “Dit wordt inmid-
dels mijn derde opening van een hotel 
waarbij je vanaf nul alles moet opzet-
ten. Ik heb ook eens een hotel gesloten 
en heropend. Of een traject van wis-
selende investeerders gecoördineerd. 
Allemaal vrij stressvolle en gecompli-
ceerde zaken. Mijn vak heeft me op 
plekken zoals Washington DC, Dubai, 
Amsterdam en Warschau gebracht en 
me kennis laten maken met andere cul-
turen en mensen. Iets waar ik vroeger 
alleen maar van kon dromen.”
 

 ‘Ik heb al veel moois 
mogen doen en houd 

ontzettend van mijn werk’ 

Verplicht het huis uit
Jeroen is de zoon van Door en Mart 
Silkens en tweelingbroer van Inge. Hij 
groeide op in het ouderlijk huis van zijn 
vader op Boshoven. In 2006 ging hij als 
Rogstaekers-jeugdprins de jeugd in de 
Wieërter Vastelaovundj voor met zijn 
devies ‘Groeët en klein, ‘ne vêtte 
vastelaovundj ôngerein’. Van huis uit 
werd het gestimuleerd om de handen 
uit de mouwen te steken. Jeroen had 
twee krantenwijken, werkte bij de 
Weerter Bazaar, de Weerter Bergen 
en af en toe bij de BSW business-
club. En of dat nog niet genoeg was, 
bracht hij nog post rond en paste hij 
wekelijks op bij drie kindjes. Vanaf 
2007 was er ook geen uitslapen meer 
bij op zaterdag, want dan ging hij 
trouw met Sunny, zijn hondje, naar de 
puppy- en gevorderden cursussen op 
de velden bij de Van Horne Hoeve. Stil 
zitten stond niet in het woordenboek 

bij de familie Silkens-Willekens. 
Jeroen: “Na de middelbare school 
vertrok ik voor de Hotel Management 
School naar Maastricht. Het eerste 
jaar moet je daar verplicht op kamers 
en dat betekende dat ik het ouderlijke 
huis moest verlaten. Ik geloof dat 
mama me graag nog iets langer thuis 
had gehouden maar uiteindelijk ben 
ik blij dat het zo gegaan is. Ik leerde 
ontzettend veel op persoonlijk vlak 
en maakte vriendschappen voor 
het leven. Daarbij is Maastricht een 
prachtige stad met een levendig 
centrum en een dorps karakter.”

Van Washington naar 
Warschau
Voor zijn stages gaat Jeroen naar 
Washington DC en Dubai. Hij vertelt 
hoe dat was: “Iedereen van mijn 
school wilde liefst zo ver mogelijk 
weg. Amerika stond bovenaan het 
verlanglijstje. Ik was één van de 
gelukkigen en mocht naar Washington. 
Hier ging ik aan de slag als supervisor 
in de housekeeping (= schoonmaak) 
van een Marriott-hotel. Het was een 
prachtige tijd. In het laatste schooljaar 
vloog ik voor een managementstage 
naar Dubai. Dit was een ontzettend 
interessante ervaring; niet alleen omdat 
je te maken krijgt met andere culturen 
(vooral Arabisch, Indisch Pakistaans en 
Filipijns) en temperaturen, maar ook 
omdat het service-level daar velen 
malen hoger ligt dan dat wij gewend 
zijn in Nederland. Op werkvlak heb ik 
veel geleerd in Dubai.” 

Na zijn opleiding werkte Jeroen een 
jaar in Amsterdam en opende het W 
Hotel aan de Spuistraat. Hij besloot 
om een managementprogramma te 
volgen dat werd aangeboden door 
grote hotelketens. Hij koos voor het 
Vita Futura-programma van Starwood 
(dit werd later Marriott). Dit was nog 
niet zo eenvoudig vertelt Jeroen: “Zo-
als ook bij de hotelschool kreeg ik hier 
te maken met drie hevige selectieron-
des. Als ik het goed onthouden heb, 
waren er zo’n zeshonderd sollicitan-
ten per jaar, met maar elf beschikba-
re plaatsen. Eén daarvan was gelukkig 
voor mij. Als onderdeel van het pro-
gramma wilde ik graag naar een hotel 

Door Monique van den Brandt

zeven à acht gangen voorgeschoteld, 
terwijl de hele tafel ook nog vol staat 
met eten en drank (extra gerechtjes 
zeggen ze dan). Continue rent er ie-
mand rond om lege wodkaflessen op 
te halen en deze in te wisselen voor 
volle flessen. De band neemt de regie 
van de avond voor haar rekening en 
speelt bijna non-stop. Daarnaast heb 
je tussendoor nog vaak allerlei spellen 
die door het bruidspaar en de gasten 
gedaan moeten worden (natuurlijk 
komt er veel wodka bij kijken). Als 
iedereen een bodempje gelegd heeft, 
volgt de openingsdans. Rond twaalf 
uur ‘s nachts wordt de taart binnenge-
bracht. En rond zeven uur ‘s-morgens 
ga je pas naar huis. Volledig voldaan 
en een hele ervaring rijker!”, vertelt 
Jeroen lachend.

Altijd plek voor 
onverwachte gast
In Polen wordt Kerstmis als het meest 
belangrijke kerkelijke feest gezien. 
Jeroen: “Een hele bijzondere traditie 
in Polen is het delen van de kersthos-

tie of heilige wafel en de kerstwen-
sen. Elke familie doet het vlak voor 
het kerstdiner op Kerstavond. Je gaat 
van persoon naar persoon, breekt de 
hostie en wenst hen al het goeds (dit 
kan makkelijk twee minuten per per-
soon duren). Ook wordt de kersttafel 
gedekt met hooi onder een wit tafel-
laken (of servet), als symbool voor de 
armoede van Jezus. Daarnaast hou-
den ze altijd één stoel vrij voor een 
onverwachte gast. Deze plek wordt 
gewoon gedekt met borden en be-
stek, want er moet altijd ruimte zijn 
voor bijvoorbeeld een buur, familielid 
of dakloze die binnenloopt. Met Kerst 
mag niemand alleen zijn. Daarnaast 
schrijft de traditie voor dat er altijd 
precies twaalf gerechten op tafel 
staan. Over het algemeen zijn er geen 
vaste gerechten, elke streek heeft 
haar eigen culinaire tradities. Toch 
zie je vaak dezelfde soort gerechten 
terugkomen, zoals barszcz (rode bie-
tensoep), pierogi (deeggerecht soort 
dumpling), karper in gelei, zuurkool 
en sernik (cheesecake).”

Door corona kon Jeroen een jaar geen 
Kerst vieren in Weert maar dit jaar 
is hij weer van de partij. Jeroen: “Ik 
denk dat covid ons geleerd heeft dat 
niets zeker is. Dat is ook het motto dat 
mijn ouders ons hebben meegegeven: 
‘Je leeft vandaag; maak er het beste 
van, morgen zien we wel weer verder. 
Genieten moet je nu’. Ik ben ontzet-
tend trots op hetgeen ik al bereikt heb 
en ben gelukkig in het leven; Ik reis 
veel, heb goede vrienden en een fa-
milie die betrokken is. En iedereen is 
gezond. Wat kan een mens zich nog 
meer wensen?”

in Wenen of Londen. De plaats waar 
ze je naartoe sturen wordt echter vol-
ledig door hen bepaald (op basis van 
waar jij het meeste kon leren). Mij 
werd een hotelcomplex in Warschau 
toegewezen. Niets wetende van War-
schau of Polen, heb ik eigenlijk niet 
na hoeven denken of ik wel zou gaan. 
Zo’n kans kon ik niet laten schieten.”

‘Pools verstaan, spreken 
en lezen kan ik, schijven is 

echter een no-go’
Praga ontsnapt aan 
massavernietiging
Inmiddels woont Jeroen alweer zes 
jaar in Warschau. Sinds vijfeneenhalf 
jaar is hij samen met Kamil, die ar-
chitect en leraar is op een privé ar-
chitectuurschool. Ze wonen in het 
Praga-district. Jeroen: “Praga bleef 
grotendeels gespaard van de massa-
vernietiging die door de Duitsers werd 
aangericht in de Tweede Wereldoor-
log. Heel Warschau werd platgegooid 
terwijl het Sovjetleger toekeek vanaf 
de kant van Praga. Er zijn oude ge-
bouwen met verborgen binnenplaat-
sen te ontdekken, waarvan veel met 
buurtkapellen. Veel van de gevels van 
huizen langs de straten werden be-
schadigd toen de Sovjets versieringen 
verwijderden, om solidariteit met het 
volk te tonen. Het Praga-district heeft 
vandaag de dag echter nog steeds veel 
vooroorlogse architectuur en is een 
opkomend en steeds populairder dis-
trict, met leuke cafés, kunstgalerijen 
en boetiekwinkels. Het Praga-district 
heeft een wilde rivieroever met een 
prachtig uitzicht op de oude en mo-
derne stad. In de zomer zit het vol 
met mensen die van een drankje en 
gezelligheid bij een kampvuur of BBQ 
genieten. Geen enkele andere stad 
heeft iets wat erop lijkt, zover ik 
weet. Veel Nederlanders hebben een 
verkeerd beeld van Polen. Dat is iets 
wat ik vaker ook terugzie bij vrienden 
en familie. Die zijn altijd positief ver-
rast als ze mij komen opzoeken en ik 
ze als een ware ‘tourguide’ de stad 
laat zien. Veel mensen linken Polen 

toch nog vaak aan het communisme. 
Je ziet er zeker nog de sporen van te-
rug, maar het ‘normale leven' is zeker 
anders. De grotere steden in Polen 
zijn ontzettend goed ontwikkeld en 
hebben een super infrastructuur. Wat 
dat betreft zijn Krakau en Warschau 
echt wereldsteden.”
 
Een Poolse bruiloft
Jeroen vertelt dat zijn leefstijl niet 
veel veranderd is ten opzichte van 
zijn tijd in Nederland. Iets wat wel 
een groot contrast is met Nederland is 
de Poolse bruiloft. “De bruiloft duurt 
meestal twee dagen (de tweede dag 
heet de ‘poprawiny’ en is voor goede 
vrienden en familie). De bruiloft be-
gint meestal tussen 16.00 en 18.00 uur. 
De receptie vindt plaats meteen na de 
kerkceremonie, nog op het kerkplein. 
Voordat het bruidspaar de feestzaal 
binnenkomt, wordt het begroet met 
brood en zout (symboliseren welvaart, 
duurzaamheid en geluk) en twee gla-
zen wodka. De glazen dienen kapot 
gegooid te worden voor geluk. Daarna 
kan het feest echt beginnen. Het is 
allemaal veel uitbundiger. Wat ik erg 
leuk vind is dat het feest/dans-gedeel-
te versmolten is met het eten. Alles 
gebeurt in dezelfde zaal, zonder on-
derbrekingen, op hetzelfde ogenblik. 
Ik was verbaasd met al het eten en 
de drank. Je krijgt op zo’n avond wel 

wegvanhier wegvanhier

‘Met Kerst is er altijd een stoel vrij voor  een onverwachte gast’‘Met Kerst is er altijd een stoel vrij voor  een onverwachte gast’

Tips voor deze rubriek? Mail de 
redacteur, Monique van den Brandt

monique@vandenbrandt.eu
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HORIZONTAAL
5.   Insect.
8.   Organiseert AVW op 31 december a.s.
10.  Muzieknoot.
11.  Deze Amnesty-schrijfactie vond onlangs plaats 
  in het Franciscushuis: … for Rights.
12.  Snee.
13.  De kerststerrenactie van de … Boys vond op 10 december 
  voor de zevende keer plaats.
16.  Slim.
17.  Op diverse locaties staan de nieuwe 
  Weert Magazine – displays, uitgevoerd in de kleur …
19.  Het thema van de bonte avonden 2023 van 
  de Vêrkusköp: Oppe …
20.  Van 17 t/m 26 januari a.s. organiseert Rick de … 
  10-daagse voor kinderen.
22.  Reeds.
23.  Televisie.
27.  Uitroep.
28.  Boot.
29.  Op 15 december jl. kon je op Laar genieten van schutterij 
  St. Sebastianus met …
32.  Getij.
33.  … vrijdag 9 december was bij Yuverta Nederweert 
  een dag die in het teken stond van acceptatie.
34.  Spaak (Weerts).
35.  Tgv het tienjarig bestaan hoorde heel Nederland 
  het testbericht, op 5 december om 12.00 uur.
36.  Deze politieke partij maakt zich grote zorgen over 
  de stankoverlast in Nederweert.

VERTICAAL
1.  Op de kortste dag van het jaar (21 dec) kun je in deze 
 Weerter kapel voor iemand een lichtje laten branden.
2.  Op Bospop 2023 zullen ze er zijn: Simply … !
3.  Grondverf.
4.  Deze Weerter onderneming in bedrijfswagens wordt 
 overgenomen door Van Tilburg-Bastianen .
5.  Zij onthulden onlangs de grootste sinterklaaskleurplaat 
 van Weert.
6.  Voorzetsel.
7.  Op zondag 18 december vindt hier een oecumenische 
 kerstsamenzangdienst plaats (Weert).
9.  Kwaad. 
12.  Eigenaar van Resort De IJzeren Man (voornaam).
14.  Mager.
15.  Dierengeluid.
17.  In de Korenmolen Ospel gaat men binnenkort de 
 molenstenen scherpen, oftewel …
18.  Dit oude Weerter biermerk komt weer op de markt.
21.  Muzieknoot.
24.  Klein, ondiep meer.
25.  Eerste persoon enkelvoud van gaan.
26.  Groet.
29.  Titel van de nieuwe Leveroyse film: 
  “… der Kirche passiert nichts”.
30.  Voorzitter van De Aldenborgh (achternaam) 
 huldigde 45 nieuwe Weerterlogen.
31.  Drinkgerei.
33.  Wortel.
35.  Nederlandse Spoorwegen.

Wij presenteren elke maand een puzzel. Veel vragen gaan over actuele onderwerpen uit het 
Weerterland. De oplossing van deze maand is een woord van 23 letters (oranje vlakjes). Stuur 

uw oplossing vóór 15 januari 2023 naar kappert@weertmagazine.com of naar 
Weert Magazine, Beekstraat 54, 6001 GJ Weert. In de brievenbus op Beekstraat 54 kan ook. 

Onder de goede inzendingen wordt een bon van € 20,- verloot 
van Antje van de Statie, Stationsplein 1 in Weert.

wm-actua-puzzel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Op de vorige wm-actua-puzzel kregen wij weer veel goede inzendingen binnen! 
De oplossing was: MULTIMETAALPRODUCTEN
Na loting is de winnaar van de 19 november 2022-puzzel: Irma Stultiëns - Weert 
(prijs: bon € 20,- van Antje van de Statie).

UW Oplossing:
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mensendingen

Reacties? Mail de redacteur, 
Ton Adriaens,

mensendingenweert@gmail.com

Geen column in deze Kerstuitgave maar ‘het andere Kerstverhaal’. Niet over vrede en vergeving maar over wraak en vergelding. 

Kerstavond: Een nieuw begin  
Het recept voor de Spaanse delicatesse Criadillas Patatas Bravas heeft ze van internet geplukt. Het is Kerstavond, de tafel is keurig gedekt; 
damasten tafellaken, bestek keurig in lijn, het wijnglas recht boven het mes, waterglas er schuin onder, goudgerand Fine Bone China-porselein. 
De witgele kaarsvlammetjes in de zilveren kandelaar wuiven haar vriendelijk toe. Ze lijkt te genieten. Blusher, mascara, oogschaduw en lipgloss 
kunnen de onderhuidse pijn echter niet verbergen. Haar avondjurk bedekt slechts een deel van de blauwe plekken. Haar glimlach heeft iets 
kunstmatigs. De mondhoeken krullen wel omhoog maar haar ogen verloren lang geleden hun fonkeling. Ze weegt nog achtenveertig kilo.

Die elegante, hoffelijke man, strooiend met complimenten zag in haar iets heel speciaals:
‘Je hebt precies die natuurlijke uitstraling die ik voor mijn kunstzinnige projecten nodig heb.’ Hij omschreef haar als de godin die als een meteoriet 
in zijn brein was binnengeslagen: kristalheldere ogen, zijdenzacht haar, fluwelen huid. Hij was zo ontzettend lief voor haar geweest. Soms had hij 
zijn geduld verloren als het licht verkeerd viel of als zij een pose niet aankon, maar daar had ze wel begrip voor gehad.
Wanneer waren de kleine pesterijen, de onredelijke eisen en verwijten begonnen? Met het onaangeroerd in de vuilnisbak kieperen van de lasagne? 
‘Dit is werkelijk niet te vreten.’   ‘Nee, je gaat nú naakt tussen de rozenstruiken liggen.’ ‘Wat zie je er toch weer belabberd uit vandaag.’ Steeds 
vaker ging hij haar kleineren, belachelijk maken, bedreigen als zij niet aan zijn eisen wilde voldoen. De eerste keer dat hij haar sloeg schrok hij 
er zelf van.
‘Ach Jezus … liefje, wat doe ik? Vergeef me … ik …’
Maar zijn smeekbede beschadigde zijn ego dermate dat hij daarna met nog meer verbetenheid bezit van haar nam. Hij isoleerde haar van alles en 
iedereen buiten hun appartement of buiten zijn studio. Ze was van hem, zíjn project in zíjn wereld. Een niet werkend pompje van de handzeep 
kon al een enorme woede-uitbarsting tot gevolg hebben. Hij sloeg haar regelmatig bont en blauw. 

Nu schuift zij de criadillas op haar bord onderzoekend op en neer. Het lijken eerder kwarteleieren, qua formaat dan. Ze snijdt er een schijfje af, 
brengt het naar haar mond en kauwt voorzichtig proevend. Ze nipt aan haar glas Tempranillo en zet nog eens het mes in ‘het summum van genot 
voor de smaakpapillen, zacht , delicaat en verfijnt als zwezerik’. Welk genot overheerst op dit moment? De smaak of de emotie? Zou hij misschien 
ook een hapje willen proeven?

In Torre del Greco, aan de voet van de Vesuvius had hij haar midden op de piazza del Greco uitgekafferd en met vlakke hand in haar gezicht 
geslagen. Ze had hem niet gewezen op het knipperende lampje van de benzinemeter. Vier bejaarde dorpelingen die op het aangrenzende 
terras van hun espresso genoten waren zo ontdaan dat ze hem met gebalde vuisten en zwaaiend met wandelstokken de nodige verwensingen 
toeriepen. Hij hield zich in maar de uitbarsting kon niet uitblijven. Die avond sloeg hij haar zo hard dat ze nauwelijks nog kon ademen en dagenlang 
oorsuizingen had. Er ging een knop om bij haar.

Vier weken geleden nog omwikkelde hij haar naakte lijf met prikkeldraad. 
‘Niet bewegen! Dan loopt er te veel bloed uit!’ 
Als een uitgedoofde Amnesty-kaars stond ze bijna een uur stokstijf in zijn studio en moest hatelijkheden ondergaan. Zij was geen mens, zij 
was een ding, een volledig machteloos object. Hele kleine daden van verzet gaven haar iets van genoegdoening, kwamen tegemoet aan haar 
wraakgevoelens, net genoeg om te overleven, om zich nog mens te voelen. Ze saboteerde zijn apparatuur door een nieuwe batterij weer door een 
lege te vervangen of ze blies het vlammetje van de badgeiser uit voordat ze boodschappen ging doen terwijl 
ze wist dat hij ging douchen.

Zou hij misschien ook een hapje willen proeven?
Achttien stappen van de woonkamer naar de slaapkamer. Daar ligt hij, naakt, bleek, armen en benen aan 
de vier poten van het bed gebonden: de Man van Vitruvius van Leonardo da Vinci. Het plaatje had zo door 
hemzelf geënsceneerd kunnen zijn. Een grote plas bloed doordrenkt het bed. In plaats van de navel nu het 
kruis als middelpunt. Een bloederig middelpunt. 

‘Wil je ook een hapje proeven?’
Ze gaat naast hem op het bed zitten en probeert met haar vork zijn kaken een klein stukje open te breken. 
Een mannenlichaam bevat minstens vijf liter bloed. Zou dat er allemaal uit zijn gelopen? Het had haar veel 
moeite gekost zijn gedrogeerde lijf naar de slaapkamer te slepen, uit te kleden, en met armen en benen 
vast te binden. Touw, tyraps en tape, het had allemaal klaargelegen. 

‘Geen trek?’
‘Zal ik een muziekje voor je opzetten?’
Ze loopt de achttien stappen terug naar de woonkamer, blaast de kaarsen uit en zet de CD 
'Il Trovatore' van Giuseppe Verdi op repeat. De gedempte klanken vullen de ruimten, niet te hard, 
niet te zacht. Precies genoeg om bij buren geen argwaan te wekken. Niet dat ze daar contact 
mee hebben. Deze operatie heeft ze tot in detail voorbereid. Een tijdschakelaar zet de cd-speler 
dagelijks aan en uit. Alle naden en kieren in de slaapkamer zijn met silicone dicht gekit. Het 
antwoordapparaat is ingesproken. Ze gaan voor maanden naar Zuid-Amerika. Geen mobiel mee, 
geen social media. ‘Back to Maya’ is zijn volgende project. De klassieke Mayacultuur met zijn kunst, 
zijn architectuur, zijn wiskunde en sterrenkunde zullen hem nieuwe energie en inspiratie brengen. 
Weer zo’n impulsief besluit van die wispelturige creatieveling. 

Ze heeft haar koffer gepakt voor Venetië. In de gallerie dell’Accademia wordt de legendarische 
tekening van da Vinci bewaard. Daarna naar Napels, de vulkaan bedwingen. Misschien gaat ze wel 
even naar Torre del Greco; een bedevaartreis naar de vrijheid. 2023 wordt een topjaar.
Voordat ze ook de deur van de slaapkamer dichtkit werpt ze nog een blik op het bed. De vork steekt 
nog tussen zijn tanden. Ze twijfelt heel even, pakt toch haar mobiel. Dit wordt zijn ultieme foto: Het 
mensdier dat zijn eigen testikels opeet. Resoluut trekt ze even later de voordeur achter zich dicht.

Ton Adriaens
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voor elk budget
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welkom voor 
een open 
gesprek.

Laarderweg 96 • 0495-531 222 • klusfix@home.nl • www.klusfix.nl

onderhoud 
renovatie 

verbouwingen 
timmerwerk

Paul Beurskens

een persoonlijke
uitvaart 

voor elk budget

Bel 0475 - 468 150 of ga naar 
monuta.nl/roermond.

U bent altijd 
welkom voor 
een open 
gesprek.

Paul Beurskens

een persoonlijke
uitvaart 

voor elk budget

Bel 0475 - 468 150 of ga naar 
monuta.nl/roermond.

U bent altijd 
welkom voor 
een open 
gesprek.

Paul Beurskens

een persoonlijke
uitvaart 

voor elk budget

Bel 0475 - 468 150 of ga naar 
monuta.nl/roermond.

U bent altijd 
welkom voor 
een open 
gesprek.

Paul Beurskens

een persoonlijke
uitvaart 

voor elk budget

Bel 0475 - 468 150 of ga naar 
monuta.nl/roermond.

U bent altijd 
welkom voor 
een open 
gesprek.

Paul Beurskens

een persoonlijke
uitvaart 

voor elk budget

Bel 0475 - 468 150 of ga naar 
monuta.nl/roermond.

U bent altijd 
welkom voor 
een open 
gesprek.

43



 @tummerselectro          @eptummers
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8 Winkels in Limburg

BEZOEK ONZE MEGASTORE IN WEERT OP DE MOESDIJK 2  (NAAST DE GAMMA)

BESPAAR HONDERDEN EURO’S OP
JE ENERGIEREKENING! 
De afgelopen tijd zijn de energieprijzen flink gestegen. Nieuwe apparaten worden 

steeds zuiniger. Door over te stappen op energiezuinige apparaten kun je flink 

besparen op je energierekening. Kom met jouw lijstje huidige apparaten naar de 

winkel en wij rekenen jouw besparingen uit! 

JOUW LOKALE ELEKTRONICA- 
EN WITGOEDSPECIALIST!
Wij zijn jouw lokale elektronica- en witgoedspecialist en zijn 7 dagen per 

week geopend! Wij adviseren je graag bij jouw aankoop, maar ook voor al 

je vragen of service-zaken staan wij voor je klaar. Zowel in onze winkel, 

webshop als telefonisch.

Daar word ik vrolijk van!
Frank

Kom met jouw lijstje 

apparaten naar de 

winkel en wij rekenen 

jouw besparingen

uit! :)

ALTIJD
HET BESTE
ADVIES


