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U bent altijd 
welkom voor 
een open 
gesprek.een TeamGoed

Snijders Installatiebedrijf is inmiddels al 50 jaar een goed team. Met onze vakmensen 
worden alle moeilijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld (vloer)verwarming, 
warmtepompen, airco installaties, riool en waterleiding gemakkelijk. Of het nu nieuwbouw 
of renovatie betreft, particulier of zakelijk, van ontwerp tot uitvoering ontzorgen wij u 
graag. 
Onze servicemonteurs komen niet alleen bij u voor het jaarlijkse onderhoud aan uw 
installaties. Mocht er zich onverhoopt een storing voordoen, ook juist dan staan wij voor u 
klaar!
Al jaren is onze kwaliteit op het gebied van badkamer- en toiletrenovaties een begrip in de 
regio. Wij verrassen telkens weer in onze eigen sanitair- en tegelshowroom met de mooiste 
ontwerpen en materialen. Maar de echte kracht van Snijders Installatiebedrijf is ons goed 
team, dat voor ieder project gepassioneerd en met volle overgave een geweldig mooi 
eindresultaat wil neerzetten. 

Dank aan  onze klanten voor het jarenlange vertrouwen, dank aan ons supergoede team voor 
het gepassioneerde vakmanschap.

snijders-installatie.nl

Laarderweg 96 - Weert • 0495-531 222 • klusfix@home.nl • www.klusfix.nl
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Door Maarten Prinsen

De dansvloer als canvas
     Halsbrekende toeren

Breakdance mag dan zijn ontstaan in New York, het heeft zich door 
de jaren heen over de hele wereld verspreid en is zelfs een officiële 
Olympische sport geworden. Verschillende dansers gaan individueel of 
in groepsverband (in een crew) de strijd met elkaar aan in zogeheten 
‘battles’, wedstrijden waarbij de meest originele en technisch vaardige 
dansers er met de winst vandoor gaan. Ook in ons eigen Weert zijn er 
breakdancers te vinden die op het hoogste niveau presteren.

Onder moeders vleugels
De 19-jarige Cis Brans weet nog precies hoe zijn liefde voor breakdance 
begon. “Mijn moeder heeft altijd gedanst. Geen breakdance overigens”, 
vult hij lachend aan. “Als zesjarig jochie ging ik mee om haar aan te 
moedigen bij een show in het Munttheater. Daar werd ook een optreden 
verzorgd door Raymon Truijen en zijn groep breakdancers. De opzwepende 
muziek, de snelle, acrobatische bewegingen en de stijl van de dansers; 
ik wist niet wat me overkwam, maar wel dat ik hier absoluut meer van 
wilde!” Na de voorstelling krijgt Cis een videoband van het optreden 

in handen, die hij helemaal stuk draait (“ik kon hem destijds helemaal 
dromen”). Zijn moeder spoort hem aan om eens te gaan kijken bij een 
training bij dansschool The Big X en de rest is geschiedenis. “Ik was enorm 
leergierig en gelukkig gezegend met enige aangeboren lenigheid. Het 
liefst wilde ik direct alles kunnen, maar breakdance leer je létterlijk met 
vallen en opstaan”, zegt hij. Cis werd al snel een vertrouwd gezicht bij de 
dansschool. “Na verloop van tijd begon Raymon voor zichzelf en stelde 
hij een groep samen die aan shows mee ging doen ter promotie van zijn 
nieuwe dansschool. Ik werd als jongste lid gevraagd om bij de crew te 
komen. Daaruit sprak veel vertrouwen in mijn kunnen.” Uiteindelijk doet 
het gezelschap mee aan het tv-programma “Holland’s Got Talent”, waar 
de jury zeer onder de indruk is van de jonge talenten. “Dat optreden 
leverde onze groep, Fresh Allstars, al wat naamsbekendheid op. Het feit 
dat ik daarnaast steeds vaker naar voren geschoven werd bij belangrijke 
battles, betekende veel voor me”, vertelt Cis trots. “Het motiveerde me 
om nog meer mijn best te gaan doen, want het was inmiddels mijn droom 
geworden om op hoog niveau te gaan dansen.”

Vizier op scherp
“Breakdance is een sport die je zowel lichamelijk als geestelijk uitdaagt”, 
legt Cis uit. “Het is belangrijk om de bewegingen technisch goed uit te 
voeren en een originele, eigen stijl te ontwikkelen. Daarnaast moet je men-
taal sterk in je schoenen staan.” Tijdens een wedstrijd dans je enkele ron-
des (‘runs’ genaamd) tegen je tegenstander en uiteindelijk beslist een jury 
wie gewonnen heeft. Ieder jurylid beslist individueel, er vindt geen overleg 
plaats. “Je probeert op de vloer natuurlijk beter te presteren dan je tegen-
stander, maar het is bovendien van belang dat je jezelf niet uit je concentra-
tie laat halen door je tegenstander en zijn crew. Uiteindelijk ben je tijdens 
een battle dus ook bezig om jezelf overwinnen.”

Internationaal doorbreaken
In 2016 zette Cis zijn eerste officiële stappen op weg naar een mooie toe-
komst: “In Duitsland werden we tijdens “The Battle of the Year” wereldkam-
pioen met onze crew en als klap op de vuurpijl sleepte ik later dat jaar de 
titel van Nederlands kampioen breakdance in de wacht. Een onbeschrijfelijk 
gevoel, daar kan niets tegenop!” glundert hij.

Cis is dagelijks bezig met sport. “Naast breakdance doe ik aan fitness en 
zwemmen voor mijn spierkracht, conditie en explosiviteit.” Het resultaat 
mag er zijn; door de jaren heen heeft zijn passie voor breakdance Cis heel 
wat stempels in zijn paspoort opgeleverd. Zo werd hij geselecteerd voor een 
trainingskamp in Amerika, gaf zijn crew workshops in Bosnië en alleen dit 
jaar al deed hij mee aan battles in Hongarije, Engeland, Slowakije, Korea 
en België. “Die battles zijn essentieel”, benadrukt hij. “Ik wil niets liever 
dan me kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Hier heb ik 
voldoende punten voor nodig en die zijn te behalen bij speciale internationale 
battles.” Een prijzige aangelegenheid voor Cis, want in Nederland wordt er, in 
tegenstelling tot in veel andere landen, geen nationaal team gesponsord. “Om 
ervoor te zorgen dat ik al die reizen kan bekostigen, werk ik als fitnessinstruc-
teur, sportmasseur en geef ik workshops en lessen in breakdance. Daarnaast 
steunt het RICK in Weert me via hun project Activering Creatief Talent; gewel-
dig dat ze jonge talenten zo helpen om hun doelen te bereiken!”

Tenslotte voegt Cis nog bescheiden toe: “De Olympische Spelen in 2024 ko-
men wellicht wat te vroeg, maar ik denk dat ik voor de editie van 2028 meer 
kans maak.”  Waarvan akte Cis; we blijven je op de voet volgen!

Op de hoogte blijven van de prestaties van Cis? Volg hem dan op 
Instagram via @bboycisss en zijn crew via @freshallstars 

Wil je meer weten over het project ACT? 
Kijk dan op www.rickraakt.nl/rick/activering-creatief-talent

talenttalent
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uitgelicht

   Carla Houben-Leenen Carla Houben-Leenen 
viel meer dan 80 kilo af: viel meer dan 80 kilo af: 

Wake-upcall
Na de geboorte van haar jongens Jelle (24) en 
Jannes (22) bleven de zwangerschapskilo’s eraan 
zitten. Haar zittende beroep bij Wonen Limburg 
was ook niet bevorderlijk. Met een echtgenoot 
die voor zijn werk vaak van huis was, bleef Carla 
‘s avonds thuis bij de kinderen. Het tennissen 
werd opgezegd; geen tijd, geen puf. En voordat 
je het weet zit je in die vicieuze cirkel waar-
door je alleen maar zwaarder wordt. Carla: “Ik 
kwam in 2018 bij de huisarts met ontstekingen 
aan mijn benen. Als je veel suiker binnen krijgt 
en ongezond leeft, heb je daar namelijk last van. 
Het is zeer pijnlijk kan ik je zeggen. Mijn huis-
arts zei toen keihard: ‘Dat krijg je ervan als je 
zo dik bent en zo’n dikke benen hebt’. Natuurlijk 
had hij gelijk maar op dat moment vond ik dat 
zo’n lompe opmerking dat ik dacht ‘Ik zal je eens 
iets laten zien!’ Nu ben ik hem dankbaar. Dat was 
voor mij net de trigger die ik nodig had!”

Te belangrijk
Carla doet haar verhaal vanuit haar huiskamer in 
Nederweert. Toen ik haar vroeg of ze mee wilde 
werken aan een interview voor Weert Magazine 
vertelde ze eerlijk: ‘Ik vind het spannend, maar 
belangrijk’. Spannend omdat ze heel openhartig 
een persoonlijk verhaal op tafel legt dat iedereen 
in haar omgeving kan lezen. Belangrijk omdat 
ze wil verkondigen hoe essentieel een gezonde 
levensstijl is. “Ik weet waar ik vandaan kom en 
hoe ik me nu voel, ik weet hoe ik genezen ben 
van mijn (herstel)operaties en dat gun ik ieder-
een. Het is superbelangrijk dat we gezond leven 
en dat we bewegen. Als ik mensen daarmee kan 
motiveren, dan vind ik dat ik naar buiten moet 
komen met mijn verhaal.”

Pompoen in plaats van pasta
De dertien minuten op de hometrainer werden 
opgevoerd. Elke dag een beetje langer. In het be-
gin keek ze televisie voor een beetje afleiding. 
Later legde ze de e-reader op het stuur en las 
ze een boek onder het fietsen. Samen met haar 
zoon Jelle (hij is personal trainer) paste ze haar 
voeding aan; stoppen met brood, yoghurt met 
suikers, pasta en aardappelen. En geen snacks! 
Daarvoor in de plaats kwamen alle soorten 
groente, kip, kalkoen en vis. Lasagne met pom-
poenbladen of courgetteschrijven. Rodekool met 
koolraap i.p.v. met aardappelen. “Ik mocht van 
Jelle in het weekend één glas wijn drinken. Maar 
op den duur smaakte me dat niet meer. Ik had er 
geen behoefte meer aan terwijl we van tevoren 
echte Bourgondiërs waren.” In het eerste half 
jaar verloor Carla veertig kilo lichaamsgewicht.

Van huiskamer naar sportschool
Door het enorme gewichtsverlies kreeg Carla last 
van armen en schouders. Haar gewrichten en 
spieren moesten als het ware ‘gereset’ worden 
en dus ging ze naar de fysiotherapeut. Op haar 
weg daarnaartoe kwam ze langs de balie van de 
sportschool. Ze was toe aan een nieuwe uitdaging 
en meldde zich aan voor een sportprogramma van 
twaalf weken. “Ik had nog nooit gehoord van push-
ups, planken, burpees, of squats”, lacht Carla. 
“Maar ik zag het per week vooruitgaan. Na drie 
maanden was ik weer achttien kilo kwijt.” Naast 
het dagelijkse sporten volgde Carla verschillende 
lezingen over voeding, bewegen en het brein. Dat 
vond ze zo interessant dat ze zich opgaf voor de 
cursussen leefstijlcoach, food- en mindswitch. “Ik 
blijf ermee bezig”, zegt Carla. “Het is geen dieet, 
het is een leefstijlverandering.”

Een briefje van haar kinderen in haar broodtrommel met ‘Mama, we zijn bang dat je niet 
oud wordt’, kwam niet binnen. Carla Houben-Leenen(58) woog meer dan honderdveertig 
kilo toen een botte opmerking van haar huisarts haar wel wakker schudde. Ze kocht een 
hometrainer en na dertien minuten fietsen was ze keikapot. Maar ze hield vol. Een nieuwe 
levensstijl die bestaat uit sporten en gezond eten zorgde ervoor dat ze op eigen kracht 
meer dan tachtig kilo af viel. Carla: “Foto’s van vroeger zijn een goede reminder dat ik 
nooit meer zo dik wil worden.”

Die jas is me te groot
Uiteindelijk komt Carla uit op een gewicht van 
zestig kilo. “Ik was veel afgevallen maar mijn 
lichaam was afschuwelijk. Ik vond mijn lijf nog 
lelijker dan van tevoren. Ik had een te grote 
jas aan.” Carla ondergaat vier hersteloperaties 
(buik, benen, armen en borsten). Alleen de buik-
wandcorrectie wordt vergoed door de verzeke-
ring. “Dat is soms wel frustrerend. Als iemand 
een maagverkleining of gastric bypass laat doen, 
wordt bijna alles vergoed. Ik heb het op eigen 
kracht gedaan. Dan wordt het puur als cosmetisch 
gezien en moet je zelf voor de kosten opdraaien. 
Maar ik heb het er graag voor over gehad.”

Stapje voor stapje
Tot slot heeft Carla nog tips voor mensen die ook 
een andere leefstijl willen: “De knop moet om. 
Probeer het niet alleen te doen en geef openheid 
van zaken. Loop niet te hard van stapel. Begin 
met kleine stapjes; ga niet meteen voor dertig 
kilo maar vier het eens als je al vijf kilo kwijt 
bent! Vandaag is het me gelukt, morgen ga ik het 
weer proberen. Ik ben ook begonnen met dertien 
minuten op de hometrainer!”

Kijk voor haar verhaal, tips en recepten 
op Instagram: carla_leenen

‘Ik heb een ander leven gekregen!’
Door Monique van den Brandt

Carla met haar zonen Jelle(l.) en Jannes(r.).Carla met haar zonen Jelle(l.) en Jannes(r.).
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‘‘Vergelijk het maar met een mokerslag. Om een 
spijker met een kleine hamer in de muur te slaan 
moet je veel vaker slaan dan met een zware hamer.’ 
Zo omschrijft radiotherapeut-oncoloog van 
Evert Limbergen de stereotactische bestralings-
behandeling die Maastro nu ook bij prostaat-
kankerpatiënten toepast. 

Patiënten die in aanmerking komen voor deze 
techniek beschikken hiermee over een mooi 
alternatief voor een operatie of lange bestralings-
reeks. Het is minder belastend en geeft al na vijf 
bestralingen een vergelijkbare genezingskans. 
Door deze precisie techniek hoeft de patiënt 
nog maar vijf keer naar de kliniek te komen, in 
tegenstelling tot de eerdere gemiddeld 20 tot 39 
bestralingen. Bovendien neemt de behandeling 
slechts vijftien minuten in beslag. 

Beveiliging
Bij deze innovatieve, uitwendige bestralings-
techniek draaien meerdere smalle bestralings-
bundels om de patiënt heen, waardoor de tumor 
vanaf verschillende kanten heel nauwkeurig 
met een hoge dosis wordt bestraald. Hierdoor 
kan het te bestralen gebied zo klein mogelijk 
worden gehouden. 

‘Door de toepassing van een klein ballonnetje, 
dat we steeds tijdelijk in de darm plaatsen om 

de prostaat te fi xeren en bijbehorende bewegingen 
te stoppen, verhogen we nog meer de nauwkeurig-
heid van de bestraling’, licht van Limbergen toe. 
‘Ook zorgt de lucht in de ballon ervoor dat er 
minder dosisopbouw in de darmwand ontstaat, 
en deze nog beter gespaard kan worden’, vult  
Moniek Verstegen, radiotherapeutisch-
laborant, aan.

Inmiddels is de techniek nog meer verfi jnd zodat 
de dosisafgifte vervolgens wordt versneld met 
een factor 2. ‘Dit’, vervolgt klinisch fysicus Celine 
van Beveren, ‘om de kans op beweging nog verder 
te verminderen en de nauwkeurigheid nog meer 
te kunnen verbeteren’.

Bestraling met een dergelijke hoge dosis 
vergt meer precisie om omliggende organen 
zo veel mogelijk te sparen. Via in de prostaat 
aangebrachte markers wordt het te bestralen 
tumorgebied afgebakend.

‘Door het traceren van deze markers tijdens de 
afgifte hopen we de precisie nog meer te verhogen 
in de nabije toekomst’, laat Van Beveren weten. 

Impact
Van Limbergen: ‘We ervaren dat het enthousiasme 
van patiënten over deze behandeling nog hoger 
is dan we hadden verwacht. Patiënten vinden 

het prettig dat ze minder vaak hoeven te reizen, 
waardoor ze minder geconfronteerd worden dat 
ze ziek zijn. Uiteindelijk doen we dit allemaal om de 
impact van de ziekte op het leven van de patiënt 
zo klein mogelijk te houden’.

Afgelopen jaar zijn ongeveer zestig prostaat-
kankerpatiënten met deze techniek behandeld 
bij Maastro. Bijkomend voordeel is dat het 
bestralingstoestel veel vaker kan worden 
ingezet, waardoor Maastro meer patiënten 
kan behandelen. Van Beveren: ‘We blijven de 
techniek steeds meer verfi jnen om het aantal 
behandelingen nog verder terug te dringen. 
Op de langere termijn mikken we zelfs op twee. 
Dit betekent een nog grotere stap voorwaarts.’ 

Mokerslag 
op prostaatkanker

Foto: Moniek Verstegen, 
Evert van Limbergen 
en Celine van Beveren 
over de stereotactische 
bestralingsbehandeling 
bij prostaatkanker-
patiënten.

Prostaatkanker bestralen in vijf sessies van een kwartier. 
Het klinkt als toekomstmuziek. Maar bij bestralingskliniek 
Maastro in Maastricht is het nu ruim twee jaar realiteit. 
Tot grote tevredenheid van de patiënten en artsen.



Verliefd
Niek Eijsberg (34) is geboren in Middelburg en 
kwam in zijn jeugd vaak in Maastricht. “Ik werd 
daar verliefd op de provincie en jaren later op 
een meisje uit Ospel.” Niek heeft oorspronkelijk 
een HRM-achtergrond. Hij werkte jarenlang als 
commercieel directeur bij een internationaal 
distributiebedrijf. Toch bleek dat werken met 
mensen dichter bij hem lag. “Tijdens mijn MBA-
opleiding vroeg ik me af ‘waar word ik in mijn 
werk nu echt gelukkig van'?” 

Zodoende maakte hij eind 2020 de overstap 
naar het sociaal werkbedrijf Risse Groep. In-
middels woont Niek met zijn gezin (partner en 
twee zoons) in Weert. Niek: “Hier bij De Risse 
kan ik iets betekenen voor mensen. We hebben 
met onze medewerkers, onze aandeelhouders 
(gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck 
red.), het bestuur, RvC en met onze partners in 
de regio een half jaar gewerkt aan onze toe-
komstvisie. Deze moest weer aansluiten bij de 
veranderende markt en wetgeving en een duide-
lijke stip op de horizon bieden. Een heel mooi, 
boeiend en uitdagend proces. Ik ben trots dat ik 
nu als directeur de kar mag gaan trekken om met 
ons energieke team uitvoering te geven aan deze 
mooie visie.”

Talent centraal
Risse Groep zet zich in om mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Dit 
is een zeer diverse groep mensen. Het kan gaan 
om mensen met een aangeboren beperking, maar 
ook om mensen die door een ongeval, ziekte of 
situatie (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig 
hebben om aan het werk te komen. Na de invoe-
ring van de Participatiewet is de doelgroep voor 
Risse Groep veel breder geworden. Ook inwoners 
met een bijstandsuitkering, statushouders en 
langdurig werklozen met allerlei achtergronden  
(van laag- tot hoogopgeleid) komen in aanmer-
king voor de diensten van Risse Groep.   
Niek: “Al deze mensen proberen we zo goed 
mogelijk te begeleiden naar een passende plek 
op de arbeidsmarkt. Deze verandering vraagt 
van ons een andere werkwijze. We gaan nu uit 
van de talenten van mensen. Wat kunnen ze 
wél, in plaats van te constateren wat ze niet 
kunnen. Risse Groep verandert van werkbedrijf 
naar ontwikkelbedrijf. Voorheen voerden mede-
werkers hier voornamelijk eenvoudig werk uit 
in opdracht van bedrijven. Tegenwoordig heb-
ben we leerlijnen en werken onze medewerkers 
zoveel mogelijk op locatie bij partnerbedrijven 
in de regio. Dit doen ze onder begeleiding van 
onze eigen werkcoaches en ontwikkelcoaches 

(Werken op Locatie) of ze worden gedetacheerd 
door Werk.Kom, het Werkgeversservicepunt 
van de regio (onderdeel van Risse Groep). We 
zoeken dus met onze partners naar een passende 
omgeving en passende werkzaamheden die 
aansluiten bij de ontwikkeling van onze mensen. 
Onze missie luidt dan ook: Samen maken we werk 
van talent!
We ontwikkelen de talenten die de mensen 
hebben, samen met partners als het UWV, PSW-
dagbesteding, regionaal onderwijs zoals de 
Widdonckschool en het Kwadrant en tal van 
bedrijven in onze regio. Een aantal van deze 
partners zijn bij ons op het terrein gehuisvest 
waardoor medewerkers intern opgeleid worden. 
We bieden op deze manier een ‘ontwikkelcampus’ 
voor alle leeftijden. En die opzet is uniek in 
Nederland.”

Werk is belangrijk
“Ons doel is om mensen te ontwikkelen én te 
begeleiden naar een passende plek op de ar-
beidsmarkt. Want werk is superbelangrijk. Het 
biedt mensen eigenwaarde, onafhankelijkheid, 
zelfvertrouwen en het gevoel ‘ik hoor erbij’. Ze 
krijgen structuur, hebben collega’s en zijn onder-
deel van de maatschappij. Mensen maken dan 
stappen. Daarbij is het belangrijk dat wij ook een 
vangnet bieden als het even wat minder gaat en 
iemand dreigt terug te vallen.”     

Brede doelgroep
Om aan te geven hoe breed de doelgroep is, geeft 
Niek ook enkele zijstappen aan. “Jonge school-
verlaters die even geen richting vinden worden 
onder onze vleugels gericht begeleid. Wat vin-
den ze leuk, wat hebben ze nodig en welke stage 
kunnen we ze aanbieden? Dat gebeurt dan in 
samenwerking met scholen. Ook hier op de ont-
wikkelcampus. De Widdonckschool heeft hier bij-
voorbeeld een afdeling houtbewerking ingericht. 
Ook worden er door onze logistieke afdeling hef-
truckopleidingen (zelfs een-op-een) aangeboden. 
We hebben op de ontwikkelcampus dus meerdere 
leerlijnen en trainingen ingericht om mensen te 
ondersteunen in hun ontwikkeling.
Tot slot is onze inzet óók gericht op het voorko-
men van maatschappelijke uitval en beperkt het 
zodoende extra kosten en uitkeringen die we met 
onze werkwijze voorkomen. Maar het zorgt bo-
venal voor gelukkige en gemotiveerde mensen. 
Dáár draaien onze inspanningen om. Dat is waar 
we het samen met onze partners voor doen”, 
rondt de bevlogen directeur af.

Bent u als ondernemer benieuwd naar de visie 
en mogelijkheden van Risse Groep of wilt u een 
kijkje komen nemen op onze ontwikkelcampus? 
Neem dan gerust contact met ons op, dan zor-
gen wij dat de koffie klaarstaat.

Risse Groep, ontwikkelcampus
Risseweg 8, 6004 RM Weert 
communicatie@risse.nl |  06-45 38 43 62

     
‘Samen maken we werk van talent’

inbedrijf

Sinds 1 januari jl. is Niek Eijsberg directeur van Risse Groep. De 34-jarige Eijsberg was hiervoor al twee jaar actief als manager Industrie en 
Commercie binnen de organisatie. Na een interne sollicitatieprocedure is hij benoemd tot directeur en kan hij de nieuwe toekomstvisie van 
het bedrijf in praktijk brengen. Een visie waaraan hij sinds zijn komst in januari 2021 heeft meegeschreven en waarin de medewerkers van 
De Risse centraal staan. Niek: “Binnen Risse Groep helpen we mensen te groeien zodat ze volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. 
We stimuleren hun talent en ontwikkeling en doen dat hier intern op onze unieke ontwikkelcampus of bij onze partners.” 
Tijd voor een toelichting.

Nieuwe directeur zet volop in op nieuwe koers Risse Groep                                
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Heb je zorgen
over je geldzaken?

SAMEN LEVEN IN WEERT
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Grote of kleine geldzorgen? Je staat er niet alleen voor!
Energie, verzekeringen, boodschappen: alles wordt 
duurder. Steeds meer mensen hebben moeite om 
rond te komen. Het raakt ons allemaal: jong en oud, 
wel of geen baan en of je inkomen nu laag of hoog is. 
Steeds meer inwoners vragen zich af of het nog lukt 
om alles te blijven betalen. De zorgen hierover zijn 
vaak groot. Met als gevolg? Stress. En stress heeft 
weer een negatieve invloed op je gezondheid. 

Blijf er niet alleen mee rondlopen
Het goede nieuws is dat je het allemaal niet alleen 
hoeft op te lossen. Er zijn allerlei vormen van 
ondersteuning mogelijk. Op deze pagina lees je daar 
meer over. Vraag ons dus gerust om hulp. 

We snappen dat het soms moeilijk kan zijn om
hulp te vragen. Geldzorgen kunnen bijvoorbeeld een 
gevoel van schaamte geven.

Maar het is niet iets waarvoor je je hoeft te schamen: 
we begrijpen je situatie. En door je zorgen te 
verbergen en er niet over te praten worden de 
problemen alleen maar groter. Dus wacht niet langer 
en zet de eerste stap. Wij helpen jou graag verder.
 
Waar kun je terecht?
Kom naar De Vraagwijzer van de gemeente Weert in het 
Stadhuis. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30 tot 12.30 uur via 0495-575000. Of maak 
online een afspraak via vraagwijzer@weert.nl. 

Ook kun je iedere donderdag tussen 9.00 en 12.00 
uur gewoon zonder afspraak bij ons binnenlopen. 

Onze ervaren medewerkers informeren je, geven 
advies én brengen je in contact met alle partijen die 
jou kunnen helpen. 

Opruimen van je papieren 
brengt rust in je hoofd 
Heb jij nog overzicht over al je papieren 
en belangrijke digitale post?
In dit digitale tijdperk is het niet altijd even 
gemakkelijk om je administratie goed bij te houden. 
We krijgen brieven per post, maar veel bedrijven 
sturen alleen nog documenten en rekeningen 
per e-mail. Dan is het soms lastig om overzicht te 
houden. 

De vrijwilligers van Thuisadministratie 
Weerterland staan voor je klaar
Heb jij het gevoel dat je door de bomen het bos 
niet meer ziet? Of maak je je zorgen om brieven of 
rekeningen? De vrijwilligers van Thuisadministratie 
Weerterland kijken graag met je mee om je daar bij te 
helpen. De vrijwilligers helpen je vrijblijvend én gratis.
Bovendien kunnen ze helpen om bijvoorbeeld 
overzicht te krijgen in je betalingsachterstanden en 
kunnen ze je tips geven hoe je zelf je administratie 
kunt bijhouden.

Wil je een afspraak maken?
Bel naar (0495) 697 900 of mail naar 
thuisadministratie@puntwelzijn.nl
Ook kun je iedere woensdag tussen 10 en 12 uur 
binnenlopen in het Cwartier (Beekstraat 54, kamer 102). 

“Wat een 
opluchting 
dat ik weer 

overzicht heb”

Kom langs bij het team 
schulddienstverlening
Veel inwoners weten wel dat je via De Vraagwijzer 
een afspraak kunt maken met het Team 
Schulddienstverlening. Maar wist je ook al dat je iedere 
week zo kunt binnenlopen bij het inloopspreekuur? 

Inloopspreekuur Cwartier
Elke woensdagmiddag tussen 13.00 en 
16.00 uur is er een medewerker van het team 
schulddienstverlening aanwezig in  het Cwartier op de 
Beekstraat 54 (kamer 102). Een afspraak maken is 
niet nodig. Loop gerust binnen om je vragen rondom 
geldzorgen te bespreken. Samen met jou bekijken we 
hoe we je het beste kunnen helpen. 

Ook voor ondernemers
Schulddienstverlening is zowel bedoeld voor 
inwoners met geldzorgen als voor ondernemers.

“Ik ben zo blij 
dat ik de stap 
heb gezet en 

hulp heb 
gevraagd!”

De VoorzieningenWijzer 
helpt
De VoorzieningenWijzer helpt je besparen op 
vaste lasten. Hierdoor kun je maandelijks geld 
overhouden. De adviseurs weten precies welke 
toeslagen en/of regelingen voor jou gelden. 
Ook checken jullie samen of je bijvoorbeeld de 
energieleverancier en de zorgverzekering hebt, 
die voor jou het beste zijn. En als je wilt, regelen 
jullie het direct. Dat geeft rust.

Gratis afspraak
De VoorzieningenWijzer is er voor huishoudens in 
Weert met een inkomen tot ongeveer € 40.000 
bruto per jaar. Je kunt een afspraak maken via De 
Vraagwijzer, of vraag een gratis adviesgesprek aan 
via de website www.datgeldtvoormij.nl 

“Ik wist niet dat 
ik recht had 
op energie-

toeslag”
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Kindercongres ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’

Wmo ondersteuning biedt 
Jenan Abeid een fi jne toekomst
Wmo ondersteuning biedt Wmo ondersteuning biedt 

De kinderen keken naar het interactieve spel van Helder 
Theater en praatten mee met de spelers. Een leerkracht 
zei: ”Het geeft een praktisch beeld van (verborgen) 
armoede en het onderwerp spreekt ze heel erg aan”. 
Op de vraag van de speler of ze aan haar beste vriend 
moet vertellen dat het thuis financieel niet goed gaat, 
antwoordde een jongetje: “Ja, ik heb dat ook gedaan. 
En nu is het veel makkelijker om weer mezelf te zijn.”

Naast het theater volgden alle kinderen 3 workshops. 
De workshop Proeverij, waarin kinderen blind een A-merk 
en een huismerk vergelijken, was een succes. Smaak 
en prijs werden besproken en de keuze welke je dan zou 
kopen. Een meisje: “Ik neem de goedkope chips, want 
dan kan ik 3 zakken voor hetzelfde geld kopen. 
En die is ook lekker.”

Ook de andere workshops over wonen, voeding, geld, 
groepsdruk, pesten etc. vielen in de smaak. Na afloop 
kregen de kinderen een goodiebag mee met onder 

andere de QuietKids, een stripboekje over armoede. 
De leerkrachten hebben daar een lesbrief bij ontvangen 
en kunnen het onderwerp verder in de klas behandelen.

Op 24 oktober kwamen ruim 600 kinderen van groep 7 en 8 naar het theatergebouw op het AZC 

voor een heus kindercongres. Een drukte van jewelste en een heel waardevolle dag.

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.

Wist je dat
Wist je dat de gemeente Weert ondersteuning biedt aan 
kinderen uit gezinnen met een laag inkomen? Dit heet het 
Kindpakket. 
Zie voor meer informatie weert.nl/kindpakket. 

Wat een laag inkomen is zie je hiernaast in de tabellen.
Alle bedragen zijn netto per maand (exclusief 
vakantietoeslag) per 1 januari 2023.

Let op: de inkomensgrens kan 
per regeling verschillen.

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.  ell a r oov t dl eg ei D . et nee meg ed ji b egar dji bneodee M ed r oov gaar vnaA     

leden van een huishouden met een gezamenlijk inkomen tot 130% van 
het sociaal minimum (mensen met een bijstandsuitkering krijgen dit 
automatisch jaarlijks uitgekeerd).

2. , neneohcstr ops t e m t pl eh dl egr eeL . dl egr eeL gni t hci t S t e m neggel t cat noC      
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.

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.  ell a r oov t dl eg ei D . et nee meg ed ji b egar dji bneodee M ed r oov gaar vnaA     

leden van een huishouden met een gezamenlijk inkomen tot 130% van 
het sociaal minimum (mensen met een bijstandsuitkering krijgen dit 
automatisch jaarlijks uitgekeerd).

2. , neneohcstr ops t e m t pl eh dl egr eeL . dl egr eeL gni t hci t S t e m neggel t cat noC      
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.

120% van bijstandsniveau                           
Gezinsvorm  

Alleenstaande (ouder)
Samenwonend/gehuwd

21 jaar
en ouder
€1.363,-
€1.947,-

AOW-
leeftijd
€1.517,-
€2.060,-

130% van bijstandsniveau                           
Gezinsvorm  

Alleenstaande (ouder)
Samenwonend/gehuwd

21 jaar
en ouder
€1.477,-
€2.109,-

AOW-
leeftijd
€1.643,-
€2.232,-
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Kantine van voetbalvereniging Brevendia,  ‘meer dan een ontmoetingsplek voor leden’Kantine van voetbalvereniging Brevendia,  ‘meer dan een ontmoetingsplek voor leden’
Dit jaar viert voetbalvereniging Brevendia uit Stramproy haar 100e verjaardag. 
Opgericht op 23 maart 1923, werd de club toentertijd vernoemd naar het 
buurtschap Breyvin waar ze in de beginjaren hun wedstrijden speelden. Het veld 
lag toen ongeveer op de plek waar nu Hense Koeëb gevestigd is. In 1953 verhuisde 
de club naar de Trambaan waar sportpark de Steinakker werd aangelegd. Toen nog 
bestaand uit twee velden. Vanaf 1976 is de locatie Burgemeester Smeijersweg, 
waar de club zijn wedstrijden speelt en de leden elkaar treffen. Dat gebeurt vooral 
in de kantine van de club, die enkele jaren geleden volledig is opgeknapt. 

Door Desiré Kappert

Het eerste team van Brevendia speelt dit 
seizoen in de 3e klasse C, waar ze lokale 
clubs als Laar, MMC, Ospel en Merefeldia 
treffen. Het laatste kampioenschap werd 
gevierd in het seizoen 2016-2017 in de 4e 
klasse. Sindsdien spelen de groen-witten in 
de 3e klasse.

In 1976 werd de huidige kantine gebouwd, 
die ruim 20 jaar later – door een groeiend 
ledenaantal - te klein was en uitgebreid 
moest worden. In 2001 werd het 500e lid 
verwelkomd. Vijf jaar geleden werd het 
hele gebouw in eigen beheer opgeknapt en 
gemoderniseerd. Nieuwe vloer,  plafond, 
meubilair en een compleet nieuwe bar en 
alarminstallatie. De kantine beschikt over 
een zeer moderne keuken, waar rondom de 
wedstrijden veel bereid wordt om de hon-
gerige magen van spelers en toeschouwers 
te vullen. 

Langs het hoofdveld ligt een – bijna nostalgische – staantri-
bune. In 1998 had de club alle tekeningen en financiën klaar 
om deze te overkappen voor meer comfort voor de toeschou-
wers. Maar vanuit de gemeente kregen ze geen bouwvergun-
ning omdat het golfplaten dak niet óp maar ónder de staan-
ders geplaatst moest worden. Een voorwaarde die volgens 
de technische commissie van de club niet realistisch was. 
Gevolg: geen overkapping.

Bij de verbouwing van de kantine werd een grote 
schuifpui geplaatst die in de zomer toegang geeft 
tot een groot terras. Met zitbanken, terrasstoelen 
en grote parasols is dit op de zondag een gewilde 
plek op het sportpark. Het nostalgische kassage-
bouwtje, dat dateert uit 1976,  doet zelden meer 
dienst, maar is wel intact gelaten. Leden en spelers 
en bestuur van tegenstanders hebben gratis entree,  
geïnteresseerde dorpsgenoten betalen € 3,- entree.

Het hele jaar staat de club in het teken van het 
100-jarig bestaan. In september jl. werd met een groot 
feestweekend het startsein gegeven voor dit jubileum, 
dat ook dit jaar meerdere festiviteiten kent. Want 
voetbalvereniging Brevendia is 100 jaar jong!
De sportiviteit staat hier nog steeds hoog in het 
vaandel, wat ook buiten op de gevel van de kantine 
wordt vermeld: “Zonder respect geen voetbal”.

Leuk detail in de kantine zijn de grote 
biertanks die in de hoek zijn geïnstalleerd. 
Gezamenlijk kunnen ze 500 liter bier be-
vatten. Vorig jaar stapte de club over van 
Grolsch naar Brand bier. Op de tap heeft 
de club vier soorten Brand bier. Daarnaast 
hebben ze dit jaar een eigen jubileumbier-
tje laten brouwen: ‘Goudhaantje’ met een 
eigen etiket. En tijdens dit jubileumjaar 
loopt er ook een heus goudhaantje als mas-
cotte met de spelers mee het veld op.

De club kan rekenen op een groot aantal 
trouwe sponsoren. Ruim 100 verschillende 
bedrijven uit de regio ondersteunen 
de club uit Stramproy, waarvan velen 
een reclamebord hebben hangen. Mede 
dankzij sponsoren hebben ze twee jaar 
geleden langs het hoofdterrein een 
groot elektronisch scorebord in gebruik 
genomen.

Het complex van Brevendia omvat tegenwoordig 
vijf velden. De vereniging heeft ruim 470 leden 
waarvan meer dan 200 jeugdspelers. Dit seizoen 
zijn er drie seniorenteam en een veteranenteam 
in competitie. Daarnaast zijn er een dameselftal 
en 15 jeugdteams actief. Het sportterrein heeft 
als nadeel dat het vrij laag ligt waardoor de velden 
– zeker in deze natte periodes – erg nat en zompig 
zijn. Het afgelopen seizoen is het hoofdterrein 
daardoor een half jaar buiten gebruik geweest 
voor groot onderhoud. 
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Wanneer iemand komt te overlijden kan 
het voor nabestaanden prettig zijn om 
nog even bij hun dierbare te kunnen 
zijn. Er kan worden gekozen voor een 
thuisopbaring. Dan is uw dierbare in zijn 
of haar vertrouwde omgeving. Echter 
is dit niet altijd haalbaar of wenselijk. In 
dat geval wordt de overledene naar ons 
uitvaartcentrum gebracht. Hier beschik-
ken wij over een rouwkamer waar alle 
rust en ruimte is om afscheid te nemen. 
Dit kan met een select gezelschap, zoals 
enkel het gezin, of met verdere familie of 
vrienden. 
De afgelopen periode hebben wij onze 
rouwkamer vernieuwd. De ruimte is 
ingericht met zorgvuldig gekozen natuur-
lijke kleuren en materialen, waardoor er 
een warme en huiselijke sfeer ontstaat. 
Sommige elementen doen denken aan de 
inrichting van Crematorium Weerterland. 

Wij begrijpen dat afscheid nemen een emotioneel moment is voor 
nabestaanden en daarom zorgen wij ervoor dat de rouwkamer een 
veilige en comfortabele omgeving is waar u alle rust heeft. Nabestaan-
den krijgen de tijd die zij nodig hebben om afscheid te nemen en hun 
dierbare te herdenken. Wij hopen dat deze vernieuwde rouwkamer 
een plek is die troost en steun biedt tijdens de eerste dagen na het 
overlijden. Ons team staat altijd klaar om te helpen en te ondersteunen 
daar waar nodig.

Nabestaanden krijgen de tijd die nodig is om afscheid te nemen

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

Het meest gelezen blad in het Weerter 
land, dat 364 keer per jaar niet ver-
schijnt, heb je waarschijnlijk weer uit 
je brievenbus gevist. ‘De Rogstaeker’, 
de vastelaovendjgezet van de Rogstae-
kers is weer verschenen. Na drie jaar 
‘droog’ staan, trekt over twee weken 
eindelijk ook weer de grote optocht 
door de Weerter straten. 

Op de foto zie je het Paradijsstraatje 
met rechts de drukkerij van de gebroe-
ders Linskens en daarvóór het parkeer-
terrein van Hotel ‘de Rogstaeker’ aan 
de Langstraat. 
Vele jaren, in elk geval tot 1979, werd 
de carnavalskrant gedrukt bij de druk-
kerij van de gebroeders Linskens, be-
ter bekend als ‘de Piependje Pörs’. 
Herman en Dré Linskens drukten niet 
alleen de carnavalskrant, ze schreven 
ook bijna alle verhalen en anekdotes, 
deden de eindredactie, opmaak, ad-
vertenties, acquisitie en soms maakten 
zij zelfs de tekeningen.

Dré Linskens, bijgenaamd ‘de Pedde-
moeëk’, sloeg jarenlang de dikke trom 
bij de legendarische ‘Boorehermeni-j’. 
Alleen al over zijn streken bij deze 
harmonie zou je een carnavalskrant 
vol kunnen schrijven. 

Herman Linskens was jarenlang vaste 
deelnemer aan de optocht. Hij won 
samen met Jos Smeets in 1961 de al-
lereerste Gouden Rog. 
Hij was ook lid van de Model Spoorweg 
Vereniging Weert. Als kind drukten wij 

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

De Piependje Pörs 
piept nog steeds

beeldvantoen
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Piependje Pörs Piependje Pörs 

onze neus graag tegen het venster aan 
de Paradijsstraat om naar het rondrij-
dende treintje te kijken. Ieder rondje 
kwam de wervende tekst voorbij “wij 
drukken met een sneltreinvaartje, ook 
úw geboortekaartje”. 

In april 2014 is Herman op 92-jarige 
leeftijd in verpleeghuis St. Martinus 
overleden. Ook op zijn sterfbed zat 
hij nog steeds vol humor. Toen wijlen 
Bert Lempens, zijn opvolger bij de 
vastelaovendjgezet, bij hem op be-

zoek kwam, zei Herman: “Gae zeetj 
nog jônk Bert, mer ’t kân best zeen 
det ich mêrgevreug doeëd op staon”. 

De Piependje Pörs piept nog steeds. 
In openluchtmuseum Eynderhoof in 
Nederweert-Eind. Jawel in het rijk 
van ‘de Piepkukes’. 

De Peddemoeëk en 
duo Herman en Jos

Met de hoge energieprijzen is het verstandig om 
energie te besparen. Dat kan onder meer door 
je woning te verduurzamen, zoals het echtpaar 
Jan en Ans Levels deed. Zij wonen in Stramproy, 
in een twee-onder-een-kapwoning uit bouwjaar 
1972. Zij lieten een energiecoach van Warm 
Wonen in Weert langskomen en volgden het 
gratis gegeven advies op. “Alleen al uit financi-
eel oogpunt is het aantrekkelijk om je huis te 
verduurzamen. Het argument ‘we zijn te oud 
om het terug te verdienen’” is volgens Jan Le-
vels echt achterhaald.

Vergroten wooncomfort
Zittend aan de keukentafel vertelt Jan Levels 
over de energiebesparende maatregelen, die hij 
en zijn vrouw Ans de laatste twee jaar hebben 
genomen. Concreet gaat het om het aanbrengen 
van vloerisolatie en de aanschaf van een hybride 
warmtepomp en zes extra zonnepanelen hier-
voor. “We hebben een redelijk geïsoleerd huis en 
wilden het gasverbruik flink terugbrengen.” Voor 
Jan en Ans (beiden gepensioneerd) speelde het 
algemene milieuaspect (opwarming van de aar-
de) zeker mee, maar daarnaast ook het vergroten 
van het wooncomfort. “Ondanks dat we vloerver-
warming hebben, was het niet zo behaaglijk in 
huis. Ans had vaker last van koude voeten.”  

Vloerisolatie
Vanaf 2020 zocht Jan naar mogelijkheden om het 
huis te verduurzamen. Hij bezocht voorlichtings-
bijeenkomsten van Warm Wonen in Weert en liet 
één van hun energiecoaches op bezoek komen. In 
eerste instantie dachten Jan en Ans op de goede 
weg te zijn met de aanschaf van een hybride 
warmtepomp en extra zonnepanelen hiervoor. Tij-
dens het gesprek adviseerde de energiecoach ech-
ter om eerst de kruipruimte te isoleren en daarna 
de hybride warmtepomp te installeren. “Met de 
vloerisolatie blijft de warmte langer in huis en 
hoeft de warmtepomp minder hard te werken.”

Verduurzamen
In november 2021 zetten Jan en Ans hun handte-
kening onder de offerte van, zowel de vloeriso-
latie, de hybride warmtepomp als de zes extra 
zonnepanelen. In april 2022 werd de vloerisolatie 
aangebracht (Tonzon systeem) en de buitenunit 
van de warmtepomp inclusief de zes zonnepane-
len. Vanwege de lange levertijden kon de binnen-
unit van de warmtepomp pas zes maanden later 

geïnstalleerd worden. Op het huis lagen al tien 
zonnepalen, waarmee het totaal op zestien pa-
nelen kwam. “Tien jaar terug waren we ongeveer 
het vijfde of zesde huis in Stramproy, dat zonne-
panelen op het dak kreeg.”

Geen koude voeten meer
Jan en Ans moesten even wennen aan het idee 
van vloerisolatie, mede door de extra kosten die 
dat met zich meebracht. Achteraf zijn ze maar 
wat blij dat ze het advies hebben opgevolgd. “Je 
voelt dat de warmte blijft hangen. Het is aange-
namer in huis. De warmte verdwijnt niet meer 
via de kruipruimte naar buiten.” En koude voe-
ten? Die hebben Ans en Jan niet meer. Bovendien 
is door de hybride warmtepomp het gasverbruik 
aanzienlijk verminderd. “Normaliter zouden we 
op een koude dag 10 m3 gas verbruiken en nu 
maar 1 m3.” Een extra, maar niet onbelangrijk 
nevenaspect is, dat door het aanbrengen van de 
luchtzakken in de kruipruimte (Tonzon systeem) 
Jan en Ans minder last hebben van optrekkend 
vocht en een muffe geur in de kelderkast.

Subsidies en financiering 
De totale investering was zo’n 12.000 euro. Een 
flink bedrag, dat Jan en Ans niet zomaar op de 
plank hadden liggen. Jan verdiepte zich in de 

subsidie- en financieringsmogelijkheden. “Voor 
de vloerisolatie en warmtepompen zijn er sub-
sidiemogelijkheden en vorig jaar kon je de BTW 
op de zonnepanelen nog terugvragen.” (Kijk voor 
de huidige voorwaarden en bedragen op www.
RVO.nl, red.). Daarnaast sloten Jan en Ans een 
Stimuleringslening af (www.duurzaamthuislim-
burg, red), tegen een zeer aantrekkelijke rente. 
De maandelijkse kosten voor de lening bedragen 
slechts 55 euro. Terwijl hun gasverbruik flink la-
ger is, het huis behaaglijker is en ze meer zon-
ne-energie opwekken. “Hierdoor ‘verdienen‘ we 
meer dan we maandelijks betalen. En dat dankzij 
het advies van de energiecoach van Warm Wo-
nen in Weert. Verduurzamen van je woning loont 
echt. Ook als je wat ouder bent.” 

Ben je ook van plan om je huis te 
verduurzamen? Jan Levels wil zijn ervaringen 
graag met anderen delen. Je kunt hem mailen 
janenanslevels@gmail.com. 

     
Je huis verduurzamen loont

uitgelicht

Wil je gratis advies over het verduurzamen van je woning? Loop binnen bij de Warm Wonen Winkel aan de Meikoel 3 in Weert of kijk op www.warmwoneninweert.nl en maak een afspraak voor een gratis bezoek aan huis door een van onze energiecoaches.

REKENSOM Jan en Ans Levels

Kosten
Aanschaf vloerisolatie:   2.440 euro
Tonzon
Aanschaf warmtepomp:   5.800 euro
Remeha Elga ACE 6 kWth
Aanschaf 6 zonnepanelen:   3.763 euro 
  
Totale investering:  12.003 euro

Teruggaven
Subsidie warmtepomp: 2.700 euro
Subsidie vloerisolatie: 500 euro
BTW zonnepanelen: 653 euro

Totale teruggave:  3.853 euro

Stimuleringslening: 
nu nog 8.700 euro. Dat is 55 euro per maand.
Duur aflossing maximaal 15 jaar. Kan, indien 
gewenst, eerder kosteloos afgelost worden
Maximale lening was gelijk aan totale 
bruto kosten, circa 12.000 euro.

Jan Levels.

Energiecoach komt langs en geeft gratis advies.
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Door Monique van den Brandt

Zestig jonge talenten uit onze regio staan zondag 11 maart a.s. op het podium van het Munttheater. Ze brengen die dag twee 
theatervoorstellingen met veel zang, muziek en dans en zelfs enkele goocheltrucs. Richard de Hoop tekent voor de presentatie. 
De voorstelling is speciaal bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers die werkzaam zijn binnen zorg en welzijn in de gemeenten 
Cranendonck, Nederweert en Weert. Initiatiefneemster Bertien Nijnens: “Vrijwilligers en mantelzorgers zijn heel belangrijk. In de 
toekomst hebben we ze nog harder nodig. Met deze theatervoorstelling willen we hen bedanken en hopelijk ook nieuwe vrijwilligers 
enthousiast maken.”

Theatervoorstelling ZorgSamen voor vrijwilligers en mantelzorgers: 

uitgelicht

Samen kom je verder dan alleen
Bertien Nijnens (57) is sinds vorig jaar coördina-
tor van het Toon Hermans Huis Weert. Het aanbod 
van activiteiten van het Toon Hermans Huis staat 
of valt met de beschikbaarheid en inzet van vrij-
willigers. Bertien: “Ik zag dat andere organisaties 
ook afhankelijk zijn van vrijwilligers en net als wij 
altijd op zoek zijn naar nieuwe mensen. We we-
ten elkaar daar echter niet in te vinden. Als we 
samenwerken kunnen we veel winnen. Er wordt 
vaker een beroep gedaan op vrijwilligers en man-
telzorgers, ze zijn steeds harder nodig. Als we de 
zorg in de toekomst nog willen blijven doen zoals 
we dat nu doen, dan moeten we het samen doen 
en voor elkaar zorgen!”

Iedereen enthousiast
Het Munttheater bood vorig jaar aan dat ver-
enigingen één dag gratis de theaterzaal konden 
gebruiken. Dit werd mogelijk gemaakt door co-
ronagelden beschikbaar gesteld door Provincie 
en gemeente. Eén van de voorwaarden was dat 
het podium wordt geboden aan jong, regionaal 
talent. Bertien zag hier de kans om met een the-
atervoorstelling zorgorganisaties, mantelzorgers 
en vrijwilligers samen te brengen en zo te ver-
binden. Ze zocht contact met andere zorg- en 
welzijnsorganisaties zoals Punt Welzijn, Hospice 
Weert, Land van Horne, SJG en Cordaad Wel-
zijn. Iedereen was meteen enthousiast en wilde 
meewerken aan dit initiatief. De ZorgSamen-

werkgroep werd opgericht en bestaat uit coör-
dinatoren van de vrijwilligers/mantelzorgers 
van de organisaties (zie foto). Samen gingen ze 
aan de slag.

Op zoek naar talent
Voor de invulling van het programma deed Ber-
tien een beroep op haar zoon Teun Stienen (23). 
Hij is muziekdocent en heeft de capaciteiten en 
de connecties. Vanwege een semi-tussenjaar, be-
schikte hij ook over tijd om de productie en regie 
op zich te nemen. Teun: “De insteek was dat het 
zoveel mogelijk jong, regionaal talent moest zijn. 
De werkgroep wilde graag het Weerter Dwarsfluit-
Ensemble in het programma. Toevallig speelt mijn 
vriendin Janneke (Verspagen) daarin, dus dat was 
snel geregeld. Wij zochten verder naar talenten 
met wel wát podiumervaring maar wilden liever 
niet de mensen die altíjd al een podium hebben. 
Ik denk dat we erin geslaagd zijn om een afwisse-
lend programma samen te stellen, dat bestaat uit 
zang, muziek en dans. In totaal doen er zo’n zestig 
artiesten, in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, aan 
mee. Allemaal op vrijwillige basis. Iedereen kent 
wel iemand die werkt als vrijwilliger of mantelzor-
ger voor bijvoorbeeld opa of oma. Door op deze 
manier iets terug te geven laten ze zien hoe ze dit 
waarderen.” Teun is niet alleen als regisseur be-
trokken bij het project maar hij speelt ook piano 
in het gelegenheidscombo dat de solisten tijdens 
de twee voorstellingen zal begeleiden.

Extraatje voor vrijwilligers
Bertien: “Het theater is gratis ter beschikking 
gesteld maar er zijn natuurlijk nog bijkomende 
kosten, zoals een consumptie voor alle bezoekers 
en eten voor de artiesten. We hebben van tevo-
ren uitgehouden dat de organisaties er zelf geen 
geld in stoppen. Het moet niet ten kosten gaan 
van de reguliere activiteiten voor vrijwilligers. Het 
moet echt iets extra’s zijn. We zijn direct op zoek 
gegaan naar sponsors en hebben serviceclubs en 
gemeentes aangeschreven.” 

Zorgen voor elkaar
In de toekomst zullen we vaker en meer een be-
roep moeten doen op vrijwilligers. Bertien: “Ik 
denk echt dat we voor elkaar moeten gaan zor-
gen. Dat kan ook energie en voldoening opleveren; 
het is niet dat je alleen iets geeft, het brengt je 
ook heel veel. Je kan op zoveel vlakken vrijwil-
ligerswerk doen, al is het maar twee uurtjes per 
week. Met z’n allen kunnen we heel veel berei-
ken.” Teun, Bertien en alle andere leden van de 
ZorgSamen-werkgroep kijken uit naar de theater-
voorstelling van 11 maart. Bertien: “Het is echt 
wel een droom die ik al lang koester. Het lijkt me 
geweldig om een theatervoorstelling te hebben 
waarin vooral de saamhorigheid naar voren komt. 
Dan hoop ik dat bezoekers ook met dat gevoel 
naar huis gaan; ‘Wauw dit was mooi, hier maak ik 
deel van uit, samen moeten we het doen!’” 

Mocht u dit initiatief een warm hart toedragen 
dan kunt u uw bijdragen melden bij 
bertien@toonhermanshuisweert.nl.

‘Samenwerken en verbinden; nu en in de toekomst’

Robert Geelen (52),
voorzitter
CV de Heiknuiters, 
Altweerterheide

Als ‘Laorder maegdje’ ben ik opgegroeid in de 
beschermde omgeving van het dorp Laar waar 
iedereen elkaar kent. Zaal Beej Bertje is een plek 
waar Laarder mensen elkaar ontmoeten en is van 
groot belang om in een ontspannen sfeer elkaar 
te treffen. Laar heeft dan ook een bloeiend 
verenigingsleven, waardoor jong en oud zich thuis 
voelen op Laar. 

Ook de leden van vastelaovendjvereniging de 
Moêzevângers vinden hun weg naar de zaal. 
Wekelijks trainen onze dansmarietjes in de zaal 
Beej Bertje. Ook kapel Klink Klaor vindt weke-
lijks een ruimte bij Beej Bertje, niet alleen om 
de muziekstukken te repeteren, maar zeker 
ook voor de gezelligheid. En dan hebben we als 
vastelaovendjvereniging meerdere jaarlijkse 
activiteiten, waarvoor een grote zaal ín het dorp 
een must is om de carnavalstraditie in stand te 
houden. 

Aangezien Beej Bertje als ‘wijkgebouw’ fungeert 
zou het logisch zijn dat de gemeente dit ook als 
dusdanige accommodatie behandelt. De zaal-
houder is al jaren in gesprek om, net als andere 
gemeenschapshuizen in Weert, een gepaste bij-
drage te ontvangen voor het beschikbaar stellen 
van de ruimtes. De huidige energieprijzen helpen 
niet mee om het allemaal betaalbaar te houden. 
Zonder eigen dorpslokaal komt het bestaan van 
vastelaovendj op Laar in gevaar.

Inderdaad nog één keer een compleet 
vastelaovendjseizoen met in totaal maar liefst 
11 evenementen. We hebben als vereniging alles 
op alles gezet om nog één seizoen De Paol terug 
te huren van de nieuwe eigenaar en hier met 
behulp van vele vrijwilligers een onvergetelijk 
vastelaovendjseizoen te organiseren. 

Hoe dit vanaf 2024 moet is een groot vraagteken, 
een alternatief voor De Paol is er niet in 
Altweerterheide. We hopen dan ook dat de 
gemeentepolitiek het zich aantrekt dat het 
cultureel erfgoed van vastelaovendj inne Hej 
gevaar loopt! Het mooiste feest van het jaar 
verbindt al 63 jaar mensen, jong en oud. Met 
name het doorgeven van vastelaovendj aan onze 
jeugd voelt als een plicht, echter zonder een 
geschikt onderkomen wordt dit lastig. De spreuk 
‘de jeugd heeft de toekomst’, wordt ons als 
vereniging dan ook erg lastig gemaakt. 

We kunnen alleen onze zorgen hierover uiten bij 
de Gemeente Weert, en hopen dat er voldoende 
aandacht is voor dit serieuze probleem. Met 
een burgervader die vastelaovendj ademt 
blijven we hoop houden op een constructieve, 
toekomstbestendige oplossing. Hierbij spreek ik 
niet alleen voor CV de Heiknuiters maar zeker 
ook voor alle andere bloeiende verenigingen die 
Altweerterheide rijk is.
Kom dus allemaal nog één seizoen naar De Paol 
waar we SAMEN vastelaovendj vieren!

Gelukkig worden de Spoeëkejaegers niet in hun 
voortbestaan bedreigd. Al vele jaren geleden zag 
een aantal mensen in het dorp in dat het voor de 
leefbaarheid in het dorp, essentieel was dat er 
een zaal met voldoende vierkante meters terug-
gebouwd zou worden als café en zaal De Smeed 
gesloopt zouden worden. De gemeente wilde in 
eerste instantie een veel kleinere zaal bouwen, 
maar door de vasthoudendheid van de inwoners 
van Swartbroek is er uiteindelijk een Multi Functi-
onele Accommodatie tot stand gekomen met een 
school, café, zaal en appartementen. Deze zaal, 
De Corneel, biedt voldoende ruimte voor alle fes-
tiviteiten in het dorp inclusief een druk bezochte 
prinsenreceptie tijdens de carnaval.  

Gelukkig diende zich vorig jaar ook een nieuwe 
uitbaatster aan, Sanne Jacobs, die haar schouders 
eronder gezet heeft en een eetcafé runt. Daar-
naast is zij de beheerder van de zaal en samen 
met haar hebben wij als vereniging goede afspra-
ken kunnen maken over het carnavalsseizoen. Tel 
daar de aanstormende jeugd bij op, een grote 
raad van elf en een grote boerenkapel en je hebt 
alle ingrediënten bij elkaar voor een bruisende 
vereniging, in een dorp waar de leefbaarheid hoog 
in het vaandel staat! 

Anita Fleuren (55), 
secretaris V.V. de Moêzevângers Laar

Marc Heijmans (58), 
vorst VV de Spoeëkejaegers  

watvindjijvan

‘Vastelaovundj’ in de kerkdorpen en verdwijnende accommodaties

In Altweerterheide is zaal De Paol verloren gegaan als gemeenschapshuis. Het pand verliest zijn horecafunctie en wordt verbouwd 
tot wooncomplex. Ook in dit kerkdorp is het essentieel voor de leefbaarheid om een ontmoetingsplaats te hebben. Van de nieuwe 
eigenaren mag CV de Heiknuiters nog één keer gebruik maken van De Paol. Daarna?

Het kerkdorp Laar heeft een bloeiend verenigingsleven. De leefbaarheid van Laar is echter sterk afhankelijk van het gebruik van de 
zaal Beej Bertje als wijkaccommodatie. Door de hoge energiekosten is de uitbater genoodzaakt zijn zaal nog maar een beperkt aantal 
dagdelen beschikbaar te stellen aan verenigingen. VV de Moêzevângers is een van de gebruikers van deze zaal.

De Spoeëkejaegers van Swartbroek maken nu nog gebruik van de zaal van de MFA Corneel. Per 1 juni van afgelopen jaar is de 
caféhoudster en beheerder van deze Multi Functionele Accommodatie gestopt. ‘Tijdens carnaval of kermis ging het dak eraf maar de 
tijden zijn veranderd. De jeugd gaat minder vaak op stap en ook volwassenen maken andere keuzes.’
Worden De Spoeëkejaegers in hun voortbestaan bedreigd?

Door Ton Adriaens

watvindjijvan

De ZorgSamen-werkgroep met van links naar rechts;
Anita Deckers (Land van Horne), Bertien Nijnens (Toon Hermans Huis), Teun Stienen (regisseur), 
Rianne Goldenbeld (Franciscus Hospice), Pauline van Hulzen (Punt Welzijn), Bets Nies (vrijwilliger SJG en 
Toon Hermans Huis), Susanne Verhoeven (SJG), Miranda van der Laan (SJG) en Carrie van Hoef (Cordaad Welzijn).
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In 24 verschillende landen legden zij verhalen vast van lokale mensen. Martin en Inge Riebeek zijn audiovisuele kunstenaars en vroegen mensen op straat naar 
de essentie van hun leven. Het resultaat is een zeer uitgebreide en vooral bijzondere verzameling gefilmde ontmoetingen, allen met een zeer persoonlijk karakter. 
Een aantal daarvan is te zien in Museum W in Weert in de tentoonstelling ‘Telling Stories’. 

Bijzondere verzameling gefilmde verhalen van over de hele wereld    

actueel

Universele waarden
“Iedereen heeft wel een verhaal dat het waard is 
om verteld te worden”, stelt Inge Riebeek.  Sa-
men met haar partner Martin legde ze meer dan 
600 unieke gefilmde verhalen vast. “En uiteinde-
lijk zie je dat de hoop en de zorgen van mensen 
van over de hele wereld vaak hetzelfde zijn. Uni-
versele waarden, waarbij de verschillen in de ac-
centen zitten.” Martin: “Natuurlijk zien we ver-
schillen, die zijn ook vaak locatie-gerelateerd. In 
Engeland bijvoorbeeld zijn de mensen veel voor-
zichtiger om voor de camera het achterste van 
hun tong te laten zien, terwijl in Mexico-City de 
mensen bijzonder open zijn. Mensen worden al-
maar geremder en terughoudender. Het is aan ons 
om ze op hun gemak te stellen, tijd en aandacht 
te geven en respectvol met hen om te gaan. In 
veel gevallen krijg je dan een puur verhaal.”

Opdrachten
Het echtpaar Riebeek startte 12 jaar geleden met 
de serie. Martin: “Toen in opdracht van de kunst-
collectie van verzekeraar Aegon, die in de entree 
een bijzondere video-installatie wilde. Hiervoor 
hebben we tien landen aangedaan en bijzondere 
videoportretten gemaakt.
Later hebben we ook in opdracht van onder an-
dere de Rabobank en Akzo Nobel soortgelijke 
‘ontmoetingen’ kunnen vastleggen. En ook voor 
meerdere musea zijn we aan de slag geweest.”
Inge legt hun werkwijze uit. “We spreken op 
straat toevallige voorbijgangers aan en leggen uit 
waar we voor werken. Dan informeren we naar 
de essentie in hun leven en vragen of ze dit voor 
de camera willen vertellen. De mensen lopen dan 
naar de camera en stellen zich voor. Hun verha-
len duren ongeveer drie tot vier minuten en wor-
den in een keer opgenomen. We monteren niets 
en stellen tussendoor ook geen vragen. Op deze 
manier krijg je de meest pure en oprechte ont-
moetingen, zonder oordeel.”

Thema’s
In het Weerter museum zijn de komende maan-
den meerdere van deze portretten te zien. Mar-
tin: “Hiervoor zijn twee ruimtes ingericht waar 
de bezoeker in alle rust de verhalen tot zich kan 
laten komen. Elk van de ruimtes heeft een thema 
dat aansluit bij het karakter van de ‘ontmoetin-
gen’. Een van deze onderwerpen is macht. Dat 
kan economische macht zijn, relationele macht, 

religieuze macht of hiërarchische macht. De ver-
halen in deze kamer zijn hieraan gerelateerd. 
Met enkele relevante objecten uit de kunstver-
zameling van het museum hebben we die sfeer 
kracht bij willen zetten. In deze serie zit ook een 
verhaal dat we opgenomen hebben in Weert. Dat 
is het verhaal van Jac Hendrix, een van de leden 
van het Gilde van de Weerter Stadsschötte Sinte 
Catherina 1480. Hij vertelt over de essentie in 
zijn leven die te maken heeft met de trots van 
het marcheren met zijn trom.”    

Zingeving
De andere ruimte heeft als thema ‘Madonna of 
hoer’. Inge: ”Hierbij gaat het over tegenstellin-
gen. Zo vertelt een vrouw die we filmden in Parijs 
dat zij vroeger prostitué was en werd behandeld 
als een object. Tegenwoordig is zij ook sekswer-
ker, maar nu voor mensen met een beperking. Nu 
voelt ze dat ze iets goeds doet. Een van de bij-
zondere verhalen die de bezoeker aan het denken 
kan zetten. En dat geldt voor elk portret. In deze 
ruimte van het museum staan prachtige kerkban-
ken waar de mensen in alle rust de portretten kun-
nen bekijken. Intiem en kleinschalig waardoor de 

verhalen optimaal tot hun recht komen.” Martin: 
“Uit al deze ontmoetingen blijkt dat elk mens in 
de basis een zoeker is. Zoekend naar de zingeving 
met de vraag ‘waarom ben ik hier?’ Dat maakt het 
werk dat we doen ook zo boeiend.”

De tentoonstelling Telling Stories in Museum W 
is nog te bewonderen t/m zondag 16 april. Meer 
informatie en openingstijden zijn te vinden op 
museumw.nl.

Martin en Inge vertellen op zondag 19 maart 
om 14.00 uur in een kunstenaarsgesprek over 
hun passie. Over de landen waar ze geweest 
zijn en wat al deze ontmoetingen voor henzelf 
betekenen. 

Nieuwsgierig geworden?
Scan dan de QR code voor 
een kennismaking 
met Martin en Inge        

‘Waar gaat het in hun leven echt om?’

Meikoel 2 - Weert

VOOR ELK WERK DE VAKMAN VOOR ELK WERK DE VAKMAN VOOR ELK WERK DE VAKMAN

Hubo DUIJTS
Kerkstraat 16
6031 CH Nederweert
Telefoon (0495) 626309

www.huboduijts.nl

Op maat
gemaakte
schuifkasten en 
inloopkasten

De hele maand
november
bij aankoop van een
schuif- of inloopkast

raamdecoratie
schuifkasten
vloeren

deuren
beveiliging
mengverf

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

www.steijverselectro.nl

Professionele elektricien in Nederweert waar u terecht 
kunt voor al uw elektrotechniek, zonnepanelen, 

alarminstallaties en verlichting. Voor nieuwbouw en 
verbouw, horecaprojecten en utiliteitsbouw.

Het team van gespecialiseerde monteurs staat voor u klaar!

(06) 466 98 905 • info@interieurruimte.nl  
www.interieurruimte.nl •  Keulerstraat 24, Weert

Aan de slag met uw interieur, 
verbouwing, keuken, badkamer of 

andere ruimte? Doen!
Start met een goed ontwerp. 

Dan lukt het altijd.

INTERIEURONTWERP • KEUKENONTWERP •  BADKAMERONTWERP
 VERBOUWING ONTWERP • MEUBELONTWERP

(06) 466 98 905 • info@interieurruimte.nl  
www.interieurruimte.nl •  Keulerstraat 24, Weert

Aan de slag met uw interieur, 
verbouwing, keuken, badkamer of 

andere ruimte? Doen!
Start met een goed ontwerp. 

Dan lukt het altijd.

INTERIEURONTWERP • KEUKENONTWERP •  BADKAMERONTWERP
 VERBOUWING ONTWERP • MEUBELONTWERP

Gespecialiseerd in sfeervolle, gezellige, warme en tijdloze interieurs.

Met een uniek design realiseren wij maatwerk interieurbouw voor elke 
inrichting. Of u nu een groot of klein interieurproject wilt laten realiseren;

bij Interieurruimte gaan we geen enkele uitdaging op het gebied van 
interieurontwerp- en bouw uit de weg.

Martin en Inge Riebeek.
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‘Wie wordt er Stadsprins van de Rogstae-
kers?’ Dat is toch ieder jaar weer het 
best bewaarde geheim van Weert. Weert 
Magazine maakt al jaren een portret van 
de partner van de Stadsprins. Wie is de 
vrouw naast deze voorganger in het uit-
bundigste volksfeest van het jaar? Of mis-
schien is het wel een man? 
Omdat mijn deadline nog vóór de uitroe-
ping ligt, vindt het interview in het diep-
ste geheim plaats. Om toch enige aankno-
pingspunten voor het gesprek te krijgen 
heb ik vooraf via de prinsenbegeleiders de 
schriftelijke antwoorden op tien vragen 
gekregen (zie kader). 

Via een trapladder bereik ik een in aan-
bouw zijnde kantoorruimte op de boven-
verdieping van een bedrijfspand op een 
industrieterrein. Daar word ik hartelijk 
ontvangen door Lauri van Gansewinkel-
Haex (38), de vrouw van de nieuwe Rog-
staekerspreens Paul I. 

Door Ton Adriaens  

Wie is Lauri van Gansewinkel? 
Ik ben de oudste van drie kinderen van Bèr Haex 
van het gelijknamige bouwbedrijf en Marlies Haex-
van Deursen. Mijn jeugd heb ik grotendeels door-
gebracht in ons ouderlijke huis aan de Dijkerhof. 
Op mijn zeventiende vertrok ik naar Den Haag 
vanwege mijn studie aan de Hotelschool. Na die 
opleiding ging ik op mijn eenentwintigste weer 
thuis wonen. 

Al in het laatste jaar van mijn opleiding leerde ik 
Paul kennen. Een jaar later woonden we samen in 
een appartementje boven de Wereldwinkel in de 
Hegstraat in Weert. Na drie jaar hebben we een 
huis gebouwd in Vrouwehof op Leuken. Zeven jaar 
geleden zijn we weer verkast. We kochten een 
pand aan de Scheepsbouwkade dat Paul volledig 
gestript heeft en omgetoverd tot de prachtige wo-
ning waarin wij nu wonen. Tijdens die verbouwing 
woonden we met onze kinderen Kai (11) en Aivi (8) 
in een woonunit op het bouwterrein. 

Inmiddels is ons gezin uitgebreid met Phil die nu 4 
is en net zo gek van vastelaovendj als zijn ouders 
en zijn oudere broer en zus. Toevallig vroeg hij van 
de week nog ‘Mama wanneer gaan we de Rogstae-
kersvlag weer ophangen?’

Carrière?
Ik kom uit een horecafamilie. Mijn opa en oma wa-
ren de eigenaren van de Schuttershoeve en mijn 
tante Annelies Haex bezat restaurant De Sluis. 
Daar werkte ik al op veertienjarige leeftijd in de 
bediening.

“Mijn klasgenoten liepen 
stage over de hele wereld. 

En ik? Ich zoôt in Remundj!”
De hotelschool was een hartstikke leuke opleiding 
maar ik heb daarna nooit meer in de horeca ge-
werkt. Paul had een bouwtechnische opleiding en 
moest voor zijn werk bij Mertens bouwbedrijf naar 
bouwprojecten in heel het land. Als ik dan ook nog 
in de horeca zou gaan werken zou er weinig tijd 
overblijven om samen door te brengen. 

Lauri van Gansewinkel-Haex: 
     ‘Vraw vanne Preens’‘Vraw vanne Preens’ Het is altijd Pauls droom geweest ooit een eigen 

aannemersbedrijf te beginnen. Enkele jaren gele-
den heeft hij het stokje kunnen overnemen van 
mijn vader. Nu runt hij samen met schoonbroer 
Tom en mijn oom Huibert de zaak. 

Acht jaar werkte ik als intercedent bij een uit-
zendbureau in Weert. Toen mij een overplaatsing 
naar Venlo in het vooruitzicht werd gesteld koos 
ik voor een nieuwe carrière bij gastouderbureau 
Het Liefbeestje. Daar begeleid ik alweer meer dan 
acht jaar met veel plezier gastouders met hun ei-
gen gastouderopvang. 

Vrije tijd? Hobby’s? Sporten?
Met uitzondering van de skivakanties sportte ik 
tot voor enkele jaren nauwelijks met als gevolg 
dat ik behoorlijk ‘aan de maat’ was. Daar moest 
verandering in komen. Samen met Paul doorliep 
ik een personal training traject bij Nicole Tim-
merman van sportschool Active. Ik heb het aan 
Nicole te danken dat ik dat heb doorgezet en 
uiteindelijk 25 kg afviel. Daar ben ik enorm trots 
op. Nu sport ik nog steeds 3 à 4 keer per week.

In de voorinformatie gaf je aan nogal 
direct te zijn in het geven van je mening. 
Brengt je dat wel eens in de problemen?
Soms wel. Ik kan snel in mijn emotie zitten en 
van daaruit reageren terwijl ik een heel klein 
hartje heb en het belangrijk vind hoe andere 
mensen over mij denken. Ik ben eerlijk en op-
recht, zeg waar het op staat en wat ik beloof, 
doe ik. Maar maakt iemand een verkeerde op-
merking in mijn richting dan kan ik soms nogal 
fel zijn. Ga ik daarin te ver dan zal ik er daarna 
op terugkomen en mijn excuses maken.

10 vragen (en antwoorden) 
voor partner van

de prins!
1. Hoe vierde je 15 jaar geleden ‘vastelaovendj’?
Vanaf november 2004 zijn de nieuwe 
Rogstaekersprins en ik een stel en in 2005 werd ik lid 
van ‘zijn’ vastelaovendjvureiniging. Met deze groep 
mocht ik twee keer de Gouwe Rog winnen. 
De optocht was het hoogtepunt van ons 
carnavalsseizoen. Op zondagmorgen aankleden en 
schminken, de optocht lopen en dan snel naar huis 
om ’s avonds naar de prijsuitreiking te gaan. De 
andere dagen waren wij in de binnenstad te vinden 
of keken wij naar andere optochten. 

2. De wijste levensles die jij geleerd hebt?
Geniet van het bourgondische leven. Samen met 
familie en vrienden en van de kleine dingen die het 
leven leuk maken. Wat ik nog meer heb geleerd is dat 
je niet in Remundj stage moet gaan lopen (zie bij 6).

3. Je grootste blunder?
Op een vastelaovendjmaandag hadden wij onze auto 
bij Mertens Bouwbedrijf op de parkeerplaats gezet 
om van daaruit naar de wichteroptocht te kunnen 
lopen. Toen we na de optocht naar huis gingen, 
ging net op het moment dat ik er overheen reed de 
automatische paal omhoog. Band kapot! Daarvoor 
ben ik destijds opgegeven voor de ‘stomste streek’ 
van de Lambieck Knoup en ook dit jaar mag ik weer 
aantreden!

4. Wat is je dierbaarste carnavalsherinnering?
Mijn mooiste herinneringen hebben te maken met 
mijn kinderen. Mijn zoon heeft in de wichter-optocht 
drie keer de Gouwe Rog gewonnen en mijn dochter 
een keer. Het feit dat ze op dinsdagavond bij de 
abdicatie ‘staon te bäöke’ van verdriet omdat het 
voorbij is, is voor mij een teken dat wij ze het juiste 
vastelaovendjgeveul hebben bijgebracht!

5. Wie of wat maakte in jouw leven de meeste indruk?
De geboorte van mijn kinderen; hoeveel je ineens 
kan houden van iets dat je eerst niet kende. 

6. Waar heb je spijt van?  / Wat zou je nu zeker 
anders doen?
Ik heb gestudeerd aan de Hotelschool in Den Haag. 
Mijn stages heb ik toen in Nederland gedaan, onder 
andere bij een hotel in Roermond. Ik heb er nog altijd 
spijt van dat ik tijdens die stages toen de wereld niet 
ben gaan ontdekken. Veel van mijn medestudenten 
hebben op die manier de halve wereld gezien! En ik? 
Ik zat in Remundj!

7. Wat was tot nu toe het merkwaardigste advies 
van de prinsenbegeleiders?
‘Dejjae dikke kni-jje neet in ’n witte maillot mótj 
dówwe ónger ‘n pofbóks’

8. Waar ben je trots op?
Op mijn gezin! Dat mijn drie kinderen ‘plat kalle’ en 
wij ze ‘vastelaovendj’ hebben doorgegeven. En dat 
we twee keer de Gouwe Rog hebben mogen winnen 
in de Weerter optocht.      
                       
9. Wat breekt je hart en waar word je 
zielsgelukkig van?
Mijn hart was gebroken in het jaar dat we door 
corona niet op wintersport konden naar mijn 
favoriete Westendorf. Ik kom daar al vanaf mijn 
derde jaar. Zielsgelukkig word ik dan ook van op 
de ski’s staan en zien dat mijn man en kids hier net 
zoveel plezier aan beleven. Maar dit doen we nóóit 
met vastelaovendj! 

10. Het grootste misverstand / vooroordeel 
van anderen over jou?
Dat ik me niet zoveel aantrek van anderen. Dat komt 
meestal omdat ik eerlijk en hardop zeg waar het op 
staat als iets me niet zint. Maar dat wil niet zeggen 
dat ik er geen last van heb als anderen een mening 
over mij hebben. 
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Ook wil ik nog even terugkomen op de 
‘dikke kni-jje in ‘ne witte maillot 
ónger ‘n pofbóks’: Is van die outfit 
sprake geweest?
Nee, nee, dat was een grapje. Op het feest na de 
uitroeping van Jasper Heesakkers tot Vorst van de 
Rogstaekers zagen wij een prins uit België met een 
dergelijk kostuum. De man had ook nog enorm dik-
ke kuiten en knieën. Wij wisten toen dat Paul prins 
ging worden dus de witte maillot werd een terugke-
rend gespreksonderwerp als het over kleding ging.

Je bent dit jaar wederom genomineerd 
voor de ‘stomste streek’ van de Lambieck 
Knoup. Waar heb je dat deze keer aan te 
danken?
Dat is een bijzonder verhaal terwijl ik er zelf 
niets aan kon doen. Voor de verjaardag van mijn 
neefje had ik bij bol.com speelgoed besteld: 
Lego en dinosaurus strijkkralen. Dat pakket had 
ik op mijn werk aan laten komen. Toen ik het 
daar opende bleek er een levensgrote dildo en 
een enorme buttplug in te zitten! Na van de eer-
ste schrik bekomen te zijn hebben we geschaterd 

van het lachen. Maar stel je eens voor dat ik zon-
der de doos te openen er een cadeaupapiertje 
omheen had gedaan en hem aan mijn neefje had 
gegeven! Toen ik het pakket onder vermelding 
van de reden terugstuurde kreeg ik een korte 
reactie: ‘Verkeerd gegaan in het magazijn, heel 
vervelend voor u’. Nadat ik het voorval op Face-
book vermeldde kreeg ik excuses van bol.com en 
een tegoedbon van € 7,50.

Hoe heb je Paul leren kennen?
In de Time Out in Gemert viel mij een jongen 
op waarvan ik vermoedde dat hij ook uit Weert 
kwam. Een week later trof ik in café De Kwieb 
op de Oelemarkt diezelfde jongen. Dat was Paul. 
We raakten aan de praat en zijn nooit meer uit 
elkaar gegaan. 

Waar verheug jij je het meest op?
Dat klinkt misschien raar maar dat is het moment 
waarop we het op de zaterdagmiddag vóór de 
uitroeping eindelijk aan onze kinderen en ouders 
kunnen vertellen. 19 oktober werd Paul gevraagd 
of hij prins wilde worden. We hebben daar geen 
seconde over hoeven na te denken. Maar dat ge-
heimhouden, de smoesjes en leugentjes om best-
wil, dat werd een steeds zwaardere last.
Onze kinderen zullen helemaal door het dolle heen 
zijn. Maar zeker ook voor mijn ouders en schoon-
ouders Wil en Bert zal het een verrassing worden. 
Ik weet zeker dat ik het dan niet droog ga houden.

Hoe denk je dat de leden van jullie vas-
telaovendjvereiniging, die waarschijnlijk 
al bezig zijn met de voorbereidingen 
voor de optocht, gaan reageren?  

Bij B.C. Wieërters Echte wordt altijd veel gela-
chen, gezanikt en gespeculeerd over wie de nieu-
we prins gaat worden. Paul wordt daarbij ook ieder 
jaar genoemd, maar daar zijn we zo aan gewend 
dat dat ons niet in verlegenheid heeft gebracht. 
Met V.V. de Remmels hebben we twee keer de 
Gouden Rog gewonnen. Toen deze club uit elkaar 
viel zijn een aantal leden, waaronder Paul, ver-
dergegaan als B.C. Wieërters Echte. Ik weet ze-
ker dat ze heel erg enthousiast zullen zijn over 
Paul zijn prinsschap! Voor hen is het toch ook een 
beetje een droom die in vervulling gaat.

Nog een leuke anekdote uit de 
afgelopen tijd?
De adjudanten van Paul hebben we al mogen be-
naderen. Toen we Edwin Lormans gingen vragen 
bedachten we een apart verhaal. Paul vertelde 
hem dat hij gevraagd was om Kestieëlhieër van 
de Beesterbolle te worden en of Edwin zijn adju-
dant wilde worden. Hij was wild enthousiast en zei 
meteen ‘Ja’. Of hij ook de onderscheiding al wilde 
zien? Toen hij daarop de naam Rogstaekers las viel 
hij bijna achterover van verbazing!

Wordt het tijd voor vrouwen in de 
raad van 11 of een vrouw als 
Rogstaekersprinses?
Voor het jeugdcarnaval vind ik dat een goed 
idee. Het zou ook een goede zaak zijn als vrou-
wen, op basis van hun kwaliteiten, een rol bin-
nen de Rogstaekers gaan vervullen. De traditie 
dat de prins een man is,  hoeft voor mij niet 
doorbroken te worden. Vastelaovendj is een 
feest van tradities. Daar moet je niet te snel 
verandering in willen brengen.

'Een unieke gebeurtenis: Vader Paul 
en zoon Kai in hetzelfde jaar prins en 

jeugdprins van stadsvastelaovundjvurei-
niging de Rogstaekers, met in hun mid-
den de 'gruuëtse' echtgenote en moeder 
Lauri. Ook voor de redacteur van Weert 
Magazine was dit een complete verras-
sing. Gelukkig stond de fotoshoot een 

dag na de uitroeping van Kai I gepland. 
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VAKANTIEREIZEN

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
€ 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!

SINGLE-VRIENDELIJK!

VRAAG DE FLYER AAN VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT VAN 
ONZE REIZEN OF KIJK OP ONZE WEBSITE WWW.GHIELEN.NL

VAKANTIEREIZEN

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
€ 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!

SINGLE-VRIENDELIJK!

TEL (077) 307 19 88

Vianden – Luxemburg            
Vertrekdatum: 18 februari
5 dagen halfpension 

€ 495,-

VAKANTIEREIZEN

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
€ 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!

SINGLE-VRIENDELIJK!

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

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

Incl.: diner, rondvaart
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VAKANTIEREIZEN

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
€ 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!

SINGLE-VRIENDELIJK!

Vertrekdatum: 5 maart (vertrekgarantie!)
8 dagen halfpension  

St. Aygulf – Frankrijk 
Vertrekdatum: 18 februari (vertrekgarantie) , 15 april, 
14 oktober    -   8 dagen halfpension 

vanaf € 850,-

Auer – Italië – Südtirol
Vertrekdatum: 8 april
8 dagen halfpension

€ 775,-
Auer – Italië – Südtirol

VOORJAARSAANBIEDING
!

Rondreis Sardinië – Italië
Vertrekdatum: 15 april (bijna vertrekgarantie!), 7 oktober 
12 dagen halfpension 

€ 1.375,-

Rondreis Schotland & Ierland 
Vertrekdatum: 4 mei, 23 augustus 
12 dagen halfpension 

vanaf € 1.695,-

Schoppernau - Oostenrijk - Vorarlgebergte
Vertrekdatum: 30 mei, 8 oktober  
8 dagen halfpension 

€ 850,-

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

€ 46,-
Rattenberg -Duitsland – Beieren
Vertrekdatum: 30 april, 11 juni, 16 juli, 17 sep, 8 okt 
8 dagen halfpension 

vanaf € 625,-

Rothenberg – Duitsland 
Vertrekdatum: 18 juni, 31 juli, 10 september 
5 dagen halfpension

€ 525,-
Rothenberg – Duitsland 

incl. BUGA 2023 MANNHEIM
!

Hansi Hinterseer Solo Open Air 
Bad Breisach – Beieren (D)  
Vertrekdatum: 7 juni  -  5 dagen halfpension

€ 695,-
Hansi Hinterseer Solo Open Air 

MUZIEKREIS!

VAKANTIEREIZEN

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
€ 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!

SINGLE-VRIENDELIJK!

Donauradweg Passau-Wenen
Vertrekdatum: 8 juni, 14 september  
10 dagen halfpension 

€ 1.495,-
Donauradweg Passau-Wenen

FIETSREIS!

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

VAKANTIEREIZEN

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
€ 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!

SINGLE-VRIENDELIJK!

Weekendje Ieper – België
Vertrekdatum: 21 april, 11 augustus, 22 september  
3 dagen halfpension 

€ 325,-
Weekendje Ieper – België

Met ‘Flanders Fields Route’
!

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

VAKANTIEREIZEN

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
€ 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!

SINGLE-VRIENDELIJK!

Weekendje Moezel 
Vertrekdatum: 28 april, 2 juni, 25 aug, 20 okt  
3 dagen halfpension 

€ 325,-

VAKANTIEREIZEN

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
€ 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!

SINGLE-VRIENDELIJK!

Soldaat Van Oranje De Musical
Vertrekdata: 5 en 26 maart, 23 april 
Incl. 1e rangs ticket 

vanaf € 125,-

Vertrekdatum: 8 maart 
Incl.: ko�  e & gebak, rondvaart, lunch, bezoek, diner 

Winterse Verrassingstocht

Winterse Schlagerparade 
Vertrekdatum: 8 februari  
Incl.: 3-gangendiner, showprogramma, avondlunch

DAGTOCHTENDAGTOCHTENVAKANTIEREIZEN DAGTOCHTENDAGTOCHTEN

foto: @Lars Buder

foto: Jan Dhondt Bad



Ga voor meer levensgeluk. 
Zorg dat je van je burn-out klachten afkomt!
Heb je nergens zin meer in? Voel je je futloos? Heb je aan het eind van 
de dag geen energie meer over om leuke dingen te doen? Heb je geen 
idee waar je nu echt blij van wordt? Pas dan op voor een burn-out. Die 
zorgt namelijk voor een oververmoeid lichaam en je functioneert er 
minder goed door. Dit gaat ten koste van je levensgeluk. Dat moet je 
zien te voorkomen. 

Kinesiologie kan daarbij helpen. Het is een lichaamsgerichte therapie 
waarbij spiertesten aangeven waar jouw klachten vandaan komen. 
En wat je nodig hebt om weer lekker in je vel te zitten. Ik maak onder 
andere gebruik van bewegingsoefeningen, stressreductie- oefeningen, 
massagetechnieken en voedingsadvies. 

Soms zijn een paar behandelingen al 
genoeg voor een goed resultaat. 
De behandelingen kun je 
mogelijk (deels) vergoed krijgen 
vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Voorkom een burn out.
Kijk op mijn site wat ik voor
je kan betekenen: 
www.kine-vital.nl. 
Of maak snel een afspraak. 

Nancy Dirkx

Kinesioloog
Spinstraat 11- Stramproy
nancy@kine-vital.nl
06-13681400

GEZOND 
  & FIT column

Puppycursus 
Met immer dichtgeknepen neus betrad ik de bijkeuken, waar zeven hondjes me onder luid gekef en geklef begroetten. 

Vanwege de weeïge geur hield ik er altijd mijn adem in tot aan de woonkamer. De buurvrouw, wiens boodschappen ik 

soms deed, keek me dan met neerbuigende meelij aan als ik het zichtbaar blij, zo ademloos en alle pootjes en staartjes 

ontwijkend, tot de deurklink had gered. “Ik hou niet zo van honden.” Het ontglipte me. “Hou je wel van mensen dan?”, 

ontglipte haar met eenzelfde passie.  

Vanwege een huisstofmijtallergie van mijn zus en een moeder met milde smetvrees is het bij ons thuis nooit verder 

gekomen dan een parkiet in een kooi waaronder vier keer per dag werd gestofzuigd. Het verhaal over dat ik op mijn vijfde 

in een speeltuintje omver werd gerend door een bouvier heb ik in al die jaren daarna lafjes betiteld als een ‘aanval van een 

grote hond’ en haalde ik altijd aan als ik weer eens ongemakkelijk naast een kwispelende hond af waggelde. Pas tegen 

mijn dertigste leerde ik van een geduldige vriend dat je ze eerst aan je hand moet laten snuffelen zodat ze aan je kunnen 

wennen. En dat doe ik dus trouw. Bij elke hond die ik tref. Daarbij praat ik in een onbeheersbare piepstem die enkel door 

grote hondenliefhebbers wordt gewaardeerd en bij alle andere mensen eenzelfde meelij opwekt als die van de buurvrouw 

jaren geleden.

Ik baan me een weg door geroezemoes, koffiemachinegeluiden en natte jassen aan de stoelen van heel veel mensen. 

Het nieuwe jaar beginnen we met koffie en cacao aan de lange leestafel, waaraan nog drie plekjes beschikbaar zijn 

voor de twee blonde broers en mij. De driejarige doet een poging tot solo schaken en vanwege de aanwezigheid van 

enkele andere speelgoedartikelen die hij nooit eerder zag weet ik dat hij de komende drie kwartier zoet zal spelen. 

De twee bejaarde vrouwen links van ons zien dat kennelijk minder rooskleurig in. “Ik heb ze nooit gehad, kinderen, 

dus ik kan ze niet om me heen verdragen,” zegt er een, terwijl ze haar neus optrekt boven haar cappuccino. Als hij het 

schaak reisspelletje even later dichtklapt, bijt ze hem een vinnig “Doet pijn aan mijn oren!” toe. Hij kijkt me even aan 

en onderzoekt dan de dierendomino. Ik laat mijn met neerbuigende meelij doordrenkte blik rusten op de hare. Ik zie de 

vrouw naast haar nerveus worden. “Mogen ze een koekje?” vraagt ze. De twee krakelingen die ze bij beide cappuccino’s 

weggriste rusten in haar oude handpalm. De twee blonde broers lopen op mijn goedkeurende knik naar haar hand. Ze 

laat ze eraan snuffelen voordat de krakelingen in hun mondjes verdwijnen. “Ja, dat vinden jullie wel lekker hè?” zegt ze 

met onbeheersbare, piepende stem.  

Met hun opgedroogde jassen aan, waggelen de vrouwen niet veel later ongemakkelijk langs mijn kroost en zie ik dat ze 

het, zichtbaar blij, zo ademloos en alle pootjes en staartjes ontwijkend, tot de deurklink hebben gered.

Maartje Derckx

Mondzorgpraktijk De Peel: ‘een kwestie van kiezen’!
Veertig jaar lang was Tandartspraktijk Jansen een begrip in 
Ospel en omstreken. Nu is het tijd voor iets nieuws. Tandarts 
Vera van Cruchten - Evers heeft de praktijk sinds 1 januari 2023 
overgenomen en is de naam veranderd in Mondzorgpraktijk De Peel. 

Mondzorgpraktijk De Peel
De praktijk is vernoemd naar de prachtige Peel. Een plek voor jong 
en oud en een verwijzing naar de ligging van de praktijk. Wij bieden 
tandheelkundige zorg aan voor alle leeftijden in het Peelgebied en 
omstreken. 

Kracht 
Wat is de kracht van Mondzorgpraktijk De Peel? 
Patiënten zijn zich er niet altijd van bewust dat ze een keuze hebben en 
dat deze keuzes consequenties hebben voor hun gebit en hun algehele 
gezondheid. Voorlichting en preventie spelen een
belangrijke rol in onze visie. Samen 
komen we tot het beste 
persoonlijke behandelplan. 
Een kwestie van kiezen!

Nieuwsgierig geworden?
Neem eens een kijkje 
op www.mondzorgpraktijkdepeel.nl

Mondzorgpraktijk De Peel
Onze Lieve Vrouwestraat 69 - Ospel
0495 - 626126
info@mondzorgpraktijkdepeel.nl

Lukt het jou niet je doelstelling te behalen? 
Mis je motivatie, sta je stil of voel je je gewoon niet fit?

Bij Totalbody kan je terecht voor Personal Training, groepslessen, 
(sport)massages, cupping en voedingsadvies op maat. Een scala aan 

diensten om jou gezonder, maar vooral fitter te laten voelen!

We werken met gediplomeerde en gecertificeerde personal trainers, 
voedingsadviseurs en (sport)masseurs.

Jouw doel staat bij ons centraal! Of je nu op zoek bent naar een 
gezondere leefstijl i.c.m. trainingen en/of voedingsadviezen, of wilt 
sporten onder begeleiding. Wij coachen je graag! 
Ook kan zowel de sporter als niet sporter bij ons terecht voor een 
passende (sport)massage. 
Onze massages kunnen verlichting 
bieden na intensieve trainingen, 
maar zijn ook zeker geschikt 
voor mensen die fysiek 
zwaar werk hebben of 
lang in dezelfde houding zitten. 
Het zal je dus niet verbazen dat 
we veel klanten uit het 
bedrijfsleven hebben, 
waarbij we bij sommige zelfs 
op locatie komen!

Bezoek onze website 
totalbody-sport.nl voor meer 
informatie en contact en 
kijk wat we voor 
jou kunnen betekenen!

Zie ik je snel? 
Chantal Engbersen

Ketelaarsweg 4 - Ospel
06-24 74 04 86    info@totalbody-sport.nl

Dansen bij Dansrijck is gezond, sportief en leuk!
Wil je graag iets met danssport, podiumkunst of gewoon een leuke 
sociale activiteit? Dan ben je bij Dansrijck in Nederweert aan het juiste 
adres. Eigenaren Roeland en Fauve Schelfhout-Kessels zijn de huidige 
Nederlands Kampioenen bij de Nederlandse Algemene Danssport Bond, 
lid van noc*nsf.. Door hun professionaliteit komen cursisten uit heel 
Limburg en Brabant wekelijks naar Nederweert voor expertise, kennis 
en uiteraard ook voor gezelligheid!

Met dansen doe je je lichaam en geest een groter plezier dan je denkt. 
Dansen heeft namelijk een positieve impact op je gezondheid. Het 
is een sportieve en sociale activiteit die zorgt voor een verbeterde 
motoriek, meer zelfvertrouwen, het traint je hersenen en is ook nog 
effectief tegen stress. Redenen genoeg om eens te proberen! Dansrijck 
is er voor oud en jong, zelfs tweejarigen kunnen al terecht bij Dansrijck.

Dansrijck
Kerkstraat 87 - Nederweert
www.dansrijck.nl 
info@dansrijck.nl

Een gezond, schoon en stralend gebit, wie wil dat nou niet?
Wist u dat een goede mondgezondheid positief bijdraagt aan uw algehele 
gezondheid? Onderzoek toont aan dat ontstoken tandvlees o.a. kan zorgen 
voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. 

U kunt zelf uw mondgezondheid positief beïnvloeden door twee maal daags 
minimaal twee minuten uw tanden goed te poetsen en dagelijks tussen de 
tanden te reinigen. 

Desondanks kan het zijn dat u klachten heeft zoals bijvoorbeeld: 
terugtrekkend en/of bloedend tandvlees, gevoelige tanden, aanslag, 
tandsteen, regelmatig gaatjes of last van een vieze geur/smaak in uw mond. 
Een goede mondgezondheid is belangrijk voor iedereen ongeacht de leeftijd. 
Daarom is het verstandig om hier al op jonge leeftijd aandacht aan te 
besteden. Mede hierdoor wordt voor kinderen tot 18 jaar een bezoek aan de 
mondhygiënist 100% vergoed door uw zorgverzekering.  
Voorkomen is immers beter dan genezen! 

Als mondhygiëniste kan ik samen met u bekijken hoe uw mondproblemen het 
beste aangepakt kunnen worden en hoe 
we ervoor kunnen zorgen dat u uw eigen 
tanden kunt behouden tot op latere leeftijd. 

Kijk op www.mondzorgpraktijkweert.nl 
voor meer informatie en 
neemt u gerust vrijblijvend contact op.

Cindy van den Kerkhof
Geregistreerd-Mondhygiënist 

Kerkstraat 38a
6006 KP Weert
0495-586 419

‘Voel je beter met Leef!’  Sporten, voeding en … hormonen!
Leef! staat vooral bekend om haar kleinschalige groepslessen (pilates, 
spinning, yoga, core power), personal training en voeding. 
Afgelopen jaar heeft Inge, eigenaresse van Leef! zich verder bekwaamd 
als Hormoonfactor Trainer. ‘In een wereld van drukte en overvloed zijn 
we soms de weg kwijtgeraakt. We zijn letterlijk uit balans.’ 
 
‘Alles wat je eet, drinkt, voelt, doet of juist niet doet heeft invloed 
op je hormoonbalans. Andersom hebben je hormonen invloed op je 
energielevel, op hoe je je voelt, op je vetopslag, op je vochtbalans, op je 
darmen en ga zo maar door. 

Worstel jij al langer met (vage) fysieke 
of mentale klachten en lukt het niet 

om het tij te keren? Boek dan een 
Hormoonbalans Adviesgesprek bij Leef!’

‘Tijdens ons consult zoek ik uit 
welke hormonale disbalansen er zijn. 

Daarna volgt een persoonlijk advies 
op het gebied van ontspanning, 

voeding en training om je hormonen
 weer in balans te brengen. Ook wanneer 

je al gezond leeft / beweegt kunnen 
het net die kleine dingen 

zijn die het verschil maken.

Zet nu de eerste stap 
en neem contact op. 

We helpen je graag op weg.

Inge Geelen-Aldenzee

 
Patronaatsplein 7, Weert

info@beweegstudioleef.nl
www.beweegstudioleef.nl

0646606923
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“We hebben in Weert zoveel bijzondere bedrijven, waar de jongeren straks mooie mogelijkheden hebben. Het is aan ons om dat onder hun aandacht te brengen“, 
zegt Judith Brouns, arbeidsmarktspecialist van Parkmanagement. Samen met Gilde Opleidingen en de gemeente gaan ze hierin intensiever samenwerken. “Wij 
nemen de initiatieven om zowel de ondernemers als de scholieren te bereiken.” Weert Magazine ging met de partijen in gesprek.

inbedrijf

“Scholen in de regio Weert hebben te maken 
met leerlingen die hun beroepsopleiding buiten 
Weert volgen. Met name Eindhoven en Den Bosch 
zijn hierbij populair. De kans is groot dat deze 
studenten na hun opleiding in die steden gaan 
werken. Voor onze regio zijn we ze dan kwijt. En 
daar moeten we verandering in brengen”, legt 
Maaike Verkooijen uit. Zij is teamleider Economie 
bij Gilde Opleidingen Weert. “Ruim 50% van 
de leerlingen gaat na het voortgezet onderwijs 
een vervolgopleiding doorlopen buiten Weert. 
Dat heeft deels te maken met het beeld dat zij 
hebben van studeren in bijvoorbeeld Eindhoven. 
Hun beeld klopt vaak niet met de werkelijkheid. 
Maar we zijn ze wel kwijt, als student en later 
waarschijnlijk als beroepskracht.”

Zeer goede mogelijkheden
Judith Brouns: “Wij als Parkmanagement 
behartigen de belangen van bedrijven op de 
acht bedrijventerreinen in Weert. Hier is een 
groot tekort aan beroepskrachten. Sinds vorig 
jaar zijn we initiatieven gestart om leerlingen 
te informeren over de bijzondere en innovatieve 
bedrijven in onze regio. Bedrijven waar prachtige 
producten gemaakt worden en die de jeugd 
veel kansen biedt. Enerzijds op goede banen, 
maar anderzijds ook op doorgroei-mogelijkheden.
Samen met de gemeente, Gilde Opleidingen en 
het voortgezet onderwijs hebben wij de ambitie 
om het onderwijs aan te laten sluiten op de vraag 
vanuit de arbeidsmarkt.”  

Martijn van den Heuvel is als wethouder economie 
en arbeidsmarkt een van die gesprekspartners. 
“Met een mbo-vakopleiding leer je een vak 
waarmee je direct aan de slag kunt. MBO-
studenten hebben vaak cruciale beroepen, die 
ontzettend belangrijk zijn om onze economie 
draaiende te houden. We kunnen niet zonder deze 
vakmensen. MBO’ers hebben veel praktijkgerichte 
werkervaring. En dat helpt bij het vinden van een 
baan die past. Tijdens bedrijfsbezoeken spreek 
ik veel werkgevers en zij zijn op zoek naar deze 
vakmensen.” 

Kleine school
Judith: “In deze periode van het jaar gaan 
kinderen en ouders zich oriënteren op de opleiding 
die de kinderen na dit schooljaar gaan volgen. 

Daarbij moeten we ze wijzen op de kwaliteit van 
onderwijs die hier geboden wordt en op de vele 
‘toffe’ bedrijven die hier liggen. Het voordeel 
van het Gilde Weert bijvoorbeeld is de omvang. 
Geen grote onpersoonlijke scholen zoals 
bijvoorbeeld in Eindhoven, maar kleinschalig 
met aandacht voor het individu.”  Maaike vult 
aan: “Regelmatig stappen kinderen over van die 
scholen in Eindhoven naar onze school. Ze liepen 
daar vast in het onpersoonlijke en bloeien hier 
weer helemaal op. Heel veel oud-leerlingen 
geven ook aan dat ze een te gekke tijd op onze 
school hebben gehad en dat de band met de 
docenten zo fijn was. Daarnaast heeft iedereen 
op de diploma-uitreiking al duidelijkheid over 
zijn vervolgstap. Dat komt door de gerichte 
opleidingen en de goede stageplekken bij de 
regionale bedrijven. Hier hebben de leerlingen 
twee keer 20 weken stage. De meeste leerlingen 
kunnen dan ook direct aan de slag bij hun 
stagebedrijf. We leveren jongeren af die iets 
kunnen. En daar zijn we als school supertrots 
op. Ook niet onbelangrijk om te weten is dat 
de inkomens van MBO’ers in de lift zitten. In 
sommige branches ligt dit inmiddels zelfs boven 
de salarissen van HBO-geschoolden.”

Minister stimuleert
De wethouder vervolgt: “Het is mooi om te horen 
dat de minister van onderwijs, Robbert Dijkgraaf, 
gecharmeerd is van beroepsopleidingen. Dat 
helpt ons als overheidsinstantie om de juiste 
gesprekken te voeren met onze partners zoals 
Parkmanagement en onderwijsinstellingen. Samen 
zetten we ons in voor de verbetering, erkenning 
en waardering van het MBO. De gemeente Weert 
ondersteunt het samenwerkingsproject daarom 
zowel ambtelijk, als financieel. Nogmaals, we 
hebben goede beroepskrachten erg hard nodig. 
Zonder vakmensen komen we nergens.”

Kennismaken
Judith: “Vorig jaar hebben we een mystery-
tour georganiseerd waarbij we leerlingen met 
bussen naar meerdere bedrijven brachten. Hier 
kregen ze rondleidingen en uitleg, en konden 
ze kennis maken met productieprocessen. Die 
bedrijven sloten aan bij hun opleidingen.” Maaike: 
“Jongeren zijn tegenwoordig erg visueel ingesteld. 
Deze rondleidingen spreken leerlingen enorm 
aan. Ook laten we ondernemers gastlessen geven 
en gaan leerlingen aan de slag met opdrachten 
die geformuleerd zijn vanuit het bedrijfsleven. 
Als voorbeeld, zijn er inmiddels lessen waarin 
acquisitie gepleegd wordt en mogen studenten 
marktonderzoeken opzetten en uitvoeren. Zo 
laten we theorie aansluiten op de praktijk en 
leveren we maatwerk. Ook onze school blijft in 
beweging.”

De drie gesprekspartners zijn het erover eens 
dat Weert een prachtige stad is om te studeren 
(zonder reistijd met trein of bus naar of in 
Eindhoven) en ook een prachtige regio om te 
werken. Met veel kansen en mogelijkheden om 
jezelf te ontwikkelen.

Wil je als bedrijf meer informatie over het 
samenwerkingsproject, neem dan contact op 
met Judith Brouns van Parkmanagement, 
06-58 90 81 43.  

Intensievere samenwerking door school, gemeente en bedrijven
‘We zijn op veel vlakken de aanjagers’

Judith Brouns, Maaike Verkooijen en Martijn van den Heuvel.

Acquisitie voor MKB Limburg door studenten junior accountmanager.
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Raymond Vlecken
burgemeester Weert

Met de deur in huis vallen. Dat kan ik tegenwoordig letterlijk doen hier in Weert. 
De familie Vlecken is na de aankoop van de woning in mei ’22 nu sinds de eerste 
week van januari ook daadwerkelijk in Weert gesetteld. Het bevalt ons prima! 
Uiteraard is het voor mijn vrouw en meeverhuizende zoon allemaal nog even 
wennen. De afstand tot de familie en vrienden in het zuiden is nu een stukje 
groter dan we gewend waren. Vooral omdat de vorige verhuizing tussen Heerlen 
en Landgraaf hemelsbreed slechts enkele honderden meters bedroeg. Daarnaast 
heb ik hier natuurlijk mijn ambt als burgemeester, terwijl mijn vrouw, al dan 
niet thuiswerkend, toch ook regelmatig op haar werk in Maastricht moet ver-
schijnen. Maar dat wisten we toen we aan deze uitdaging begonnen en daar 
hebben we ook samen voor gekozen. We zijn in ieder geval hartelijk ontvangen 
in Weert en dat doet ons goed!

Gelukkig viel de verhuizing in de juiste periode van het jaar als je het mij vraagt. 
In deze periode van het jaar ben ik namelijk enorm in mijn element. Zoals de 
meeste lezers waarschijnlijk wel weten ben ik een fervent vastelaovendjvierder. 
Ik geniet enorm van alle evenementen, hoe klein dan ook, rondom dé vastela-
ovendj. Op dit moment mag ik samen met het college bezoeken afleggen aan 
de bonte avonden in onze gemeente. Dat vind ik heerlijk om te doen. Ik geniet 
van de goed gevonden lokale humor. En hoewel dat we als gemeente of als col-
legebestuur natuurlijk regelmatig leidend, of lijdend, net hoe je het bekijkt, 
voorwerp zijn, kan ik er hartelijk om lachen. 

Ik wil via deze weg een enorme chapeau geven voor de kwaliteit van de avonden 
die ik tot nu toe heb gezien! Werkelijk fantastisch! Een groot compliment voor 
alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Daarbij denk ik niet alleen aan de 
acteurs, maar ook aan de vele mensen die nodig zijn achter de coulissen voor de 
bouw van de decors, het bedienen van licht en geluid, de schmink, de kleding, 
etc! Ook dat alles bindt de gemeenschap die Weert vormt. 

Volgend jaar wordt de vastelaovendj in Weert extra speciaal. We starten bin-
nenkort namelijk met de voorbereidingen voor de Närrische Europäïsche Ge-
meinschaft 2024. De NEG is de koepelorganisatie voor carnavalisten op Europees 
niveau. Het is een samensmelting van de in Europa gevestigde nationale vereni-
gingen die de carnavalstraditie in stand houden. Nederland en in het bijzonder 
Limburg wordt hier vertegenwoordigd door de SLV en de BCL. 

De NEG zorgt onder andere voor uitwisseling en documentatie van informatie 
over carnavalsgebruiken en legt grensoverschrijdende contacten tussen carnava-
listen in Europa. Ieder jaar wordt één stad tot Närrische cultuurstad verkozen. 
Weert wordt daarmee de eerste Nederlandse Närrische cultuurstad en dat gaan 
we natuurlijk uitgebreid en goed voorbereid vieren! 
Voor nu zeg ik, 
Vastelaovendj Same! 

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

column

Vastelaovendj in Wieërt en omstreken

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 programma’s van Vitaal 
Thuis geven u nieuwe inzichten. 
U krijgt praktische en direct 
toepasbare handvatten. Deze 
programma’s starten in maart. Kijk 
op onze website!

Gezond ouder worden
U leert vanuit diverse invalshoeken 
naar gezond ouder worden te 
kijken en u krijgt praktische tips en 
adviezen over voeding, beweging, 
ontspanning en sociale contacten. 
Training bij reuma en artrose
Deze training leert mensen met 
reuma of artrose hoe om te gaan 
met pijnklachten en mogelijke 
vergroeiingen te voorkomen.

Vitaal Thuis
‘Programma Gezond ouder worden’ en 

‘Training bij reuma en artrose’ starten in maart�

Dagbehandeling helpt mensen met (beginnende) dementie om langer 
thuis te wonen en verlicht het werk van mantelzorgers. Vanaf 1 januari 
2023 is dagbehandeling ook in zorgcentrum St. Joseph (Nederweert) 
mogelijk. Deelnemers komen een of meerdere keren per week naar 
de dagbehandeling. In een sfeer van vertrouwen, veiligheid en een 
vaste dagstructuur zijn de activiteitenprogramma’s afgestemd op 
interesses en mogelijkheden van de deelnemer, zoals muziek, beweging 
en spelvormen. Het dagprogramma richt zich op het vertragen van 
achteruitgang, het verbeteren van dag- en nachtritme of verbetering van 
gedrag door een juiste benadering.

�        Dagbehandeling
Nu ook in zorgcentrum St. Joseph in Nederweert!

�           Voor meer informatie kijk op www.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

� � �
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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 3 of 8 maart.



Na bijna 38 jaar eindigde de loopbaan van Tiny bij de Rabobank. Ze was 55 jaar en wilde graag blijven werken, maar wat ga je dan doen? In de 
zorg werken, zou dat wat zijn en kan ik dat wel? Nu, zes jaar later, werkt Tiny met veel plezier bij Ververshof.

Door Monique Lempens

moet doen, gaat er een knop om. Die mensen hebben je hulp nodig. Op 
1 januari 2018 kreeg ik mijn eerste leerplek bij Ververshof en daar voelde 
ik me meteen op mijn plek. Vanuit de opleiding doe je praktijkervaring op 
in verschillende zorginstanties. Maar Ververshof en de zorg voor de demen-
terende ouderen had mijn voorkeur. Gelukkig was er een vacature toen ik 
mijn opleiding had afgerond. Daar ben ik aangenomen en ga ik er nog steeds 
iedere dag met plezier naar toe.”

Werken bij een bank en in de zorg: 
verschillen en raakvlakken
De zorg kent veel werkprocessen en je moet dagelijks rapporteren. Dat was 
Tiny niet anders gewend bij de bank. Maar een hypotheekdossier bleef op 
Tiny wachten, gedurende een (kort) verlof. Nu is het 24-uurs zorg. Als de 
dienst van Tiny erop zit, neemt een collega het over. De zorgen over een 
cliënt, draag je dan ook over. Mist Tiny het werken bij de bank?  “Ik mis soms 
de gesprekken over een financieel vraagstuk en om mensen daarmee te kun-
nen helpen,” geeft Tiny aan. “Maar om mensen in de laatste fase van hun 
leven te verzorgen en te helpen, vind ik heel fijn, dat had ik nooit gedacht. 
Een medestudent van mij zei het mooi: ‘Ik ben gestopt met denken, ik ben 
gaan voelen’.”

Wat heb je nodig om in de zorg te werken?
“Affiniteit met mensen en voor mensen willen zorgen,” geeft Tiny aan. “De 
verpleegtechnische handelingen leer je wel tijdens de opleiding. Ik wist niet 
dat ik het in me had en sta soms nog steeds van mezelf te kijken wat ik al-
lemaal doe. De levenservaring die ik op mijn leeftijd heb, is wel een plus.” 
Werken in de zorg wordt volgens Tiny ondergewaardeerd, zeker als je kijkt 
naar de salarissen voor leerlingen of net afgestudeerden. “Maar ik voel me 
gewaardeerd op mijn werk. Mijn collega’s hebben me nooit het gevoel gege-
ven ‘wat komt dat oudje hier doen’. En dat gevoel van meerwaarde kunnen 
bieden, ertoe doen, vind ik nu belangrijker,” aldus Tiny.

Tegenwoordig zijn er veel vacatures en kun je als zorgassistent of -onder-
steuner al snel aan de slag. Heb je interesse? Loop gerust een dagje met 
Tiny mee.

deswitch

 ‘Ik wist niet of ik het kon, maar je 
        moet het gewoon doen’

deswitch

De Switch
Tiny was Financieel Adviseur bij Rabobank tot hier op 1 december 2016 
door een reorganisatie een einde aan kwam. Ook haar partner Joep 
had op dat moment geen werk. Tiny geeft aan: “We kwamen met z’n 
tweetjes thuis te zitten en begonnen samen aan de zoektocht ‘wat ga 
ik nu doen’? Maar we zijn eerst samen een weekje naar Lanzarote op 
vakantie geweest, de zon opzoeken en even niets. Daarna ben ik me 
gaan oriënteren, maar merkte ook dat ik het eerst allemaal een plekje 
moest geven. Het vertrek bij Rabobank voelde ik wel aankomen, maar 
toch overkomt je dat. Tijdens mijn eerste zoektocht solliciteerde ik op 
administratieve en financiële functies, maar werd afgewezen. Met 55 
jaar ben je toch al wat ouder en daar zaten ze toen niet op te wachten. 
Rabobank benaderde mij in die periode voor een tijdelijk project. Daar 
heb ik ‘ja’ op gezegd, maar de twijfel kwam ook: wil ik dit nog wel? 
Op moment dat ze mij belden dat het helaas niet door ging, was ik 
opgelucht en wist meteen: dit ga ik niet meer doen.”

Uit de financiële wereld en iets anders
Tiny wilde totaal iets anders gaan doen. In de krant viel haar oog op een 
advertentie van open dagen bij gehandicaptenzorg in Heel. Ze ging kijken, 
haar interesse werd gewekt en dus stuurde ze een sollicitatie in: ‘Wij zoeken 
verjonging, dus helaas mevrouw’. Kort daarna zag Tiny een vacature voor 
een opleidingsplaats Individuele Gezondheidszorg (IG) bij Stichting Land van 
Horne. Een functie waarin je naast verzorging ook basis medische hande-
lingen doet. Ze mocht op gesprek komen. Tiny: “Hoe verder ik kwam, hoe 
meer het begon te kriebelen en hoe meer ik wist: dit wil ik gaan doen! Ik 
vond het allemaal heel spannend. Na een laatste, pittig gesprek ben ik uit-
eindelijk aangenomen.” 

Aan de studie
“Eerst vier maanden naar school en alleen maar theorie. Daarna als leer-
ling de praktijk in en daar zag ik tegenop. Hoe zou ik reageren als ik een 
prik moest zetten of wonden verzorgen? Maar op het moment dat je dat 

Tiny Kessels-Gommers, 61 jaar, 
getrouwd met Joep, moeder van Laura 

en Mark en oma van Maxim en Seb.

      - Samen ruim 40 jaar ervaring 

      - Werkgebied o.a. Midden-Limburg  

      - Voor elke uitvaartverzekering 
      - Voorbespreking uitvaartwensen  
        met een kostenindicatie (ook  
         wensenboekjes beschikbaar) 

      - U kiest welk crematorium of  
        uitvaartcentrum, of thuisopbaring 

      - Voor elk budget 

      - Opgravingen na afloop grafrecht 
 

Natascha Peters 

Tel. 06-41721519 / www.maurice-uitvaart.nl 

Vae weense 
uch unne gooje 
vastelaovendj!

V.V. Team Weert Magazine
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De initiatiefnemers Ilse Greefkens en Frenk Niesten.

Ilse Greefkens en Frenk Niesten hebben beiden een goede 
baan in de zorg als ze besluiten om hun hart te volgen en 
een eigen woonzorgcomplex te starten. Samen met een 
projectontwikkelaar en zorgorganisatie Proteion hebben ze 
jaren gewerkt aan de realisatie van dit plan. Begin januari 
werd het gebouw feestelijk geopend en inmiddels hebben 
ruim 20 bewoners hun intrek genomen in het bijzondere 
complex dat qua uitstraling erg goed past in de omgeving. 

Persoonlijke aandacht
Het nieuwe complex bestaat uit drie bouwlagen met in totaal 42 
zorgstudio’s. Gebouwd op de plek waar voorheen het klooster van de 
Paters van de Heilige Geest gevestigd was. Ilse (51) en Frenk (62) zijn 
de zorgondernemers die het afgelopen jaar op alle fronten betrokken 
waren bij de realisatie van het plan. Frenk: “Het was voor ons van 
belang dat het een comfortabel en levensloopbestendig gebouw 
werd, met veel aandacht voor het huiselijke aspect. Onze bewoners 
moeten zich hier thuis voelen door de sfeer, het comfort, maar 
zeker ook door de persoonlijke en vakkundige benadering. Onze 
medewerkers lopen in burgerkleding om geen afstand te creëren. 
Daarnaast zijn er hier geen gesloten afdelingen. En daar waar nodig 
zullen we de bewoners bovendien helpen en stimuleren zo lang 
mogelijk de regie over hun eigen leven te houden en verbinding te 
maken met andere mensen.”    

Zijn compagnon Ilse vult aan: “We richten ons op ouderen met 
dementie of een lichamelijke aandoening. En dat zijn dan ouderen die 
niet meer thuis kunnen wonen maar (nog) niet naar een verpleeghuis 
willen. In eerste instantie ouderen uit de wijk Fatima en Weert. Ook 

kunnen ouderen tijdelijk terecht in Huize Molenveld als ze bijvoorbeeld 
na een ziekenhuisopname thuis niet de benodigde zorg kunnen krijgen. 
Wij hebben een team van gekwalificeerde zorgmedewerkers die 
de bewoners alle noodzakelijke en geïndiceerde zorg bieden. Maar 
bij ons staat het wonen en welzijn op één in plaats van de zorg. Het 
gebouw en de zorgstudio’s zijn ingericht op het optimaal bieden van 
zorg. Functioneel daarbij is bijvoorbeeld de wand van de badkamer 
die uitklapbaar is. Daarnaast is de kamer dusdanig ingericht dat er 
veel bergruimte is, volledig gestoffeerd is en deels gemeubileerd.” 

Huiselijk
Het is er vooral gezellig. Op elk van de drie verdiepingen is een 
grote huiskamer waar de bewoners samen kunnen eten, lunchen of 
dineren, waar ze spelletjes kunnen doen of samen TV kijken en kunnen 
deelnemen aan activiteiten die worden aangeboden. Elke huiskamer 
heeft ook een eigen open keuken waar vers gekookt wordt voor de 
bewoners van die afdeling die hier gezamenlijk eten. Bewoners doen 
zo nieuwe contacten op en kunnen ook meehelpen met de bereiding 
van de maaltijden. Kortom, veel aandacht voor aandacht.
Ilse: “Het leuke is dat Frenk en ik allebei wekelijks meelopen in de 
verzorging en de facilitaire dienst, zodat we weten wat er speelt en 
wat anders kan. Luisteren naar je team en je bewoners.” 

Kosten
Om het wonen in Huize Molenveld voor iedereen mogelijk te maken 
hebben Ilse en Frenk alles uit de kast gehaald om de kale huur onder 
de huurtoeslaggrens te krijgen. Deze kale huur voor een zorgstudio 
bedraagt nu € 745,-. Hierdoor kunnen bewoners in aanmerking 
komen voor huursubsidie. Wanneer er interesse is, komt er iemand op 
huisbezoek en bespreekt alle mogelijkheden, kosten en voordelen.

Midden in de wijk
Begin januari waren er twee open dagen die enorm druk bezocht zijn. 
Daar viel het enthousiasme vanuit de wijk op. Zo heeft de scouting 
haar diensten aangeboden om met hun leden iets voor de bewoners 
te doen. Men wil ook met PSW in gesprek om te kijken of men voor 
iets voor elkaars cliënten kan betekenen. Bovendien willen Ilse en 

Frenk nog met het kinderdagverblijf en de basisschool bekijken of uit 
de combinatie oud en jong leuke activiteiten kunnen voortkomen. 
Verder hebben zij bij de gemeente het idee geopperd om het grote 
kunstwerk dat bij Smeets Drukkerijen staat hiernaartoe te halen en 
een mooie plek te geven in de voortuin. 
Want Molenveld ligt midden in de wijk en wil ook echt letterlijk midden 
in de samenleving staan. In het groene hart van Fatima.

Op 9 januari was de 90-jarige Jan Schoenmaekers de eerste bewoner 
die zijn intrede nam in het complex. Zijn dochter Margo vertelt: 
“Vanwege zijn gezondheid zijn wij in juni gestart met een zoektocht 
naar een passende woon-zorgomgeving voor mijn vader. Zo kwam 
ik in contact met Ilse Greefkens van Huize Molenveld, dat toen in 
aanbouw was. Het klikte meteen! In september zijn wij met vader 

naar een inloopavond op Fatima geweest en toen was het voor 
mijn vader helemaal duidelijk: hier wil ik naar toe! Het concept doet 
denken aan het ouderwetse bejaardenhuis, maar dan versie 2.0. Op 
9 januari hebben wij pap verhuisd en het voelt als een warm bad. 
Iedereen is zo vriendelijk en zorgzaam. De studio biedt alles wat hij 
nodig heeft. Hij brengt de meeste tijd door in de centrale huiskamer, 
want het is nu wel duidelijk 
dat hij de gezelligheid van 
mensen om zich heen heeft 
gemist. En hij hoeft zich geen 
zorgen meer te maken over 
allerlei zaken… en wij ook 
niet. Pap is daar in zeer 
goede handen.”

Nieuw woonzorgcomplex op plek van oude klooster

Wilt u meer informatie over wonen in Huize Molenveld? Neem dan contact op via het formulier 
op www.huizemolenveld.nl of met het klantcontactcentrum van Proteion 088- 850 00 00 

  ‘Huize Molenveld is mooi          onderdeel van Fatima’  ‘Huize Molenveld is mooi          onderdeel van Fatima’

Noow geîn hoêze… mer ’n fieëstje bawwe.Noow geîn hoêze… mer ’n fieëstje bawwe.
Dét veere vae maximaal, met di-j Preense vanne knaal!Dét veere vae maximaal, met di-j Preense vanne knaal!

Paul, van herte perfisjat 
mèt dieës schoeën 

beneûming!
Geneetj vanne kaomendje 
tiêd en maaktj ‘r mèt alle 

Wieërtenare 
un geweldjig fieëst van!

Collega’s HAEX AANNEMERSBEDRIJF & 
HBR TIMMERWERKEN

Vae weense eederein unne gooje vastelaovendj!



Ivo Hanssen in Udaipur, India, onderweg richting Australië: 

Ivo Hanssen (54) is op de motor onderweg van Stramproy richting 
Australië. Een lang gekoesterde droom gaat daarmee in vervulling. 
De plannen waren er al lang, het overlijden van zijn vrouw Monique 
gaf de doorslag om het ook echt te gaan doen. Inmiddels heeft Ivo 
zestien landen doorkruist en bevindt hij zich in India. Ivo: “De mooiste 
momenten zitten in de ontmoetingen met andere reizigers en lokale 
bewoners die ik op straat tegenkom.”

Stel een droom niet uit
Velen kennen Ivo misschien van het 
Front Office en het boekenfonds van 
het College in Weert. Daarvoor werkte 
hij enkele jaren als grafisch vormge-
ver bij verschillende reclamebureaus. 
Als freelancer werkt hij in zijn vrije 
tijd nog steeds in het grafische vak. 
Jaren na zijn echtscheiding kwam hij 
zijn tweede vrouw Monique tegen. Ivo: 
“Helaas was samen oud worden ons 
niet gegund. Zij stierf op Valentijnsdag 
2019 aan de gevolgen van borstkanker. 
Dit was een erg moeilijke periode die 
een belangrijke rol speelt in de reden 
waarom ik deze reis nu maak. Ik heb 
altijd gedacht om verre reizen te gaan 
maken als ik ooit met pensioen zou 
zijn en veel tijd zou hebben. Helaas 
heb ik al meerdere keren meegemaakt 
dat het leven plotseling kan verande-
ren. Nu ben ik gezond en heb ik de tijd 
en de middelen; hét moment om een 
droom niet uit te stellen.”

Van pinnetje naar pinnetje
Drie jaar is Ivo bezig geweest met het 
voorbereiden van zijn reis. De groot-
ste zorg daarbij was vooral of landen 
die hij zou doorkruisen hun grenzen 
open zouden hebben na covid. Ivo: 
“Omdat veel Aziatische landen in 2021 
nog niet bereisbaar waren, had ik ook 
een Plan B; de reis zou dan naar Zuid-
Afrika gaan, daar was weinig te mer-
ken van covid. Uiteindelijk is het toch 

Azië geworden. De route ontstond als 
vanzelf. Ik volgde veel reizigers via in-
ternet of las boeken en maakte veel 
aantekeningen van ervaringen die zij 
hadden. Op een grote wereldkaart 
stak ik een pinnetje op de plek die ik 
graag wilde bezoeken met als resul-
taat een lint van pinnetjes van Neder-
land tot Australië. Of ik Australië ga 
halen hangt af van tijd, budget en de 
ervaringen die ik onderweg op doe. Ik 
wil in ieder geval eind juli weer terug 
zijn in Stramproy.”

Spring maar op de motor
Ivo’s avonturen zijn te volgen via zijn 
website www.globalsmile.nl en You-
Tube-kanaal. Op zijn site vind je een 
nauwkeurig verslag van de plaatsen 
die hij bezoekt met daarbij de prach-
tigste foto’s. Via zijn filmpjes op You-
Tube reis je letterlijk met hem mee. 
Een camera op de voorkant van zijn 
helm filmt de weg en op die manier is 
het bijna net alsof je zelf op de motor 
zit. ‘Goodmorning, It’s nine o’clock 
and it’s nineteen degrees’, zo begint 
hij elk filmpje. Ivo legt uit waarom hij 
uitvoerig verslag doet van zijn reis: 
“Het alleen reizen heeft voor- en na-
delen. Een groot nadeel is dat ik op 
de vele geweldige momenten in mijn 
reis nooit eens iemand aan kan stoten 
of aan kan kijken om dat moment te 
delen. Door het vast te leggen en te 
delen op internet heb ik toch het ge-
voel dat mensen met me meereizen 
en, in voor- en tegenspoed, met me 
meeleven. Ik geniet dan ook enorm 
van de reacties die ik daarop krijg. In 
principe blijf ik op iedere plek twee 
nachten. De dag tussen de twee reis-
dagen in gebruik ik om dingen te be-
zichtigen en om mijn website en You-
Tube-kanaal bij te werken.”

Ons beeld klopt niet
Op het moment van ons gesprek is 
Ivo vijf maanden van huis en heeft 
hij de volgende landen doorgereisd: 
Duitsland, Oostenrijk, Italië, Slove-
nië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, 
Montenegro, Albanië, Griekenland, 
Bulgarije, Turkije, Georgië, Armenië, 
Iran en Pakistan. Toch niet allemaal 
echte ‘vakantielanden’. Hoe is het om 
in landen als Iran en Pakistan te rei-
zen? Ivo: “Ik wist al dat het nieuws dat 
in Europa over Iran werd verspreid, 
meestal niet overeenkwam met de 

Door Monique van den Brandt

Low budget -  low hygiene
Ivo wisselt elke reisdag af met een 
rustdag: “Tijdens mijn voorbereidin-
gen heb ik ongeveer bepaald wanneer 
en hoe lang ik in welk land wil zijn, 
maar de precieze route bepaal ik ei-
genlijk pas de dag vóór ik ga rijden. 
Afhankelijk van de gesteldheid van de 
wegen is dat tussen 200 en 300 km per 
dag. Ik weet globaal welke steden en 
bezienswaardigheden ik wil bezoeken 
en zoek daar een overnachtingsplek 
bij in de buurt. In Europa waren dat 
steevast campings maar vanaf Turkije 
slaap ik alleen nog maar in hotels, pen-
sions of gasthuizen. Op de campings 
kookte ik altijd mijn eigen potje, nu 
eet ik alleen nog maar in restaurantjes 
of bij een van de vele streetfood-gele-
genheden. De vele overnachtingen in 
hotels, pensions en guesthouses vallen 
me eigenlijk nog het meeste tegen. 
Aangezien ik low-budget reis verblijf 
ik op goedkope plekken, maar daar is 
de hygiëne en kwaliteit soms ver te 
zoeken. Het kamperen op het eerste 
gedeelte van de reis beviel me beter, 
al is het wel veel bewerkelijker om ie-
dere twee dagen weer de tent op te 
zetten en in te richten.”

Zo vader zo zonen
Bij het uitkomen van dit Weert Ma-
gazine heeft Ivo India alweer achter 

zich gelaten. Met zijn motor in het 
vliegtuig is hij van Nepal naar Maleisië 
gevlogen en vervolgt hij van daaruit 
zijn reis. Als alles goed gaat is hij in 
maart in Thailand en komen zijn twee 
zonen Pim en Rik hem bezoeken. Ivo 
verheugt zich daar enorm op: “Het 
plan is dat de jongens dan een motor 
huren, waarna we met z’n drieën door 
Thailand gaan reizen. Dat wordt echt 
wel de bekroning op mijn reis en een 
hoogtepunt in mijn leven.”

Wil je bijdragen aan de kilometers 
die ik maak? Doneer brandstof en ik 
zal aan je denken de volgende keer 
dat ik tank! :)
https://gofund.me/b81f972f

verhalen van reizigers in 
het land. Gedurende de 
ruim drie weken die ik door 
Iran reisde heb ik geen en-
kele negatieve ervaring 
meegemaakt. Iran is een 
prachtig land en de steden 
bevatten vaak parels van 
bezienswaardigheden. Tus-
sen de steden is het voor-
namelijk woestijn. Maar wat 
het land nog meer de moeite 
waard maakt zijn de mensen. 
Zo vriendelijk, behulpzaam 
én nieuwsgierig vind je maar 
zelden. Het maakt ze trots dat 
ze buitenlands bezoek hebben 
en ze doen er alles aan om het 

beeld dat mensen in Europa van 
Iran hebben te veranderen. Dat geldt 
ook voor Pakistan; al is het reizen 
daar wel andere koek, maar dat wist 
ik van tevoren. In Pakistan mag je al-
leen reizen onder politiebegeleiding 
en in konvooi met andere reizigers. 
Vanaf de grens reden we zeven dagen 
lang met vier motoren en een camper-
van achter pickup-trucks met daarin 
zwaarbewapende Levies (een onder-
deel van de politie). We sliepen op 
politiebureaus onder soms erbarme-
lijke omstandigheden. De bewapende 
patrouilles wisselden wel vijf tot vijf-
tien keer op een dag maar iedere keer 
waren ze de vriendelijkheid zelf. Ook 
in Pakistan heb ik me geen moment 
onveilig gevoeld.” 

De eerste tegenslagen
Mijn vragen beantwoordt Ivo van-
uit India. Hij vertelt hoe het daar is: 
“Een mooi maar ook enorm groot en 
hectisch land. India heeft een rijke 
geschiedenis en cultuur; veel steden 
hebben prachtige forten, paleizen en 
tempels. Het verkeer is echter erg 
chaotisch en het vergt veel concentra-
tie om er ongeschonden doorheen te 
komen. Helaas kreeg ik in dit land ook 
de eerste tegenslagen. Mijn credit-
card werd gehackt, een virusinfectie 
leverde me een ziekenhuisbezoek en 
een week rust op en de eerste dag dat 
ik weer ging reizen werd ik in een ver-
keersopstopping aangetikt waardoor 
ik ten val kwam en schade aan de mo-
tor had. Maar buiten mijn tegenslagen 
is India wel een prachtig land met ook 
hier hele aardige mensen, die alleen 
geen geduld hebben.”

Benzine in flessen
Voor het thuisfront is Ivo dag en nacht 
bereikbaar. “Met de zegeningen van 
internet zijn ze letterlijk altijd onder 
handbereik. Met mijn zonen en mijn 
moeder heb ik iedere paar dagen con-
tact. In Iran was dat wel een probleem 
omdat daar bijna alle internet onmo-
gelijk was. Ik heb echter een satelliet-
tracker bij me waarmee ik dagelijks 
sms-berichten naar ze kon sturen en 
mijn locatie te zien was op een land-
kaart.” Hoe zit het trouwens met het 
tanken van benzine in landen als India 
en Pakistan? Ivo: “Over het algemeen is 
de verkrijgbaarheid van benzine geen 
enkel probleem. Mijn motor heeft een 
bereik van 400 km en het langste tra-
ject zonder benzinepompen was 330 
km, dat was in Iran. Ik heb de extra 
jerrycan die ik bij me heb dan ook 
niet nodig gehad. Om vervuiling tegen 
te gaan heb ik een extra brandstoffil-
ter in mijn tank gemonteerd want de 
brandstof buiten Europa is van slechte 
kwaliteit. Op sommige plekken werd 
benzine in flessen verkocht en het 
goedkoopste was Iran; daar betaalde ik 
€0,16 voor een liter benzine en € 0,01 
voor diesel!”

wegvanhier wegvanhier

‘Deze reis is een hoogtepunt in mijn leven’‘Deze reis is een hoogtepunt in mijn leven’

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

monique@vandenbrandt.eu

Bekijk hier enkele filmpjes van Ivo

Facebook: GlobalSmileTravel
Instagram: globalsmiletravel
Polarsteps: Global Smile
www.Globalsmile.nl
 

Ivo: “When the road ahead 
seems impossible… 
start the engine.”
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Er zijn veel mensen die een droom hebben om ooit een eigen restaurant te beginnen. Ze lopen vaak aan tegen de obstakels die genomen moeten worden bij 
het realiseren van die droom. Denk aan het vinden van een goede locatie, het aanschaffen van inventaris, hoe een functionele keuken inrichten en vooral… 
de financiering. In Weert zijn er nu meerdere mogelijkheden waar alles al geregeld is. Mooie restaurants op mooie locaties. Instapgereed.

Horecalocaties te huur - instapgereed

inbedrijf

Pieter Klinkers en zijn dochter Marjolijn zijn al 
jaren actief in vastgoed. Het bedrijf LM Vastgoed 
heeft momenteel horecapanden in Weert in de 
verhuur. In de Beekstraat, waar voorheen de 
Liefhebber gevestigd was, op de Korenmarkt het 
pand van Sabrosa, voorheen Da Simone. Beide 
locaties zijn per direct te huur. 

Pieter en Marjolijn zijn zich bewust van de 
moeilijke tijd waarin ondernemers verkeren. 
Ze willen daarom zeer gericht meedenken 
met een aanstaande horecaondernemer.  Om 
te  beginnen zijn beide restaurants volledig 
ingericht, compleet voorzien van inventaris, 
moderne keukens, apparatuur en servies.  Op 
deze locaties is horeca-exploitatie toegestaan 
na persoonlijke aanvraag bij de gemeente. Het 
belangrijkste is dat LM bereid is het geheel te 
financieren voor de ondernemer. Dat betekent 
niet naar een bank om daar een langdurig (en 
vaak kansloos) traject te doorlopen. LM is in 
gesprek met energiebedrijven over de tarieven 
voor gas en stroom. Zo kunnen ze met de nieuwe 
uitbaters meedenken, wanneer de energieprijzen 
te zeer stijgen, ze samen met de exploitant naar 
een oplossing kunnen zoeken.  

Pieter Klinkers: “Wat ook belangrijk is dat  we 
flexibel zijn met huurcontracten. Je hoeft je niet 
meteen voor jaren vast te leggen. Dit alles om de 
startende ondernemer(s) een goede start te laten 
maken. Wij zijn er namelijk beiden bij gebaat als 
de zaken weer worden geëxploiteerd en het een 
succes wordt.

Bij potentiële ondernemers denken wij aan 
koppels die het samen gaan runnen, aan koks, 
maar ook bijvoorbeeld starters die eerst in een 
restaurant een opleiding volgen en daarna het 
bedrijf overnemen. Horeca is een vak apart. Je 
doet dit met je hele ziel en zaligheid en meestal 

met je partner of een goede compagnon. Het is 
hard werken maar erg dankbaar. Mijn vader had 
ook een bedrijf dat actief was in de horeca. In 
die hoedanigheid heb ik veel ondernemers mogen 
begeleiden. Het zijn mensen met passie die het vak 
in hun DNA hebben zitten. En in goede restaurants 
is een mooie boterham te verdienen. Dat gun ik 
deze starters en daarom willen wij ze bijstaan.”

De Beekstraat kan de restaurantstraat van 
Weert worden. Het is goed als horecazaken 
geconcentreerd bij elkaar liggen. Dat versterkt 
elkaar. Ondanks de recessie blijkt dat mensen 
nog steeds graag én frequent uit gaan eten. Ook 
de jeugd weet de eetgelegenheden steeds vaker 
te vinden. Een horecagelegenheid moet goede 
producten leveren, vriendelijkheid uitstralen, 
sfeervol zijn en de gasten centraal stellen. LM 
wil toekomstige horecaondernemers daarbij op 
veel fronten ondersteunen om hun droom te 
realiseren en er een succes van te maken.

Altijd al je eigen restaurant willen beginnen?

info@lmvastgoed.nl   
www.lmvastgoed.nl

Wil jij meer weten 
over een mogelijke 
toekomst als 
horecaondernemer? 

Bel voor een afspraak: 
Pieter Klinkers: 
06- 54 71 44 05  
Marjolijn Dieker – Klinkers: 
06-15 93 73 17 

Henk Coenen (61), Weert

Henk, de bariton 
  en de fanfaremuts ObjecT

MenS &kunst cultuur historie

Geïnspireerd door Beppie Kraft’s liedje ‘De zaate hermenie’, heb ik altijd de 
wens gehad om muziek te maken. Een twintigtal jaren geleden ben ik lid ge-
worden van de ‘Wieërter zaate hermeni-j Gootgemootj.’

De bas-klank en de tegenpartij in de muzieknummers spraken mij aan, van-
daar een bariton.  Ieder muziekgezelschap heeft goede en minder goede mu-
zikanten, maar het gaat mij om de lol en het plezier. Daarom past het refrein 
ook zo goed bij mij: “De zaate hermenie, de zaate hermenie die speult neet 
sjoen mèh hel en dus veur twie en wie!”.
‘Gootgemootj’ staat ook bekend om de beleving die we aan het publiek geven 
en het organiseren van ludieke evenementen, zoals ‘Etalage concerte’, ‘Beer 
en Balle sjow’, ‘Verzörgdje middig voor verzorgingstehuizen’ en ‘Gootgemootj 

Revu’. Naast mijn muzikale bijdrage ben ik (mede)
kartrekker van deze activiteiten. De beleving zit vooral 
in flauwekul en publiek betrekken bij de muziek en de 
kleurrijke kleding van Gootgemootj. Alle leden hebben 
hun eigen kostuum ontworpen, met de voorwaarde dat 
iedereen dezelfde kleuren gebruikt. Gelukkig heb ik 
een creatieve partner Elian.

En dan mijn muts. Op 11 november openen we de 
vastelaovendjkasten en daar is de ‘fanfaremuts met 
pluimpje’.  Deze wordt gedragen vanaf de elfdje vanne 

elfdje tot en met de echte vastelaovendjsdaag. 
Naast het dragen van de fanfaremuts straalt 
het veertje iets traditioneels uit. Uiteraard 

wordt de muts ook weleens omgekeerd 
gebruikt om consumptiebonnen te 
bewaren. En zo zijn we terug bij 
mijn inspiratiebron: 
‘De zaate hermenie”.
    Henk

Nu ook in zorgcentrum St. Joseph in Nederweert!

Dagbehandeling
Met dagbehandeling helpt 
Land van Horne enerzijds 
mensen met (beginnende) 
dementie om langer thuis te 
wonen en anderzijds helpt 
het mantelzorgers bij hun 
zorgtaak. Vanaf 1 januari 
2023 is dagbehandeling ook 
in zorgcentrum St. Joseph 
(Nederweert) mogelijk.

Voor wie is dagbehandeling?
Dagbehandeling is voor mensen 
met (beginnende) dementie bij wie 
het gedrag verandert, waardoor 
behandeling en begeleiding nodig 
is. Het kan bestaan uit bijvoorbeeld 
fysiotherapie om mobiel te blijven, 
of advies van een psycholoog bij 
de omgang met het veranderend 
gedrag.

Sfeer, dagritme en activiteiten
Bij de dagbehandeling bieden 
we een sfeer van vertrouwen, 
veiligheid en een vaste 
dagstructuur. Deelnemers komen 
een of meerdere keren per 
week om deel te nemen aan de 

activiteitenprogramma’s. Deze 
zijn afgestemd op de interesses en 
mogelijkheden van de deelnemer, 
zoals muziek, beweging en 
verschillende spelvormen. Het 
dagprogramma richt zich op het 
vertragen van achteruitgang, het 
verbeteren van dag- en nachtritme 
of verbetering van gedrag door een 
juiste benadering.

Ondersteuning mantelzorg
Dagbehandeling ondersteunt 
het thuis wonen van kwetsbare 
ouderen en neemt een deel van de 
zorg uit handen. We hebben veel 
aandacht voor de familie en andere 
mantelzorgers.

Contact
Hebt u vragen? Uw huisarts kan 
u meer vertellen of neem contact 
op met een cliëntadviseur tijdens 
kantooruren via: 
T 0900 333 55 55 of e-mail naar 
csd@landvanhorne.nl.

Dagbehandeling vindt plaats in 
Weert, Budel en nu ook in zorg-
centrum St Joseph (Nederweert)

Nu óók in zorgcentrum St. Joseph



HORIZONTAAL
1.  Het thema op carnavalsmaandag van de “Wieërter Elf”.
6.  Slee.
7.  Voegwoord.
8.  Aan deze weg werd door de burgemeester van Weert 
 een drugspand gesloten.
11.  Bevel.
12.  Deze stichting uit Nederweert-Eind 
 verzamelt medische spullen: Cuba ….
14.  Twaalfjarig zangtalentje uit Weert: … Veltrop.
15.  Dier.
16.  Deze Weerter sportvereniging vierde onlangs haar 
 87-jarig bestaan.
18.  Getij.
19.  Korte tijd.
21.  Moet in de toekomst weer voor meer reuring gaan zorgen 
 in de Weerter binnenstad, volgens enkele ondernemers.
22.  Niet lang.
24.  Deze biljartvereniging uit Nederweert heeft zich naar 
 de koppositie van de MLBB gespeeld.
25.  Tot (Weerts).
26.  Nam afscheid als voorzitter van Stichting Limburgs 
 Openluchtmuseum Eynderhoof (achternaam).
29.  Wieërt A-laaif keert terug met tweedaags programma, locatie …
34.  Dit Weerter koor trad op in Paradiso Amsterdam, op 15 januari.
36.  Oppervlaktemaat.
37.  Zus en ….
38.  Evenement in Sportpark de Houwakker Ospel, op 17 juni a.s..
39.  De Brökwagters van Boshoven houden dit jaar 
 geen bonte avond, maar een vastelaovendj ….

VERTICAAL
1.  Deze Weerter imkervereniging geeft binnenkort 
 bijencursussen voor kinderen.
2.  Preens Paul 1 van de Rogstaekers heeft 
 twee Gouden Roggen gewonnen met VV De ….
3.  Noodroep.
4.  Uitroep.
5.  Op het eind van deze middag vindt bij VV de Verkusköp 
 de abdicatie plaats.
8.  Tien samenwerkende partners presenteerden zich op 
 31 januari jl. in de Pinnenhof Nederweert onder de naam: …
9.  Zoogdier.
10.  Hier zijn de zieke kastanjebomen onlangs gekapt (Boshoven).
13.  Muzieknoot.
14.  Niet vóór.
17.  Middelpunt.
20.  Kloosterlinge.
23.  Op initiatief van Rick kunt u in maart ervaren hoe het is 
 samen muziek te maken, onder de naam: Nieuw … Orkesten.
27.  Boerendracht (zie je veel op 6 februari a.s. in centrum van Weert).
28.  Ook in het komende seizoen is hij de hoofdtrainer van 
 RKSV Merefeldia (voornaam).
30.  Enkele weken geleden vergat Stefan Wolter dit kledingstuk 
 mee te nemen naar een optreden.
31.  Preens van VV de Zoatmaale 2023.
32.  Moed.
33.  Lichaamsdeel.
34.  Zacht “tapijt” in het bos.
35.  Uitvoeringsinstituut.
37.  Zij.

Wij presenteren elke maand een puzzel. Veel vragen gaan over actuele onderwerpen uit het 
Weerterland. De oplossing van deze maand is een woord van 22 letters (oranje vlakjes). Stuur 

uw oplossing vóór 17 februari 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: WATERONGEVALLENVOERTUIG
Na loting is de winnaar van de 17 december 2022-puzzel: Els Sijmkens - Weert 
(prijs: bon € 20,- van Antje van de Statie).

UW Oplossing:
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Waarom makkelijk als 
het moeilijk kan?

mensendingen

• De btw op groente en fruit verlagen? Ja hoe dan? Hoef je vóór 2025 niet op 
te rekenen. Kunnen de computers van de belastingdienst niet aan. En wat 
is groente en wat is fruit? Leg dat maar eens uit. Een supermarkteigenaar in 
Rozenburg voerde het op eigen houtje in: ‘Was een fluitje van een cent.’ 
• Zelfs als je een Ferrari van een half miljoen kan kopen krijg je € 380,- 
korting op je energierekening. Véél te moeilijk om die alleen aan de mensen 
te geven die het echt nodig hebben. 
• Huisartsen hebben de griepvaccinatie ieder jaar prima op orde. Toch tuigen 
we voor corona iedere keer een krakkemikkig GGD-vehikel op.  
• Is je sociale huurflatje op blokverwarming aangesloten? Krijg je te maken 
met een dubbel gesplitst prijsplafond voor energie. Héél ingewikkeld. 
• Als de Eerste Kamer akkoord gaat komt er na 15 jaar (!) discussie een 
nieuwe pensioenwet. 
• Een nieuwe omgevingswet is al 10 jaar in voorbereiding. Super ingewikkeld! 

Toeslagenwet, Jeugdzorg, reorganisatie van de Nationale Politie, openbaar 
vervoer enz. Het vormt een eindeloze reeks door duur betaalde denkers 
ingewikkeld gemaakte problemen die zelfs honderd Remkesen niet kunnen 
oplossen. We verzanden in eindeloze procedures, visies, kaders en bla-bla-
bla-bla... Waarom makkelijk als het moeilijk kan?

Stankcirkels, geitenpaadjes in de natuurbeschermingswet, piekbelasters, 
extern salderen, overschot differentiaties, stikstofdeposities, additionele 
alloceercriteria, hybride dualiseringsmechanismen, congruentaal 
analyses en ruttepetutsie-verzoeken, het klinkt interessant. Maar door de 
stikstofproblematiek onnodig gecompliceerd te maken hebben we alle boeren 
op de kast gejaagd en ligt de bouwwereld stil. Voor een groot bouwproject 
moeten er stapels rapporten opgesteld worden waarin tot drie cijfers achter 
de komma wordt aangegeven voor hoeveel CO2 uitstoot iedere vrachtwagen, 
cementmolen of baksteen op het bouwterrein verantwoordelijk is.

Complexe problemen zijn inderdaad niet eenvoudig op te lossen maar maken 
we het zelf vaak niet onnodig ingewikkeld? Het is tijd voor decomplexering. 
Zo, dat woord houden we erin.

Eén lokaal voorbeeldje: Wat doen we in Weert met Cwartier?
Al vanaf 2009 wordt er gewerkt aan het plangebied Beekstraatkwartier. In 
2015 werd een exploitatieovereenkomst gesloten voor het tijdelijke gebruik 
(10 jaar) van het voormalige gemeentehuis. In de nieuwe bestuursopdracht 
van mei 2022 staat dat er uiterlijk 1-1-2023 duidelijkheid over verlenging van 
de overeenkomst zou moeten zijn. Helaas niet gehaald.
Wel zijn er kaders aangegeven (Strategische visie, Omgevingsvisie, Visie op de 
binnenstad, Resultaat behoefte- en functieonderzoek, Structuurvisie Weert 
2025, Visie op het stadshart, Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving 
Midden-Limburg, Mobiliteitsvisie, Weerter 
Routekaart Energietransitie, Weerbaar Weert, 
Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot 
en met 2025) én is er een nieuwe organisatie 
opgetuigd met: 
een bestuurlijk en een ambtelijk opdrachtgever, een 
projectmanager, een stuurgroep, een strategisch 
adviseur, een gemeentelijk projectteam, een 
kernteam en diverse werkgroepen. 
Kosten planvoorbereiding tot eerste 
beslismoment:  € 240.000, - . Plankosten na 
2023 kunnen nog niet worden geraamd. 

Decomplexeer! Leg in een burgerraadpleging 
drie scenario’s voor: 
• Opknappen voormalige stadhuis en 
handhaven van de huidige toestand;
• Transformeren met behoud van de 
huidige constructie en behoud van de 
woningen;
• Volledige sloop en nieuwbouw.

EN GA AAN DE SLAG!

   Ton 
Adriaens

Reacties? Mail de redacteur, 
Ton Adriaens,

mensendingenweert@gmail.com

PLANTENCENTRUM OSPEL

UNIEK IN NEDERLAND

Waatskamp 150, 6035 BV Ospel | tel: 0495 - 58 53 24 | info@plantencentrumospel.nl

www.plantencentrumospel.nl

 

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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1000 m2 uitbreiding 
van Succulenten.

Carnavalsdinsdag 21 feb
GESLOTEN

St. Anna

Zoek jij een baan in de zorg 
met regie op eigen werktijden?

Voor de doelgroep EVB+ 
zijn we op zoek naar 
begeleiders Flexwerk(t). 
Je bepaalt zelf wanneer en 
hoeveel uren je beschikbaar 
bent! Deze functie is dan 
ook goed te combineren 
met studie, gezin of andere 
parttime baan. 

Is het begeleiden van 
cliënten met een complexe 
zorgvraag jouw passie? 
Hou je van een pittige 
uitdaging en kun je snel 
schakelen? 
Dan zijn wij op zoek naar 
jou!

De voordelen van Flexwerk(t):
• Je hebt zelf de regie in handen: je kiest je eigen diensten/werktijden
• Altijd een contract dat bij jou past
• Je hebt grip op de balans tussen werk en privé
• Volop aandacht voor opleiden, bij- en nascholen en  
   persoonlijke ontwikkeling 
 
Meer weten?
Neem contact op met afdeling P&O van St. Anna: 
Tel. 06 - 50 63 76 31  
E-mail: sollicitatienml@koraal.nl   
Of kijk op www.werkenbijkoraal.nl 
 
St. Anna, Panheelderweg 3, 6097 AH Heel
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De enige contactlenzen speciaalzaak voor Weert en omstreken

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

Wij werken met 2 volledig gedi-
plomeerde contactlensspecialisten 
waarvan 1 HBO optometrist

Alle soorten contactlenzen passen 
we aan en kunnen we leveren

Eerst 2 maanden gratis 
contactlenzen proberen voordat
 u beslist

Elke dag van de week een 
contactlensspecialist aanwezig

Onze optometrist doet 
oogonderzoek op verwijzing 
van uw huisarts met 
vergoeding door uw
ziektekostenverzekering (NL)

   De volgende uitgave van

Welkom bij Smartshop Weert. 
Sinds 1 december zijn wij gevestigd in de 

Langstraat 19 in Weert. 
Wij hebben een ruim aanbod aan cbd, 

sport, medicinale paddenstoelen en souvenir-artikelen. 
 

Die CBD zit in olie, dat is een bekend product, 
maar er zijn ook brownies en lolly’s met CBD, 

snoepjes met CBD (mensen met 
pijnklachten of slaapproblemen) 

en crèmepjes en zalfjes.
 
 

Voor meer informatie: www.smartshopweert.nl of bel: 06-58 999 390
 35



munttheater.nl/agenda

Kijk voor de juiste tijden, het meest actuele programma en kaarten op:

Het theaterseizoen
  is weer gestart!

Volg ons op social media:

Ouch nao de vastelaovendj  
      blieftj ‘t f ieëst in ‘t 

Munttheater!

DIEËNSDIG 14 MIEËRT

Remy Evers
Gewoon Remy

Bing is jarig  |  2+

ZOONDIG 5 MIEËRT - 14:00 & 16:00 OOR

Yentl en de Boer
Modderkruipers (try-out)

VRIÊDIG 10 MIEËRT

Ellen ten Damme
Barock

ZOONDIG 2 APREEL


