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In de decemberuitgave stond dit Nieuwjaarsversje.

Een trouwe lezer uit Nederweert stelde de vraag: wat 
betekent ‘vlök’, wat is de vertaling?

We kwamen er niet uit. 
Wie helpt ons uit de droom?

Mail uw antwoord naar: 
dominikowski@hlvw.nl of stuur een kaartje naar 
Weert Magazine, Beekstraat 54, 6001 GJ  Weert.

Onder de inzenders verloten we een paastraktatie. 

Wi-j zejje?

Wat z
eg 

je? Dialectspreuk van december

Nieuwjaarversje voor oma

Nówjaor zeut, 
’t verreke hieëf veer veut

’t verreke hieëf ‘ne krómme rök
det es oma ziêne vlök!

Biest 32a, 6001 AR Weert
www.vandeursen-uitvaart.nl
informatie@vandeursen-uitvaart.nl

Afscheid nemen is altijd moeilijk. Toch is het goed om er over na te denken. 
Nadenken en praten over de dood biedt houvast, ook nu al. Iedereen wil op 
zijn of haar eigen manier afscheid nemen van het leven. 
Ook u heeft wellicht, misschien vluchtig, al eens over uw eigen uitvaart 
nagedacht. Weet u al hoe u wilt dat er afscheid van u wordt genomen? 
Ziet u een besloten en ingetogen bijeenkomst voor u, of denkt u aan een 
grotere en meer uitgebreide dienst? 
Welke wensen u ook heeft, het is fijn dat deze bekend zijn om zo uw naasten 
te ontlasten. Anders laat u de keuzes aan uw nabestaanden over en als uw 
wensen niet bekend zijn, is dit voor hen geen eenvoudige taak. 
Om u hierbij te ondersteunen hebben wij een wensenboekje ontworpen. Hier 
kunt u, alleen of met elkaar, al uw wensen rondom uw afscheid vastleggen. 
Het is een handvat om een gesprek mee te starten of een manier om uw 
wensen vast te leggen voor later. Als u dit wensenboekje invult en bewaart 
op een plaats die bekend is bij uw dierbaren, is dat voor hen een hele zorg 
minder.
Dit boekje is gratis af te halen in het uitvaartcentrum van Van Deursen 
Uitvaartverzorging, Biest 32a te Weert. Of download het via onze website
www.vandeursen-uitvaart.nl 
Mocht u met betrekking tot het invullen van dit wensenboekje of anderszins 
nog vragen hebben, of wilt u gedetailleerder uw wensen vastgelegd hebben, 
dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. 
Wij staan voor u klaar.

“Persoonlijke laatste wensen”

0495 53 33 22 

Mijn laatste wensenboekje

You’re invited 6e stoel
gratis
Deze actie is tijdens 2e paasdag
geldig op de hele collectie

Hoogveldstraat 16, 6002 BS Weert



De zon schijnt altijd!
Een goed ontwerp is de basis voor een sfeervolle tuin. 
Groene tuinen met veel verschillende bloemen (diversiteit) zijn 
helemaal in. Dit past in het wensenplaatje van de gemeente om 
Weert groener te maken. In een nieuwe tuin is er een balans tussen 
de hoeveelheid groene elementen (bijv. bomen en planten) en dode 
elementen (bijv. bestrating en muren). Een tuin kan zo gemaakt 
worden dat hij bijna onderhoudsvrij kan zijn. Planten kunnen 
ervoor zorgen dat er bijna geen onkruid groeit. Een groene tuin is 
verkoelend om in te vertoeven tijdens warme zomerse dagen. Het 
werk in een onderhoudsvriendelijke tuin is hartstikke leuk. Een 
groene, sfeervolle tuin willen we toch allemaal.

In de soort tuinen schijnt altijd de zon!

buitenaan  
de slag

Door Maarten Prinsen

     Het A@ 5: F>  
als natuurlijke habitat

Genetisch bepaald
Er wordt weleens gezegd dat de appel niet ver van de boom valt. Jesse Kanters 
is daar het levende bewijs van. “Mijn moeder zong en mijn vader speelde 
gitaar. Soms in aparte bands, maar ook samen. Ik ging vaak mee en daarom 
voelde het podium voor mij op jonge leeftijd al als natuurlijke habitat”, 
vertelt hij. Jesse groeide op met muziek van Iron Maiden en The Scorpions 
en in zijn slaapkamer gaf hij vaak ‘optredens’ met de microfoonstandaard 
van zijn moeder. Toch duurde het even voor de nu 22-jarige Weertenaar zijn 
eerste echte stappen in de muziekwereld maakte. “Op de basisschool leerde 
mijn vader me enkele akkoorden op de gitaar, maar mijn sluimerende passie 
voor het maken van muziek werd pas op de middelbare school aangewakkerd. 
“Sindsdien heb ik niet meer achteromgekeken”, lacht hij. 

De toon is gezet
Het spelen van muziek heeft Jesse zich grotendeels zelf aangeleerd. “Ik 
zocht liedjes uit die ik leuk vond en ging dan rommelen op de gitaar totdat ik 
het geluid in de vingers kreeg.” Het duurde niet lang voordat duidelijk werd 
dat hij talent had en Jesse sloot zich aan bij de band Profail. “In deze band 
zong en speelde ik gitaar. Ik had het geluk om met de beste muzikanten van 
mijn schooljaar te spelen en in 2017 wisten we Van Horne Pop te winnen.” 
In 2018 won Jesse de lokale wedstrijd opnieuw, ditmaal als zanger van de 
grungeband “Watching Joe”. 
“Van Horne Pop winnen betekende veel voor me. Ik keek op tegen mensen 
die eerder gewonnen hadden en het leverde daarnaast optredens in cafés op 
en naamsbekendheid. Een lekker duwtje in de rug.” 

Tommy Gazer
Enkele jaren geleden viel Jesse in als zanger bij een andere band. De 
klik was goed en de muzikanten besloten om samen te gaan spelen. “Met 
Jurrian, Stijn en Tom zijn we begonnen met “Tommy Gazer”, een energieke, 
alternatieve rockband met lekkere refreinen en stevige gitaren.” Het bleek 
een schot in de roos. “We zaten veel samen om te werken aan eigen muziek 
en dat verliep heel natuurlijk. Zelf haal ik de inspiratie voor mijn teksten 
vooral uit mijn eigen levenservaringen, de relatie met mijn vriendin en mijn 
vrienden.” 

Toen de wereld enkele jaren geleden te maken kreeg met een crisis, was 
het voor de band pijnlijk om te zien hoe hun optredens telkens verschoven 
en geannuleerd werden. “We zijn niet bij de pakken gaan neerzitten. We 
hebben voortdurend gesleuteld aan nieuwe nummers en gerepeteerd. Op 
het moment dat het weer mocht, konden we daarom als een goed geoliede 
machine uit de startblokken komen”, laat Jesse enthousiast weten. 

Plan B
Op dit moment studeert Jesse aan de Rockacademie in Tilburg. “Een 
leuke studie, maar muziek maken leer je toch grotendeels in de praktijk. 
Uitstraling op het podium, passie en de chemie tussen de bandleden spelen 
voor mij net zo’n grote, zo niet een grotere, rol.” Daarnaast volgt hij de 
opleiding Loonadministratie, omdat de muziekwereld nogal wispelturig kan 
zijn en hij graag kennis op commercieel gebied wil hebben. “Mocht het niet 
lukken als muzikant, dan lijkt het me leuk om bands te begeleiden. Zelf 

zijn we goed geholpen door Sander Hoeben van de Bosuil en dat heb je 
als beginnende band echt nodig. Ik zou dan ook graag aan de slag gaan als 
promotor of boeker van bands bij poppodia.”

Toekomstmuziek
Met Tommy Gazer timmert Jesse flink aan de weg. In 2021 won de band als 
outsider (aanvankelijk mochten ze niet meedoen, maar een andere band 
viel op het laatste moment uit) de popwedstrijd “Play At FestiFallz” en 
wist zo een optreden op FestiFallz binnen te halen. “Dat gaf ons wel een 
kick”, lacht Jesse stralend. “Optreden op festivals en als voorprogramma 
van grotere bands is ontzettend leerzaam en zorgt daarnaast voor nieuwe 
fans. De energie van het publiek smaakt altijd naar meer!”
Ook voor dit jaar staan er alweer diverse mooie boekingen op de agenda van 
Tommy Gazer. “Binnenkort staan we op het Bevrijdingsfestival in Roermond, 
daar heb ik nu al zin in. In 2022 stonden we ook al op de line-up, maar moesten 
we door omstandigheden afzeggen. Dit jaar krijgen we in ieder geval een 
herkansing om dat podium op zijn grondvesten te doen schudden! Onderweg 
zijn naar optredens is sowieso onbeschrijfelijk mooi”, laat Jesse optekenen. 
“Je gaat samen het avontuur aan en dat versterkt de onderlinge band.”

In de toekomst hopen de bandleden nóg meer en nóg grotere optredens te 
mogen doen. “We zijn samen met ons management, Fenix Music Agency, 
hard aan het werk om deze droom te realiseren. We zouden graag spelen 
op mooie festivals als Bospop en Pinkpop”, wenst Jesse hardop. “Dus 
mocht iemand van de organisaties meelezen, dan houden we ons van harte 
aanbevolen…” voegt hij er met een brede glimlach aan toe. 
Uiteraard hopen wij met hem mee!

Voor informatie over Tommy Gazer en hun optredens: www.tommygazer.nl

talent
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Laten we troosten
“Mama je hoeft niet bang te zijn, ik ben bij jou, ik doe jou altijd beschermen,” zegt 
de jongste blonde broer als ik theatraal angstig reageer bij het zien van een simpele 
huisspin. Hij kopieert daarmee mijn tekst waarmee ik hem soms in het holst van de 
nacht, doodsbang voor de krokodil onder zijn bed, in mijn armen sluit.

Hij stond als verstijfd tegen de stenen muur. Gekleed in een vale, geleende zwembroek 
zag hij zijn groepsgenoten van de GGZ behandelgroep één voor één gierend het 
zwembad in springen. De uit Burundi afkomstige voormalige kindsoldaat schudde 
driftig zijn hoofd, het enige communicatiemiddel waarmee hij me duidelijk kon maken 
dat hij het zwembad niet in ging. Hij wreef huilend over zijn armen en keek me met 
grote ogen aan. Het waren krokodillentranen in hun meest pure vorm. Met behulp van 
een tolk die het Kirundi perfect beheerste ontdekte ik later namelijk dat hij zich in zijn 
thuisland, voordat hij in de rivier ging zwemmen, altijd insmeerde met een goedje dat 
krokodillen op afstand hield. 
In diezelfde week vierden we oud en nieuw op de behandelgroep. De vuurpijlen die de 
lucht kleurden maakten dat hij zijn oren bedekten. Bij elke knal kroop hij meer ineen. “Ik 
ben bij je,” fluisterde ik, terwijl ik hem naderde en hem vast wilde houden. Hij rukte zich 
vluchtig uit mijn liefdevolle armen. Zijn ogen schoten vuur, weerspiegelden de oorlog die 
hij nog altijd onafgebroken van binnen voerde. 

Welke mate van comfort je koppelt aan welke vorm van troost, bepaalt iedereen zelf. 
Bemoedigende woorden, een uitleg, een handreiking of nabijheid op afstand. Ze kunnen 
dezelfde betekenis hebben als een knuffel, een kus of een innige omhelzing. 

Ik fietste in een rotvaart naar huis, koude tranen over mijn wangen. Bij mijn bezoek 
aan de lokale buurtsuper werd deze bruut overvallen. Ik had me in blinde paniek 
in het magazijn in de berg statiegeldflessen verstopt toen er door een gewapende 
schreeuwende man de kassalade leeg werd gehaald. 
Ook al was ik tien jaar, ik voelde me 
nergens veiliger dan in de warme 
armen van mijn moeder. 
“Ik ben bij je,” fluisterde ze.
 
Hij moest in bad, die kleine 
wervelwind. De jongste blonde broer
 rende in zijn blote kont naar onze 
slaapkamer en sprong gierend op het 
grote bed. Ik zong zijn favoriete 
kinderliedje: “De krokodil, die ligt in 
het water, de krokodil, ligt helemaal 
stil. De krokodil, komt steeds een
beetje nader, en… HAP! 
Bijt ‘ie in je bil!” Ik nam een hap uit zijn 
linkerkadetje en wist dan en daar: 
Eens in zijn leven krijgt ook hij met ze 
te maken. De krokodillen onder zijn 
bed of in zijn vaarwater.
En ik, ik smeer hem in met 
duizend kusjes en knuffels om 
de krokodillen op afstand te houden.

Maartje Derckx
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Anne Timmermans (32), Specialist Ouderen-
geneeskunde bij Stichting Land van Horne 

Toen onze kinderen hadden aangegeven dat 
ze graag in onze huizen wilden wonen, was 
voor twee van hen de beslissing snel genomen. 
Voor de andere dochter die nu ook hier wil 
komen wonen, wordt nog naar een mogelijkheid 
gezocht. Er is tenslotte meer dan voldoende 
ruimte.

Plannen voor een mantelzorgwoning in de tuin 
werden gemaakt. Met eigen voorzieningen voor 
gas, water en elektriciteit en een eigen huisnum-
mer. Doktersverklaring en vergunning (die ach-
teraf niet nodig bleek te zijn, wel een meldings-
plicht) werden geregeld.

We wilden een fijne en passende woning, ruim 
genoeg en een huis dat mooi in de omgeving past. 
Mijn man Gijs heeft er veel tijd en energie aan 
besteed en er veel plezier aan beleefd. We heb-
ben er maar een half jaar samen kunnen wonen 
omdat hij helaas is overleden aan de gevolgen 
van corona. Ik ben heel blij dat we dit samen nog 
tot stand hebben zien komen. Ik woon er in ieder 
geval met veel plezier.

Omdat het een erg grote tuin is, ben ik blij met 
alle hulp die de kinderen bieden. Zonder hen zou 
het dan ook niet lukken. Dicht bij onze kinderen 
en kleinkinderen die hier ook een fijne plek heb-
ben, is het een mooie plek om oud te worden.

Als specialist ouderengeneeskunde zie ik dagelijks 
de zoektocht van ouderen naar een geschikte 
woonplek met zorg. De toenemende krapte 
binnen de ouderenzorg en op de woningmarkt 
maken het vinden van een geschikte woning een 
nog grotere uitdaging. Te vaak maak ik mee dat 
‘het afhankelijk worden’ mensen overkomt. Het 
kantelpunt van een haalbare thuissituatie hangt 
o.a. af van de woonvoorziening en de draagkracht 
van het mantelzorgnetwerk. Belangrijke factoren 
dus om mee te nemen in het zo vitaal mogelijk 
ouder worden. 

Ik vind het belangrijk dat iedereen hierin tijdig 
zijn/haar eigen verantwoordelijkheid probeert te 
nemen. Dit maakt dat wij als gezin hierover ook 
nadenken en de oude dag van onze moeder goed 
proberen vorm te geven, juist nu we er nog grip 
op hebben. Hieruit is het idee ontstaan om te 
kijken naar de optie van het kangoeroe-wonen, 
mijn gezin met m’n moeder onder één dak. Dit 
is in onze ogen de oplossing om elkaar aan te 
vullen in onze verschillende levensfases. Ik vind 
het ook mooi om het zorgen voor elkaar mee te 
geven aan mijn kinderen. Voor het hele proces 
heb je door alle regels wel een lange adem nodig. 
Een centraal voorlichtings- en kennispunt zou dit 
proces vergemakkelijken.  

Mijn collega’s en ik merken dat de laatste maan-
den steeds meer mantelzorgers contact met 
ons opnemen over een mantelzorg- of kangoe-
roewoning. Er zijn een aantal voordelen om de 
zorgvrager dichtbij te hebben. Naast het feit dat 
mantelzorgers geen reistijd meer hebben, ervaren 
ze vaak meer rust en zekerheid: ze kunnen snel 
handelen als er iets gebeurt. Maar een mantel-
zorgwoning staat er niet zomaar, er komen veel 
praktische regelzaken en emotionele veranderin-
gen bij kijken. 

Voordat mantelzorgers besluiten om de zorg dicht 
bij huis te organiseren, kunnen wij vanuit Punt 
Welzijn met hen meedenken en de weg wijzen. 
Wij gaan daarbij vooral in gesprek om de voor- en 
nadelen goed op een rij te zetten. Zodat zowel de 
wensen en verwachtingen van de zorgvrager als 
van het hele gezin vooraf duidelijk zijn en ieder 
zich bewust is van de impact van deze verande-
ring. Eet de zorgvrager bijvoorbeeld iedere dag 
mee? Hoe ga je om met vakanties? En wat kunnen 
andere familieleden of betrokkenen (blijven) 
doen? Met goede afspraken vergroot je de kans dat 
iedereen zich prettig voelt in de nieuwe situatie.

Twijfel je over een mantelzorgwoning of heb je 
misschien al plannen om dit te realiseren? Wij 
denken graag met je mee. 

Mia Bakker (70), bewoonster 
van een mantelzorgwoning in Tungelroy

Ilse Pluijmakers (27), mantelzorgondersteuner 
bij Punt Welzijn Weert

watvindjijvan

Mantelzorg- en kangoeroewoningen?

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wil je als kind daar een bijdrage aan leveren dan zijn er op het gebied van 
samenwonen meerdere opties. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een mantelzorgwoning of een kangoeroewoning. De voordelen zijn dat je er meer zicht 
op hebt hoe het met je naasten gaat en je de mantelzorg makkelijker kunt combineren met je werk en je gezin. 

Een aparte mantelzorgwoning kun je los van het hoofdgebouw tijdelijk in je tuin neerzetten. Er moet hierbij sprake zijn van intensieve mantelzorg.
Bij een kangoeroewoning gaat het om een huis met twee gescheiden woongedeeltes die met elkaar verbonden zijn. Het betreft meestal één huisnummer 
waardoor de belastingdienst de bewoners als fiscale partners kan beschouwen. Tenzij je kunt aantonen dat er zelfstandige huishoudens worden gevoerd 
kan samenwonen dus invloed hebben op uitkeringen, toeslagen of eigen bijdrage. 
De voordelen van een kangoeroewoning zijn dat ouders ook een handje kunnen helpen in jouw huishouden of op de kinderen passen wanneer je uit werken 
bent. Je hoeft je huis, je kinderen en je huisdieren niet meer alleen achter te laten en de kans op inbraak wordt kleiner omdat er meestal iemand thuis is.

De regels omtrent het wonen in deze woonvormen zijn behoorlijk ingewikkeld. Wel of geen vergunning nodig? Financiële gevolgen? Mag ik een bestaande 
woning splitsen? Wat als de bewoners van de mantelzorgwoning of kangoeroewoning komen te overlijden? 
Het is belangrijk om je vooraf goed te informeren. 

Door Ton Adriaens

watvindjijvan

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
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ZONDAG 16 APRIL 13:00 - 16:00

www.cwartier.eu

OPEN DAG
Conceptstore Market
Horecaplein
Live-muziek
Workshops 
Rondleidingen
Proeverij Cwartierbier
Speurtocht

Beekstraat 54 • Weert

Kom je ook proeven, speuren, struinen en ontmoeten?
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Iedereen Kan Sporten
Om deze drempels weg te nemen, is er “Iedereen 
Kan Sporten” (IKS). Dit is een samenwerking van de 
zeven gemeenten in Midden-Limburg.
Pauline Schrooten is de consulent voor onze 
regio. Zij is het aanspreekpunt voor bijvoorbeeld 
verenigingen, onderwijsinstellingen en 
zorginstellingen. Maar ook als inwoner kun je met 
vragen bij haar terecht.

Onlangs heeft IKS twee nieuwe initiatieven gestart: 
het sportloket en de uitleen van sporthulpmiddelen.

Sportloket 
Heb je een beperking en kun je hulp gebruiken bij het 
vinden van een leuke sport? Dan kijken we samen 
met jou welke sportactiviteit het beste bij je past. 
En ook of er een (geschikte) sportaanbieder is bij 
jou in de buurt. Als het nodig is, ondersteunen en 
begeleiden wij zelfs op locatie. Onze hulp is gratis, er 
zijn geen kosten aan verbonden.

Uitleenservice Sporthulpmiddel
Heb je een sporthulpmiddel nodig, maar wil je het 
eerst uitproberen voordat je er zelf een aanschaft? 
Dat kan! Via onze uitleenservice kunnen volwassenen 
met een fysieke beperking een sporthulpmiddel 
uitproberen. We hebben veel verschillende soorten 
hulpmiddelen tot onze beschikking.

Wil je meer weten?
Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk dan 
op onze website: www.iedereenkansporten.nl/
middenlimburg of neem contact op met Pauline 
Schrooten via telefoonnummer 06 - 30 20 25 82.

Heb je moeite om 
rond te komen?
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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.

Kun je wel wat ondersteuning gebruiken bij het 
vinden van een oplossing?

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

De medewerkers van De Vraagwijzer informeren 
en adviseren je gratis, stellen jouw belang 
centraal én stellen jouw privacy voorop.  
 
Durf te vragen, wij helpen je graag verder! 

Bel 0495-575 000 
iedere werkdag 

van 8.30 tot 12.30 uur 
Elke donderdag vrije

 inloop van 9:00 tot 12:00 uur

vraagwijzer@weert.nl
www.devraagwijzer.nl

Tijdelijk Noodfonds Energie
Op woensdag 1 maart waren vrijwilligers van de 
Thuisadministratie (Punt Welzijn) en de gemeente 
Weert bij de aanschuiftafel van de Weerter Minima 
Groep. Dit om informatie te geven over het Tijdelijk 
Noodfonds Energie. Het Noodfonds is op 7 februari 
van start gegaan en roept veel vragen op. Inwoners 
vragen zich onder meer af: ‘Kom ik hiervoor in 
aanmerking?’ en ‘Wie kan mij hierbij helpen?’

Carla van de Thuisadministratie vertelde over haar 
ervaringen met de aanvraag. Ook gaf zij handige 
tips en beantwoordde allerlei vragen. Het was fijn 
om met elkaar te spreken over de regelingen en 
mogelijkheden tot ondersteuning. 

We zetten de belangrijkste informatie over het 
Noodfonds Energie voor je op een rij:

Wat is het Noodfonds Energie?
Voor huishoudens die daarvoor in aanmerking komen, 
betaalt het Noodfonds een deel van de energierekening 
van oktober 2022 tot en met maart 2023.

Sport en bewegen is goed voor iedereen. Het is 
leuk om te doen en heeft een positieve invloed 
op je gezondheid. Bovendien is het goed voor je 
zelfvertrouwen en je sociale contacten. Maar sport 
en bewegen is niet altijd vanzelfsprekend als je een 
beperking hebt of speciaal onderwijs volgt. Vaak 
is er geen sportaanbod dat bij je past of is er geen 
deskundige begeleiding. Ook kan het vervoer een 
probleem zijn of zijn er geen (sport)hulpmiddelen. 
Hierdoor is het voor mensen met een beperking 
soms lastig om aan sport of bewegen mee te doen. 

Tijdens de aanschuiftafels van de Weerter Minima Groep kan iedereen terecht 
met vragen, voor een luisterend oor of gewoon voor een kop koffie. Wees welkom! 

Iedere maandag  -  13:00 tot 15:00 - Buurthuis Fatima      
Iedere woensdag - 18:30 tot 20:30 - Keenter Hart
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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.

Voor wie is het Noodfonds Energie? 
De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van 
het Noodfonds: 
• Je hebt een bruto-inkomen tot 200% van het  
 sociaal minimum (inclusief vakantiegeld)
• Het contract voor gas, stroom en/of stadswarmte  
 staat op jouw naam
• De totale energierekening is hoger dan 10 tot 13% 
 van je inkomen

Hoe kun je een aanvraag doen?
De vergoeding kan via geldfit.nl/energie worden 
aangevraagd. Dit kan tot 1 mei 2023. Je kunt je 
aanvraag met terugwerkende kracht indienen. Dit 
betekent dat je zelfs in april 2023 nog steun kunt 
aanvragen over de hele periode vanaf oktober 2022.

Wie kan je helpen? 
Lukt het je niet om de aanvraag zelf te doen? 
Dat is geen enkel probleem. Bel naar het gratis 
telefoonnummer van Geldfit 0800-0550. Geldfit 
stuurt je melding door naar de Thuisadministratie. 
De ervaren vrijwilligers helpen je graag. Zij nemen 
contact met je op voor het maken van een afspraak. 

De Vraagwijzer
Bij vragen over het Tijdelijk Noodfonds Energie kan 
je ook terecht bij De Vraagwijzer. Kijk voor meer 
informatie op weert.nl/vraagwijzer. 

Installatiebedrijf Wiel Coolen |  Peelsteeg 7a, Nederweert  |  tel. 0495 - 631927 |  www.wielcoolen.nl

Het uitzoeken van een badkamermeubel is nu 
wel héél aantrekkelijk! Want t/m 9 juli 2017 
krijgt u bij aankoop van een badkamer een 

meubelcheque t.w.v. € 1000,- cadeau*

Installatiebedrijf Wiel Coolen is aangesloten bij Bad in Beeld. 
Bad in Beeld is uw sanitairspecialist met 45 winkels in Nederland.

 Profiteer t/m 9  Profiteer t/m 9 juli 
van deze actie!

 Profiteer t/m 9 
van deze actie!

 Profiteer t/m 9 j
van deze actie!

j

Praktische eyecatchersPraktische eyecatchersPraktische eyecatchersPraktische eyecatchersPraktische eyecatchers

* Bij aankoop van een complete badkamer.

 Nú
 meubelcheque 

 t.w.v. 1000,- *

 cadeau

Strak of klassiek? Subtiel of robuust? Een 
breed meubel of een losse kolomkast? U heeft 

oneindig veel keuze in badkamer-meubels. 
Gelukkig is er altijd één die bij uw smaak past!

Installatiebedrijf Wiel Coolen |  Peelsteeg 7a, Nederweert  |  tel. 0495 - 631927 |  www.wielcoolen.nl

Het uitzoeken van een badkamermeubel is nu 
wel héél aantrekkelijk! Want t/m 9 juli 2017 
krijgt u bij aankoop van een badkamer een 

meubelcheque t.w.v. € 1000,- cadeau*

Installatiebedrijf Wiel Coolen is aangesloten bij Bad in Beeld. 
Bad in Beeld is uw sanitairspecialist met 45 winkels in Nederland.

Praktische eyecatchersPraktische eyecatchers
úN 

 meubelcheque 
 .v.w.t 1000,-* cadeau

Strak of klassiek? Subtiel of robuust? Een 
breed meubel of een losse kolomkast? U heeft 

oneindig veel keuze in badkamer-meubels. 
Gelukkig is er altijd één die bij uw smaak past!

Ter gelegenheid van ons

55-jarig jubileum 
trakteren wij! 

Plan je afspraak in de komende 
55 dagen en we geven 

€ 550,- korting 
bij aankoop van een 
complete badkamer.

Profiteer nu!

Bezoek je onze showroom maak dan even een afspraak, 
zo kunnen we de aandacht geven die nodig is.
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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
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!

WINTERWANDELREIS
!

CARNAVALSREIS!

CARNAVALSREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS!

KERSTREIS! NIEUW!

SINGLE-VRIENDELIJK!

TEL (077) 307 19 88

Vianden – Luxemburg            
Vertrekdata: 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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Andorra 
Vertrekdata: 24 juni, 14 oktober
10 dagen halfpension

vanaf € 995,-

Zillertaler Muzikanten Parade – Oostenrijk
Vertrekdata: 21 juli (vertrekgarantie), 3 sep.
10 dagen halfpension

€ 1150,-

Oberau – Wildschönau – Oostenrijk
Vertrekdata: 30 mei, 16 juli, 3 september
8 dagen halfpension

vanaf € 775,-

Nauders – Tirol – Oostenrijk
Vertrekdata: 9 juni*, 7 juli, 15 aug.*, 8 sep. 
10 dagen halfpension                   * (vertrekgarantie)

vanaf € 975,-

Rattenberg – Beieren – Duitsland
Vertrekdata: 30 april, 11 juni, 16 juli, 17 sept., 8 okt.
8 dagen halfpension

vanaf € 625,-

Musical Disney’s AIDA
Vertrekdata: 21 mei, 9 juli
Incl. entreekaart 1e rang

Baiersbronn – Schwarzwald – Duitsland 
Vertrekdata: 17 juni (vertrekgarantie), 19 augustus
8 dagen halfpension 

vanaf € 750,-

Igea Marina – Adriatische Kust – Italië
Vertrekdata: 22 juli, 9 september
10 dagen halfpension

Fiets het Pieterpad
Vertrekdata: 30 mei (vertrekgarantie), 14 aug., 25 sep.
5 dagen halfpension

€ 575,-

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!

Altmühlradweg – Duitsland
Vertrekdata: 3 juli, 24 juli
9 dagen halfpension 

€ 995,-
Altmühlradweg – Duitsland

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!

Bergen aan Zee – Noord-Holland
Vertrekdata: 12 juni, 25 september
5 dagen halfpension

€ 89,-€ 625,-

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

Stedenreis Praag-More-Inclusive
Vertrekdata: 10 mei (vertrekgarantie), 14 juni, 13 sep.
5 dagen volpension

€ 595,-
Soldaat Van Oranje De Musical
Vertrekdata: 23 april (vertrekgarantie), 4 juni, 25 juni 
Incl. entreekaart 1e rang                 

vanaf € 125,-

Vertrekdata: dagelijks van 11 t/m 17 mei
Incl. entree ticket        -  diverse data met vertrekgarantie! -

Libelle Zomerweek

Keukenhof 
Vertrekdata: 11, 19, 22 april, 2 en 10 mei
Incl. entree ticket        -  diverse data met vertrekgarantie! -

DAGTOCHTENDAGTOCHTENVAKANTIEREIZEN DAGTOCHTENDAGTOCHTEN

Rondreis Schotland & Ierland 
Vertrekdata: 4 mei (vertrekgarantie), 23 augustus 
12 dagen halfpension 

vanaf € 1695,-

Andorra 
HEEL VEEL INCLUSIEF

!
Rattenberg – Beieren – Duitsland

VERTROUWD ADRES
!

Baiersbronn – Schwarzwald – Duitsland 
SINGLEVRIENDELIJK

!

vanaf € 895,-

Fiets het Pieterpad
FIETSREIS!

Stedenreis Praag-More-Inclusive
HEEL VEEL INCLUSIEF

!

€ 53,-

€ 68,-

€ 144,-



eenhuisvertelt eenhuisvertelt

Grote diversiteit aan woningen in de    nieuwe woonwijk Boswaard
In de rubriek ‘Huis Vertelt’ kijken we deze keer niet binnen bij een woning of 
bijzonder gebouw, maar zien we de ontwikkelingen van een snel groeiende 
woonwijk aan de rand van Weert. Jarenlang was dit gebied langs de Diesterbaan 
eigendom van Defensie en in gebruik als mobilisatiecomplex. Rond het jaar 2000 
staakte Defensie hier haar activiteiten en kwamen de gebouwen leeg te liggen. 
Het terrein van ca 100.000m2 bleef jarenlang onaangeroerd. Begin 2019 kocht 
de Provincie Limburg het terrein van de Nederlandse Staat. In het kader van het 
project ‘Ruimte voor Ruimte’ werd het gebied herontwikkeld tot een hoogwaardig 
woongebied dat rust, ruimte en groen moest bieden. Er zijn 43 percelen ingetekend, 
variërend van 1000 tot 3000 m2. In 2019 zijn de voormalige defensiegebouwen 
gesloopt en begin 2020 startte de verkoop van de percelen.

Door Desiré KappertDoor Desiré Kappert

De wijk in aanleg kreeg de naam Boswaard, die volgens de bedenkers recht 
doet aan de kwaliteit van de locatie. Woorden als ‘natuur, duurzaam, bos 
en stijl’, hebben hier een bepaalde waarde, aldus de brochure.
De straten hebben de namen: Grenadierlaan, Dragonderlaan, Lansierlaan, 
Huzaarhof en Jagerhof.
Ondertussen zijn diverse villa’s / bungalows bewoond. De infrastructuur 
van het voormalige MOB-complex is zoveel mogelijk gehandhaafd. Op 
bomenkap wordt kritisch toegezien. Bijna alle kavels zijn verkocht en 
de bouw gaat in sneltreinvaart. In de bosrijke omgeving aan de rand van 
Weert vind je een grote diversiteit aan bouwstijlen en afmetingen. Een 
wandeling door het gebied is het meer dan waard!

Luchtfoto: Rohan CarisLuchtfoto: Rohan Caris
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“Ik ben de eerste VVD’er die een heel 
ministerie heeft laten verdwijnen.” 
Dat verklaarde voormalig minister Stef 
Blok in 2017 heel stoer. Het betrof het 
ministerie van VROM (Volkshuisvesting 
Ruimtelijke Ordening en Milieu). Hij 
vond ook dat sociale huurwoningen in 
de uitverkoop moesten. In de docu-
mentaireserie ‘Van krot tot Vinexwijk, 
100 jaar wonen’ wordt aandacht be-
steed aan 100 jaar wonen in Neder-
land. Wat is er misgegaan en wat leren 
we van de geschiedenis?

Begin twintigste eeuw leefden veel 
arbeiders in krotwoningen met een 
schrijnend gebrek aan hygiëne. Be-
rucht zijn bijvoorbeeld de beelden 
uit het Maastrichter Stokstraatkwar-
tier. Al voor de Tweede Wereldoorlog 
werden er in Nederland zogenaamde 
‘woonscholen’ opgericht. Dat waren 

woonbuurtjes met de bedoeling om 
de bewoners op te voeden tot ‘nette’ 
huurders. In Maastricht werd bijvoor-
beeld in 1956 woonbuurtje de Ravelijn 
gebouwd met als doel de heropvoeding 
van zwaksociale gezinnen. De bewo-
ners kregen les in praktische en soci-
ale vaardigheden zoals het huishouden 
doen en solliciteren. 

Zo erg als in de grote steden was de si-
tuatie in Weert gelukkig niet. Maar ook 
hier had je eind jaren vijftig van de vo-
rige eeuw ‘onbewoonbaar verklaarde’ 
woningen, waar vaak grote gezinnen 
woonden. Voor deze mensen werden 
nieuwe huurwoningen gebouwd onder 
andere in de Costeriusstraat op Keent. 
Daar vlakbij, aan de van Halenstraat, 
werd in 1967 wijkhuis Keent geopend, 
dat op de foto te zien is. In dit wijkhuis 
zat ook het Buurtopbouwwerk. Van 
daaruit werden de arbeidersgezinnen 
ondersteund.

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

Waar was de 
houten wc-bril?

beeldvantoen

Beeld ToToeennva
n

va
n Wijkhuis Keent Wijkhuis Keent 

als alternatieve als alternatieve 
   woonschool   woonschool

Van een opbouwwerker die in Noord-
Brabant werkzaam was, hoorde ik eens 
deze anekdote: Op bezoek bij een ge-
zin merkte hij op dat de houten wc-bril 
weg was. Toen hij eens goed rondkeek, 
zag hij de wc-bril in de woonkamer aan 

de muur hangen. Hij was gebruikt als 
omlijsting van een oude foto van opa. 
Wel inventief toch? 

Wat is er misgegaan en wat hebben we 
van de geschiedenis geleerd?

Een woonschool 
voor praktische en 

sociale vaardigheden

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

OPENINGSTIJDEN:
Maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur

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 18.00 uur, 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur

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 18.00 uur, 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Het tuinseizoen gaat weer beginnen

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 18.00 uur, 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur

1000 m2 uitbreiding 
van Succulenten.

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

Doorlopend een ruim 
assortiment aan planten 

op voorraad.

OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m vrijdag: 11.00u - 18.00u
zaterdag: 9.00u - 17.00u
zondag: 11.00u - 17.00u
maandag gesloten

1ste en 2de Paasdag GEOPEND
van 11.00u – 17.00u

Zondag 9 en Maandag 10 April

watzoujedoenmet

inbedrijf

Roermondseweg 7, Weert
06-51 84 77 38  •  info@deliciae.nl

‘Centrum van de schoonheid’
Pascal (52) heeft al meer dan 15 jaar ervaring 
in het vak. “Ik heb veel kennis opgedaan bij het 
massage-opleidingsinstituut KIOM in Eindhoven. 
Daarna heb ik mij gespecialiseerd in China in het 
Taoïsme en voornamelijk de Qi gong massage-
technieken, waar Beijing het centrum is van de 
Chinese schoonheid. Hier wordt ook de beste 
laserapparatuur van de wereld gemaakt. Door 
mijn connecties die ik daar in China heb, wordt 
de laserapparatuur aangepast voor de westerse 
klanten. Vrouwen (en mannen) uit China hebben 
een zachtere haarstructuur dan westerse mensen.  
Daarom werken wij hier met lasers die dieper gaan 
om klanten definitief te verlossen van ongewenste 
haargroei.”

Specialisten
De geboren Weertenaar (‘Marie van Pietje 
Camp met haar snuikwinkelke in de Hegstraat 
was zijn overgrootmoeder’) startte in 2007 

zijn eerste praktijk in Cuijk. Eind 2019 kwam 
hij terug naar Weert en vestigde hij zich aan 
de Dr. Schaepmanstraat in Weert en nu sinds 
december aan de Roermondseweg. Pascal: “Wij 
zijn erg breed wat aanbod van de behandelingen 
betreft. Voor bijna elk huidprobleem hebben wij 
een oplossing. Mede omdat we werken met de 
beste apparatuur. Elk probleem vraagt zijn eigen 
behandelingen en intensiteit. Maatwerk dus. Dat 
lukt alleen met gekwalificeerd personeel. Zij 
zijn professioneel geschoold en verder intern 
opgeleid. Daarnaast volgen ze ook opleidingen 
vanuit China. Pas als ze aan die toelatingseisen 
voldoen mogen ze met de geavanceerde 
apparatuur werken.”

Ook veel mannen
In de praktijk komen zowel vrouwen en mannen. 
Pascal: “Je gelooft het of niet, maar ruim 40% 
van onze klanten zijn mannen. Zij komen ook 
voor behandeling van hun huidproblemen, voor 
acne, wratten of kalknagels, maar zeker ook voor 
ontharing en massages. Van hoofdpijnbestrijding 
tot lage rug-massage en van hotstone-massage 
tot bestrijding van moeheid, depressiviteit of 
lusteloosheid. Ontspannen is niet het doel maar 
het middel. Veel technieken die we toepassen 
komen ook uit China, deze gaan dieper en zijn 
zeer effectief om spieren en spiergroepen los 
te maken. Ons doel is om de klant een ervaring 
te bezorgen waardoor ze de dagelijkse hectiek 
volledig los kunnen laten. In een relaxte sfeer en 
privacy is gewaarborgd.”

Tarieven laag
“We kiezen bewust voor een eenvoudige 
huisvesting. Geen grote luxe panden met veel 
toeters en bellen. Dat beïnvloedt de tarieven 
voor de klanten. En dat wil ik niet. Wij willen 
met onze lage prijzen de behandelingen voor 
iedereen toegankelijk maken. Zodoende kunnen 
wij de mensen van hun problemen afhelpen zodat 
ze een beter zelfbeeld krijgen. Daarnaast zorgt 
de lage drempel er ook voor dat ons gender- en 
kleurneutrale beleid goed werkt. Ik mag wel 
zeggen dat we een zeer divers klantenbestand 
hebben”, aldus de cosmetisch therapeut.

Topkwaliteit
Pascal vervolgt enthousiast en trots: “Wij zijn 
uniek in Nederland. Uniek in ons apparatuur-
aanbod maar ook in onze kennis. Die combinatie 
is bijzonder. De apparaten waar we mee werken 
zijn CE Medical en FDA gekeurd. Het neusje van de 
zalm. Met name de lasertechnologie is bijzonder. 
Deze zijn tegenwoordig dusdanig fijn af te stellen 
dat we dit voor elk huidtype en iedere aard van 
beharing precies kunnen aanpassen. Topkwaliteit 
voor de beste resultaten. Voor bijvoorbeeld de 

behandelingen van acne en couperose.
Wij waren in staat om deze apparatuur te kopen 
en hoefden deze dus niet te leasen. Daardoor zijn 
de bedrijfskosten lager en ook dat is weer van 
invloed op onze tarieven. 

Maatwerk geldt ook voor de behandelingen. 
Omdat elke klant met een ander probleem 
komt is de aanpak ook voor iedereen anders. 
Dat betekent dat we pakketten aanbieden, 
verschillend in aantal behandelingen en qua 
lengte. Zo is iedere klant bij ons uniek. Onze 
naam Deliciae staat voor ‘Luxe’ en dat streven 
we dan ook op alle fronten na.”

“Er zijn veel mensen die door huidproblemen of overbeharing last hebben van schaamtegevoel 
of een laag zelfbeeld. Met onze behandelingen, uitgevoerd door specialisten en met de beste 
laserapparatuur, zijn wij in staat om veel klanten te helpen aan een beter zelfbeeld”, dat 
zegt Pascal Kneepkens, eigenaar van Huid & Laserpraktijk Deliciae in Weert. Sinds december 
2021 gevestigd aan de Roermondseweg 7. “Het is erg fijn om mensen van hun probleem af te 
helpen en ze meer zelfvertrouwen te geven.“

‘Wij helpen veel mensen 
   aan een beter zelfbeeld’

Huid & Laserpraktijk Deliciae

Wij bieden de lezers van Weert Magazine 
een kennismakingskorting van 15% 
op tanden bleken en 
gezichtsbehandelingen, 
de eerste kalknagel-
behandeling of 
couperose behandeling.
Onder vermelding van 
‘weertmagazine’.

Pascal Kneepkens
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Carbon Laser Peeling
Ouder worden brengt ook lichamelijke verschijnse-
len met zich mee. Veel hiervan zijn te behandelen. 
De Carbon Laser Peeling is een effectieve 
methode voor het verwijderen van rim-
pels, grove poriën, acne en littekentjes, 
schimmelnagels en het herstellen van een 
vette huid. De Carbon Laser stimuleert de 
huid waar elasticiteit ontbreekt. Zowel de 
opperhuid als het bindweefsel van de le-
derhuid wordt sneller vernieuwd, de huid 
verstevigt en fijne lijntjes verminderen.

Het voorjaar komt eraan, dé tijd voor een behandeling

Deliciae, dé huid- en laserspecialist
Richting de zomer hebben wij enkele specifieke behandelingen voor u.

Permanente ontharing
Veel mensen hebben te maken met ongewenste 
haargroei op bepaalde delen van het lichaam. 
Deliciae kan deze haargroei pijnloos verwijde-
ren met een diode laser. Het haarzakje en de 
bijbehorende melanine absorbeert licht. De la-
ser zendt lichtstralen door de opperhuid heen 
en worden door de melanine in het haarzakje, 
dat zich zo’n 2 tot 4 millimeter onder de huid 
bevindt, geabsorbeerd.
Wanneer dit het licht absorbeert, ontstaat hitte. 
Deze hitte beschadigt het haarzakje vanaf de 
eerste ontharingssessie. Na 4 tot 8 opeenvolgen-
de ontharingssessies zijn de meeste haarzakjes 
in de huid volledig verdwenen.

Couperose 
Dit zijn kleine bloedvaatjes die net onder de 
huid zitten en blijvend verwijd zijn. Deze 
huidaandoening ziet eruit als draadvormige 
rode lijnen en kan overal op het lichaam 
ontstaan. Couperose begint meestal voor 
het 40e levensjaar en komt vaker bij vrou-
wen dan bij mannen. Onze huidtherapeuten 
behandelen deze huidaandoening gemakke-
lijk en effectief d.m.v. lasertherapie.

Bij Deliciae begin je altijd met een persoon-
lijk intakegesprek. Hierin leggen wij uit wat 
je kan verwachten en hoe we te werk gaan. 
Uiteraard nemen wij uw eventuele specifie-
ke wensen serieus en bespreken deze zorg-
vuldig met u. Daarna kunnen we aan de slag 
met de eerste behandeling.

Kalknagelbehandeling
Je herkent een schimmelnagel aan een witge-
le of bruine verkleuring aan het uiteinde van 
de nagel. Daarnaast wordt deze vaak dik, ruw 
en brokkelig. Omdat de schimmel zich hard-
nekkig vastbijt in de nagelplaat, zijn schim-
melnagels lastig te behandelen. Gelukkig biedt 
lasertherapie een effectieve manier om van 
schimmelnagels af te komen.

AANBIEDING
Alle nieuwe klanten 

krijgen als 
kennismaking eenmalig

25% 
KORTING



Raymond Vlecken
burgemeester Weert

De dag dat dit magazine bij u op de mat valt is rond 1 april. Dat weet ik omdat ik 
altijd keurig door de redactie van Weert Magazine op de hoogte wordt gehouden 
van de verspreidingsdata van het blad. 

Ik moest natuurlijk als eerste denken aan 1-april-grappen. Grappen maken hoort 
er zeer zeker bij en goede grappen kan ik altijd ten zeerste waarderen. Daar 
hoort ook een gezonde portie relativering bij.

Alleen moet ik u eerlijk bekennen dat ik deze tijd niet zo in de stemming ben 
voor grappen. Deze tijd is, wereldwijd gezien, een periode die ik eigenlijk zou 
willen missen als kiespijn. Niet alleen voor mij maar vooral voor onze jeugd/
jongeren en ouderen. Sterker nog: voor iedereen. We komen uit een periode 
die voor iedereen nieuw was en vooral vreemd. We kregen te maken met een 
onbekend virus. Overheden kregen te maken met onbekende draaiboeken. Er 
was wel een duidelijk doel: zorgen dat we de volksgezondheid niet zouden scha-
den. Daarnaast kregen we te maken met een oorlog met als gevolg een enorme 
stroom vluchtelingen die tijdelijke woonruimte nodig hebben. 

Zijn we daarin geslaagd? Dit laat ik graag ter beoordeling aan eenieder van u. 
Wel heb ik heel veel meningen, gezien en gehoord. Los van dit alles heb ik diep 
respect voor hoe u als inwoners van de regio Weert hiermee bent omgegaan. Ook 
hoe de regio Weert heeft klaargestaan om de ontheemden op te vangen.

Oprecht meen ik dat we vanuit deze periode ook weer het ‘noaberschap’ heb-
ben ontdekt. De natuurlijke zorg en ‘vrijwillige’ plicht om te kijken, niet alleen 
naar je dierbaren, maar ook naar je naasten en buurtgenoten. In deze tijd is dat 
stukje extra betrokkenheid naar elkaar toe wenselijk. Hoe je het ook bekijkt, 
ook nu blijft de toekomst ongewis. En dan is nu net het beroep op elkaar kunnen 
doen o zo noodzakelijk. En dat vergt van ons allen extra inzet. Ik zou dan ook 
willen vragen om ook in de periode die extra ‘hulp’ te willen voortzetten. Want 
ook in de komende periode zullen er inwoners zijn die afhankelijk zijn van steun 
in woord en daad.

Laten we ongeacht voorkeur van religie stilstaan bij de Vastentijd en de aan-
staande Pasen. Maak tijd voor je gezin, familie en vrienden. Geniet van de na-
tuur en de dieren die deze regio bieden. Neem ook de tijd voor een stukje reflec-
tie en relativering. We hebben elkaar vooral nu nodig.

Een laatste oproep: gebruik social media verantwoord. Zorg ervoor dat je nie-
mand kwetst met een oproep of reactie. Al geruime tijd constateer ik toch he-
laas dat de social media ‘misbruikt’ worden. Wellicht is het soms beter om eens 
het directe contact te zoeken en jouw item bespreekbaar te maken. Het is maar 
een gedachte….

Tot slot. Wellicht dat ik weer zin heb in 1 april grappen in 2024. Heeft u nog een 
leuke grap voor volgend jaar? Ik hoor het graag!

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

column

1 april
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De cliëntenraad van de 
thuiszorg van Land van Horne 
zoekt versterking. Denkt en 
beslist u mee?
Als lid van de cliëntenraad 
Thuiszorg behartigt u de belangen 
van de vele cliënten van Land van 
Horne in de gemeenten Weert, 
Nederweert, Leudal, Someren 
en Cranendonck, die zorg aan 

huis ontvangen. U werkt op het 
snijvlak tussen organisatie- en 
mensenwerk.  
Vindt u goede zorg óók belangrijk? 
Hebt u een mening, ideeën of een 
heldere visie hierover? Praat mee 
en beslis mee in de cliëntenraad 
Thuiszorg. Het gaat over zaken die 
ertoe doen, het kost minder tijd en 
geeft meer voldoening dan u denkt.

Denk mee, beslis mee
over goede zorg voor onze thuiszorgcliënten

Wil jij een parttime baan, qua werktijden goed te combineren met 
schoolgaande kinderen én alleen werken op voor jou beschikbare 
dagen? Dan is medewerker Huishouding Thuiszorg écht iets voor jou.
Je bepaalt zelf jouw uren en je werkdagen vinden plaats op werkdagen 
van maandag t/m vrijdag, incidenteel kan er inzet op zaterdag gevraagd 
worden. Je bent vriendelijk, betrouwbaar, sociaal en weet van aanpakken. 
Je ondersteunt onze cliënten bij de huishoudelijke taken en zorgt voor een 
schone en leefbare woning. 
Solliciteer nu! Kijk op onze site of gebruik de QR-code.

�        Een parttime baan in de thuiszorg?
Medewerker Huishouding Thuiszorg

�           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 voor meer informatie met de voorzitter van de 
cliëntenraad Thuiszorg de heer Jos Donkers: 06 57 32 44 64.

Paulien Houben werkte sinds 2016 bij woonwinkel Refri toen ze op 11 februari 2020 de zaak 
overnam nadat de vorige eigenaar stopte. Twee weken later begon de coronacrisis en kwamen er 
tal van maatregelen. Later dat jaar was er de lockdown en moest de winkel dicht. Een slechter begin 
kan een startende ondernemer bijna niet hebben. Maar nu zijn we drie jaar verder en heeft Paulien 
al haar gewenste veranderingen ín en óm de winkel doorgevoerd en is ‘refri unique living’ een feit .

inbedrijf

Kleinschalig en persoonlijk
Paulien (42) heeft styling in haar bloed. “Dit heeft 
me altijd al geboeid”, vertelt ze in haar sfeervolle 
woonwinkel aan de Roermondseweg. “Toen ik 
klein was, was ik vaak bezig met interieur. Zo 
veranderde ik regelmatig de woonkamer van mijn 
ouders en was ik ook in mijn slaapkamer altijd 
bezig met stofjes, kleuren en meubeltjes. Ik had 
altijd al de drive om daar iets mee te gaan doen. 
Zo ben ik de opleiding ‘vormgeving en styling’ 
gaan volgen en heb jarenlang als leidinggevende 
gewerkt bij een grote meubelzaak. Omdat ik juist 
van het kleinschalige en de persoonlijke aandacht 
ben, ging ik in 2016 bij Refri werken. En nu ben ik 
daar sinds 2020 eigenaresse van. Een droom die 
is uitgekomen.”

Van inspiratie tot creatie
Paulien nam de woonwinkel niet zomaar over. 
“Omdat ik hier al langer werkte wist ik dat deze 
kleinschalige en persoonlijke formule het beste 
bij mij past. We werken met een klein team, 
we kennen de klanten en denken volledig met 
ze mee. We gaan regelmatig inkopen doen bij 

groothandels en importeurs die prachtige unieke 
meubels importeren vanuit India en/of China. 
Samen met onze collectie meubels vind je deze 
one-of-a-kind items terug in onze woonwinkel. 
Vanuit onze expertise maken we daar bijzondere 
combinaties mee. We onderscheiden ons door 
balans tussen uniek & oud in combinatie met 
de laatste trends. Met oog voor detail én de 
toevoeging van de juiste woonaccessoires creëren 
wij de meest inspirerende sfeerkamers.”

Slapeloze nachten
Paulien die in Lottum is geboren en tegenwoordig 
in Weert woont, heeft de afgelopen jaren 
voortvarend aan de weg getimmerd. “De corona-
periode, direct nadat ik voor mezelf was begonnen, 
was heftig. Ik heb heel wat slapeloze nachten 
gehad, kan ik je vertellen. Maar gelukkig hadden 
we als team een goed beeld van wat we wilden 
en dat hebben we doorgezet. Tijdens de periodes 
van de lockdown hebben we de winkel aangepakt. 
Nieuwe wanden geplaatst, veel geverfd en de 
sfeerkamers zijn allemaal opnieuw ingericht. 
Maar ook de buitenkant heeft een metamorfose 
ondergaan. Meer rust en stijl. We kozen voor 
natuurlijke en warme kleuren met champagne en 
groen. Door de banners op de gevel op de juiste 
manier te veranderen, is de omvang van het pand 
beter zichtbaar en straalt het meer stijl uit. Ook 
onze bedrijfswagens hebben dezelfde kleur en 
opdruk gekregen. Kortom we hebben de huisstijl 
tot in detail doorgevoerd. Van cadeaubonnen 
tot muziek en van de verlichting tot onze 
eigen refri geur!”

Jouw interieur - onze passie
“Naast alle soorten meubels, verkopen we 
ook accessoires, vloerkleden, wanddecoratie, 
verlichting, kunstplanten / zijdebloemen en 
sinds kort zelfs ook een keuken. Of je nu voor de 

aankleding van je kamer of juist voor een compleet 
interieur komt, voor al onze klanten nemen we 
de tijd! De klanten krijgen een goed beeld van 
hun ‘nieuwe’ interieur door een professioneel 
op de computer getekend interieuradvies, of 
door het combineren van meubels, accessoires 
en verlichting in de woonwinkel. Wij staan 
voor een adviserende rol, de wens van de klant 
staat centraal. Dat wordt door iedereen op prijs 
gesteld. Dat blijkt uit de positieve reviews. Daar 
zijn we dan als team ook erg trots op”, sluit 
Paulien af. 

Kortom, Paulien heeft hart voor haar zaak en 
haar klanten. En met haar team draagt ze uit wat 
op de gevel staat: ‘jouw interieur- onze passie’.

Roermondseweg 105 - Weert
(gratis parkeren voor de deur)
06 – 83 70 46 54  •  www.refri.nl

Nieuwe eigenaresse geeft woonwinkel sfeer, stijl en diversiteit

‘Uniek en sfeervol wonen’

  volg ons 
op de socials
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Petra van Raaij (59), moeder van zeven kinderen woont met haar man Ron al 30 jaar in Weert en is intussen goed ingeburgerd. Maar dat 
verliep verre van soepeltjes. Als ras-Amsterdammers ondervonden zij destijds bepaald geen warm welkom in Weert.
In dit nummer van Weert Magazine over Gezinsleven en Wonen praat ik met haar over het reilen en zeilen in een groot gezin, haar 
carrière als onderneemster en storemanager, haar bijzondere belangstelling voor natuurgeneeskunde en orthomoleculaire voedingsleer 
en haar politieke ambities. Een opmerkelijke vrouw met een bijzondere kijk op het leven.

Door Ton Adriaens  

Vanuit de randstad naar Weert
Ik ben geboren en getogen in een echte Amster-
damse volksbuurt in een gezin met vijf kinderen. 
Na de land- en tuinbouwschool werkte ik enkele 
jaren bij de stadsreiniging, een mannenwereld 
waar je leert stevig in je schoenen te staan. Op 
mijn achttiende ontmoette ik mijn man Ron en 
verhuisden we samen naar Lelystad. Om toch dich-
ter bij het werk te wonen, verhuisden we enkele 
jaren later naar Almere. Ron werkte bij drukkerij 
De Boer in Almere en die ging fuseren met Roto 
Smeets in Weert. En zo kwamen we uiteindelijk 
hier terecht.

Petra van Raaij:

De opvoeding van zeven kinderen lijkt me geen 
gemakkelijke klus. Hoe ging dat bij jullie?
Ron en ik vormen een goed team. Regelmaat, sta-
biliteit en structuur vonden wij erg belangrijk. 
Als het nodig was waren wij duidelijk in waar een 
grens bereikt was maar aan de andere kant mocht 
elke kind op zijn eigen manier kind zijn. Ik ben wel 
heel blij dat ik mijn kinderen nog vóór het tijdperk 
van de sociale media gekregen heb. Dat gaf toch 
veel rust in huis en aan tafel. In bepaalde opzich-
ten waren we ook een ouderwets gezin: Eten doen 
we altijd gezamenlijk aan tafel. Er werd samen 
opgeruimd en we maakten takenroosters voor al-

In Nederland is drie kinderen al ruim boven 
het gemiddelde. Vrouwen in Nederland krijgen 
gemiddeld 1,6 kinderen. Jij hebt er zeven. 
Vanwaar die keuze? 
Het was geen bewuste keuze om veel kinderen te 
krijgen. Het liep zoals het liep en we vonden het 
prima. Wij zijn ervan overtuigd dat volledige con-
trole over je leven onmogelijk is, en dat dat ook 
goed is. Het streven naar controle moet je loslaten. 
Met tweeëntwintig kregen wij ons eerste kind en 
toen we in 1993 naar Weert verhuisden hadden 
we er al vijf. Dat werden er zeven: Sander (38), 
Susanne (37), Sabrina (34), Stefan (32), Sebastiaan 
(30), Sam (27) en Simone (25). Met z’n negenen in 
een huis aan de Vaalsbroek was passen en meten. 
Inmiddels zijn alle kinderen het huis uit en wonen 
Ron en ik alweer enkele jaren hier aan de Koele-
beemdweg.

‘Leer controle los te laten en vertrouw     
     erop dat het weer goed komt’

lerlei huishoudelijke klusjes. Daar was verder geen 
discussie over. Ik zie nu wel eens ouders in overleg 
gaan met een tweejarige. Dan denk ik ‘doe effe 
normaal’.  Tegenwoordig worden al die prinsjes en 
prinsesjes te veel gepamperd. 

Wat zijn de voor- en nadelen van een groot 
gezin?
Het grootste voordeel is, denk ik, dat kinderen 
vrijer kunnen opgroeien.  Niet voortdurend het 
wakend en sturend oog van de ouders. Nadelen 
hebben wij nooit ervaren. Misschien dat er weinig 
tijd was voor jezelf of voor elkaar als partners. Ja 
het was niet altijd even makkelijk om financieel 
rond te komen. Maar kinderen leren daardoor ook 
de waarde van geld kennen. Ze hebben allemaal 
bijbaantjes gehad om zelf wat te verdienen. Voor 
een kind is er toch niets leuker dan met eigen ver-
diend geld iets te kopen? Daar waren ze trots op.
Onze vakanties waren kampeervakanties, hart-
stikke gezellig. We gingen eens met een caravan 
naar Spanje en dat werd, met vijf kinderen in de 
auto, een race tegen de klok omdat we op tijd 
daar moesten zijn. De oudste twee reisden ons na-
melijk met een busdienst achterna. 

ik daar ook voor uitgenodigd. Alle mannen zaten 
apart van de vrouwen. Ik heb me zelden in mijn le-
ven zo ongelukkig gevoeld. Alleen als ik iets vroeg 
kwam er een kort antwoord maar hele gesprek-
ken gingen in een voor mij onbegrijpelijk dialect 
langs mij heen. Het was waarschijnlijk ook een 
stuk onzekerheid en verlegenheid van de kant van 
die vrouwen.  Een van mijn buurvrouwen waar ik 
een prima relatie mee kreeg vertelde mij later 
dat ze twee jaar moed had verzameld om mij aan 
te spreken. Dat was voor mij schokkend om te 
horen. Op het werk werd het Ron ook behoorlijk 
moeilijk gemaakt. Er waren mensen boventallig 
verklaard en dan is het voor het personeel niet 
te begrijpen dat er dan wel een Hollander bin-
nenkomt en een functie bekleedt die iemand die 
eruit moest ook had kunnen vervullen.
Uiteindelijk heeft Ron daar met veel plezier ge-
werkt.

Is jouw beeld van de Weertenaren veranderd? 
Wij wonen hier nu dertig jaar en hebben natuurlijk 
na zoveel jaar onze draai hier gevonden. Ik begrijp 
wel dat als je in deze gemeenschap geboren en ge-
togen bent dat van invloed is op je sociale leven. 
Voor mensen van buitenaf is het zoeken naar ver-

Het dagmenu van een groot gezin is natuurlijk ook 
een behoorlijke kostenpost. Vanuit mijn vakgebied 
ben ik altijd met voeding bezig. Wij aten gezond 
maar traditioneel: drie maaltijden per dag, brood-
ontbijt, lunch en ’s avonds aardappelen, vlees en 
groenten, maar dat waren gigantische hoeveel-
heden. En geen of nauwelijks tussendoortjes of 
snoep. Met kerst hadden we de laatste jaren na-
tuurlijk wat weinig ruimte in huis. Dan zetten we 
een tent in de tuin met wat heaters erin om daar 
samen aan het kerstdiner te gaan. Heb je veel 
kinderen opgevoed, krijg je ook veel liefde terug 
maar dat geldt natuurlijk alleen als er een basis is 
van liefde en veiligheid. 

Hoe werden jullie hier in Weert ontvangen?
Dat heeft ons echt verbijsterd. Het was niet echt 
een warm welkom maar meer van ‘die Amsterdam-
mers met hun vijf kinderen en twee honden’ dat 
kan toch niet. Er gingen de meest rare verhalen 
over ons rond. Bij de aankoop van ons huis waar-
schuwde notaris Veugen ons al voor de houding van 
Weertenaren ten opzichte van randstedelingen. 
Om contacten met andere mensen te leggen ging 
Ron als vrijwilliger bij de scouting aan de slag. 
Toen er een barbecue werd georganiseerd, werd 
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binding best vermoeiend. Ik ben verbaal sterk. De 
een vindt mij bot en te direct, de ander vindt mij 
open en spontaan. Het is maar net wie je tegen-
komt. Onze kinderen hebben hier wel hun roots 
en hebben hier ook hun sociale contacten. Ze zijn 
alle zeven uitgevlogen maar vijf van hen wonen nu 
weer in Weert. Weert is hun thuis dus we kunnen 
wel stellen dat Weert onze basis is geworden.

Wij hebben nu negen kleinkinderen en dit jaar 
komen er weer twee bij, hoe geweldig is dat. Ik 
ervaar het nog steeds als een wonder dat wij ge-
zegend zijn met een prachtig gezin, iedereen is 
gezond en is op zijn eigen plekje terechtgekomen. 

Je carrière in de wereld van de 
natuurgeneeskunde?
Toen de jongste een jaar of vijf was ging ik aan de 
slag bij De Kruiderij in de Langstraat. Daar kreeg 
ik fijne collega’s en sociale contacten. De Kruiderij 
was een prachtige zaak die in 2005 failliet ging ten 
gevolge van mismanagement. Samen met een col-
lega zijn we toen verdergegaan in onze eigen zaak 
naast de HEMA aan die verschrikkelijk ongezellige 
Nieuwe Markt: Het Driekleurig Viooltje. In 2009 
overviel ons de economische crisis en werden we 
genoodzaakt de stekker eruit te trekken. Op dat 
moment waren we nog schuldenvrij. Omdat ons 
huurcontract gewoon doorliep raakten we diep in 
de schulden. Het ‘administratiemannetje’ dat het 
voor ons allemaal zou oplossen maakte er een pot-
je van en we kwamen twee jaar later in de schuld-
sanering terecht. Ons ‘mannetje’ bleek met de 
noorderzon vertrokken. Dan blijkt ook dat banken 
eigenlijk boeven zijn. Door rente en boetes lopen 
schulden in korte tijd enorm op. Maar dan is het 
toch mooi geregeld dat je in ons land geholpen kan 
worden door het WSNP-traject te doorlopen en je 
na drie jaar weer een nieuwe start kan maken.

Maar dit is zeker geen zielig verhaal. Wij hebben 
een positieve levenshouding en de overtuiging dat 
er altijd weer een wending ten goede komt. In 
die moeilijke tijd zijn er ook heel mooie dingen 
gebeurd. Er werden kleinkinderen geboren en we 
maakten een reis naar Suriname. Ook de bruiloft 
van Sabrina en Sree in India was een geweldige be-
levenis. Dat zijn prachtige cadeautjes die je dan 
mag ontvangen.

We zijn alles goed te boven gekomen en nu ben ik 
al jaren storemanager van de vestiging van Vitami-
nestore in Den Bosch en sinds kort ook van Weert. 
Ron heeft zijn eigen klusbedrijf.

Je passie ligt bij Orthomoleculaire voedings-
leer en Natuurgeneeskunde. Daar bestaat 
nogal wat discussie over. Hoe scheid je daarin 
het kaf van het koren?
Als kind uit een volksbuurt heb ik niet echt de kans 
gekregen om me via scholing te ontwikkelen.  Dat 
heb ik later ingehaald. Natuurlijk zijn er kwakzal-
vers maar de opleidingen die ik gevolg heb werden 
niet gegeven door dokter Google maar door ge-
schoolde artsen. 
Er zijn naast de reguliere geneeskunde nog zoveel 
gebieden die vanuit het totale mensbeeld een 
verrijking zijn aan de mogelijkheden om mensen 
weer gezond te maken of gezond te houden. Wij 
zijn wat we eten. Je lijf, als menselijk systeem, 
wordt geregeld door voedingsstoffen. Met de na-
tuurlijke basisstoffen, mineralen en vitamines is 
er ontzettend veel winst te behalen op dat gebied. 
Een voorbeeldje uit de praktijk. Een achttienja-

rige Surinaamse jongen, zwaar depressief, lag het 
grootste deel van de dag op bed. Hij kreeg van 
ons het advies om op vitamine D te laten prikken. 
Zijn waarde bleek 18. In het reguliere circuit is 60 
de benedengrens. Wij hanteren 100. Hij ging een 
hoge doses vitamine D slikken en na vier weken zat 
hij weer op school!
Op magnesium, B12 en D3 zou, zeker bij ouderen, 
jaarlijks geprikt moeten worden. Dat zou veel 
narigheid voorkomen. Artsen zouden tijdens hun 
opleiding een jaar les moeten krijgen over de ba-
sisbehoeften van ons lichaam en wat het lichaam 
nodig heeft om gezond te blijven.
De eerste vraag wordt dan: ‘Hoe staat het met 
voeding, leefstijl en ontspanning?’ Pas daarna kan 
er naar medicijnen worden gegrepen.
Ik ben nu bezig met een hbo-opleiding hormoon-
therapie. Een van mijn docenten had een gewel-
dige uitspraak: ‘Als je met klachten bij een arts 
komt en hij of zij schrijft je medicijnen voor zon-
der te vragen naar je leefstijl, je voeding en je 
ontspanning is het een drugsdealer.’
Er gaat echt weer een wereld voor mij open. 

In november 2021 werd je tot lijsttrekker ge-
kozen voor GroenLinks bij de gemeenteraads-
verkiezingen in Weert. Een week later besloot 
je af te zien van het lijsttrekkerschap. Kun je 
deze stap na anderhalf jaar nader toelichten?
GroenLinks  is nog steeds mijn partij: sociaal en 
met aandacht voor milieu en innovatie. Laat daar 
geen misverstand over zijn. Maar als je als leek 
de politiek instapt, moet je sterk in je schoenen 
staan. Ik ontdekte op tijd dat het voor mij te vroeg 
kwam en ik nog niet aan de verwachtingen kon 
voldoen. Ik lijk dan soms wel heel stoer maar de 
druk werd me te hoog. Bovendien deden er zich op 
mijn werk in Den Bosch ook enkele personele pro-
blemen voor waardoor het geheel teveel energie 
van mij vroeg.

Heb je nog politieke ambities?
O zeker wel. Ik sluit niet uit dat ik me over en-
kele jaren toch weer beschikbaar stel. Maar ik wil 
dit verhaal positief afsluiten. Ik geloof dat dingen 
moeten lopen zoals ze lopen. Er doen zich altijd 
weer nieuwe positieve ontwikkelingen voor. 
Mijn levensmotto is: ‘Leer controle los te laten en 
vertrouw erop dat het weer goed komt.’
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Osteopathie kan ook uw dier helpen
Heeft uw hond moeite met opstaan of gedraagt hij zich plots anders dan normaal? 
Komt uw paard in verzet of voelt hij stijf aan bij bepaalde oefeningen?
Dit zijn enkele van de vele voorbeelden waarbij osteopathie zou kunnen helpen. 
Osteopathie is een manuele geneeswijze die erop gericht is 
bewegingsbeperkingen in het lichaam op te sporen en te behandelen. Alle 
weefsels zoals spieren, gewrichten, zenuwen, bloedvaten en organen hebben 
elk hun eigen functie en staan met elkaar in verbinding. Ze kunnen pas 
optimaal functioneren als alles kan bewegen ten opzichte van elkaar. Een goede 
doorbloeding en bezenuwing van de weefsels zijn hierbij essentieel.

De osteopaat weet oorzaak-gevolg-verbanden te leggen en gaat op zoek naar de kern 
van het probleem. Het hele lichaam wordt onderzocht en waar nodig behandeld.

Benieuwd of osteopathie ook iets voor uw dier kan betekenen?
Kijk op de site voor meer informatie of neem vrijblijvend contact op voor advies.

www.dierosteopathieweert.nl
info@dierosteopathieweert.nl
+31 6 19588511

De meerwaarde van financiële planning! 
Veel mensen denken bij de term ‘financiële planning’ vooral aan geld en cijfers. 
Jammer, want financiële planning gaat over zoveel meer. Het gaat namelijk 
in eerste instantie over jou en het realiseren van jouw (financiële) wensen 
en doelen voor de (nabije) toekomst. Het verwezenlijken hiervan draagt 
vervolgens weer bij aan jouw levensgeluk. En zeg nu zelf, wie wil er niet (nog) 
gelukkiger worden… 

De stap van dromen naar doelen stellen is klein, maar moet wel genomen 
worden. De taak van een financieel planner is om jouw dromen om te zetten 
in doelen en de financiële vertaalslag te maken. Uit onderzoeken komt naar 
voren dat het stellen van doelen gelukkiger maakt. Diegenen die hun doelen 
voor zichzelf opschrijven hebben een grotere kans om deze te bereiken. 
Onderzoek wijst ook uit dat financiële planning onze   - en dus ook jouw - 
geluksbeleving vergroot.

Het voorjaar is begonnen, tijd 
om te poetsen en op te ruimen!
Wellicht zijn je verzekeringen ook toe aan een opknapbeurt. We 
leven in een tijd waarin alles duurder wordt en dus ook de premies 
van je verzekeringen.

Ben je wel goed verzekerd, of ben je oververzekerd? Kan het goedkoper 
of ga je toch voor de beste voorwaarden? Vallen de pas geplaatste zonne-
panelen wel onder de dekking? Mijn werkgever gaat reorganiseren, moet ik nu 
mijn rechtsbijstandverzekering inschakelen? Allemaal vragen waar je nu misschien 
geen antwoord op hebt. 

Smolenaers hypotheken & 
verzekeringen is een onafhankelijk 
verzekeringsadviseur en 
niet gebonden aan één 
verzekeringsmaatschappij. Samen 
kijken we naar de beste oplossingen 
en verzekeringen die passen bij jouw 
financiële situatie.  

Ben je particulier? Plan dan 
vrijblijvend een afspraak in!

Het afstoffen van je verzekeringen 
doe je bij Smolenaers hypotheken & 
verzekeringen BV.
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D I E R O S T E O P A T H I E
WEERT

Bij Sharon Bish Makelaardij 
kies je voor een full-service 

verkoopbegeleiding met:
• Professionele fotografie en een optimale presentatie van de woning 

• Start van de verkoop zoals je zelf wenst, met spoed of gepland 
op het juiste moment.

• Promotie op Funda, Facebook, Instagram, sharonbish.nl en in onze etalage 
in de stad.

• Een unieke eigen website voor jouw woning zodat de woning optimaal vindbaar is.
• Jouw eigen gastvrouw-makelaar, die zorgt voor de beste rondleiding 

door de woning!
• Direct contact met mij als makelaar, waardoor je altijd optimaal geïnformeerd bent.
• Toegang tot het 24/7 digitale dossier via het verkopers-account in Move.nl.
• Een professioneel onderhandelingstraject om de beste verkoop te bereiken 
•Een juridisch correct opgesteld 
NVM-koopcontract.
•  Begeleiding door de makelaar bij de 
oplevering van de woning en afronding 
van het traject bij de notaris.
• De afronding met jou als tevreden 
opdrachtgever!

Maaspoort 14a - Weert 
(0495) 851 555 
info@sharonbish.nl  
www.sharonbish.nl

BEVLOGEN
Financieel Advies

Boerhaavestraat 22  || Weert 
      0495-744051 
      06-51956843 
www.bevlogenfinancieeladvies.nl

Edo SmolenaersEdo Smolenaers

☎   

"#  

☎   

"#  

Karin Kropman-AspersKarin Kropman-Aspers

Frank Vogel

Sharon BishSharon Bish



Inspelen op de wensen van de klant
Wetemans Interieurbouw ontwerpt en maakt als familiebedrijf al bijna 35 jaar lang 
maatwerk keukens en kasten.
‘Omdat we alles in eigen beheer uitvoeren, kunnen we heel persoonlijk werken’, 
aldus Wim Wetemans. ‘Samen met mijn vrouw Marlies en onze zonen Kevin en Nick 
hebben we in al die jaren al heel veel keukens en kasten in Weert en omstreken 
gemaakt. Marlies neemt hierbij vooral de administratieve zaken voor haar rekening. 
We hebben rechtstreeks contact met onze klant, vanaf het eerste gesprek tot en 
met het plaatsen van de keuken of de kast. Hierdoor zijn de lijnen erg kort, zodat 
we ook echt op de wensen van een klant kunnen inspelen. 

Keukens worden helemaal compleet afgeleverd, inclusief de apparatuur en het 
aansluiten ervan. Kevin en Nick nemen als tweede generatie meer en meer taken 
over en zorgen hiermee dat ook de toekomst gewaarborgd is.’ 
Benieuwd? 

Kijk snel op www. wetemans.nl of op onze Facebookpagina. 

Ringselvenweg 3, Weert 
0495-543067

 www.wetemans.nl 
info@wetemans.nl

 

Ondernemers zien door de bomen 
het bos niet meer
Wij zien dat ondernemers steeds vaker verdwalen in strengere regelgeving en 
steeds vaker worstelen met hun administratieve last. Wij helpen ondernemers 
in het MKB met deze regelgeving en hun administratieve lasten.

Dit doen we door:
•  Het uit handen nemen van de jaarlijkse administratieve 
    en fiscale verplichtingen
•  Advisering op maat
•  Uw administratieve processen te automatiseren
•  Uw loonadministratie te verrichten

Wij zorgen ervoor dat ondernemen voor u weer leuker wordt!
Wij willen dat u zich bij ons thuis voelt;, staan naast u als ondernemer en zijn 
makkelijk bereikbaar. Persoonlijkheid en service staan bij ons voorop!

Uw motorfiets in topconditie!
Bij Aartman Motor Service weten we als geen ander hoe 
belangrijk het is om uw motorfiets in topconditie te houden. Met 
meer dan 10 jaar ervaring als BMW Motorfiets technicus, zijn wij 
gespecialiseerd in onderhoud, reparatie en revisie van uw motorfiets.
Als motorfietsspecialist begrijpen wij dat elke motorfiets uniek is. Daarom 
bieden wij maatwerkoplossingen die volledig zijn afgestemd op uw 
persoonlijke wensen en behoeften. Of het nu gaat om een kleine reparatie, 
een grote revisie of het installeren van accessoires, wij leveren de beste zorg en 
service voor uw kostbare bezit.

Aartman Motor Service staat voor 
kwaliteit, vakmanschap en persoon-
lijke service. Wij streven naar 100% 
klanttevredenheid en zorgen ervoor 
dat u altijd veilig en comfortabel op 
weg kunt. Ons doel is om ervoor te zor-
gen dat u altijd kunt genieten van de 
ultieme rij-ervaring. Kom gerust langs 
voor een vrijblijvend adviesgesprek. 
Wij helpen u graag verder!

Moesdijk 4 - Weert
0495-545455    
info@amsweert.nl
www.aartmanmotorservice.nl
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Bel ons voor een 
vrijblijvende afspraak. 

Pannenweg 208a - Nederweert

0495-844507  

info@akrh.nl

Stefan AartmanStefan Aartman

Roel Hermans

Exterieur Reiniging
is een bedrijf dat inspeelt op de behoeftes van de klant.

Het leveren van het best mogelijke resultaat en contact met 
de klanten staat bij mij hoog in het vaandel.

Doordat mijn bedrijf nu uitgebreid is met zowel SOFTWASH-reiniging 
als met Hogedrukreiniging, opereer ik nu als vakkundig exterieur reini-

gingsbedrijf voor particulier en bedrijf .
Of het nu gaat om een appartementencomplex, een kantoorpand, of een 

woonhuis dat schoon en netjes opgeleverd moet worden, bied ik u de best 
passende service.

• Dak - gevel - tuin en/of bestrating 
• 100% biologisch afbreekbaar. 
• Veilig voor het milieu. 
• 4 tot 6 keer langer resultaat. 
• Schadevrij 
• Verwijderd vervuiling tot in de kern

Bedrijven, VVE's en particulieren 
kunnen in alle gevallen op mijn 
service en kunde rekenen.

+31642271037
www.exterieur-reiniging.nl
dannyvandenheuvel@outlook.com

Danny van den Heuvel

Door: Arjanne van Voorst

Fietsend door het buurtschap Hushoven valt 
de boerderij op nummer 63 op. Een idylli-
sche boerderij uit circa 1900 met donkergele 
raamkozijnen en groene luiken. Aan het dak 
wordt gewerkt. “We zijn onze boerderij aan 
het renoveren en tegelijkertijd aan het ver-
duurzamen”, vertelt het echtpaar Peter Baltus 
en Christel Jansen. “Zonder het advies van de 
energiecoach van Warm Wonen in Weert, had-
den we geen idee gehad waar te beginnen.” 

Beschermd dorpsgezicht
De boerderij is geen monument, maar valt wel 
onder het beschermd dorpsgezicht. Wie in een 
beschermd stads- of dorpsgezicht woont, moet 
rekening houden met de cultuurhistorische waar-
de van dit gebied. Er is een gedetailleerd be-
stemmingsplan. Voor aanpassingen gelden stren-
gere regels en voor een aantal bouwactiviteiten 
is een omgevingsvergunning nodig.

Iets bijzonders
In 2010 hebben de in Zuid-Limburg geboren 
Peter en Christel bewust voor deze tot woonhuis 
verbouwde boerderij gekozen. “We wilden iets 
bijzonders, geen recht-toe-recht-aan woning. 
We zijn voor deze boerderij gevallen vanwege de 
leefruimte met de authentieke balken en open-
haard,” vertelt Christel. Het woongedeelte was 
vroeger een stal met hooizolder. 

Hoge energiekosten
Ze schrokken zich een hoedje van de 
energierekening. Liefst 5.500 m3 gas per jaar. 
“De thermostaat stond iedere dag op 21 graden 
Celsius. Net als in ons vorige huis. We zijn met-
een gaan bezuinigen. Vanwege de hoge energie-
prijzen staat de verwarming sinds vorig jaar zelfs 
op 15 graden. Alleen overdag zetten we hem 
enkele uren op 18 graden.” Doordat hun ener-
gieleverancier failliet ging tijdens de energie-
crisis, werden ze in november 2021 gedwongen 
om bij een andere energieleverancier tegen hoge 
prijzen energie af te nemen. In hun afweging 
om energiebesparende maatregelen te nemen, 

speelden de financiën, verbetering van comfort 
en de klimaatverandering mee. “We moeten iets 
aan ons energieverbruik doen. Alles laten zoals 
het is, is geen optie. We zijn gaan kijken naar de 
dingen die echt verschil maken.” Peter is hoogle-
raar elektronica aan de Universiteit Eindhoven en 
één van zijn hobby’s is domotica. Domotica is te 
omschrijven als huisautomatisering. In de boer-
derij heeft Peter allerlei sensoren geïnstalleerd, 
waarmee hij de elektrische apparaten aan en uit 
kan zetten. Hiermee voorkomt hij sluipverbruik 
bij het stand-by staan van de apparaten. 

Onafhankelijk en genuanceerd
In de zoektocht om energie te besparen kregen 
ze regelmatig tegenstrijdige adviezen. “Aan 
onze woning is niks standaard, dat maakt het 
zo lastig.” Peter en Christel hebben een gratis 
huisbezoek van een energiecoach aangevraagd. 
“Fijn om met een deskundige te praten die on-
afhankelijk is en genuanceerde adviezen geeft.” 
Over het rapport en het stappenplan zijn Peter 
en Christel meer dan tevreden. Het zorgde voor 
rust en overzicht. 

Werkzaamheden
Peter en Christel kozen ervoor om als allereerste 
de gevels aan te pakken vanwege de vochtplek-
ken. Sinds november 2022 laten ze hun dak iso-
leren en in de zomer komt er HR++ glas in de 
ramen. “Met isoleren, zorgen we ervoor dat de 
warmte in ons huis blijft.” Het isolatiemateriaal 
op het dak is Superfoil. Dat zijn rollen zilverpa-
pier die uit vijf isolatielaagjes bestaan. Hierdoor 

is het flexibel. Iets dat met al die afwijkende ma-
ten zeer prettig is. Peter schat de kosten voor het 
isoleren van het dak tussen de 40.000 en 45.000 
euro, inclusief het hout- en metselwerk. Het 
HR++ glas kost ongeveer 28.000 euro. “In een oud 
huis hangt alles met elkaar samen. Van het een 
komt het ander.” Zo bleken er verwarmingsbui-
zen aan de daklatten vast te zitten, was de HR-
ketel niet geïsoleerd en moesten de dakramen 
worden verhoogd, omdat het dak door de isolatie 
vijf centimeter hoger is geworden.  

Als gouden tips willen Peter en Christel meege-
ven: “Laat je adviseren door een onafhankelijke 
energiecoach van Warm Wonen in Weert, die 
realistische adviezen geeft. Zorg verder dat je 
een bedrijf vindt dat goed werk levert en met 
je meedenkt. Onderweg kom je van alles tegen. 
Zeker bij een oude woning, waar niks standaard 
is. De kosten voor het verduurzamen zijn hoog, 
maar deze bijzondere woon- en leefruimte is het 
meer dan waard. Bovendien hopen we er nog 
heel lang in te kunnen blijven wonen, aangezien 
de boerderij levensloopbestendig is.” 

          
Niets is standaard bij verduurzamen Niets is standaard bij verduurzamen 
         van een oude boerderij         van een oude boerderij

uitgelicht

Gratis advies om je huis te verduurzamen
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.

Energieverbruik 
Peter Baltus en Christel Jansen

Gas
februari 2023 
588 m3 
(temperatuur omlaag + domotica)

februari 2019
911 m3 
(geen energiebesparende maatregelen)

Elektriciteit
februari 2023
489 kWh 
(domotica)

februari 2021
850 kWh 
(geen energiebesparende maatregelen)

gratis bezoek 
van een 

energiecoach

Peter Baltus 



Ayurveda, ook in Weert
Lillian en Ewald van Ayurveda Specialist vonden het tijd worden voor een plek waar 
je echt alles op het gebied van ayurveda onder één dak kunt vinden. 

Lillian: “In onze winkel met praktijkruimte tref je alles aan voor een ayurvedische 
leefstijl. Supplementen, voedingsmiddelen, vitamines, yoga- en meditatie-
artikelen, verzorgingsproducten, geurkaarsen en -branders, zoutlampen, koperen 
drinkgerei, noem maar op. We kopen milieubewust, diervriendelijk en fair trade in. 
Onze producten zijn voornamelijk biologisch en vegan. 

Een goede gezondheid ontstaat door balans op lichamelijk en geestelijk vlak. 
Tegenwoordig is het vaak moeilijk die balans te vinden. Een ayurvedisch consult 
kan dan helpen. Onze universitair geschoolde Indiase specialisten (vaidya’s) geven 
consulten met polsdiagnose waarbij de oorzaak van je klachten wordt onderzocht. 
Je krijgt een op jouw situatie toegespitst leefstijl- en voedingsadvies met eventueel 
natuurlijke voedingssupplementen op kruidenbasis, zodat je je weer gezond en fit 
voelt. Loop gerust eens binnen!”

Maaspoort 24 - Weert
Tel. 06 11392193

info@ayurvedaspecialist.nl

Website en webshop: 
www.ayurvedaspecialist.nl 

       Facebook: @deayurvedaspecialist
                    Instagram: @ayurveda_specialist

Frissen Makelaardij & Taxaties 
VERKOOP – AANKOOP - TAXATIES
De huidige woningmarkt is na jaren van ‘oververhitting’ weer iets aan het 
‘afkoelen’. Heeft u op dit moment verkoopplannen dan is het verstandig om u 
goed te laten informeren over uw persoonlijke mogelijkheden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de actuele marktwaarde van uw eigen woning, 
de juiste vraagprijs bij verkoop, is het verstandig om eerst uw eigen woning te 
verkopen voordat u op zoek gaat naar een andere woning, de verkooptijd en 
de verkoopbaarheid van uw woning. 

Bovengenoemde en alle andere vragen, beantwoord ik graag in een 
vrijblijvend en gratis verkoopadvies. Besluit u daarna om uw woning 
daadwerkelijk te verkopen, dan kan ik u ondersteunen in gehele 
verkooptraject of slechts alleen op onderdelen, waar u professionele hulp bij 
nodig heeft.

Bent u nu al benieuwd naar de waarde van uw woning? Scan dan de QR-code 
en ontvang binnen enkele minuten een gratis waarde-indicatie!

Ruimte nodig? 
Dan helpt Opslag Weert u graag
Iedereen kan zich wel wat voorstellen bij ruimtegebrek. Bijvoor-
beeld uw woning klaar maken voor de verkoop. Even wat overbo-
dige spullen aan de kant en meubels eruit voor de foto's. Is de woning 
eenmaal verkocht en heeft u de sleutels van uw nieuwe woning nog niet 
óf wilt u als de woning is opgeleverd verbouwen of klussen, dan komt een 
tijdelijke opslagruimte goed uit.
Maar ook voor de meer alledaagse situaties, zoals een overvolle berging, zolder of 
garage, zijn bij uitstek momenten om aan Opslag Weert te denken.

U kunt 365 dagen per jaar bij 
onze opslagruimtes terecht 
van 06:00 tot 23:00 uur. Graag 
kijken we samen met u waar 
de behoefte ligt en stemmen 
hier de grootte van de opslag 
op af. We bieden opslagruim-
tes aan van 8m3 tot 150m3. 
Kunnen wij ook u ontzorgen? 

Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op.
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De Noord 21 - Weert
0495-587659
        06-44391311
info@opslagweert.nl 
www.opslagweert.nl

0495-460736  06-21711322
www.frissenmakelaardij.nl
info@frissenmakelaardij.nl

Niels JoosenNiels Joosen

Marco Frissen
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Lillian Nouwen

We doen het samen! 
Mijn naam is Myrthe Pellemans (25). In mijn praktijk 

begeleid ik mensen van jong tot oud. Ik werk met zowel 
hypnotherapie als met voice dialogue en begeleid mensen o.a. 

bij het verwerken van hun trauma. Ook ben ik in mijn praktijk als 
ervaringsdeskundige aan het werk als het gaat om seksueel misbruik 

en narcistisch misbruik. Mensen komen met verschillende klachten/
doelen/trauma’s. Waar de een kampt met suïcidaliteit, wil de ander een 

balans tussen hoofd en hart krijgen. Samen kijken we naar een behandeling 
die bij jou past. Tijdens de sessies zorg ik voor een ‘safe haven’ waar alles mag 

zijn en jij gezien wordt. Dit doe ik zodat je kunt groeien, helen en ontwikkelen in 
jouw eigen tempo. Je kunt in mijn 
praktijk ook terecht voor spirituele 
consulten. Ben je nu benieuwd of wij 
een match zijn? Kijk dan eens 

op mijn website!

Beekstraat 54 - Weert

www.myrthepellemans.nl

        myrthepellemans

info@myrthepellemans.nl

06-83 78 86 36

Myrthe Pellemans
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Rik van Lierop (31), 
Weert 

Bedankt Mam
De liefde voor muziek begon toen ik als klein mannetje regelmatig 
bij mijn vader in de auto zat en de muziek mocht uitkiezen voor 
de autorit. Met CD’s, zo ging dat toen nog. Een collectie waarin 
onder anderen Shania Twain, Madonna en Rammstein voorbijkwa-
men, kan achteraf gezien worden als een gevarieerde basis voor 
de toekomst. 
Voor mijn achttiende verjaardag kreeg ik van mijn moeder hon-
derdvijftig euro om te besteden als verjaardagscadeau. In plaats 
van wat een ‘normale’ achttienjarige zou doen (een computer-
spel, nieuwe kleren of schoenen kopen), besloot ik naar de kring-
loopwinkel te gaan. Met die honderdvijftig euro kocht ik een oude 
platenspeler met boxen en een versterker. Deze apparatuur staat 
nu, 13 jaar later, nog steeds in mijn woonkamer. Nu kan ik zeg-
gen dat dit een van de beste verjaardagscadeaus ooit is geweest. 
Bedankt mam! 

Toen ik eenmaal de platenspeler had, begon de grote zoektocht. 
Ieder jaar groeide de collectie. Ondertussen staat de teller op 
ongeveer negenhonderd platen. Ik neem mezelf voor ieder jaar 
tenminste vijf platen toe te voegen aan de collectie. 

Wat mij betreft is er niks mooier dan dat krakende geluid van de 
naald die over een oude plaat gaat. De genres variëren van coun-
try tot rock, tot zelfs een aantal klassieke platen. Mijn favorieten 
hebben een speciaal plekje aan de muur. 

De collectie is inmiddels ook uitgebreid met een stuk of tachtig 
singletjes. Deze heb ik aangeschaft om ooit in een jukebox te 
draaien, maar daar moet eerst voor gespaard worden…

   Rik

De frisse voorjaarskleuren als geel, lichtblauw en fuchsia-roze springen direct in het oog als je de nieuwe winkel van PD Fashion Club binnenloopt. Sinds 
kort is de Langstraat een mooie dames- en herenkledingzaak rijker. Claudia Limpens is samen met haar broer Jordy eigenaar van PD Fashion Club. In 
Sittard openen ze binnenkort een tweede winkel. Naast deze twee nieuwe winkels leveren zij al jaren bedrijfskleding aan bedrijven, overheidsinstanties, 
schoolopleidingen e.d.

Splitlevel winkel
Claudia (49) en Jordy (44) zijn geen onbekenden in 
de modedetailhandel. Vader Harrie (75) staat aan 
het hoofd van de in Zuid-Limburg bekende Pieters 
Dortu modewinkels met vestigingen in Heerlen, 
Beek, Sittard, Maastricht en in het Noord-Brabantse 
Deurne. Claudia en Jordy hebben nu hun eerste PD 
Fashion Club-winkel geopend in de Langstraat in 
Weert. Claudia: “We kwamen in Weert kijken en 
rondom ons heen liggen een aantal goede mode-
winkels. Deze winkel met split level sprak ons di-

rect aan. Bij binnenkomst heb je rechts de dames-
mode en die loopt verder naar boven, links vooraan 
begint de herenmode en die loopt verder door naar 
beneden. Een hele leuke winkel met een leuke uit-
straling! En als de terrasjes op de Markt vol zitten, 
hopen we dat de mensen onze winkel binnenlopen 
en lekker komen rondneuzen.”

Altijd korting
Bij PD Fashion Club shop je altijd met flinke kortin-
gen. De meeste artikelen zijn halve prijs. De ove-
rige artikelen zullen tegen minimaal 30% korting 
worden aangeboden. Maar van een typische out-
letwinkel is hier zeker geen sprake. Claudia: “We 
zijn van origine gewend om service aan klanten te 
geven. In een outlet is het vaak van ‘zoek het zelf 
maar uit’. Wij willen onze klanten helpen en goed 
advies geven. Met name bij de herenkleding is dat 
belangrijk; de maten (lengte- en buikmaten) varië-
ren en elk merk is anders. Wij helpen om de juiste 
maat en pasvorm te vinden en adviseren graag.”

Werk aan de winkel
PD Fashion Club zoekt een storemanager en store-
medewerkers. Belangstellenden kunnen een mail 
sturen naar info@pietersdortufashion.nl, bellen 
met 046-2402468 of rechtstreeks solliciteren op de 
website www.pdfashionclub.nl

Nieuw in de Langstraat: PD Fashion Club

Langstraat 8 - Weert
www.pdfashionclub.nl
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Marloes Heijnen in Vrh pri Boštanju, Slovenië: 

“Yeah right”, dacht Marloes Heijnen (39), toen - tijdens haar reis door 
Australië - die leuke Sloveen zei dat hij haar zou opzoeken in Nederland. 
Twee maanden later stond Tomaž Pfeifer (44) daadwerkelijk in Weert 
aan haar voordeur. Marloes: “Toen hij voor het eerst vertelde dat hij 
uit Slovenië kwam, moest ik even goed nadenken of ik überhaupt wel 
wist waar dat landje lag, haha! Als je me toen had gezegd dat ik er in nu 
al dertien jaar heel gelukkig zou wonen, had ik je voor gek verklaard!”

Kinderpsycholoog op Safari
De Griekenlandreis is een van de mooi-
ste herinneringen aan haar middelba-
reschooltijd op de Philips van Horne. 
Zes jaar VWO was voor Marloes een 
mooie, maar ook zware tijd. “Ik ging 
tot het uiterste om goede resultaten 
te behalen en falen was geen optie. 
De puberteit had een grote impact op 
mijn zelfvertrouwen, ik zat soms dag 
en nacht te studeren.” Door die on-
zekerheid maakt ze een onverwachte 
studiekeuze. Ze is gek op dieren en als 
kind wilde ze dierenarts worden. Ze 
vindt zichzelf meer een dierenmens 
dan een mensenmens. Toch kiest ze 
voor een studie psychologie in Tilburg. 
Het leren gaat haar gemakkelijk af, 
maar ze twijfelt of ze wel de goede 
studie heeft gekozen. Na drie jaar en 
met het bachelor-diploma op zak be-
sluit ze een kleine pauze in te lassen en 
gaat ze op zoek naar zichzelf. “Ik heb 
een half jaar gereisd door Zuid-Afrika, 
vrijwilligerswerk gedaan, onder andere 
in een opvang voor blauwapen en ver-
der bijgebeund in een verzorgingste-
huis en bij Safaripark de Beekse Ber-
gen. Na twee jaar heb ik alsnog mijn 

master gehaald en ben ik in 2008 af-
gestudeerd als kinder- en jeugdpsycho-
loog!”, vertelt Marloes trots. Ze werkt 
in Nederland met kinderen en volwas-
senen met problemen gerelateerd aan 
het Autisme Spectrum. Haar liefde 
voor dieren kan ze kwijt in haar werk 
als gids in Safaripark de Beekse Ber-
gen. Marloes: “Het safaripark was mijn 
leven. Ik heb daar geleerd voor grote 
groepen te spreken, met een stadsbus 
te rijden en één te zijn met de natuur. 
Als ik in Nederland was blijven wonen, 
weet ik zeker dat ik er nog steeds zou 
werken, naast een reguliere baan!”

Vijf werden er dertien
Tijdens een groepsreis door Australië 
ontmoet Marloes de Sloveen Tomaž 
Pfeifer. Na zijn komst naar Nederland 
krijgen ze een serieuze relatie. Ze 
gaat eerst voor een testperiode van 
drie maanden maar kiest daarna voor 
een emigratie naar Slovenië. Marloes: 
“Die keuze was vooral gebaseerd op 
de stabiliteit die Tomaž hier had en die 
in mijn leven nog wat miste. We heb-
ben gezegd dat we een vijfjarenplan 
gingen maken om alles een eerlijke 
kans te geven en tja, we zitten nu al 
midden in het derde vijfjarenplan en ik 
zie de plannen voorlopig nog niet ver-
anderen!”, lacht Marloes. Tomaž is ge-
promoveerd aan de Faculteit voor Elec-
trical Enginering met een onderzoek 
naar de optimalisatie en duurzaamheid 
van het gebruik van elektriciteit door 
grootverbruikers. Hij heeft een peri-
ode op de faculteit gewerkt als onder-
zoeker en heeft nu een eigen bedrijf. 

’s Lands wijs, ’s lands eer
Marloes volgt meteen een taalcursus. 
“De taal is in één woord VERSCHRIKKE-
LIJK, met zes naamvallen en vele ver-
voegingen. In de grote steden spreekt 
men wel Engels maar de Sloveense taal 
beheersen is echt wel een must als je 
deel wilt uitmaken van de maatschap-
pij. Het moeilijkste voor mij was het 
besef dat ik mijn werk als psycholoog 
waarschijnlijk niet en misschien wel 
nooit zou kunnen doen in dit land. Ook 
al zou ik de taal snel beheersen; de 

Door Monique van den Brandt

ten en hun prijzen in de supermarkten 
hier hetzelfde als in Nederland, dus 
het is geen noodzaak om alles zelf te 
produceren, maar de mensen genieten 
ervan en zien ook de meerwaarde van 
‘eigen’ en biologische producten. Ze 
helpen elkaar aan deze producten en 
ruilen of schenken veel. Voedsel is een 
belangrijk deel van de cultuur; er gaat 
geen festiviteit voorbij zonder vooral 
heel veel eten. Het maakt niet uit op 
welk tijdstip of hoeveel mensen er 
zijn; alles wordt uit de kast getrokken 
om te voorkomen dat iemand ook maar 
de minste trek kan voelen. De mensen 
werken om te leven en leven niet om 
te werken. Er zitten zoveel meer uren 
in een dag om te genieten van elkaar 
en alles wat je hebt. Dat het leven 
wat meer terug naar de basis gaat, is 
iets dat ik ontzettend kan waarderen. 
Natuurlijk gaan mijn gedachten regel-
matig naar Nederland. Soms is dat ook 
wel eens moeilijk. De inzichten die ik 
nu heb, had ik nooit gehad als ik niet 
vertrokken was. Reizen opent je ogen 
en verbreedt je horizon letterlijk en 
figuurlijk. Een ideale wereld bestaat 
niet, al denk ik dat wij er samen met 
mijn gezin redelijk dichtbij wone.”

Kijk op www.weertmagazine.com 
voor de legende die verteld wordt 
over Slovenië en de ACHT TIPS VAN 

MARLOES van ‘must sees’ 

de ‘begane grond’, die bestaat uit 
een appartement voor maximaal vier 
gasten. We zijn niet aangesloten op 
een gasnetwerk en verwarmen ons 
huis (overal vloerverwarming) voor-
alsnog met een houtpalletsysteem 
en zonnepanelen. Ook in de water-
afvoer/riolering zijn we zelfvoorzie-
nend en hebben we een septische 
tank die het vieze water zuivert en 
aan de natuur teruggeeft. We willen 
het komende jaar ook onze ‘eigen’ 
elektriciteit gaan produceren met nog 
meer zonnepanelen én er gaat nog 
een warmtepomp komen in plaats van 
het houtpallet-systeem. We hebben 
een grote tuin, waarvan een gedeelte 
moestuin is.”

En toen stond even alles stil
Vorig jaar augustus stond het leven 
van het jonge gezin even helemaal op 
z’n kop. Tijdens een wandeling met 
de honden kreeg Tomaž een hersen-
infarct. Marloes: “Gezien zijn relatief 
jonge leeftijd en onze gezonde levens-
stijl was dit echt schrikken. Hij is door 
de medische molen gehaald en na een 
aantal maanden hebben ze ontdekt 
dat het niets te maken had met zijn 
levensstijl. Hij heeft een gaatje tussen 
de boezems van zijn hart, waar zich na 
al die jaren een bloedpropje gevormd 
heeft, dat op die bewuste dag in zijn 
hersenen terecht gekomen is. Met 
bloedverdunners is dit probleem te 
controleren en wij kijken dan ook met 
een positieve blik naar de toekomst. 
Hij heeft er gelukkig geen blijvend let-
sel aan overgehouden.”

Terug naar de kern
Het grootste verschil met leven in 
Nederland en leven in Slovenië vindt 
Marloes het ritme. Slovenen beginnen 
veel eerder op de dag met school en 
werk maar zijn dan ook eerder thuis 
(om 16.00 uur). Marloes: “Mensen heb-
ben meer tijd voor elkaar en voor werk 
in en om het huis. Veel mensen hier 
op het platteland hebben hun eigen 
moestuin, akker, bijenteelt, bos en/of 
boom-/wijngaard, waar veel werk in 
gaat zitten. In principe zijn de produc-

wegvanhier wegvanhier

‘Mijn thuis is daar waar ‘Mijn thuis is daar waar 
   mijn gezin is’   mijn gezin is’

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

monique@vandenbrandt.eu

mensen zijn anders, de problematiek is 
anders en de manier van het omgaan 
met deze problemen is anders. Ik ben 
met mijn ‘westerse’ kijk op dingen 
regelmatig tegen wat muurtjes aan-
gelopen en heb me er op een gegeven 
moment bij neer moeten leggen dat 
ik (nog) geen deel kon uitmaken van 
het systeem en dat eigenlijk ook he-
lemaal niet wilde. Inmiddels spreek ik 
Sloveens, met hier en daar een schoon-
heidsfoutje. Het meeste heb ik geleerd 
van mensen die geen Engels kunnen 
spreken, zoals mijn schoonouders. Ik 
kan wel zeggen dat werkelijk alles hier 
één generatie achterloopt als ik het 
vergelijk met Nederland. Het is ook niet 
gek, want Slovenië is eigenlijk altijd on-
derdrukt geweest en nog niet zo lang 
onafhankelijk (red. 1991). De sporen 
van deze onderdrukte positie zijn nog 
altijd goed merkbaar, ook al gaan ont-
wikkelingen in een razend tempo. Het 
vormen van een eigen identiteit als land 
heeft nou eenmaal tijd nodig en kun je 
niet forceren. Zo ook de mentaliteit en 
de normen en waarden van het volk”

Marloes meets Melanija
Ook al kan ze niet werken als psy-
choloog, thuiszitten is er niet bij voor 
Marloes. Ze gaat aan de slag als field-
manager op een camping en werkt 
als gids van de gemeente Sevnica. 
Marloes: “Ik ben hier aangenomen in 
de tijd dat Melanija Trump First Lady 

van de VS werd, want zij komt oor-
spronkelijk uit Sevnica, of all places! Er 
was in die tijd dan ook veel media en 
aandacht van toeristen, dus met mijn 
talenkennis kon ik zo mijn steentje bij-
dragen.” Inmiddels werkt Marloes als 
online docent Nederlands voor Berlitz 
Online, een gerenommeerd talenin-
stituut. Elke doordeweekse ochtend 
geeft ze - vanuit haar thuiskantoor - 
zes uur Nederlandse les aan vooral ex-
pats uit alle hoeken van de wereld die, 
meestal vanwege hun werk, de taal 
willen of moeten leren. 

Zelfvoorzienend 
op een heuvel
Marloes en Tomaž hebben twee doch-
ters; Juna (bijna 10) en Loren (8). De 
school begint al om half acht dus de 
wekker gaat vroeg in huize Pfeifer-
Heijnen. Allebei de meisjes zitten op 
paardrijden en schoolkoor en repete-
ren drie keer per week voor een mu-
sical. Juna en Loren worden tweetalig 
opgevoed. Marloes: “Wij wonen echt 
in the middle of nowhere, althans zo 
lijkt het voor veel Nederlanders die 
ons bezoeken! Bovenop een heuvel, 
omringd door bossen en wijngaarden. 
We hebben ons huis zelf gebouwd op 
een stuk grond dat al lang bij Tomaž in 
de familie zat. Het huis zelf is ongeveer 
300 m2 groot en telt drie verdiepingen. 
Wij leven op de bovenste twee verdie-
pingen en gedeeltelijk in de heuvel ligt 

24



2726

RICK is de regionale cultuurpartner. Ooit ontstaan vanuit de Muziekschool en Stichting Vrij Uren biedt RICK zoveel meer dan een cursus dans, gitaar spelen of 
schilderen. Het kunstencentrum bestaat 6 april maar liefst 75 jaar! RICK brengt mensen bij elkaar. RICK verbindt. Dat doen ze door de pijlers ‘amateurkunst’, 
‘onderwijs’ en ‘sociaal domein’ te combineren. Muziek, dans, beeldend of theater kunnen culturele verschillen overbruggen en maken maatschappelijke 
problemen bespreekbaar. 

inbedrijf

Kunst maakt beter
Frank Rademakers (61) was jarenlang slagwerkdo-
cent bij de Weerter Muziekschool en is sinds vier 
jaar directeur-bestuurder van RICK. “Zelf begon ik 
als achtjarig jongetje met drumles. In mijn tijd - en 
nog lang daarna - ging het vaak alleen maar om het 
eindresultaat. Alles was erop gericht om heel goed 
te worden. Liefst de beste! Inmiddels weten we 
beter. Het gaat nu meer om wat voor effect kunst-
beoefening op mensen heeft. Het is heerlijk om 
samen muziek te maken, toneel te spelen of met 
een groep een (schilder)cursus te volgen. Vooral 
na corona merkten we dat iedereen het samenzijn 
enorm gemist heeft. Kunst, dat heeft iedereen in 
zich. Het is ons doel om het voor iedereen toegan-
kelijk te maken. Zelfs als je nog nooit iets op het 
gebied van kunst hebt gedaan!”

Kunst maakt los
RICK als verbinder. Een voorbeeld daarvan is het 
project ‘Laat je horen’. In coronatijd liepen veel 
jongeren vast of waren gefrustreerd. RICK speelde 
daarop in door, via het middelbaar onderwijs, jon-
geren hun kijk op corona te laten geven. Dat kon 
met een schilderij, muziekstuk, choreografie of wat 
ze zelf maar konden bedenken. Er werd zelfs een 
servies ingestuurd. Frank: “Je zag een andere kijk, 
het niveau was goed en de denkwijzen verrassend. 
Er kwam iets los. Door middel van kunst kunnen 
jongeren zich uiten. We zien om ons heen dat de 
jeugdzorg het werk niet aankan. Wij kunnen en wil-
len daar met de inzet van kunst een rol in spelen.”

RICK in het sociaal domein
Al heel wat jaren is RICK in het sociaal domein 
actief met diverse maatschappelijke projecten, 
in samenwerking met sociale partners. Sinds een 
half jaar biedt RICK kunst als dagbesteding aan 
mensen met een beperking. Dit is, op initiatief 
van twee moeders, door RICK ontwikkeld. Weke-
lijks zijn er lessen in muziek, toneel, dans, the-
ater en beeldend, gegeven door een vakdocent. 
Werken met specifieke doelgroepen vereist an-
dere ‘skills’. De docenten van RICK worden hier-
voor speciaal opgeleid zodat kunst steeds meer 
als middel ingezet kan worden bij sociaal-maat-
schappelijke vraagstukken. Een kunstenaar wordt 

gekoppeld aan een sociale partner, zoals bijvoor-
beeld een woningcorporatie, Kr8tig, de Maaskei 
(school voor speciaal onderwijs) of de Weerter 
Minima Groep.

Onder de term 'sociaal domein' verstaan we alle 
inspanningen die de gemeente verricht rond werk, 
zorg en jeugd, zelfredzaamheid en participatie.

Muziek voor iedereen
Wil je graag samen muziek maken maar kun je 
geen noten lezen? Lijkt het je wat om in een or-
kest te spelen maar heb je nog nooit een mu-
ziekinstrument in je handen gehad? Dan is ‘Nieuw 
Talent Orkest’ iets voor jou. Dit project is voor 
volwassenen die een muziekinstrument willen 
bespelen in verenigingsverband. Alles draait 
erom te laten zien hoe leuk het is om samen te 
spelen. In tien weken leer je in een groep muziek 
te maken en werk je naar een presentatie toe. 
Frank: “Veel mensen mochten of konden vroeger 
niet op muziekles. Of er zijn mensen die dertig 
jaar niet meer gespeeld hebben, de zogenaamde 
herintreders. Voor hen is het ‘Nieuw Talent Or-
kest’ een kans om samen muziek, maar vooral 
plezier te maken!”

Kunst voor iedereen
RICK wil af van het idee dat je meteen heel goed 
moet zijn, dat je al een halve kunstenaar moet 
zijn. Frank: “We zien dagelijks de kracht van wat 
kunst en cultuur voor iemand kan doen. En dan 
hebben we het niet alleen over talentontwikke-
ling. Kunst zorgt ervoor dat je je kunt ontspan-
nen, uiten en beter in je vel zit. Dat je kunt zijn 
wie je wilt zijn. Het is onze ambitie om dat voor 
iedereen mogelijk te maken.”

RICK raakt, al 75 jaar. Kunst is voor iedereen!

Sociaal Domein: 

Met kunst speelt ziekte 
even geen rol meer
Met regelmaat wordt kunstenaar en beeldend docent 
Roel Sanders van RICK in zijn hart geraakt. Zoals tij-
dens RAAK!, een gratis kunstprogramma voor mensen 
met beginnende dementie en hun mantelzorgers. 

Een ervaring met muziek, dans, theater of beeldende 
kunst prikkelt het brein en werkt helend. “Ik had een 
hele serie schilderijen meegenomen die we gezamenlijk 
zouden gaan bekijken en bespreken. Uiteindelijk heb-
ben we bijna een uur naar hetzelfde werk zitten staren. 
‘De Volkstelling’ van Bruegel, over de intocht van Jozef 
en Maria in Bethlehem. Al kijkend en wijzend kwam er 
zóveel los. Ziekte speelde even geen rol, de deelnemers 
spraken op gelijk niveau met elkaar. Ook was er geen 
taalbarrière meer. Zonder enige voorkennis over het 
schilderij kwamen de woorden als vanzelf.”

RAAK! wordt mogelijk gemaakt door gemeente Weert. 

Amateurkunst: 
Professionele kunstbeoefening

Een goede 
start bij RICK
RICK bestaat 75 jaar. Een periode waarin dui-
zenden culturele talenten zijn aangeboord en 
tot wasdom zijn gekomen. Daar zijn we trots op. 
Sommige cursisten stegen tot grote hoogte.
 
Dominique Vleeshouwers uit Amsterdam maakte 
zijn debuut als slagwerker bij Harmonie van het 
Heilig Hart in zijn geboortedorp Altweerterheide. 
In 2020 nam hij als eerste slagwerker van Nederland 
de Nederlandse Muziekprijs in ontvangst. Op les bij 
RICK voelde het voor Dominique als een speeltuin. 
“Ik kon niet wachten om alle instrumenten in het 
slagwerklokaal te bespelen. De liefde voor percus-
sie en de drang om te pionieren die mijn docent 
met me deelde, voel ik tot op de dag van vandaag.”

Caro van de Venne uit Rotterdam, maakt als ar-
chitect internationaal furore. Naast houtbewerken 
leerde Caro bij RICK tekenen en schilderen. “Daar 
leerde ik de handigheid om mooie dingen te ma-
ken.” Een basis waar ze tot op de dag van vandaag 
profijt van heeft.

Danseres Marijn Jansen, geboren in Weert, is haar 
eerste theatertour door Nederland gestart met 
dansgezelschap Another kind of blue. “Dit is een 
droomstart.” Op haar vijfde begon Marijn met kleu-
terdans bij RICK. Dans is voor haar dé manier om te 
communiceren. “Mijn lijf is mijn instrument. Of ik 
nou blij, verdrietig ben of boos: ik móet bewegen.”

RICK 75 JAAR
E E N  M I J L P A A L  O M  T R O T S  O P  T E  Z I J N

WEERTER VOLKSMUZIEKSCHOOL

WEERTER MUZIEKSCHOOL

Kunst amuseert, ontroert, verwondert, verdiept, daagt uit ,  geeft zelfvertrouwen en 
brengt mensen bi j  elkaar. RICK is de verbindende schakel .  De cultuurpartner die 

raakt en het leven kleur geeft.

  6  A P R I L  1 9 4 8

Eerste muzieklessen met een aantal 
instrumenten in Weert onder leiding 

van de katholieke kerk. De 
muziekschool is gevestigd aan de 

Molenstraat in Weert.  

Muzieklessen in de breedste zin van 
het woord (ook HaFa, zang). In 1968 

krijgt de school een balletafdeling. 
De Weerter muziekschool is 

gevestigd in het pand van Weegels 
aan de Maaspoort.

1 9 6 2

STICHTING
STREEKMUZIEKSCHOOL WEERT

1 9 7 3

De muziekschool krijgt een regionale 
functie en opent dependances in 

Budel, Maarheeze, Leende, 
Someren, Nederweert, Stramproy en 

Meijel. Door de groei verhuist de 
hoofdvestiging van de school naar 
de Beekstraat bij de Muntpassage. 

RICK BESTAAT 75 JAAR

2 0 2 3

De Weerter muziekschool groeit uit tot een kunstencentrum, met naast muziek 
ook beeldende kunst, dans, theater en visuele media, dat niet meer weg te 

denken is uit deze regio. Of het nu gaat om amateurkunst of projecten in het 
onderwijs en het sociaal domein.

ACADEMIE VOOR MUZIEK EN
DANS (AMD)

Stichting Streekmuziekschool Weert 
fuseert met Aaltje Noordewier en 

Vrije academie. Hierdoor is ook 
beeldende kunst vertegenwoordigd. 

AMD start met cultuureducatie in 
het basisonderwijs.

2 0 0 2

REGIONAAL INSTITUUT VOOR 
CULTUUR- EN KUNSTEDUCATIE

2 0 0 8

RICK
Verhuizing hoofdvestiging van de Beekstraat naar Wilhelminasingel 12 in 
Weert. Alle afdelingen en kunstdisciplines zitten fysiek onder één dak. 

2 0 1 8

De Academie voor muziek en dans fuseert met het Kunstcollege (voorheen 
Stichting Vrije Uren). Alle kunstdisciplines - beeldend, dans, theater, muziek en 

visuele media - worden nu aangeboden. RICK investeert vanaf 2009 in de 
inzet van kunst en cultuur in het sociale domein. 

STICHTING VRIJE UREN
Het doel is om mensen te 
stimuleren zich te uiten met 
beeldende kunst, drama & 
theater, fotografie & video. 

1 9 6 9

STICHTING VRIJE UREN 
STREEKGEWEST WEERT
Stichting Vrije Uren breidt het 
werkgebied uit. De cursisten 
komen steeds meer van buiten 
Weert. 

1 9 7 3

KUNSTCOLLEGE

1 9 9 7

Als het Muntcomplex een
make-over krijgt, wijzigt de
naam in Kunstcollege. De
organisatie richt zich op de
vraag vanuit de klant. Naast
regulieren lessen komen er
kortlopende cursussen,
projecten en workshops. 

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

Onderwijs:
Nieuwe Helden op het Kwadrant

Een urban show vol 
talent en 
zelfvertrouwen
Met het project Nieuwe Helden 0495 ontdekken jongeren van 12 - 23 
jaar in Weert naschools hun creatief talent en maken ze samen een 
urban show. Binnen een paar weken ontwikkelen ze skills die hen als 
persoon laat opbloeien. Uit hun comfortzone, naar het performen op 
een podium.

“Het is prachtig om te zien hoe iemand zijn of haar talent ontdekt, gaat 
stralen en nieuwe stappen in het leven zet”, vertelt José Verhaegh, di-
recteur van Nieuwe Helden Next Level. De eerste twee shows in 2022, 
‘Brainstorm’ op Moesel en ‘Unlocked’ in de Bosuil, waren een groot suc-
ces. “Sommigen hadden nog nooit eerder gedanst of gezongen. Nu wer-
den ze uitgedaagd om dans, zang, rap en toneel voor te dragen. Dit zorgt 
voor ontzettend veel zelfvertrouwen”, stelt Ken Loete, jongerenwerker 
bij Punt Welzijn. 

De jongeren maken met Nieuwe Helden een enorme ontwikkeling door. Ze 
worden gemotiveerd echt zichzelf te laten zien. Met verrassende resulta-
ten! Bregje Roos, cultuurcoach bij RICK, licht toe: “Eén jongere kwam uit 
een ISK-klas en sprak nog geen Nederlands. Toch gaf ze zich in haar eentje 
op. Uiteindelijk stond ze daar! Voor het eerst in haar leven op een podium 
met een microfoon in haar handen, de sterren van de hemel zingend in 
haar eigen moedertaal.”

Nieuwe Helden 0495 is een samenwerking tussen het LVO, Punt Welzijn, 
RICK, de Bosuil, Museum W, het Munttheater, Collabros, Fresh en diverse 
lokale ZZP’ers. 

RICK trakteert!
RICK bestaat in cursusseizoen 2022-2023 
maar liefst 75 jaar! Dit jubileum viert de 
cultuurpartner samen met de inwoners van 
Weert en de rest van de regio. En bij feest 
horen ook cadeautjes. RICK trakteert het 
hele seizoen op bijzondere kunst en cultuur 
en reikt elke maand mooie prijzen uit!

Frank Rademakers 



Je ziet het steeds vaker: een boerenbedrijf dat een andere bestemming krijgt. Een nieuwe (re)creatieve invulling van mooie locaties midden 
in de natuur. Zo ook Hoeve Lieshout: het melkveebedrijf van de familie Bovend’eerdt is nu een fiets- en wandelcafé met camperplaats. Ik ging 
op bezoek bij Hans (50) en Kristel (45) Bovend’eerdt-Reemersen, hun dochters Maud (17) en Noor (15), benieuwd naar hun verhaal en hoe zij 
gekomen zijn tot een nieuwe invulling van hun bedrijf.

Door Monique Lempens

Van tussen de 
koeien en de 

schoolbanken naar 
(re)creatief 

ondernemerschap

deswitch

Hoeve Lieshout
Het zonnetje schijnt als ik begin maart het erf oploop. Het terras staat er 
al gezellig bij, uitnodigend voor de vele passanten. Hoeve Lieshout op de 
Breijbaan in Weert is het ouderlijk huis van Hans. Zijn vader had een melkvee- 
en varkenshouderij, gecombineerd met akkerbouw. Na zijn opleiding heeft 
Hans eerst 11 jaar in loondienst gewerkt, als adviseur in de landbouw en bij 
de Rabobank. Daarna heeft hij samen met zijn ouders het bedrijf gerund. 
Kristel komt uit Nederweert en heeft als leerkracht gewerkt op basisschool 
De Bongerd en later als directeur bij IKC de Kerneel. 

Fietsen in plaats van koeien op het erf
Toen Hans in het bedrijf kwam, is er eerst geïnvesteerd in de renovatie van 
het bedrijf om uit te kunnen uitbreiden van 70 tot 140 koeien. De bouw van 
een nieuwe koeienstal en twee melkrobots was de kers op de taart. Zo’n 
investering betekent wel altijd een lang en vaak vermoeiend traject van 
vergunningaanvragen. “Om te voldoen aan alle wet- en regelgeving word je als 
agrarisch ondernemer constant uitgedaagd”, geeft Hans aan. “Toen de nieuwe 
fosfaatwet kwam, moesten we terug naar 90 koeien en dat was voor ons 
bedrijf geen rendabel uitgangspunt. Hoeve Lieshout was al een fietsstoppunt 
voor een kop koffie of frisdrank. Omdat we onze gasten ook een biertje wilden 
aanbieden, hadden we (hetzij met een jaar vertraging) inmiddels ook een 
horecavergunning. Op de uitbreiding naar een fietscafé heb ik me gefocust in 
de periode dat we besloten om te stoppen met het agrarisch bedrijf.” 

Hans praat er wat vlug overheen, maar stoppen was geen makkelijke keuze 
en ik zie dat dit hem nog steeds raakt. Hoe was dit voor jou Kristel? “De 
beslissing om te stoppen heeft mensen wel gechoqueerd. Onze nieuwe stal 
was net in gebruik en de resultaten waren beter dan we vooraf hadden 
durven verwachten. Daar krijg je dan veel vragen over. Maar ik heb Hans 
altijd gesteund.

Van negatief sentiment naar veel waardering 
“De eerste zomer dat ons fietscafé open was, liep het meteen erg goed. We 
ontvingen veel positieve reacties”, vervolgt Kristel. “We wisten nog niet 
precies welke invulling we aan de ruimte op en in het bedrijf gingen geven, 
maar omdat Hans toch thuis was, hebben we meteen wat extra tafeltjes op 
het terras gezet.” Hans z’n dagen werden goed gevuld met het reilen en 
zeilen van het fietscafé. De positieve sfeer die de gasten meebrachten, deed 
hem goed: “In de agrarische sector ervaarde ik altijd gedoe en een negatief 
sentiment rond boeren. Nu komen mensen die enthousiast zijn over de locatie 
en hun waardering uitspreken. Daardoor zijn wij ook veel meer de kleine 
dingen in het leven gaan waarderen”. 

Ook de schoolbanken werden verruilt
Om verder invulling te geven aan het bedrijf, werden camperplaatsen aangelegd 
(totaal 25) compleet met sanitairgebouw. “De doelgroep waar wij ons op 
richten voor het fietscafé en de camperplaatsen sluiten heel goed op elkaar 
aan”, vervolgt Kristel. “Senioren die graag met de fiets of camper erop uit gaan 
en gezellig op het terras vertoeven.” Hoeve Lieshout kwam toen in een fase 
dat Hans het werk niet meer in z’n eentje kon doen. Omdat geschikt personeel 
moeilijk te vinden was, heeft Kristel uiteindelijk besloten om grotendeels te 
stoppen in het onderwijs en zelf fulltime in het bedrijf te gaan werken. “Het 
heeft wat tranen gekost om dit besluit te nemen, maar ik ben gestopt op mijn 
hoogtepunt en kijk met veel plezier terug”, geeft Kristel aan.
 

Denk in kansen
Kristel en Hans matchen als ondernemers op veel vlakken: eenzelfde positieve 
instelling, denken in kansen en gastvrijheid staat bovenaan. Een paar laatste 
woorden voor anderen die nu over de toekomst (van hun bedrijf) nadenken? 
Hans: “Als de ene deur dicht gaat, gaat een andere open.” Kristel: “Ik gun 
iedereen dat je elke ochtend met plezier naar het werk gaat. Als het moment 
komt dat je denkt, doe ik dit nog met plezier, moet je gaan nadenken of je 
dit nog wilt doen.” 
Hoeve Lieshout biedt nog volop kansen, waar Hans en Kristel graag samen met 
gasten en collega-ondernemers over sparren.

‘‘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.
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      - 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 

HORIZONTAAL
1.   Organiseert mannenkoor Manoeuvre op 2 april, in de Soos.
6.   Vuilnismannen ontdekten dit beestje in een kliko aan 
  de Philips van Hornestraat, Weert.
9.   Winnaar Gouden Lambieck 2023 (voornaam).
10.   Aanwijzend voornaamwoord.
12.   Deze school in Weert bestaat 375 jaar: Het ….
13.   Groet.
15.   HaFa-coördinator van Rick (voornaam).
17.   Beroep.
18.   Tussen Weert en Nederweert wordt een 
  hoogwaardige … aangelegd.
20.   Muzieknoot.
21.   De gemeente Weert deelde deze in maart gratis uit.
24.   In theater De Huiskamer vond de eerste editie 
  plaats van: … en Kien.
27.   Dit wil de schooljeugd van Tungelroy graag in hun dorp.
28.   Droog.
31.   Het eerste Limburgse kievits… werd op 14 maart 
  gevonden in Nederweert.
32.   Dit ensemble voerde onlangs het lenteconcert op in 
  de St. Teuniskapel.
36.   Het gras bij RKSV Merefeldia wordt voortaan 
  gekortwiekt door … maaiers.
37.   Organiseerde op 18 maart samen met PSW de 
  Opschoondag in Nederweert.

VERTICAAL
1.   Ontving de Jan van der Croon-ere-medaille ’23.
2.   Steek.
3.   Europese kampioenschappen.
4.   Plus.
5.   De nieuwe vorst van v.v. de Beesterbolle (achternaam).
7.   Hetzij.
8.   Cijfer.
11.   Daar.
12.   Circa.
14.   Steen.
16.   Schriel.
19.   Jong Nederland Budschop organiseert dit weer 
  op Hemelvaart, na drie jaar.
21.   Vaartuig.
22.   Bevestiging.
23.   Zoveel jubilarissen werden er gehuldigd bij 
  EHBO-Nederweert. 
25.   Ook in onze regio de grote winnaar van de 
  recente verkiezingen.
26.   Vindt plaats op de avond vóór Cultureel Lint: … nacht.
29.   Man.
30.   Bij deze Weerter harmonie maakte 
  Dominique Vleeshouwers 25 jaar geleden zijn 
  debuut als slagwerker: Het Heilig ….
33.   Belangenvereniging.
34.   Positief ontwikkelde foto.
35.   Getij.

Wij presenteren elke maand een puzzel. Veel vragen gaan over actuele onderwerpen uit het 
Weerterland. De oplossing van deze maand is een woord van 21 letters (oranje vlakjes). Stuur 

uw oplossing vóór 15 april 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: VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN
Na loting is de winnaar van de 4 maart 2023-puzzel: Dorothé Slabbers-van Liempt, Weert 
(prijs: bon € 20,- van Antje van de Statie).

UW Oplossing:
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mensendingen

Spuugzat
mensendingen

Vastelaovundj, geweldig! Drank, drukte en gezelligheid in cafés. Eindelijk 

tref je weer die buren uit de jaren negentig of die klasgenoot  van de 

lagere school. Zou je in een andere situatie vanuit de verte vriendelijk 

geknikt hebben of hooguit vrolijk gezwaaid, nu wordt er bijgepraat en 

volgen er hilarische anekdotes uit een ver verleden met een twijfelachtig 

waarheidsgehalte.

Zelfs met wildvreemden ga ik de meest idiote gesprekken aan. Sommigen 

blijken iets te wild: de hotseknots-bumpers die als berggeiten rondspringen. 

Anderen te vreemd: een giraffekop blijft volhouden dat ik vroeger iets 

met zijn zus heb gehad (?) Maar dat mag allemaal de pret niet drukken. 

Vastelaovundj is een geweldig volksfeest. De uitgelaten stemming stijgt af en 

toe tot euforische hoogte. 

In de roes van alcohol doe je trouwens opmerkelijke constateringen en krijg 

je bijzondere inzichten. Zo valt het mij, over de Singel op weg naar een 

volgende kroeg lopend, op dat wildplassers, in tegenstelling tot wat hun naam 

doet vermoeden, uiterst bewegingsloos voor een muur of achter een boom 

blijven staan.

Eén nadeeltje van drank, drukte en gezelligheid in cafés wil ik toch even 

benoemen. Geluidsboxen produceren tegenwoordig zoveel decibels dat een 

gesprek voeren lastig wordt. En wat krijg je dan? Die buurman met zijn zure 

adem of de vrouw met de schetterstem komen héél dicht bij je staan en 

schreeuwen je toe. Ze toeteren iets onverstaanbaars in je oor en je voelt de 

hete vochtige walm van die oorhijgers je gehoorgang binnenstromen om zich 

tegen je trommelvlies op te hopen.

En dan moet het meest verschrikkelijke van dat kleffe, met een dronken kop 

tegen je aan hangen nog komen: met veel consumptie recht in je gezicht 

tateren! Of er een vernevelaar op je gericht wordt, een douchesproeier,

een hogedrukspuit! Gelukkig vangt mijn bril 

een deel van die spuug op.

Als ik even later mijn gezicht en bril weer 

schoonmaak schieten mijn gedachten

 terug in de tijd. Toen ik een jaar of 

veertien was speelde ik bij toneelgroep 

Tierelantijn de rol van koksmaatje in een 

door regisseur Jo van der Velden geschreven 

sprookje. De kok die mij regelmatig

uitfoeterde en mij door de hele zaal vol 

joelende kinderen met een pollepel 

achterna zat was de legendarische 

Lei de Borgie. Het vervult 

mij nog altijd met trots dat ik 

met deze Weerter grootheid op 

de planken heb mogen staan. 

Maar als er iemand was die met 

veel consumptie sprak dan 

was hij het wel! Kletsnat werd 

ik ervan. Als hij even richting 

zaal keek, zag ik in 

binnenvallend zonlicht de 

spuugwolken uit zijn mond 

komen die even later weer 

op mij neerdaalden.

En toen had ik nog geen bril. 

Ton Adriaens

Reacties? Mail de redacteur, 
Ton Adriaens, mensendingenweert@gmail.com

z  merprogramma
VANAF 24 MRT | ELKE VRIJDAG - FISHY FRIDAY

Elke vrijdag verse vis van de afslag!  

17 APR | OPENING ASPERGE SEIZOEN
Geniet van het lokale, witte goud!

 10 JUN | EAT - DRINK - DANCE MET DJ
Start met een trendy 3-gangen menu, 

lekkere drankjes en dan de voetjes van de vloer met onze DJ.

30 JUN | OPENING MOSSELSEIZOEN
Iedere dag heerlijke mosselen met frites, salade en sausjes.

24 JUN | KREEFTENAVOND
We serveren deze avond een speciaal 5-gangen menu kreeftenmenu 

met mooie bijpassende wijnen!

15 JUL | SPRARKLING NIGHT MET DJ
Bubbels, cocktails, oesters en een 3-gangen menu 
onder het genot van trendy deuntjes van onze DJ.

5 AUG| ANTJE OP DOORREIS IN DE PROVENCE
Waan je deze dag even in de Provence bij Antje op het terras.. 

Een mooi 4-gangen menu of Fruits de Mer met bijpassende Franse wijnen.

2 SEP | ANTJE NET TERUG VAN ITALIË
Italiaanse cocktails, wijnen en gerechten en daarbij een echte Italiaanse muzikant.

15 SEP | SCHLAGERNACHT MET TON WOLTER
Vorige keer een groot succes, durf jij het nog eens aan? 

Duitse bieren, Duitse wijnen, Duitse gerechten en Duitse gemütlichkeit.....

ZORG DAT JE ERBIJ BENT. VOOR RESERVERINGEN BEL: +31 (0) 495 - 542 640
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WWW.ANTJEVANDESTATIE.EU 
RESERVEREN:  BEL +31 (0)495 542 640

Kijk naar 
onze nieuwe 
menukaart

openingstijden
di t/m zon 13.00 - 17.00 u.

Kerkplein 31 - Stramproy  - Dichterbij dan u denkt! 
open: ma: 13.00-18.00 | di t/m do: 9.30 - 18.00 | vr: 9.30-21.00 | za. 9.30 -17.00 | OPENzondag 13.00 -17.00 Fashion Café

OPENzondag:  2 - 16 april van 13.00 tot 17.00 uur

www.dpsfasion.nl
De plek waar je kunt genieten na het shoppen en kunt shoppen na het genieten!

Angels - Anna van Toor - Arma - Barbara Lebek - Beaumont - &C0 -Betty Barclay - Brax - Co couture - COJ denim - Colourful rebel - Elvira
Enjoy - Esqualo - Fabienne Chapot - Florèz - Frank Walder - Freebird - Freequent - Geisha - Guess - Harper en Yve - K-design - Lazamani - Monari 
Mosh Mosh - My Jewellery Nikkie - Nukus - Object - Only - Opus - Pom Amsterdam - Rabe - Raphaela - Red Button - Sisterspoint - Street one  
Studio Anneloes - Summum - Taifun - Tangoschoenen - Tramontana - Vila - Viva Jewellery - YaYa - Ydence - Baileys - Blue Industry - Cast Iron 
Dstrezzed - Garage - Giordano - Jack & Jones - Meyer - No Excess - Petrol - Pierre Cardin - PME-legende - Pure White - State of Art - Vanguard 
 

1000 m² dames- en herenmode | gratis parkeren | automatisch sparen € 25,- bon 
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Geboren Brabander voelt zich thuis in Martinus

Opa Tom: ‘Er is nog zóveel 
moois om voor te leven’
Tom van Hoof (77) voor wie het 
glas, ondanks zijn lichamelijke 
beperkingen na een herseninfarct 
halfvol is, voelt zich helemaal thuis 
in de kleinschalige woongroep van 
Martinus in Weert.

De geboren Eindhovenaar zul je niet 
gauw horen klagen. Oké, hij loopt 
niet meer als een kievit. En ja, ook het 
praten en lezen gaat moeilijker. Maar 
niet getreurd. In de herfst van het 
leven richt Tom zijn aandacht liever 
op wat hij nog wél kan. “Er is nog 
zóveel moois om voor te leven”, zegt 
hij, wijzend naar het geboortekaartje 
voor hem op tafel.   

Met een brede glimlach worden we 
ontvangen in zijn appartement. Op 
de achtergrond schalt Bohemian 
Rhapsody van Queen uit de speaker. 
“Muziek betekent heel veel voor mij”, 
zo begint hij zijn verhaal. “Je gelooft 
het misschien niet, maar ik ben al 
jaren fan van Metallica. Toen ik nog 
goed ter been was, ging ik regelmatig 
naar hun concerten.” Dan met een 
knipoog: “Natuurlijk zet ik de radio 

niet te hard. Ik heb ook hier buren.”  

Tom van Hoof zit op z’n plek in 
Martinus. Hij heeft er zijn eigen kamer 
met uitzicht op de Emmasingel waar 
het bruist van het leven. Een gezellig 
ingerichte ruimte waar hij muziek 
luistert, slaapt, bezoek ontvangt en 
TV kijkt. “Ik heb een abonnement 
zodat ik naar Formule 1 en naar PSV 
kan kijken. Ik mag dan in Limburg 
wonen, in mijn hart blijf ik toch een 
Brabander”, schatert Tom. 

De zorg in Martinus is geweldig, zo 
orakelt hij verder. “Alles wordt voor 
mij geregeld, ik hoef niet zelf te koken 
en ook de was wordt gedaan. Verder 
ga ik elke week naar de beweeggroep 
om mijn spieren soepel te houden 
en zit ik een activiteitengroepje met 
andere heren. Nu ik klaar ben met 
de logopedie helpt een vrijwilligster 
me met taaloefeningen. Ik heb vaak 
moeite om de juiste woorden te 
vinden”, zegt Tom die zijn helpers bij 
Land van Horne uit dankbaarheid 
regelmatig trakteert op een 
Chokotoff. 


