
 
 

 

  

hét magazine dat verbindt 
maandelijks huis-aan-huis in de gemeenten

Weert en Nederweert
4 maart 2023

 
 

 

 
 

Elly Kerkvliet,Elly Kerkvliet,
Bevlogen kinderarts in 
 het St. Jans Gasthuis

 
 

 

  



inhoudsopgave

      talent
Beeldvorming

6 inbedrijf
Het hoeramomentje van Alice

7 column
Goed advies scheelt de helft

8 column
Hartleers

9 samenleveninweert
Informatie over Wmo

10 eenhuisvertelt
Scoutinggebouw Tungelroy

13 beeldvantoen
Wie het kleine niet eert...

14 uitgelicht
Twintig jaar de Bosuil

15 column
Families in alle soorten en maten 

16 mooimens
Elly Kerkvliet

19 column
Zorg jij voor een ander?

23 watvindjijvan
Studie- en beroepskeuze

26 wegvanhier
Ruud en Steffie in Colombia

28 uitgelicht
Warmtescan

29 deswitch
Elle Wulms

30 actuapuzzel
Actueel zoals altijd

31 mensendingen
Schipper mag ik over varen?

55  

1414  

Weert Magazine verschijnt elke maand in de gemeenten Weert 

en Nederweert in een oplage van 31.000 exemplaren. 

Lees het magazine ook op www.weertmagazine.com.

AFHAALADRESSEN O.A.
Stadhuis Weert
Wilhelminasingel 101, Weert

DA drogisterij 
Aendekerk
Kerkplein 12, Stramproy

Cigo van Bun
Muntpassage 23, Weert

Saes Groenten 
en Bloemen
Maaseikerweg 162, Weert

Shell Weert 
Graaf. Hornelaan 132, Weert

Bruna - Weert 
Markt 11-13, Weert

Schoenmakerij 
Grosfeld 
Langstraat 54, Weert

Pleunis Mode 
Brugstraat 21, 
Nederweert

Bruna Nederweert 
Lambertushof 30, 
Nederweert

Primera Wouters 
Oranjeplein 231, Weert

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

UITGEVER - EINDREDACTEUR

Desiré Kappert, 

directeur

06-51 34 56 52, 

kappert@weertmagazine.com

HOOFDREDACTEUR

Mathilde Dominikowski

06-38 29 03 13, 

dominikowski@hlvw.nl

REDACTIE

Ton Adriaens, Monique van den Brandt, 

Maartje Derckx, 

Mathilde Dominikowski,

Desiré Kappert, Monique Lempens 

en Maarten Prinsen

MEDIA-ADVISEUR

Monique van den Brandt, 

06 - 26 74 26 99

FOTOGRAFIE

Irene van Wel - Weert

Ruud de Vreeze - Weert

CONCEPT & REALISATIE 

Kristiaan Litjens

Litjens Vormgeving - Weert 

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of in andere vorm 

gereproduceerd, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 

Alle auteurs-, vormgevings-, beeld- en databank- rechten ten aanzien 

van de inhoud worden uitdrukkelijk voorbehouden. Voor eventuele 

(feitelijke) onjuistheden kan Weert Magazine niet aansprakelijk 

worden gesteld. 

Wi-j zejje?

Wat z
eg 

je? Dialectspreuk van de maand

Hieër kom in oos hoês, 
de kat és met 

d’n heilige geist aan’t sleipe.
De boel staat op z’n kop

Bibliocenter

 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

 
 

 

 



Door Maarten Prinsen

In gesprek met Janske BijlmakersIn gesprek met Janske Bijlmakers

Beeld vorming
“Eigenlijk was de keuze om film te gaan studeren vrij spontaan”, 
bekent de 19-jarige Janske Bijlmakers met een glimlach. “Ik heb 
het wel altijd leuk gevonden om verhalen te bedenken, te tekenen, 
zelf filmpjes met mijn webcam te maken en om te fotograferen; ik 
ben vrij visueel ingesteld.” Gedreven door die interesses dacht de 
Nederweertse op de middelbare school dan ook aan een opleiding 
aan de Kunstacademie, ze was zelfs al volop bezig met haar portfolio. 
In die periode ontwikkelde ze echter een voorliefde voor (met name 
analoge) fotografie, die haar plannen een andere kant op stuurden. 
“Het idee dat ik hier ook een carrière van zou kunnen maken wilde ik 
niet zomaar laten varen.” Janske besloot daarom naar de open dag 
van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie te gaan. Het doel 
was duidelijk: een opleiding aan de Nederlandse Fotovakschool. 
“Dat liep toch even anders. Ik raakte in gesprek met een student 
die een opleiding aan de Dutch Filmers Academy volgde en besloot 
dat het geen kwaad kon om ook eens naar de presentatie van die 
opleiding te gaan. Deze was toch in hetzelfde gebouw. Achteraf ben 
ik daar maar wat blij om”, vult ze glunderend aan.

De juiste keuze
“Tijdens de presentatie van de filmopleiding voelde het alsof er een 
prachtige puzzel gelegd werd van al mijn interesses op creatief gebied. Ik 
was totaal verkocht en heb me niet lang daarna ingeschreven!”
Eenmaal begonnen, heeft Janske het direct naar haar zin. “In het begin 
was het wel wat overweldigend”, geeft ze toe. “Ik had bijvoorbeeld nog 
weinig kennis van camera’s, terwijl er klasgenoten waren die koffers vol 
cameralenzen meebrachten. Gelukkig ben ik gezegend met een gezonde 
dosis leergierigheid en inmiddels voel ik me als een vis in het water.” De 
opleiding die Janske volgt is breed georiënteerd. “Van cameratechnieken tot 
het schrijven van scripts en van animatie tot regie, alles wordt behandeld”, 
legt ze uit.

Prestigieus project
Creativiteit wordt vanzelfsprekend gestimuleerd en elk jaar mogen de 
studenten een idee pitchen voor een project. In 2022 was het de bedoeling 
om een maatschappelijk relevant thema te verfilmen. Janske heeft toen 
contact opgenomen met de Stichting Global Exploration. “In 2019 ben ik met 
deze stichting op reis gegaan naar Mongolië en dat is me goed bevallen. Ik 
heb aangegeven dat ik graag een project met ze wilde maken en zo kwamen 
we op het idee om een educatieve serie te gaan maken voor kinderen met 
het oog op het milieu.” Uiteindelijk besloten ze samen om toch iets anders 
te gaan doen. “Een documentaire over het belang van het leren over andere 
culturen en hoe je daar respectvol mee omgaat.” Met twee medestudenten 
reisde Janske af naar Oeganda om daar drie weken lang beeldmateriaal 
te schieten. Een vierde student bleef achter in Nederland en zou gaan 
zorgdragen voor de montage. “Het was een race tegen de klok, maar vooral 
een onvergetelijke, unieke ervaring.” Het was het allemaal waard. “Het 
eindresultaat werd zeer goed ontvangen”, vertelt ze met gepaste trots.

Buitenschoolse activiteiten
Naast de lessen die Janske tijdens haar opleiding volgt, is ze in haar vrije tijd 
veel bezig met verschillende aspecten van haar opleiding. “Om het editen 
(monteren) van filmpjes beter onder de knie te krijgen, heb ik een account op 
YouTube waar ik dit materiaal op plaats. Zo heb ik een overzicht dat ik altijd 
kan terugkijken en waar ik van kan leren. Verder heb ik al twee keer in opdracht 
van bedrijven een filmpje mogen maken; ik haal er veel voldoening uit om 
samen met een opdrachtgever tot een mooi eindresultaat te komen waar we 
beiden tevreden mee zijn.” Als we haar spreken is Janske bezig met een korte 
film voor Toneelvereniging De Krottepoffers uit Nederweert. “Voor mij een 
leuk en leerzaam project. De leden van de vereniging hebben een schat aan 
acteerervaring en ik mag me bezighouden met de technische aspecten van 
het project. Hierbij moet je denken aan het maken van storyboards, de regie 
en de nabewerking. Door onze kennis en kunde te bundelen hebben we samen 
een script gemaakt en nu wordt er druk gerepeteerd.” Zoals het er nu naar 
uitziet wordt er in februari gefilmd en hopelijk is het eindresultaat in mei/juni 
klaar. “Ik vind het wel belangrijk dat mijn opleiding er niet onder gaat lijden 
en dat was voor de vereniging totaal geen probleem; er is een goede dynamiek 
tussen ons en dat is heerlijk werken!”

Slotakte
Over haar toekomstplannen laat Janske weten dat het nog alle kanten op kan 
gaan. “Als ik klaar ben met mijn opleiding ben ik net geen tiener meer. Ik wil 
nog veel leren en ontdekken in de filmindustrie. Op dit moment heb ik een 
lichte voorkeur voor animatie, maar ik sluit niks uit…”
Een verstandige conclusie van een getalenteerde jonge vrouw, waar we 
hopelijk nog veel van zullen gaan horen!

talent
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Pleunis Mode is verbouwd

woensdag 15 maart om 9.45, 13.45 en 19.30 uur
        Entree gratis

Nieuwe Look & Feel
Kom kijken en geniet van de nieuwe voorjaarscollectie tijdens modeshows op 

Brugstraat 21 • Nederweert • 0495 631 237 • info@pleunismode.nl • www.pleunismode.nl

Wij werken met 2 volledig gediplomeerde contactlensspecialisten,

waarvan 1 HBO optometrist.

Alle soorten contactlenzen passen we aan en kunnen we leveren

Elke dag van de week een contactlensspecialist aanwezig

Onze optometrist doet oogonderzoek op verwijzing van uw

huisarts met vergoeding door uw ziektekostenverzekering (NL)

Wilhelminasingel 185      6001 GS Weert T +31 495 544588 www.mennenendecock.nl

De enige contactlenzen speciaalzaak in Weert en omstreken
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Op 1 april (geen grap) bieden wij u een geheel verzorgde 
Schotse avond aan, met muziek van de 

Pipers Society castle d’Aldenghoor

Wij serveren een 4-gangen menu met Schotse gerechten 
(‘Haggis’, zit niet standaard in het menu, alleen op reservering). 

Tevens is er voor liefhebbers een whisky-proeverij.

Prijs per persoon: 
• 4-gangen menu met aperatief, amuse en tafelwater € 54,95
• Whisky-proeverij € 15,00. 
(Graag bij reservering aangeven of u de heerlijke whisky’s wilt proeven)

Aanvang: 18.30 uur 
Locatie: Stationsplein 1 - Weert

Schotse avond

WWW.ANTJEVANDESTATIE.EU 
RESERVEREN:  BEL +31 (0)495 542 640

TESSA
GEELEN
LIJST 1 NR. 6

VOOR WEERT
VOOR LIMBURG!

Een hoop ellende met uw gebit? 
Goed advies scheelt de helft!
Wat vindt u belangrijk? Wat wilt u graag? Wat is uw probleem? Wat 
zijn de mogelijkheden? En niet onbelangrijk: wat zijn de kosten?

Het zijn een paar simpele vragen maar wel heel erg belangrijk. Een 
luisterend oor en een goed advies voorkomen veel ellende. Vaak loop 
je langer met een probleem dan nodig is, sommige mensen hebben al 
jaren last, laten hun gebit uit, denken dat er ‘niks meer te redden 
valt’ of verwachten dat de kosten te hoog zijn.

Als je nog eigen tanden hebt, zijn er veel mogelijkheden. We kunnen 
een frame maken van staal, een plaatje van kunststof of we verwij-
zen u door naar de implantoloog of tandarts om met kroon- en brug-
werk aan de slag te gaan. De mondhygiëniste bij ons helpt ook veel 
patiënten met achterstallig onderhoud aan hun gebit om het behoud 
van de tanden te stimuleren. 

Heeft u echt slechte tanden en is het beter om deze te verwijderen 
dan werken we samen met de kaakchirurg of de tandarts. Ook dan 
is het goed om te weten wat de stappen zijn. U loopt nooit zonder 
gebit. Als tanden getrokken worden krijgt u een noodgebit en na een 
half jaar meten we een nieuw definitief gebit aan. 

Wij willen uw kaak, mondgezondheid en gebit goed in de gaten 
houden. Uw mondgezondheid en kaak veranderen, dus jaarlijks krijgt 
u van ons een oproep voor de controle. Mijn collega’s en ik kunnen 
veel doen maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij de patiënt zelf. 
Patiënten die niet op controle komen hebben vaak ‘ineens’ een kapot 
gebit. Wij leggen uit waarom controle belangrijk is en dat dit ook 
vervelende situaties voorkomt. Want net op vakantie je gebit kapot, 
wil niemand.

Een belangrijk onderdeel van goed advies is ook duidelijk de kosten 
bespreken. Wat zijn de vergoedingen, wat betaalt u zelf en welk 
gedeelte wordt door uw verzekering vergoed. Iedereen in Nederland 
krijgt 75% van een normaal gebit vergoed. Bij implantaten ligt de 
vergoeding hoger én implanteren zelf wordt volledig vergoed. Geen 
aanvullende verzekering nodig, dit is gewoon basisverzekering.

Wilt u advies? Of merkt u dat u last heeft maar er toch al te lang 
mee rondloopt? Iedereen is bij ons welkom en daarom is ons advies 
ook gratis. U doet ermee wat u wilt, zo houden wij de drempel laag!

column

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

Weert, Kerkstraat 38a | Maarheeze, Smits van Oyenlaan 2a 
Roermond, Zwartbroekstraat 3
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Na 31 jaar eruit te zijn geweest, ging Alice 
weer werken in de buitenschoolse opvang 
(BSO). En ze is blij dat ze die keuze heeft 
gemaakt. Werken met kinderen geeft haar 
energie.

Van secretaresse naar 
pedagogisch medewerker
“Ruim 5 jaar geleden heb ik besloten mijn oude 
beroep in de kinderopvang weer op te pakken. 
Ik wist waarom ik destijds voor de kinderopvang 
had gekozen. Het voelde meteen goed! In 1979 
heb ik de opleiding Kinder- en Jeugdverzorging 
afgerond. Ik kon drie dagdelen aan de slag op 
een peuterspeelzaal, maar dat was voor mij toen 
te weinig. Ik nam daarom een tweede baan. Dat 
heb ik acht jaar gedaan, maar op een gegeven 
moment was het voor mij niet meer mogelijk 
om twee banen te combineren. Ik ben daarom 
volledig het bedrijfsleven ingegaan. Na 35 jaar 
werkzaam te zijn geweest als secretaresse 
moest ik op zoek naar een nieuwe baan. Ik ben 
vrijwilligerswerk op de tussenschoolse opvang in 
Nederweert gaan doen. Daar vertelden ze dat de 
kinderopvang staat te springen om medewerkers. 
Ik heb daarom besloten te solliciteren bij Hoera 
kindercentra. Tijdens het sollicitatiegesprek 
bleek mijn diploma Kinder- en Jeugdverzorging 
nog geldig en ben ik weer begonnen op de BSO. 
Dat is voor mij ideaal. Ik kan mijn creativiteit 
kwijt en de werktijden zijn voor mij fijn.” 

Doen waar je blij van wordt 
“Werken met kinderen houdt je jong. Daar krijg 
ik veel energie van. Kinderen die een leuke mid-
dag hebben en de creativiteit die ik kwijt kan in 
het bedenken van de activiteiten zijn voor mij 

echte hoeramomentjes. Ik werk met kinderen in 
de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. Samen met deze kin-
deren kun je ontdekken waar hun interesses lig-
gen. Je bedenkt en doet wisselende activiteiten: 
handvaardigheid, muziek, toneel, buitenspelen, 
sporten. Je kunt zoveel en je krijgt ook altijd 
weer ideeën van de kinderen terug. Dat is leuk! 
Als kinderen geen zin in een activiteit hebben, 
dan ga ik kijken waar ze wel blij van worden. 
Kinderen moeten de ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen en te ontdekken wat ze leuk vinden 
en waar ze goed in zijn. Ik ga iedere werkdag met 
een voldaan gevoel naar huis als de kinderen een 
leuke middag hebben gehad.”

Wil jij net als Alice kinderen helpen de wereld 
te ontdekken? Bekijk alle vacatures 
van Hoera kindercentra op 
www.hoerakindercentra.nl/werken-bij-hoera. 

     
Terug in de kinderopvang

inbedrijf

Het hoeramomentje van Alice

Buitenschoolse opvang
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar is er 
buitenschoolse opvang (BSO) bij Hoera. 
Na school kan ieder kind lekker even 
tot rust komen in de vertrouwde groep. 
En daarna kiezen uit activiteiten op het 
gebied van sport en spel, koken, natuur, 
creatief, techniek, muziek, toneel. Of 
even “lekker hangen” en kletsen na een 
drukke schooldag. In de schoolvakanties 
organiseren we voor de kinderen een 
nóg uitgebreider activiteitenprogramma. 
Stoere, gezellige, uitdagende en interes-
sante programma’s waar elk kind graag 
bij wil zijn! Onze locaties zijn daarom te 
vinden in een basisschool, sportcomplex 
of andere lokale voorziening. 

Bij Hoera willen we graag dat alle 
kinderen kunnen ontdekken wie ze 
zijn en waar ze blij van worden
We hebben veel aandacht voor de brede 
ontwikkeling van elk kind. Zodat ieder 
kind de kans krijgt zichzelf en z’n moge-
lijkheden goed te leren kennen en hierin 
te groeien. Zowel wat betreft persoon-
lijke interesses en kwaliteiten, als ook op 
sociaal en emotioneel vlak. “Wat vind je 
leuk om te doen? Waar ben je goed in? 
Wat wil je graag ontdekken? Hoe kun je 
fijn met anderen omgaan, een ruzietje 
oplossen en samen plezier hebben? In de 
BSO leren en ontdekken kinderen samen. 
Onze pedagogisch medewerkers begelei-
den en ondersteunen, met aandacht voor 
alle kinderen. 

www.hoerakindercentra.nl/werken-bij-hoera

“Weer aan het werk in de 
kinderopvang voelde 
meteen heel goed.”



columnHartleers
Ik liep na mijn slapeloze slaapdienst op mijn tenen door de gang langs de slaapkamers, verlangend naar nog wat extra 

stilte voor de storm. De kinderen die op de GGZ- behandelgroep waar ik werkte waren opgenomen, hadden ieder hun 

eigen kamer met hun eigen spulletjes. Op het prikbord boven hun bed hingen goed gelukte tekeningen, een kaart met 

lieve woorden van oma en daarnaast de piemel die men daar uit recalcitrantie op had getekend. 

In de keuken opende ik boven het aanrecht de rood met oranje geruite gordijnen. De cactus die zich daarachter bevond 

bleef met één van zijn stekels haken aan het gordijn, waardoor ‘ie van de vensterbank donderde. De doodgewone reflex 

om iets op te vangen als het valt was in deze nogal een jammerlijke. Nog voor het ontbijt zat ik cactusstekels uit mijn 

handpalmen te plukken. 

In de donkere gang zag ik haar het toilet op rennen. Het achtjarige meisje dat de week daarvoor het gereedschap van 

een elektricien had gejat en dagenlang in het geniep op uiterst onhandige momenten in het hele gebouw de elektriciteit 

uitschakelde. In diezelfde week plaste ze uit nijd op de grond. Toen mijn collega haar een dweil overhandigde om het op te 

ruimen, liet ze de dweil in de urine vallen en gooide die achter zich over het hoofd van mijn collega. En nu zat ze bovenop 

het wc hokje de complete voorraad toiletpapier uit te rollen. 

Ik ontmoette in mijn loopbaan als sociotherapeut talloze kinderen en jongeren bij wie niets vanzelf leek te gaan. Juffen en 

meesters werden gek van ze, ouders boos en uitgeput. 

Tijdens een van mijn stages zo’n krappe vijfentwintig jaar geleden, werden ze nog oneerbiedig aangeduid als ZMOK. 

Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen. Als ik destijds over deze kinderen vertelde werd er in mijn omgeving met ongeloof 

gereageerd. Mijn vader was er nog het stelligst over. “Geef ze mij maar eens een week, die kids heb ik zó op de rails,” was 

zijn eenzijdige mening. Naar een oorzaak werd niet gevraagd. Naar het waarom evenmin.

Zijn kroon wiebelde een beetje. Een grote papieren vier pronkte boven zijn krijtwitte snoetje. Zijn glimlach was net zo 

ontwapenend als confronterend. De tanden in zijn mond waren stuk voor stuk gitzwart. “Verslaafd geboren,” zei mijn 

stagebegeleidster er droogjes over. Zijn moeder, volledig afhankelijk van heroïne toen ze het kind in haar buik droeg, was 

enkele dagen na zijn geboorte bezweken aan hartfalen. Moederloos en met een pa die nergens te bekennen was, moest 

zijn leven nog beginnen. 

Het was zijn eerste schooldag en mijn laatste stagedag. Voor die gelegenheid vroeg ik mijn ouders me einde dag op 

te halen. Aan mijn hand stapte de vierjarige de parkeerplaats op, waar ze me opwachtten. Mijn ouders, beide grote 

kindervrienden, bleken nauwelijks opgewassen tegen de lege blik van het vierjarige jochie. “Mag ik jouw hand?” vroeg hij 

mijn pa, terwijl hij zijn zwarte tandjes bloot lachte. Ik hoorde mijn vaders hart breken. 

Naar de oorzaak heb ik niet gevraagd. Naar het waarom evenmin.

Maartje Derckx

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

Nummer 68 - maart - 2023

Kamers met Uitzicht Zelfstandig, maar niet alleen
maatschappelijk betrokken voelt en graag iets 
voor jongeren wil doen. “Ik was eerst vrijwilliger bij 
jongerencentrum HangOut, maar ik heb liever een-
op-een contact. Met Tycho had ik meteen een klik.”

Tycho: “Het fijne aan Pieter is dat hij niet 
(ver)oordeelt. Hij laat mij mijn eigen keuzes maken, 
maar stelt daarbij wel kritische vragen en geeft aan 
hoe het anders of beter kan. Zo had ik vrij dure hobby’s. 
Toen ik op mijzelf ging wonen en alles zelf moest 
betalen, kwam ik hierdoor geld tekort. Dankzij Pieter 
weet ik nu wat mijn vaste maandlasten zijn, hoeveel ik 
moet sparen en wat ik overhoud voor leuke dingen.”

Pieter: “Als je op jezelf gaat wonen komt er veel op 
je af. In het begin was ik wekelijks bij Tycho. Nu nog 
maar een of twee keer in de maand. Ik vind het knap 
hoe Tycho zich in korte tijd heeft ontwikkeld. Hij 
heeft soms nog wat sturing nodig en behoefte aan 
een luisterend oor.”

Tycho: “Waarop ik het meeste trots ben? Dat het 
contact met mijn moeder weer goed is!”

Meer weten?
Voor meer informatie over Kamers met Uitzicht kun 
je contact opnemen met Sanne van Ham via 
06 - 239 407 46 of mail naar s.vanham@puntwelzijn.nl.

Heb je moeite met het invullen 
van formulieren?

Kun je wel wat ondersteuning 
gebruiken bij het vinden 

van een oplossing?

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

Nummer 34 • vrijdag 27 november • 2019

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

Kindercongres ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’

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

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

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

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

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

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

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

Wij denken mee
De medewerker van De Vraagwijzer wijst de ouder op 2 mogelijkheden:
1.  ella roov tdleg eiD .etneemeg ed jib egardjibneodeeM ed roov gaarvnaA     

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

2.  ,neneohcstrops tem tpleh dlegreeL .dlegreeL gnithcitS tem neggel tcatnoC      
een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is. 
Een medewerker van Stichting Leergeld komt bij jou thuis om de situatie 
te bespreken. Waar kan jouw kind nu niet aan meedoen? En wat kan 
Leergeld voor jou doen? Je hoeft dus niet naar een loket. In aanmerking 

 of via 06-16534054.

Stel je voor, je woont met je gezin in Syrië en daar breekt een oorlog uit. Je bent moeder in een gezin 

met 4 kinderen en jij, je man en je kinderen moeten vluchten. Je had het goed in Syrië. Je was daar 

lerares wiskunde en leefde samen met je familie. Je laat noodgedwongen alles achter en moet in 

Nederland een nieuw bestaan opbouwen. Hoe moeilijk is het dan om te vertrouwen op jezelf, dat je dit 

aankunt en dat er nog toekomst is?

Dit is in het kort hoe de toen 42-jarige Jenan Abeid in 2017 in Weert terecht kwam. Jenan kwam in contact 
met een taalcoach van Punt Welzijn. De taalcoach zag dat Jenan vastliep in onze samenleving, een voor haar 
onbekende cultuur met vreemde gebruiken. De taalcoach heeft Jenan aangemeld bij de gemeente zodat zij 
begeleiding kon krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. 

Al-Osra Zorg & Welzijn heeft de melding van Jenan opgepakt. Sadia Arissa is de begeleidster van Jenan en samen 
hebben ze al veel kunnen bereiken. Jenan vertelt dat ze veel van Sadia geleerd heeft waardoor haar leven in Weert 
is verbeterd en haar zelfvertrouwen is toegenomen: ”Ik wilde alles perfect doen en weet nu dat het beter is om 
prioriteiten te stellen. Hierdoor ervaar ik minder stress. Binnenkort start ik een opleiding en ga werkervaring op 
doen als intermediair”. Tip van Jenan: sta open voor hulp om te leren en neem ook zelf verantwoordelijkheid.

Taalhuis Weert - 1 jaar later...
Op woensdag 5 september 2018 werd het Taalhuis geopend in het 
Bibliocenter in Weert. Het Taalhuis is een ontmoetingsplek voor iedereen 
die ondersteuning zoekt op gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden 
en richt zich op inwoners die de Nederlandse taal (nog) niet, of niet meer 
zo goed beheersen.

Zo verzorgt het Taalhuis o.a. wekelijks een taalcafé. Zo wordt samen onder 
het genot van een drankje de Nederlandse taal geoefend door te praten over 
allerlei onderwerpen. Het taalcafé wordt inmiddels door 20 tot 25 mensen 
per week bezocht. Het Taalhuis verzorgt ook gratis taallessen, die wekelijks 
worden gegeven. In 2019 hebben ruim 80 mensen deze taallessen gevolgd. 
Bij het Taalhuis kun je ook terecht voor cursussen op gebied van basis 
computervaardigheid of het omgaan met websites van de overheid met 
behulp van DigiD. Het taalhuis is gevestigd in het Bibliocenter, 
Wilhelminasingel 250 in Weert, telefoonnummer 088-2432000.
Tel mee met Taal!

KORT & BONDIG
Schulddienstverlening ook buiten het Stadhuis
Wist je dat het team Schulddienstverlening ook spreekuren houdt op 
locatie? Je kunt ons vinden op de volgende locaties en momenten:

Algemeen Maatschappelijk Werk
Vogelsbleek 10 - Woensdag (oneven weken) 15:30 - 17:00
Wonen Limburg
Wilhelminasingel 175a - Donderdag (even weken) 10:00 - 11:30
Zelfregiecentrum
Roermondseweg 64 - Donderdag (laatste van de maand) 10:00 - 12:00
Weerter Minimagroep
Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11 - Maandag 2 december (ieder kwartaal) 
13:00 - 15:00
Weerter Minimagroep
Keenterhart, Sint Jozefskerkplein 3 - Woensdag 27 november 
(ieder kwartaal) 18:30 - 20:30

Blijf niet met vragen thuis zitten. Kom naar ons toe! 
Wij staan voor je klaar.

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

De Vraagwijzer onderhoudt contact met alle 
mogelijke aanbieders op deze gebieden.

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

Durf te vragen, wij helpen je graag verder! 

Bel 0495-575 000 
van 08.30 tot 12.30 uur  bereikbaar

Elke donderdag vrije
 inloop van 9:00 tot 12:00 uur

vraagwijzer@weert.nl
www.devraagwijzer.nl

Mathilde deed mee aan het programma Gezond ouder worden:
“Voor mezelf had ik al best het gevoel dat ik gezond leefde, 
maar je steekt er echt veel van op!”
Mathilde (73) is in haar dagelijks leven nog altijd zeer 
actief. Ze doet aan vrijwilligerswerk, gaat naar de 
sportschool en elke week in groepsverband Nordic-
walken. Ook al had ze zelf het gevoel al gezond 
te leven, besloot ze toch deel te nemen aan het 
programma ‘Gezond ouder worden’ van Vitaal thuis. 

Programma ‘Gezond ouder worden’
Vanuit Land van Horne kregen alle vrijwilligers 
een uitnodiging om deel te nemen aan het gratis 
programma ‘Gezond ouder worden’. Zo ook Mathilde. 
“Ik voelde totaal geen drempel en wist meteen: ‘daar 
ga ik heen’. Of dat nu met iemand samen is, of alleen. 
Vaak is het zo dat je via zo’n activiteit juist leuke 
mensen ontmoet. Dus daar laat ik me zeker niet door 
weerhouden!”

Dagelijks leven
Mathilde heeft ondanks haar actieve en gezonde 
levensstijl veel opgestoken. Er werden elke keer 
verschillende onderwerpen uitgelicht. En een aantal 
adviezen past ze nog steeds in het dagelijkse leven 
toe. “Ik ben nu nóg bewuster bezig met gezondheid. 
Zo heb ik onder andere van de fysiotherapeut 
geleerd dat bewegen toch echt iets anders is dan 
sporten. Ook omgaan met stress vond ik een hele 
goede.”  

Echt een aanrader
Mathilde is van plan om iedereen enthousiast te 
maken voor 'Gezond ouder worden'. “Je doet jezelf 
echt tekort als je niet aan het programma meedoet. 
Het zijn op de eerste plaats hele gezellige middagen 
en daarbovenop leer je zoveel nieuws. Ik gun het 
iedereen!” 

Ook meedoen?
Kijk voor meer informatie over de (gratis) 
gezondheidscursussen op www.landvanhorne.nl

De meeste jongeren die op zichzelf gaan wonen 
krijgen daarbij hulp van hun ouders, of van familie 
en vrienden. Maar sommige jongeren hebben geen 
sociaal netwerk waarop ze kunnen terugvallen. 
Of ze moeten noodgedwongen uit huis, omdat de 
situatie thuis onhoudbaar wordt. Voor deze jongeren 
is er het project Kamers met Uitzicht. Binnen dit 
project krijgen de jongeren ondersteuning van een 
vrijwilliger van Punt Welzijn en leren ze in een jaar 
om zelfstandig te wonen. 

Eén van die jongeren is Tycho (19): “De relatie met 
mijn moeder was al een tijdje niet goed. We hadden 
veel ruzie en er waren momenten dat het bijna uit 
de hand liep. We hebben geprobeerd om er met hulp 
van Algemeen Maatschappelijk Werk samen uit te 
komen. Dat bleek niet haalbaar. Toen iemand mij 
wees op het project Kamers met Uitzicht heb ik die 
kans meteen gegrepen. Kamers met Uitzicht heeft 
me letterlijk uit een vervelende situatie getrokken.”

Punt Welzijn heeft vrijwilliger Pieter (36) aan Tycho 
gekoppeld. Hij is coach geworden, omdat hij zich 
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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.
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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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Het tuinseizoen gaat weer beginnen
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1000 m2 uitbreiding 
van Succulenten.
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Doorlopend een ruim 
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Scoutinggebouw Tungelroy - groot,  sfeervol en veelzijdigScoutinggebouw Tungelroy - groot,  sfeervol en veelzijdig
Deze maand kijken we binnen bij het scoutinggebouw in Tungelroy, het onderkomen 
van scouting Kardinaal Mindszenty. Het is gebouwd in 1962, toen - op initiatief van 
toenmalig pastoor Weijs - scouting Tungelroy werd opgericht en gestart met een 
groep padvinders en verkenners. Het lage gedeelte aan de linkerzijde van het 
clubgebouw dateert nog uit 1962. Tien jaar later was het pand al te klein en in 1982 
werd een verdieping gerealiseerd. Met ruim 230 leden is Mindszenty een van de 
grootste scoutingverenigingen van Weert. De leden komen voor ongeveer 35% uit 
Tungelroy, 42% uit Stramproy en de rest is afkomstig uit de omliggende dorpen. Er 
is een grote en trouwe groep leiding en vrijwilligers (bestuur, klimteam, klusgroep 
en cleangroep). De ligging van het scoutinggebouw aan de Tuurkesweg is ideaal; 
binnen 10 loopminuten zijn de leden in het bos waar de club in de Tungeler Wallen 
een groot stuk grond ter beschikking heeft voor allerlei buitenactiviteiten en om 
te kamperen. Hier was van 1951 – 1969 het Ambonezenkamp.

Door Desiré KappertDoor Desiré Kappert

Aan de binnenkant is het oorspronkelijke 
speellokaal uit 1962 nog intact. De open 
haard uit die tijd en zelfs de oude berg-
kasten zijn bewaard gebleven. Van deze 
ruimte kunnen alle groepen gebruik maken. 
Zowel op vrijdagavond als zaterdag overdag 
zijn er activiteiten in en om het gebouw. 
Via de grote openslaande deuren is er con-
tact met het buitenterrein.

Op het terrein ligt een gebouw met de naam ‘De Angere kantj’. 
Dit was vroeger het douchegebouw van het Ambonezenkamp 
en is nu in gebruik als spellokaal. Zo wordt een stuk geschiede-
nis en cultuur in de Tungeler Wallen in stand gehouden.

Voor speciale activiteiten is er een prachtige grote 
keuken. Op de speldagen maken de groepen hier 
gebruik van voor kook- of baklessen. Via grote ramen 
zijn er uitgifte-mogelijkheden naar buiten. 
Een ander belangrijk aspect van scouting zijn de 
zomerkampen. De vereniging beschikt over heel veel 
materialen die nodig zijn voor kampementen: tenten, 
grote palen, touw voor allerlei knopen, haspels, maar 
ook kookmateriaal, tafels, banken, brandblussers en 
EHBO-koffers. Ook bij scouting geldt: safety first.

De trots van scouting Tungelroy is de grote 
klimwand. Deze is 9,5 meter hoog en twintig jaar 
geleden gerealiseerd met behulp van trouwe 
sponsoren. Met maar liefst zes klimroutes kunnen 
veel kinderen gelijktijdig klimmen. Er is een 
gediplomeerd klimteam dat volgens de geldende 
veiligheidsregels en -materialen zorgt voor 
verantwoorde activiteiten. Zodoende kunnen 
leden van 5 tot ver boven de 70:) hier klimmen! 

De scouting beschikt over een zeer groot 
buitenterrein, dat aan de achterzijde grenst aan 
de Maaseikerweg. Het totale perceel is ruim 
7.000 m2. Dit grote veld leent zich voor heel 
veel scoutingactiviteiten voor alle leeftijden. 
De jongste leden zijn 5 en de oudste 18 jaar. 
Naast bal- en waterspelen wordt het terrein 
ook gebruikt voor het bouwen van kampen. Het 
terrein is, net als het scoutinggebouw, te huur. 
Veel andere verenigingen (uit het hele land) 
maken hier gebruik van.

Op de bovenverdieping ligt het leidinglokaal, 
voor vergaderingen, overleggen en pauzes. De 
ruimte ademt de geschiedenis van de scouting 
met veel vlaggen en foto’s. Het gebouw wordt 
in de zomermaanden regelmatig verhuurd aan 
andere scoutinggroepen, scholen of Kinderva-
kantiewerk. Er wordt ook overnacht. Er zijn 80 
gecertificeerde slaapplekken. De accommodatie 
is met vluchtwegen, brandmeldinstallatie, alarm 
en noodverlichting optimaal ingericht.

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de vereniging is het tragische ongeval 
in Zweden op 8 augustus 1996. Tijdens de terugreis van een geslaagd zomerkamp 
kwamen vijf leden en een staflid om het leven. In het scoutinggebouw wordt het 
zestal op gepaste wijze herdacht. Naast een foto van de jongens hangt er een 
gedenkteken dat gemaakt is in samenwerking met kunstenares Mathilde Pil die te-
genover het scoutinggebouw woont. Het is een ‘ronde punt’, een scoutingsymbool 
dat ‘einde tocht’ symboliseert. Daarop een afbeelding van Europa met accent op 
Nederland en Zweden. Het materiaal is van hard RVS met daar overheen glas, om 
de robuustheid en kwetsbaarheid van de vereniging aan te geven. 

Een van de belangrijkste onderdelen bij een scouting is 
kampvuur. In Tungelroy hebben ze hier een prachtige 
kampvuurkuil voor. Een plek om primitief te koken, te 
stoken, te zingen en verhalen te vertellen. Omdat deze 
kuil erg dicht langs de weg en bij de omliggende huizen 
ligt, zal het volgend jaar verplaatst worden naar de an-
dere kant van het grote terrein.
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Dit kleine huisje aan de Sint Sebasti-
aanskapelstraat was ooit  een bakhuis. 
Deze straat vormde tot 1992 de grens 
tussen Weert en Nederweert. Het huis-
je stond op Nederweerts grondgebied. 
Het is een gemeentelijk monument en 
hoort nu bij de gemeente Weert. 
Als je nu door de Sint Sebastiaans-
kapelstraat loopt of rijdt richting de 
Ringbaan krijg je bijna een hartver-
lamming. De eeuwenoude kleinscha-
ligheid van het Laarveld, waar het 
bakhuis een exponent van was, is he-
lemaal verloren gegaan. Een grotere 
tegenstelling dan tussen het huisje 
aan de ene kant van de straat en de 
gigantische hallen van DHL aan de 
andere kant is niet denkbaar. Enkele 
oude (woon)boerderijen worden nu 
gesloopt voor deze gedrochten.

Het 200 jaar oude bakhuis is gebouwd 
door Jan Meijers, de weldoener dank-
zij wie het Sint Jansgasthuis is ge-
bouwd. Opmerkelijk is dat de rijke 

boer Meijers zijn laatste levensjaren 
in dit bakhuisje heeft gewoond. Geert 
Thijssen zocht uit hoe dit kwam: 
Meijers liet bij testament een groot 
deel van zijn vermogen na aan het RK 
Armbestuur van Weert om een gasthuis 
te bouwen.

Kort daarna werd hij ernstig ziek. Het 
Armbestuur wilde snel over zijn geld 
beschikken om het gasthuis te kun-
nen bouwen. De doodzieke, totaal 
verdoofde Meijers werd ‘bewerkt’ om 
in te stemmen met een lening, voor-
uitlopend op de schenking. Maar Jan 
Meijers genas wonderbaarlijk en wist 
niets meer van een lening. Hij voelde 
zich niet alleen bedrogen maar wilde 
ook niets meer met Weert te maken 
hebben. Hij verhuisde zelfs van zijn 
grote boerderij in Weert naar de over-
kant van de straat, naar zijn Neder-
weerts bakhuis.

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

Jan Meijers wilde niets 
meer met Weert te 

maken hebben

beeldvantoen

Beeld ToToeennva
n

va
n

Wie het kleine niet eert...Wie het kleine niet eert...

Kunnen we in het bakhuis niet een ex-
positie houden over doel en nut van 
deze vreselijke ‘dozen’ in een lande-

lijke omgeving? Onder de titel: ‘wie 
het kleine niet eert, is het grote niet 
… Weert!’ Ook ter ere van Jan Meijers.  

Hier woonde de 
weldoener van het SJG.

Welkom bij Green2Go!
Aan de balie word je welkom geheten door 
onze receptioniste Jolanda Gommans. Zij is het 
eerste aanspreekpunt en regelt alle afspraken, 
ze doet de planning en bestelt onderdelen en 
accessoires. Wil je een afspraak maken voor een 
bezoek aan onze showroom, of een reparatie 
aan je fiets laten uitvoeren, of een e-bike-
onderhoudsbeurt inplannen? Bel Jolanda op 
telefoonnummer 0495 626995.

Wil je ook meer gaan fietsen, lekker in beweging zijn en prachtige toch-
ten maken? Of wat vaker de auto laten staan en op een e-bike naar het 
werk gaan? Dat is beter voor het milieu én beter voor jezelf. De lente 
staat voor de deur en we hebben een prachtig nieuwe collectie e-bikes 
klaarstaan. Kom naar de Green2Go-showroom en wij adviseren je graag 
over welke techniek en welke e-bike het beste bij jou past.  Wordt het een 
stoere stadsfiets of toch een sportieve toerfiets? Persoonlijke aandacht 
staat bij ons voorop. Maak een proefrit en vind de fiets die bij jou past!

Ook voor onderhoud 
en reparatie
Na aanschaf van je elektrische fiets kan je bij 
Green2Go ook terecht voor onderhoud en 
reparaties. Een e-bike is in de basis een gewone 
fiets maar daarnaast ook een hoogtechnologisch 
product. Dat vraagt om speciaal opgeleide 
monteurs. Voor onze Green2Go e-bikes en 
e-scooters hebben we een compleet uitgeruste 
fietswerkplaats waar onze deskundige monteur 
Yazz Appelmans alle reparaties en onderhoud 
uitvoert (ook aan scootmobielen). Regelmatig 
onderhoud betekent het behoud van je e-bike. 
Dan kan je pas echt zorgeloos gaan fietsen!

Eind 12b, Nederweert-Eind · www.green2go.nl  ·  T. 0495-626995

Zorgeloos met je e-bike het voorjaar tegemoet
PREMIUM SERIES

De premium collectie biedt lifestyle elektrische 
fietsen met verschillende ondersteuning. 
Zo is er de keuze uit twee verschillende 
middenmotoren of juist de meermalen 
bekroonde naafmotor in het voorwiel. 

Bij de premium series e-bikes staat design en 
comfort voorop. Alle handgemaakte aluminium 
frames zijn uitvoerig getest op kwaliteit, 
stijfheid en rijeigenschappen. Dankzij het 
efficiënte elektrische systeem zijn de QWIC 
Premium e-bikes geschikt voor zowel stedelijk 
gebruik als woon-werkverkeer. 

De QWIC N7.1 is meermalen bekroond 
tot ‘Beste elektrische fiets van het jaar’  
door onder andere De Telegraaf (i.c.m. 
Consumentenbond) en onafhankelijk online 
platform elektrischefietsen.com.

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

NEW DEFINTION OF 
URBAN LEGEND

Kom 6 en 7 mei 
naar de opstapdag 

en test geheel vrijblijvend de nieuwe 
collectie E-Bikes van Qwic en Bikkel

Openingstijden:
Zaterdag 6 mei: 9.00-17.00u.

Zondag 7 mei: 11.00-16.00u. Opstapdag 

6 en 7 mei

PERFORMANCE SERIES

De Performance Series elektrische fietsen 
zijn zeer geschikt voor de veeleisende, 
sportief ingestelde gebruiker. Zo kan je 
dagelijks comfortabel op de fiets 
naar het werk.

De Performance Series elektrische fietsen 
kenmerken zich dankzij de ongekend 
krachtige ondersteuning, hoogwaardige 
componenten en uitzonderlijke prestaties.

Binnen de serie is er de keuze tussen 
een krachtige middenmotor of efficiënte 
achtermotor.  De motoren zijn te 
combineren met een ruime keuze aan 
verschillende transmissies. Bijvoorbeeld 
sportieve derailleur versnellingen of 
comfortabel traploos schakelen.

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

EXPERIENCE WHAT 
PERFORMANCE 
FEELS LIKE.
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Maak nu 

een 
proefrit

De lente komt eraan! 
Bekijk de Qwic E-Bike collectie 2019

moderndesign

nieuwekleuren

stilletechnieken

Eind 12 b, 6034 SN Nederweert-Eind | Telefoon 0495-626995
www.green2go.nl

E-bikes uit voorraad leverbaar

You’re invited
Laat je inspireren en adviseren!

Persoonlijke aandacht, de beste collecties, 
onafhankelijk advies én jarenlange ervaring. 
Daarom al meer dan 250 jaar 
jouw specialist op het gebied van 
wonen en slapen.

gespecialiseerd slaapweekend
Ontmoet de maker!

Hoogveldstraat 16, 6002 BS Weert



Een greep uit het programma:
vr 10 mrt - Candy Dulfer
zo 26 mrt - Who The F*ck is Britt
za 1 apr - Charlotte Wessels 
(ex-frontvrouw van Delain)
zo 16 apr - Boaz
vr 5 mei - Metejoor
zo 14 mei - Channel Zero
do 1 jun - Fun Lovin' Criminals
do 15 jun - Isolde Lasoen
za 26 aug - The Delta Saints
do 28 dec - Progproms

Scan voor het volledige programma
 de QR-code of zie www.debosuil.nl

    Families 
  in  soorten 
      en maten

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

column

Als dit magazine op uw deurmat ploft, zitten de vastelaovendj-
pekskes al weer gewassen en gestreken in het koffer op zolder. Voor 
de Prinsenparen en hun gezelschap betekent dat een beetje afscheid 
nemen van de familie die ze samen vormden tijdens de drie dolle dagen 
(en in de drukke aanloop daarnaartoe). Ook muzikanten in kapellen, 
wagenbouwers, uittrekkende groepen in optochten beleefden tijdelijk 
een intensieve tijd samen, vormden een familie. Niet voor niets wordt 
met regelmaat een traantje gelaten in de aanloop naar asgoonsdig, ’as 
alles gedaon is’. Samen hard gewerkt, gebroederlijk gefeest, mooie 
momenten beleefd. Al duurt het nu weer een jaar voordat de schmink 
op tafel komt, het familiegevoel van vastelaovendj zit erin. Dat krijgen 
zelfs twee overgeslagen jaren er niet uit. De gezamenlijke voorpret en 
het wekenlange teamwerk in bonte avond-repetities, bouwloodsen en 
naaiateliers horen daar nadrukkelijk bij. Het samen feesten is zo mooi 
omdat we het feest samen bouwen. 

Met de lente in zicht zijn op de buitensportvelden weer de zogenaamde 
zaterdagfamilies in touw. Teamsporters, jong en oud, die elkaar 
wekelijks treffen met een gezamenlijk doel voor ogen. Samen trainen. 
Bloed, zweet en tranen. Met plezier en verbondenheid als beloning. 
Teamsporters blijven de sport langer trouw, wijst onderzoek uit. Je 
vormt elkaars stok achter de deur, wordt gemist als je er niet bent. De 
derde helft, samen plezier maken. Lief en leed delen zijn ingrediënten 
voor het familiegevoel dat bewezen sterker bindt dan een individueel 
sportabonnementje.
 
Het personeel van de 160-jarige modezaak in het dorp werkt 
gezusterlijk avonden lang door om hun winkel er na de verbouwing 
piekfijn uit te laten zien. Het hele team viert de heropening, zij 
zijn de familie die de (familie)zaak runt.  Bij overname van de 
gloednieuwe super-Supermarkt ging het hele team van personeelsleden 
vol enthousiasme mee. Zij worden -met instemming- door hun baas 
ook betiteld als familie. De werkfamilie. Samen werken, erbij horen 
en samen trots zijn op de zaak. In de eigen familie, je thuis wint 
verregaande individualisering het wellicht vaker van het familiegevoel. 
Totdat er een beroep op wordt gedaan, er noodzaak of behoefte is 
om samen te werken, elkaar te helpen. Tijdens de coronalockdown 
bijvoorbeeld, bij (grote) rampen. Bij verdriet en geluk. Dan mag je als 
mens nog zo’n fijn, uniek individu zijn, we komen wat mij betreft toch 
vooral goed tot ons recht in een samenlevend team, een familie. In alle 
soorten en maten. 
 

Birgit Op de Laak
burgemeester Nederweert

Deze maand bestaat De Bosuil 20 jaar. In 2003 was dit het eerste Limburgse podium dat een nieuw gebouw opende speciaal voor 
popmuziek. Sindsdien is er veel veranderd in de popscene wat een uitbreiding van De Bosuil noodzakelijk maakte. Artiesten maken 
steeds vaker economische afwegingen en kiezen daarbij voor grotere zalen. Met de verbouwing heeft De Bosuil haar zaalcapaciteit 
uitgebreid van 650 naar ruim 800 bezoekers. Dit biedt meer mogelijkheden bij de programmering. Nieuwe of ‘grotere’ artiesten hebben 
hierdoor meer interesse om naar hét poppodium van de regio te komen.

Poppodium viert haar 20-jarig bestaan

uitgelicht

We spreken met marketeer Ankie Kunzler en pro-
grammeur Dennis Boonen over de vernieuwingen. 
“Het belangrijkste is de uitbreiding van onze zaal.” 
“Dat hebben we bereikt door het kleine podium 
achterin het café weg te halen en de grote bar, 
voor in de zaal, een heel stuk naar achteren te 
verplaatsen. Ook is het balkon over de gehele 
breedte van de zaal uitgebreid. Door dit grotere 
vloeroppervlak kunnen we meer mensen kwijt. 
Van 650 naar ruim 800 bezoekers is voor meer én 
grotere bands interessant. Veel bands spelen na-
melijk op basis van gage. Die wordt met de grotere 
capaciteit aanzienlijk interessanter.”

Programmeren
Dennis Boonen is ruim drie jaar betrokken bij De 
Bosuil. Als programmeur is hij samen met Peter 
Verkennis verantwoordelijk voor het programma-
aanbod. “In ons werk zijn we afhankelijk van het 
aanbod, zijn artiesten aan het toeren, is er net een 
nieuw album uit, of zijn ze beschikbaar. Daarnaast 

is de omvang van de zaal dus van groot belang en 
je moet ook een gunfactor hebben. Dat zit met 
ons podium wel goed. Ik merk bij heel veel bands 
dat ‘De Bosuil’ erg goed aangeschreven staat. 
Dat heeft onder andere te maken met de inzet 
en de werkwijze van onze vrijwilligers.” Ankie: 
“Ons poppodium draait voor een heel groot deel 
op onze vrijwilligers. Er zijn vijf parttimers in de 
organisatie en daarnaast zijn er een dikke honderd 
vrijwilligers die we in kunnen zetten rondom en 
tijdens optredens. Ze zijn allemaal zo klantvrien-
delijk, attent, gericht op persoonlijke aandacht 
en flexibel dat zowel artiesten als publiek altijd 
met een glimlach naar huis gaan. Wij zijn mede 
daardoor ook genomineerd voor de Limburgse 
Popprijs voor Beste Limburgse Muziek-organisatie. 
Dat is zo’n groot compliment voor ons team maar 
vooral voor de vele vrijwilligers!” 
www.limburgsepopprijs.nl/limburgse-popprijs-2022

Maart feestmaand
De Bosuil viert de hele maand maart haar 
jubileumfeest (sinds 1989 is De Bosuil gevestigd 
op sportpark Boshoven, sinds 2003 in het huidige 
pand). In maart treden grote namen als The 
Waterboys, Paul Carrack, Candy Dulfer en Rowwen 
Hèze op. Maar ook het event ‘Twaalfmaal Lokaal’ 
een avond met lokale Helden, de dansavond 
‘Those were the Day’s’ of het concert ‘Who the 
f*ck is Britt’. Kortom een grote diversiteit deze 
maand, die symbool staat voor de totale brede 
jaarprogrammering. Ankie: “We richten ons steeds 
vaker op 35plussers. De wat oudere doelgroep 
weet De Bosuil al jaren goed te vinden en is erg 
trouw. Langzaam willen we ook de jongeren 
meer bereiken. Dat geldt ook voor bezoekers uit 
de Belgische grensstreek. Dennis komt uit België 
en heeft veel kennis van deze streek en van de 
interesses van de Belgen. Daar gaan we ons ook 
meer op richten. Het programmeren van de 
populaire Vlaamse zanger Metejoor begin mei is 
daar een voorbeeld van. We willen meebewegen 
richting een bredere doelgroep, zonder onszelf 
daarin kwijt te raken.”

Programmeur Dennis sluit af door te wijzen op het 
mooie programma dat voor het komende jaar is 
vastgesteld. “Op dit moment zitten we op 130 op-
treden voor 2023. En… er zit nog wel wat moois 
aan te komen. Ik kan er verder nog niets over zeg-
gen. We merken dat onze uitbreiding voor het pu-
bliek én voor artiesten aantrekkelijk is.”

Uitbreiding biedt De Bosuil meer mogelijkheden 
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De cliëntenraad van de thuiszorg 
van Land van Horne zoekt verster-
king. 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 cliënten van de thuiszorg!

Vakantiebaan?
Waarvoor steek jij je handen uit, deze zomer?

�
Nieuwe uitdaging?

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

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

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

� � �

����l� ���� , ����l� �������

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

Feesten op een festival? Op vakantie 
naar de zon? Of koop je de nieuwste 
GSM? Wat doe jij met het geld dat je 
verdient met vakantiewerk?
Een vakantiebaan in de zorg 
betaalt beter dan vakkenvullen! 
Wij kunnen deze zomermaanden 
jouw hulp in de huishouding 
(thuiszorg) en in onze wasserij goed 

gebruiken. De collega’s kunnen op 
adem komen, jouw tijd is gevuld én 
je verdient er een flink bedrag mee! 
Ben je bezig met een opleiding in 
de zorg, dan hebben we nóg meer 
mogelijkheden voor je. Win-win!
Wacht daarom niet te lang en 
meld je als eerste aan voor een top 
vakantiebaan in 2023. Doe het nu!

�           Voor meer informatie kijk op werkenbij.landvanhorne.nl

�

� Bel voor meer informatie met de voorzitter van de 
cliëntenraad Thuiszorg de heer Jos Donkers: 06 57 32 44 64.
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Elly Kerkvliet (65) werkt al 25 jaar met veel plezier in een leuk team waarin ze nog dagelijks leert van haar jongere collega’s. Daarvoor 
was ze 10 jaar werkzaam in Zuid-Amerika waar ze in sloppenwijken geconfronteerd werd met de enorme kloof tussen arm en rijk.  In 
Argentinië voelde ze de onderhuidse spanningen in de nasleep van de bloedige militaire dictatuur onder Videla. 

Ik praat met haar over de ontwikkelingen in haar werk en het zorgstelsel maar ook over haar jeugd, haar kinderen en haar betrokkenheid 
bij klimaat en duurzaamheid. Om in ultieme vrijheid tot rust en bezinning te komen fietste ze afgelopen zomer in haar eentje langs de 
kust tussen Oostende en Ameland. 

Door Ton Adriaens  

Binnenkort vier je het 25-jarig jubileum 
als kinderarts in het SJG Weert. Laten we 
je carrière even doornemen.  
Na de middelbare school ging ik biologie stude-
ren aan de universiteit Leiden. Na een paar jaar 
merkte ik dat het dat toch niet helemaal was, ik 
wilde met mensen werken. Ik had een drang naar 
vrijheid en avontuur en begon in 1979 aan de uni-
versiteit Maastricht de studie geneeskunde. Ver-
geleken met Leiden was dat een cultuuromslag 
van strak traditioneel onderwijs naar probleem-
gestuurd werken in groepen met weinig ‘contact-
uren’. Daar kreeg ik contact met politieke vluch-
telingen uit Zuid-Amerika. Ik raakte bevriend met 
een jaargenote uit Uruguay en bezocht op haar 
verzoek met hun kinderen tijdens het vierde jaar 
van onze studie de familie in Uruguay en Para-
guay. Vanwege het politieke klimaat konden zij 
en haar man dat toen niet. 

Van het een kwam het ander en er volgde een 
half jaar co-schap kindergeneeskunde in Monte-
video. Daarop kreeg ik de aanbieding om er te 
komen studeren en werken. 
In 1986 studeerde ik af in Maastricht en ik besloot 
de stap te zetten: ik emigreerde naar Uruguay. 

Moeilijke omstandigheden 
in Montevideo
Daar heb ik ruim vijf jaar onder vaak moeizame 
omstandigheden de opleiding kindergeneeskunde 
gevolgd en gewerkt in het kinderziekenhuis 
Pereira Rossell. In de overvolle gangen van de 
spoedeisende hulp was je voortdurend bezig om 
te bepalen welke patiënt vóór ging ten opzichte 
van een ander. Uit de sloppenwijken zag ik 
kinderen met vliegeneitjes onder de hoofdhuid, 
zwellingen waar maden uitkropen maar ook 
kinderen die overleden zonder dat hun ouders 
erbij waren. Schokkende ervaringen die mij ertoe 
brachten om samen met een jaargenoot in de 
sloppenwijk Cadorna een spreekuur op te zetten 
waar we een dag in de week in een container 
patiënten ontvingen en iemand konden opleiden 
tot doktersassistente. Voor de financiering 
richtte ik de stichting Hazerswoude-Cadorna op 
en kwam zo, met hulp van mijn dorp, aan de 
nodige financiële steun voor ons project. Deel 
daarvan was ook een bouwproject voor mensen 
die in zinkplaten krotten woonden, waarbij de 
bewoners zelf de stenen bakten en hun eigen huis 
bouwden.

De helft van onze container werd spreekkamer en 
de andere helft ‘wijkgebouw’ waarin een feest 
kon worden gehouden maar die ook als rouwka-
mer dienst deed. Op het spreekuur werden ook 
kinderen met rattenbeten binnengebracht. Wij 
stelden voor de nabijgelegen vuilnisbelt te ver-
plaatsen maar dat werd ons door de bewoners 
niet in dank afgenomen: veel mensen leefden 
van het uitsorteren van die vuilnis. Wel kregen 
we voor elkaar dat straten en steegjes nummers 
kregen zodat een ambulance sneller ter plaatse 
kon zijn en we hebben waterleidingen kunnen 
realiseren. 

Elly Kerkvliet, Elly Kerkvliet, 
bevlogen bevlogen 
kinderarts kinderarts 
in het in het 
St. Jans St. Jans 
Gasthuis Gasthuis 
WeertWeert

moeder van een jong gezin (inmiddels was ook Ca-
milo geboren) graag parttime werken. We wilden 
in Maastricht blijven wonen tot het moment dat 
mijn man ergens vast werk zou vinden. Maar toen 
het zover was, waren de kinderen helemaal ge-
aard in Maastricht en ik gewend aan het pendelen. 
Ik ben er tot nu toe met plezier blijven wonen. 

Kinderarts
In hoeverre is het beroep van kinderarts 
in de loop der jaren veranderd? Zie je 
bepaalde verschuivingen in aandoeningen 
of ziektebeelden bij kinderen?
Een belangrijke verandering is de digitalisering. Ik 
heb nog met pen en papier statussen volgeschre-
ven. Een nadeel van de daarmee verbonden so-
ciale media is de druk die jonge ouders ervaren. 
‘Alles’ moet instagramwaardig en zo perfect mo-
gelijk zijn. Ook moeten vragen graag nú, meteen 
en onmiddellijk beantwoord worden, dat geeft 
veel druk. Informatie op internet wordt nogal 
eens voor wáár aangenomen, ongeacht de bron en 
onderbouwde uitspraken van een dokter zijn dan 
‘ook maar een mening’. Mondigheid is prima maar 
vertrouwen in de kennis van de professional ook.
We zien een toename van psychische problema-
tiek bij pubers, meer eetstoornissen en meer 
depressiviteit. De schermcultuur van iPad en te-
lefoon spelen een rol in de gezondheid van kinde-
ren. Er gebeurt veel online waar ouders geen weet 
van hebben. Daarbij spelen jonge kinderen minder 
buiten, ik heb het idee dat dat ook een factor is 
waardoor zoveel kinderen obstipatie hebben. 

Maak jij je zorgen om de 
ontwikkelingen in ons zorgstelsel?
Natuurlijk zie ik dat het de zorgverzekeraars zijn 
die meer en meer bepalen hoe wij ons werk moe-
ten doen. De autonomie van de arts neemt ver-
der af. Ik begrijp wel dat in het verleden de dok-

Buenos Aires
In Montevideo heb ik mijn man ontmoet, Colombi-
aan en student kindergeneeskunde. Hij wilde kin-
derneurologie studeren in Buenos Aires, Argentinië 
en we verhuisden samen naar deze miljoenenstad. 
Daar heb ik een aantal jaren als ‘pediatra’ kin-
derarts gewerkt in een Maternidad met gemiddeld 
dertig bevallingen per dag, de plek waar ook onze 
dochters Sofia en Lisa geboren zijn.

Terug naar Nederland
Omdat mijn diploma’s daar niet werden erkend 
werkte ik eigenlijk illegaal en dat maakte me 
kwetsbaar. Argentinië had geleden onder een 
bloedige dictatuur en politie en overheidsperso-
neel waren lang niet altijd betrouwbaar en daar-
mee onvoorspelbaar.
We besloten naar Nederland te gaan waar ik een 
jaar in het academisch ziekenhuis Maastricht 
werkte om mijn diploma’s te revalideren. In Zuid-
Amerika zag ik voornamelijk kinderen met long-
ontsteking, ondervoeding, infecties of diarree. In 
Nederland werd ik geconfronteerd met bijvoor-
beeld ADHD of grote lengte, dat had ik daar nog 
nooit gezien. Wat wij onderschatten was dat de di-
ploma’s van mijn man hier niet werden erkend. Hij 
was een uitstekende kinderneuroloog maar moest 
toch opnieuw als basisarts beginnen én, niet een-
voudig, de Nederlandse taal leren. Het was een 
lange moeilijke tijd. Inmiddels werkt hij weer als 
kinderneuroloog maar we zijn niet meer samen. 

Na een jaar Vroedvrouwenschool Kerkrade werd ik 
door de toenmalige SJG-directeur Harry Luik be-
naderd om in Weert te komen werken. Ik wilde als 
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ters een te grote vinger in de pap hadden en de 
overheid ingreep, maar het huidige systeem van 
marktwerking in de zorg maakt veel zaken onno-
dig ingewikkeld. Onderlinge samenwerking heeft 
meerwaarde.

Waar ik me zorgen over maak is de belasting en 
belastbaarheid van collega’s. Er wordt veel van 
zorgpersoneel gevraagd, systemen en managers 
dwingen strakke uniforme werkschema’s af, de 
maatschappij vraagt veel, het wringt. Jonge, 
veelal vrouwelijke artsen krijgen veel voor de kie-
zen met hoge werkdruk, een gezin thuis en een 
eisende maatschappij.

Kindermishandeling en alcoholgebruik 
bij jongeren zijn voor jou bijzondere 
aandachtsgebieden. 
Vanwaar die keuzes?  
Het is de sociale kant van het werk die mij het 
meeste ligt. Pubers met psychische problema-
tiek, het bespreken van emotionele knelpunten 
die hoofdpijn en buikpijn veroorzaken. Samen 
kijken wat er nodig is om de kwaliteit van leven te 
verbeteren is een kerndoel.  Wat alcoholgebruik 
betreft werken wij samen met de ggz-instelling 
Vincent van Gogh, waar met jongeren gesproken 
wordt over bijvoorbeeld omgaan met groepsdruk. 
Alcohol is echt zo slecht voor je lijf en je herse-
nen, zeker voor jongeren, want de hersenen zijn 
pas rond je vierentwintigste volgroeid. 
Kindermishandeling is gecompliceerder. Kinderen 
vertellen niet zomaar, er is loyaliteit naar de ou-
ders of angst. We zijn wel alert maar het is moei-
lijk helder te krijgen wat er bij gezinnen achter de 
voordeur gebeurt. Mishandeling gebeurt meestal 
uit onmacht en bij signalen gaan we met ouders in 
gesprek. We hebben tenslotte hetzelfde uitgangs-
punt: een gezonde omgeving voor het kind. 
Wat me enorm motiveert is dat het in ons vak over 
‘echte’ dingen gaat. Voor ouders is de gezondheid 
van hun kind vaak belangrijker én ongrijpbaarder 
dan die van henzelf. En denk aan de bevallingen, 
het is een voorrecht op zo’n speciaal moment in 
het leven van de ouders aanwezig te mogen zijn. 

Wat zou je de lezers van Weert Magazine, 
en in het bijzonder ouders van jonge 
kinderen, op het hart willen drukken?
Ouders laat je kinderen los. Laat ze lekker ravot-
ten, hun eigen weg zoeken en pamper ze minder. 
Een kind mag een kapotte knie vallen of een ruzie-
tje met een vriendje zelf uitvechten. Dat hoort bij 
een gezonde ontwikkeling. Je kunt het samenvat-
ten met een juiste balans tussen enerzijds loslaten 
en anderzijds liefdevol begrenzen. 

‘Ouders, zorg voor een 
liefdevolle begrenzing 

en laat je kinderen 
daarbinnen los’

Als arts word je geconfronteerd met 
menselijk leed. Als het kinderen 
betreft komt dat nog harder binnen. 
Hoe ga jij daarmee om? 
Het sleutelwoord is voor mij ‘compassie’. Ik pro-
beer me in te leven in het gevoel van de ouders. 
Daarmee maak je contact en vind je de juiste 
troostende woorden. Naar het kind is het begrip 
tonen en het kind serieus nemen. Gelukkig worden 
de meeste kinderen ook weer beter.

Privé: 
De mens achter de kinderarts
Je bent geboren in Hazerswoude-
Dorp, een dorpje met 6000 inwoners 
en een streng gereformeerde 
geloofsgemeenschap. Welke invloed had 
dat op jouw jeugd?
Ons gezin behoorde tot een kleine, maar door de 
verzuiling wel fanatieke katholieke enclave. Als 
kind baden wij nog iedere avond op onze knieën 
de rozenkrans. Op zondag was er in het dorp wer-
kelijk niets te beleven. Etalages van gereformeer-
de winkels waren afgeplakt want dat gaf te veel 
‘verleiding’. Ik woonde op een boerderij met nog 

acht broers en zussen, er was altijd veel werk te 
doen. Hazerswoude was benauwend om in op te 
groeien, ik ben ver weg gaan wonen!  Met de kerk 
heb ik allang geen binding meer, maar wat ik soms 
mis is een openbare bezinningsruimte. 

Je hebt drie kinderen die over de wereld 
zijn uitgevlogen. Hoe onderhoud je de 
familieband?
Mijn kinderen zijn heel onafhankelijk en hebben 
de drang om het avontuur te zoeken niet van een 
vreemde. Onze gezinsband is prima. Het is in deze 
tijd gemakkelijk om te bellen, waar ook ter we-
reld ze op dat moment uithangen.
Sofia (29) heeft psychologie gestudeerd en heeft 
een paar jaar als juniordocent aan de universiteit 
van Amsterdam gewerkt. Zij is nu een half jaar op 
reis, op zoek naar haar roots in Colombia, Argen-
tinië en Uruguay. Over enkele weken vlieg ik haar 
achterna en trekken we een poosje samen door 
Uruguay en Argentinië. 
Dochter Lisa (28) werkt voor de EU en voor ngo’s  
(organisaties die zonder winstoogmerk en onaf-
hankelijk van overheden hulp bieden bij maat-
schappelijke problemen). Zij was onder andere in 
Congo actief op het gebied van mensenrechten en 
houdt zich momenteel bezig met emancipatie van 
jonge vrouwen in Kameroen.
Zoon Camilo (25) studeert geneeskunde aan de uni-
versiteit van Amsterdam en loopt nu co-schappen.
Heel erg leuk dat er een professionele vonk is 
overgeslagen, benieuwd wat hij daarna gaat doen. 

Waar ga jij je mee bezig houden na je 
pensionering? Ik heb begrepen dat je 
nogal begaan bent met het lot 
van onze planeet.
De klimaatverandering is zeker een heel belang-
rijk thema. Ikzelf, maar ook mijn generatie mag 
haar stem meer laten horen. Op het gebied van 
verduurzaming is er ook in het ziekenhuis nog veel 
te doen, aan de massa’s wegwerpspullen bijvoor-
beeld. Hierover wil ik eens met de directie praten: 
Hoe kunnen we verduurzamen in ons ziekenhuis?
En verder heb ik leuke hobby’s. Ik zing in een heel 
gezellig gemengd koor, ‘La Muze’ in Maastricht 
en sinds een jaar of vijf speel ik accordeon. Ook 
fiets en kampeer ik graag. Afgelopen zomer heb ik 
grotendeels in mijn eentje de kustroute gereden, 
tentje achterop, zeshonderd kilometer in veertien 
dagen. Dat is heerlijk: iedere morgen tent inpak-
ken en lekker zwemmen in zee, wat een vrijheid! 

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

Met dansen doe je je lichaam en geest een 
groter plezier dan je denkt. Dansen heeft 
namelijk een positieve impact op je gezondheid. 
Het is een sportieve en sociale activiteit 
die zorgt voor een verbeterde motoriek,
meer zelfvertrouwen, het traint je 
hersenen en is ook nog effectief 
tegen stress. 

Redenen genoeg 
om eens  te proberen! 
Dansrijck is er voor 
oud en jong, zelfs tweejarigen 
kunnen al terecht bij Dansrijck.

Het nieuwe seizoen start
op 27 februari.
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samen in beweging

Zorg jij voor een ander?
Ludo Hermans schrijft op verzoek van Punt Welzijn regelmatig een 
column over mantelzorg. Tijdens de ziekte van zijn vrouw was hij haar 
mantelzorger, maar sinds 2021 is hij zeer slechtziend en zijn de rollen 
omgedraaid.

‘Elk nadeel heb zijn voordeel’
Johan Cruijff haalde geregeld de kranten met zijn Cruijffiaanse uitspraken. 
Een ervan, 
“Je gaat het pas zien als je het door hebt.”, geldt ook voor mantelzorgers.  
Velen, jong en oud, zijn mantelzorger zonder te beseffen dat ze dat zijn.
“Het is toch normaal? Je doet het gewoon, zorgen voor. Zij hebben 
zoveel voor mij gedaan. Het hoort bij onze cultuur.” Redenen waarmee 
mantelzorgers hun werk verkleinen en zichzelf wegcijferen.
Je moet eerst iets herkennen, daarna erkennen dat het zo is, om actie te 
kunnen ondernemen. Vraag jij je wel eens af of je misschien mantelzorger 
bent? Of schaam jij je ervoor om er voor uit te komen? Bij mij duurde het 
vijf jaar voor ik het door had. 

“Je moet schieten, anders kun je niet scoren.” 
Ik nam zelf contact op met de mantelzorgondersteuners van Punt welzijn. 
Het hielp.

“Als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet verliest.”
Er is altijd een luisterend oor bij de mantelzorgondersteuners. Zij kennen 
veel tips en trucs om jou te helpen. Jij hebt niets te verliezen. Blijf niet alleen 
met je gevoelens en vragen.  

Voor mij was er een soort schaamtedrempel. Ik mantelzorger? De stap om 
dat te erkennen was groot, heel groot. Deze column maakt de stap voor 
jou niet kleiner. Ik kan je gevoel proberen te begrijpen maar jouw gevoel is 
uniek. Dat maakt het soms zo eenzaam, mantelzorger zijn.
Ik begrijp dat je soms denkt, ik heb er geen fut meer voor. Niet meer, 
méér mantelzorg, ik wil wel eens alleen tijd voor mijzelf en rust. Even 
geen mantelzorg. Even ik. Ik kan niet omschrijven hoe sterk en intens ik 
verlangde naar rust, rust in mijn hoofd. Een enkele keer doemden ‘donkere 
gedachten’ op. Dan weer genoot ik van het waardevol zijn voor een ander.
Mantelzorg is vaak ‘rollercoasterzorg’. Zorg ervoor dat je als mantelzorger 
geen mantelzorgvrager wordt.

“Alleen kan je niks, je moet het samen doen.”

0495-697900
www.puntwelzijn.nl

Zorg jij voor een ander? 
Je kunt bij Punt Welzijn terecht voor informatie, advies of een 

luisterend oor door te bellen naar 0495-697900 of te mailen naar
mantelzorg@puntwelzijn.nl. Wil je meer columns lezen van Ludo, 

schrijf je dan in voor de mantelzorgnieuwsbrief via www.puntwelzijn.nl.

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



Groene kinderopvang
In een landelijke, omgeving, vrij van verkeer, voel je je veilig en verbonden met de na-
tuur. Elke dag naar buiten, lekker spelen, de seizoenen ontdekken en beleven. Groene 
kinderopvang betekent dat er ruimte is voor natuurbeleving. Ieder kind is uniek en mag 
er zijn, met al zijn kwaliteiten, talenten en gebreken. Voor de ontwikkeling van een kind 
bestaat geen universele handleiding; elk kind ontwikkelt zich op z’n eigen manier en in 
z’n eigen tempo. Een veilige omgeving vormt hiervoor de basis. Pas als een kind zich 
veilig voelt, kan het zich openstellen en gaan ontdekken en leren. Met diverse spelvor-
men en activiteiten wordt de persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd. Spelenderwijs en 
stapje voor stapje wordt je kind voorbereid op de basisschool. Wanneer we kinderen 
op jonge leeftijd al in contact brengen met het plezier van buiten zijn, zullen ze hier later 
ook de voordelen van ondervinden.

KINDERFYSIOTHERAPIE 
Kinderfysiotherapie is een specialisatie van de ‘gewone’ fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is 
opgeleid om kinderen tussen 0-18 jaar te onderzoeken en te behandelen.
Meestal ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs. Dat geldt ook voor het bewegen. Bij de meeste 
kinderen gaat dit vanzelf. Bij sommige kinderen gaat deze ontwikkeling wat langzamer of verloopt dit 
anders dan normaal. Wij kunnen een handje helpen én tips / adviezen geven hoe je als ouders je kind 
kunt stimuleren. 

Voorbeelden:
• Baby’s die niet graag op de buik liggen en niet komen tot rollen
• Baby’s die kunnen zitten maar niet tot kruipen komen  
• Baby’s die veel huilen en moeilijk kunnen ontspannen
• Kinderen met een aangeboren aandoening
• Kinderen die moeite hebben met lopen, rennen, springen, hinkelen, klimmen
  of klauteren of die angst hebben om te bewegen
• Kinderen die schrijven, kleuren of tekenen moeilijk vinden
• Kinderen die pijn hebben of problemen hebben met hun houding
• Kinderen met een (sport)blessure kunnen ook terecht in onze praktijk

Voor een bezoek aan de kinderfysiotherapeut is geen verwijzing nodig en de behandelingen 
worden 18 x per jaar vergoed uit de basisverzekering. 

kind&JEUGD

liefdevol plaatje
Een liefdevol plaatje, een newborn-fotoshoot is een 
geposeerde fotoshoot waarbij je kindje in verschil-
lende poses wordt gefotografeerd. Zo’n shoot doe je 
meestal wanneer je baby tussen de acht en twaalf 
dagen ‘jong’ is. In deze tijd slapen ze namelijk vaak 
nog heel diep en kruipt hij of zij nog lekker in elkaar 
zoals hij in de buik zat. Voor zo’n shoot moet je 
genoeg tijd uittrekken. Alles wat je doet gaat immers 
in het ritme van het kindje. Het verschilt per fotograaf 
maar je moet ongeveer denken aan tussen de twee 
en vier uur. Een ander leuk idee is, een cake-smash, 
wat een trend is in Amerika: dit is een shoot met 
kinderen met een mooie taart ter ere van hun eerste 
verjaardag. Waarna een heerlijke badshoot . Dit 
levert natuurlijk de allermooiste plaatjes op!

Arishoek 1 -  Nederweert
0495-585489 • 06-10 299003
info@hummelhoeve.nl  • www.hummelhoeve.nl 

Leanne Coolen en Lilian ScheijmansLeanne Coolen en Lilian Scheijmans

Maaslandlaan 2, Weert  | Rakerstraat 13, Weert | Loverstraat 8, Nederweert
06-37356139 | 0495-540869

Samen spelen, 
samen springen

Nodig alle vriendjes en vriendinnetjes maar uit, want ze kunnen lekker gaan springen 

op het springkussen. Samen hebben ze de tijd van hun leven, want ze leren elkaar 

salto's maken en bedenken de leukste spelletjes. Een springkussen staat symbool voor 

plezier en het samen springen bevordert ook de sociale vaardigheden. Waar kan je 

het beste springen op het springkussen, hoe zorg je dat je samen kunt spelen en hoe 

maak je die gave salto? Bij een verjaardag horen ook lekkernijen zoals popcorn, wafels, 

suikerspinnen en ranja. 

Mocht je nog energie over hebben dan kun je ook racen over de stormbaan of spelen 

met allerlei spelletjes. Blikgooien, waterdragen en nog veel meer dingen dragen bij 

aan een onvergetelijke verjaardag. 

Slaapt mijn kind gezond genoeg?
Kinderhersenen zijn continu in ontwikkeling, daarom is het essentieel dat er aan de 
slaapbehoefte is voldaan. Voor een baby is dat 12-18 uur, voor een kind 8-13 uur en voor 
een tiener 7-11 uur.

Van alle slaapproblemen komt 30% voor bij kinderen (0-18 jaar), meestal ontstaan door 
aangeleerd gedrag en daardoor goed te verhelpen. Gevolgen van slaapproblemen zijn 
gedrags- en concentratieproblemen, sombere gedachten, vermoeidheid, nekklachten 
en/of hoofdpijn. De behandeling bij jonge kinderen is gericht op het verbeteren van de 
slaapkwantiteit, bij pubers en (jong)volwassenen op het verbeteren van de slaapkwali-
teit. Info: www.slaapoefentherapie.nl.

Scoliose is een zijwaartse groeiafwijking van de wervelkolom die bij 4% van de 10-18 
jarigen voorkomt. In de meeste gevallen goed te behandelen met scoliose-specifieke 
oefentherapie en/of brace. Belangrijk om tijdig te signaleren om ernstige vergroeiingen 
te voorkomen. Dit kunt u zelf m.b.v. de buktest (10-18 jarigen, 2x per jaar testen). 

Info buktest: www.orthopedie.mumc.nl/kinderen-tot-18-jaar/kinderrug/heb-ik-scoliose
 

Heeft mijn kind scoliose?

Dé praktijk met kennis, enthousiasme én veel ervaringDé praktijk met kennis, enthousiasme én veel ervaring

Maak je je zorgen of twijfel je over de 
motorische ontwikkeling van je kind?

Wij kijken graag met je mee! 

Door onze jarenlange 
ervaring kunnen we 
goed beoordelen of 
je kind bij ons op de 
juiste plek is.  
 
Neem vrijblijvend 
contact op of neem 
een kijkje op 
www.kinderfysioweert.nl 

Voor uw kind met:

Slaapproblemen
Houdingsproblemen
Groeiafwijking 
(scoliose/kyfose)
Hoofdpijnklachten
Rugklachten

Vergoed door alle 
zorgverzekeraar 
(mét of zonder 
verwijsbrief)
 

Maaseikerweg 45- Weert  0495-541700  /  06-22097328    
 Voor meer informatie: www.cesarweert.nl

Risseweg 29, Weert • www.basattractieverhuur.nl • info@basattractieverhuur.nl

"Met liefde en veel plezier fotografeer ik al enkele jaren 
newborn en kinderen. Klanten vanuit het hele land, België 

en zelfs Duitsland zijn al voor de camera geweest. 
Zowel lieve als grappige en kunstzinnige foto's, net wat de 

klant graag wenst." 

Hummelhoeve is een groene kinderopvang. 
Elke dag gaan we met de kinderen naar buiten. 

Lekker spelen, de seizoenen ontdekken en beleven. 
Daarmee stimuleren we hun motorische- en 

sociaal-emotionele ontwikkeling en prikkelen 
we hun fantasie en creativiteit. Het hele jaar door 

verbinden we de natuur met verschillende thema’s.

Studiebegeleiding en bijles, onze expertise

Vol zelfvertrouwen de toets maken, 
voor het avondeten klaar zijn met je huiswerk. 
Een planning maken en je eraan houden. 

Een leerling die het maakwerk op tijd af heeft, 
het leerwerk beheerst en daardoor goed in zijn vel zit. 
Dat is ons uitgangspunt.

 
Neem vrijblijvend contact 
op voor meer informatie: 
www.dbstudiebegeleiding.nl 
06 - 21 53 65 69  |  info@dbstudiebegeleiding.nl   Dayenne 

         Bakker

“Heb jij je huiswerk al af?”
Een veel gestelde vraag aan de eettafel tot grote frustratie van menig kind. Het kind 
wordt boos op zijn ouders, terwijl hij eigenlijk teleurgesteld is in zichzelf. Het huiswerk 
is nog niet af, want stiekem is hij te veel tijd verloren in social media. 

Zorg voor minder irritatie. Help uw kind aan een vaste structuur voor het huiswerk. 
Enkele stappen naar structuur kunnen zijn: na school een half uurtje ontspanning en 
dan beginnen, leerwerk eerst en dan het maakwerk. Pas samen consequent een stap 
toe. Gaat het goed? Begin met de volgende stap. 

Neemt uw kind niets aan maar loopt hij vast op het gebied van leren of huiswerk ma-
ken?  Studiebegeleiding kan dan uitkomst bieden. Studiebegeleiders leren scholieren 
vaardigheden waar ze hun hele leven profijt van hebben. Leren leren, structuur en aan 
je planning houden. Want dat laatste zorgt voor rust aan de eettafel.



weert.pvda.nl       PvdA Weert

Samen 
sterker.

#8 Malika Zaäboul
#18 Steven Heesakkers

#30  José Meijer

Veel mensen zijn het vertrouwen in de politiek 
kwijtgeraakt. Dat blijkt uit de toenemende 
polarisatie en de afnemende opkomstcijfers. 
En dat terwijl er grote uitdagingen voor de 
deur staan; in Weert, Limburg en de rest van 
Nederland. 

De oplossing voor die uitdagingen ligt niet in het 
verder isoleren van (groepen) mensen of het 
verder verwaarlozen van de leefbaarheid. De 
PvdA wil iedereen er bij betrekken. Want alleen 
samen staan we sterker. 

De provincie moet zich ervoor inzetten dat 
fatsoenlijk onderwijs, zorg en een goede woning 
voor iedereen beschikbaar zijn, ongeacht de 
mogelijkheden van je beurs. De PvdA staat voor 
een Limburg waarin mensen niet achtergelaten 
worden, de politiek weer begrijpelijk is en waarin 
we samen de toekomst tegemoet kunnen. 
Kortom; Eerlijk, bereikbaar, en sociaal. 
Daar gaan we ook in Limburg voor. 

Daarom vragen we u; stem 15 maart PvdA. 
Want samen staan we sterker. 

#34 Ad van Mierlo
#38 Leon Heuvelmans

Kayleigh van Neerven (28), HR Officer 
bij Trespa International Weert

Het idee dat een vmbo-opleiding minderwaardig 
zou zijn aan een havo-opleiding, bestaat jam-
mer genoeg al lang en is gebaseerd op onge-
gronde aannames. Men gaat ervan uit dat met 
een vmbo-diploma de kans klein is om later een 
goedbetaalde baan te krijgen. Gecertificeerde 
vakmensen zijn momenteel echter zo gewild dat 
ze een prima salaris kunnen vragen. We schenken 
daarom vanaf het eerste leerjaar aandacht aan 
de opties die de leerlingen hebben met het oog 
op hun vervolgopleiding en het beroepen- en 
werkveld waar ze later in terecht kunnen komen. 
Leerlingen volgen gedurende hun gehele middel-
bare schoolcarrière een LOB-traject (Loopbaan-
oriëntatie en -begeleiding). De begeleiding richt 
zich niet alleen op het opdoen van zelfkennis 
en het maken van een persoonlijke keuze voor 
een bepaald profiel en vakkenpakket, maar ook 
op het verkrijgen van kennis en inzicht in wat 
vervolgopleidingen te bieden hebben en hoe de 
arbeidsmarkt eruitziet. 

Ik ben ervan overtuigd dat veiligheid, uitdaging, 
plezier en enthousiasme in wat je doet, leidend 
zijn. Op die manier kan iemand op zijn of haar ni-
veau groeien tot wat hij of zij wil. Kom je op een 
plek terecht waar je positieve feedback krijgt 
en waar je je gewaardeerd voelt, dan groeit het 
vertrouwen in jezelf en in wat je kunt bereiken. 
Dat zijn succesfactoren om er in de maatschap-
pij te komen, het opleidingsniveau is hierbij van 
ondergeschikt belang.

Keuzestress. Dat is echt een realiteit voor 
jongeren. Er komt zoveel op iedereen af via 
school, vrienden en (social) media, dat het 
moeilijk is om te weten wat je wilt. Daarnaast 
laat onderzoek zien dat ongeveer 85% van 
de beroepen over een paar jaren volledig 
achterhaald is en er nieuwe beroepen ontstaan. 
Hoe kun je dan een goede keuze maken?

Het is vooral belangrijk om tijdens je opleiding 
te leren zelfstandig problemen op te lossen en 
makkelijk om te gaan met alle veranderingen die 
elkaar steeds sneller opvolgen. Daar is creativiteit 
voor nodig! Bij Trespa hebben we een grote 
behoefte aan praktische en theoretische kennis. 
Als je deze kennis bij elkaar brengt en laat 
samenwerken aan een vraagstuk dan versterken 
die elkaar juist. Het is gek om opleidingen te 
rangschikken op theoretische inhoud. Waarom 
kijken we niet naar creativiteit, innovatie en 
duurzaamheid?

En nog even over die gouden handjes; wij zijn 
er dol op. Bij Trespa werken veel mensen die 
bijvoorbeeld in de techniek supermooie dingen 
doen terwijl ze vertellen dat ze theorievakken 
lastig vonden op school. Goed op je plek zitten 
op je opleiding en daar succes in ervaren is veel 
belangrijker dan een bepaald label/niveau.

Ontwikkelen, ontdekken en kind blijven
Alle kinderen hebben recht op onderwijs. We 
zorgen er niet alleen voor dat kinderen en jonge-
ren kunnen leren en naar school gaan, maar ook 
dat ieder kind en jongere de kans krijgt om zich 
te ontwikkelen. Maar leren en ontwikkelen doe 
je niet alleen in het schoolgebouw, dat doe je 
ook daarbuiten. Buiten is namelijk dé plek om je 
talenten te ontdekken. Sport, kunst, cultuur en de 
maatschappij zorgen voor een rijke, aanvullende 
schooldag. Dit draagt naar mijn mening bij aan 
het kunnen maken van een keuze voor school of 
vervolgstudie. Wat we ook niet moeten vergeten, 
is dat kinderen ook gewoon kind moeten kunnen 
zijn. Dat ze onbezorgd de dag beleven, zonder 
zorgen over morgen.   

Duurzaam toekomstperspectief
Ik vind dat we moeten streven naar, en verant-
woordelijk zijn voor, een duurzaam toekomstper-
spectief van kinderen en jongeren los van ‘hoger-
lager-denken’ of ‘praktisch-theoretisch-opgeleid’ 
zijn. Een ‘label’ hoeft niet belemmerend te zijn. 
Het kan juist motiveren en kracht geven. Het gaat 
om waardering en respect en de bijdrage die je 
levert aan de maatschappij. Als het veranderen 
van een term daaraan bijdraagt, dan kan ik mij 
daar zeker in vinden.

Peter Cox (48), 
Decaan Yuverta mavo Nederweert

Lizbeth Steinbach (43), wethouder Onderwijs 
gemeente Weert

watvindjijvan

Studie- en beroepskeuze en de onderwaardering van vmbo/mbo?

Iets met dieren? Iets met sport? Iets met recreatie? Animatie dan? Ouders worden soms moedeloos van de beroepswensen van hun kind. Het beste zou 
zijn om zowel school- als beroepskeuze na de basisschool nog enkele jaren uit te stellen. Dat bepleit minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet 
Onderwijs). Collega Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil af van het ‘hoger-lager-denken’ en heeft het over ‘praktisch opgeleiden’ in 
plaats van het stigmatiserende ‘lager opgeleiden’.  Laten we dan dat ‘hoger’ ook maar vervangen door ‘theoretisch’. 

We komen vaklui met gouden handjes te kort en toch wordt hoofdarbeid maatschappelijk meer gewaardeerd dan handarbeid. In het huidige schoolsysteem 
worden kinderen al op jonge leeftijd gelabeld. Havo is de norm. Aan het vmbo en mbo kleeft het imago ‘niet goed genoeg’. Is het gek dat mbo'ers een vrij 
laag zelfbeeld hebben? In studentencafé de Kneus in Utrecht worden mbo’ers geweerd ‘omdat wij ons richten op hbo- en wo-studenten’ aldus de uitbater.
Dijkgraaf streeft een gelijkwaardige positie van mbo ten opzichte van het hbo na. En terecht, nu uit de nieuwe Keuzegids mbo blijkt dat een deel van de 
mbo’ers een hoger uurloon verdienen dan de gemiddelde hbo’er.
Maar is het niet veel belangrijker dat een kind de tijd krijgt te ontdekken waar zijn of haar talenten liggen en ontdekt dat wat hij of zij goed kan ertoe 
doet in de maatschappij? 
En café de Kneus zou onmiddellijk gesloten moeten worden!

Door Ton Adriaens

watvindjijvan
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Denk mee, beslis mee
over goede zorg voor onze cliënten van de thuiszorg!

Land van Horne vindt 
medezeggenschap belangrijk 
en medebepalend voor goede 
zorg en welzijn voor cliënten, 
mantelzorgers en familie. Cliënten 
en betrokkenen uit de directe 
omgeving kunnen goed invulling 
geven aan medezeggenschap.
Daarom deze uitnodiging om 
hieraan samen vorm te geven.

De cliëntenraad thuiszorg is een 
lokale cliëntenraad die de belangen 
behartigt van de zorgvragers 
woonachtig thuis in de wijk (o.a. 
thuiszorg, huishoudelijke zorg, 
dagbesteding en dagbehandeling).

Onderwerpen
De onderwerpen voor de 
medezeggenschap geven in 
di verse vormen informatierecht, 
adviesrecht en instem mingsrecht. 
In de lokale cliëntenraad komt 
daarmee een gevarieerd pakket aan 
onderwerpen op de agenda.

Profielschets 
• Direct ervaring en/of 

betrokkenheid hebben met de 
zorg- en dienstverlening.

• Cliënten belang voorop stellen..
• Kunnen samenwerken.
• Voldoende tijd en inzet hebben.
• Contacten onderhouden met 

cliënten/mantelzorgers.
• Kunnen omgaan met 

vertrouwelijke informatie.
• Kan goed contacten 

onderhouden.

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.

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



SBO Het Palet
Beatrixlaan 3A, Weert
Tel. 0495-750200 / info@sbo-palet.nl
Schoolleider: Bart Smeets
Op SBO Het Palet volgen leerlingen uit de regio 
Weert en Nederweert onderwijs. Voor ouders en 
familieleden zal een themadag georganiseerd 
worden, zodat ze een kijkje in de school kunnen 
nemen. Deze dag wordt via het ouderportaal 
gecommuniceerd. Meer info: www.sbo-palet.nl

IKC Laar 
Aldenheerd 10, Weert
Tel. 0495-533058 
m.coolen@meerderweert.nl
Schoolleider: Maaike Coolen
Open Huis voor kinderen van IKC Laar, nieuwe 
ouders en kinderen en buurtgenoten: 12 maart 
2023 van 11.00 tot 13.00 uur. Ouders zijn van harte 
welkom om een kijkje te nemen op IKC Laar.
Neem telefonisch of per mail contact op voor een 
rondleiding. Aanmelden van nieuwe leerlingen of 
informatie over ons aannamebeleid vindt u op de 
website www.ikclaar.nl.

ODAschool - Kindcentrum 3hoven
Meidoornstraat 2, (onderbouwdomein 3hoven
in het voormalig gebouw van OBS de Uitkijktoren)
Tel. 0495-535444
info@odaschoolweert.nl 
Directeur: Esther Weijzen
U bent bij ons altijd welkom voor een rondleiding, 
gesprek en kennismaking. Bel ons of stuur een 
e-mail, zodat we samen een afspraak kunnen 
inplannen. Meer informatie vindt u op 
www.kindcentrum-3hoven.nl

IKC Leuken 
Middelstestraat 77 
Tel. 0495-534143
m.jacobs@meerderweert.nl 
Directeur: Margo Jacobs-Teunissen 
IKC Leuken heeft iedere dag open dag. U kunt 
telefonisch of via mail contact opnemen met de school, 
wij verzorgen een persoonlijke rondleiding. Aanmelden 
van nieuwe leerlingen kan via www.ikc-leuken.nl, of na 
een (telefonische) afspraak met school. 

Basisschool Aan de Bron
Maaslandlaan 1 
0495-452088
info@aandebron.nl
Directeur: Roel van Dael
Inloopochtenden ’school in bedrijf’: donderdag 9 en 
dinsdag 21 maart tussen 9.00 en 12.00 uur bent u 
van harte welkom om onze school te komen bekijken. 
U kunt ook altijd een afspraak maken voor een 
persoonlijk gesprek en een rondleiding.

Basisschool Swartbroek
Bertiliastraat 1, Swartbroek
Tel. 0495-551494
m.jacobs@meerderweert.nl
Directeur: Margo Jacobs-Teunissen 
Contactpersoon voor informatie en aanmelding: 
Directeur in opleiding Inge Vanderhoven 
(i.vanderhoven@meerderweert.nl) Inloopochtend 
"School in bedrijf" op maandag  20 maart 2023 
tussen 8.30 uur en 12.00 uur. U bent van harte 
welkom om onze school te komen bekijken. U kunt 
ook altijd een afspraak maken voor een persoonlijk 
gesprek en een rondleiding.

Basisschool Tungelder
St Barbaraplein 2a, Tungelroy
Tel. 0495-561657                           
Directeur: Martien van Litsenburg
Contactpersoon: Lucie Niessen 
l.niessen@meerderweert.nl
Inloopochtend ‘school in bedrijf’: op woensdag 
5 april tussen 9.00-12.00 uur. U bent van harte 
welkom om onze school te komen bekijken. U kunt 
ook altijd een afspraak maken voor een rondleiding 
en persoonlijk gesprek. 

De Firtel
Parklaan 24, Stramproy
Tel. 0495-561750
Directeur: Willeke Linssen
Contactpersoon voor informatie en aanmelding: 
Helma Peeters (h.peeters@meerderweert.nl)
Onze basisschool maakt deel uit van het gebouw 
Oprooj, waarin 2 basisscholen en kinderopvang 
gehuisvest zijn. U bent van harte welkom voor een 
persoonlijk gesprek en een rondleiding.

De Kameleon
Mariënhagelaan 2, Weert
Tel. 0495-533086 
info@bs-kameleon.nl
Directie: Imke Martens
Wilt u een kijkje komen nemen op basisschool De 
Kameleon, neem dan contact op met de school. 
We maken dan een afspraak voor een persoonlijke 
rondleiding. 
Aanmelden van nieuwe leerlingen kan via de website 
www.bs-kameleon.nl.

IKC Budschop
Ospelseweg 18, Nederweert
Tel. 0495-632777
info@budschop.nl
www.budschop.nl
Ouders zijn het hele jaar door van harte welkom om 
een afspraak te maken en de school in bedrijf te zien! 
Een afspraak maken kan door te bellen naar 
0495-632777 of te mailen naar 
m.vanstiphout@meerderweert.nl 

IKC De Bongerd
De Bengele 2, Nederweert
Tel. 0495-632747
info@bsdebongerd.nl
www.bsdebongerd.nl
Ouders zijn het hele jaar door van harte welkom om een 
afspraak te maken en de school in bedrijf te zien! Een 
afspraak maken kan door te bellen naar 0495-632747 of 
te mailen naar b.geven@meerderweert.nl
Open dag: Zondag 2 april van 11.00-13.00 uur

IKC De Kerneel
Speelhuijs 4, Nederweert
Tel. 0495-631560
info@kerneel.nl
www.kerneel.nl
Ouders zijn van harte welkom om een afspraak te 
maken en de school in bedrijf te zien! 
Een afspraak maken kan door te bellen naar het 
algemene schoolnummer.

Aanmelden van leerlingen op alle basisscholen in Weert en Nederweert

WEERT

MOZON OPEN DAGEN2023

De keuze voor een basisschool is een belangrijke gebeurtenis in het leven van ieder kind. De school moet voor kinderen en 
ouders veilig en vertrouwd zijn en goed voelen. De scholen van de onderwijsstichtingen PO, Eduquaat, Mozon 
en MeerderWeert, zijn altijd dichtbij. Met een zeer compleet aanbod van onderwijs, opvang 
en vrijetijdsvoorzieningen. Altijd verantwoord, op maat en afgestemd op 

ieders wensen. Altijd een fijne school in de buurt
Op onze scholen werken vele betrokken en enthousiaste leerkrachten met overgave 

om het kind te begeleiden in wat hij/zij nodig heeft in zijn/haar ontwikkeling. U als ouder maakt daarbij de 
keuze die het best bij u en uw kind past. Ouders en kinderen zijn van harte welkom tijdens de open dagen of informatiedagen. 

Op verschillende locaties kunt u ook kennismaken met de kinderopvang. In verband met de planning voor het nieuwe schooljaar is het voor de 
schoolorganisatie belangrijk om te weten welke kinderen er een volgend schooljaar komen. 

Wij vragen u om uw kind (geboren tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020) vóór 1 april aan te melden bij de school van uw keuze.

Schikken de data niet? 
Bel gerust met de school van uw keuze om

 een andere afspraak te maken. 

Basisschool De Tweesprong 
Sint Gerardusstraat 22
Nederweert-Eind
Tel. 0495-632712
info@de2sprong.nl
www.de2sprong.nl
School in bedrijf: Woensdag 8 maart van 
9:00 uur - 12:00 uur. Ouders zijn van harte 
welkom om een kijkje te nemen op basisschool de 
Tweesprong. Neem telefonisch of per mail contact 
op voor een rondleiding. Aanmelden van nieuwe 
leerlingen kan via www.de2sprong.nl of na een 
(telefonische) afspraak met school. Een afspraak 
maken kan door te bellen naar 0495- 632712 of 
te mailen naar i.schroeten@meerderweert.nl 

Basisschool De Zonnehof
Pastoor de Fauwestraat 11, Leveroy
Tel. 0495-654030
info@zonnehof.nl
www.zonnehof.nl
School in bedrijf: woensdag 22 maart van 
9:00 –12:00 uur. Ouders zijn van harte welkom om een 
kijkje te nemen op basisschool de Zonnehof
Neem telefonisch of per mail contact op voor een 
rondleiding. Aanmelden van nieuwe leerlingen kan via 
www.zonnehof.nl  of na een (telefonische) afspraak met 
school. Een afspraak maken kan door te bellen naar 
0495- 654030 of te mailen naar 
i.schroeten@meerderweert.nl

Bassisschool de Schrank
Siebenstraat 14, Ospel
Tel. (0495) 632156
info@schrank.nl
www.schrank.nl
Ouders zijn van harte welkom om een afspraak te 
maken en de school in bedrijf te zien! 
Een afspraak maken kan door te bellen naar het 
algemene schoolnummer. 

Montessorischool Weert 
Wiekendreef 101, Weert 
Tel. 0495-543381 
info@msweert.nl 
Schoolleider: Danielle Teunissen 
Open dag: zaterdag 25 maart van 11.00-13.00 uur. 
Aanmelden nieuwe leerlingen: tijdens de open dag of op 
afspraak met een persoonlijk gesprek en rondleiding. 
We maken hier graag tijd voor!

OBS de Graswinkel
Graswinkellaan 7-9, Weert
Tel. 0495-540951, 
info@obsgraswinkel.nl
Schoolleider: Vivian Berden
Op 19 maart is er een open dag van 10.00 – 12.00 
uur. Op 6 april is er van 09.00 tot 11.00 uur een 
inloopochtend waar u de school in bedrijf kunt zien. 
Aanmelden leerlingen: voor een persoonlijk gesprek 
en rondleiding mag u altijd een afspraak maken. Zie 
ook www.obsgraswinkel.nl of www.scholenopdekaart.nl 

OBS Molenakker
Molenakker 1 / Oude Laarderweg 15
Molenakker 2 / Molenakkerdreef 103
Tel. 0495-539067, c.vandekruijs@eduquaat.nl 
Schoolleider: Chrissy van de Kruijs 
Op 23 maart is er een open inloopavond van 
18.30 uur tot 19.30 uur waarbij nieuwe ouders een 
kijkje kunnen nemen op onze school. Aanmelden 
leerlingen: voor een persoonlijk gesprek en 
rondleiding mag u altijd een afspraak maken. Voor 
inloopmoment(en) zie www.obsmolenakker.nl

Brede School Markeent
St. Jozefslaan 102
Tel. 0495-534518,
 j.meuwissen@eduquaat.nl
Schoolleider: Jolanda Meuwissen
Aanmelden leerlingen: voor een persoonlijk gesprek en 
rondleiding mag u altijd een afspraak maken. Zie ook 
www.bredeschoolmarkeent.nl

Brede school Moesel
Stadhouderslaan 21
Tel. 0495-536622, 
f.simons@eduquaat.nl
Schoolleider: Frank Simons
Aanmelden leerlingen: voor een persoonlijk gesprek en 
rondleiding mag u altijd een afspraak maken. 
Voor recente informatie over inloopmoment(en) 
zie www.bredeschoolmoesel.nl

Kindcentrum Altweerterheide
Herenvennenweg 2, Altweerterheide
Tel. 0495-535174, 
linda.janssen@eduquaat.nl
Schoolleider: Linda Janssen
Aanmelden leerlingen: voor een persoonlijk gesprek en 
rondleiding mag u altijd een afspraak maken. Voor recente 
informatie over inloopmoment(en) zie 
www.kindcentrumaltweerterheide.nl

Jenaplanschool de Duizendpoot
Parklaan 24, Stramproy
Tel. 0495-563305, 
j.geraats@eduquaat.nl
Schoolleider: Jeannette Geraats
Onze basisschool maakt deel uit van het gebouw 
Oprooj, waarin 2 basisscholen en kinderopvang gehuisvest zijn. 
U bent van harte welkom om één of beiden scholen van Oprooj, 
De Duizendpoot en de Firtel, te bezoeken.
 U kunt hiervoor per mail of telefonisch een afspraak maken 
voor een persoonlijk gesprek en 
een rondleiding. www.obsdeduizendpoot.nl

OBS de Uitkijktoren-Kindcentrum 3hoven 
Meidoornstraat 2 (onderbouwdomein 3hoven) 
Tel. 0495-535444, 
info@obsdeuitkijktoren.nl 
Schoolleider: Bregje Salemans 
U bent bij ons altijd welkom voor een rondleiding, gesprek en 
kennismaking. Bel ons of stuur een e-mail, zodat we samen een 
afspraak kunnen inplannen. Meer informatie vindt u 
op www.kindcentrum-3hoven.nl



Ruud de Vreeze en Steffie Hendrix in Colombia: 

Ze zijn de ‘Tom Waes’ en ‘Floortje Dessing’ van Weert. Ruud de Vreeze 
(62) en Steffie Hendrix (57) bezochten samen al bijna de hele wereld 
(zie kader). Hun reizen variëren van twee weken tot anderhalf jaar. 
“We werken een aantal jaren en daarna draaien we er alles doorheen 
met de rugzak om”, zegt Ruud. Colombia werd nog niet eerder bezocht 
omdat het er te gevaarlijk zou zijn. Een aantal jaren geleden zijn er 
‘vredesafspraken’ gemaakt die het nu mogelijk maken dit land te 
bezoeken. Houd daarbij wel rekening met militairen, roadblocks en 
bar slechte wegen. Ruud: “Colombia heeft vele gezichten; van rijk 
naar kippenvel-arm, maar mooi is het overal. De mensen zijn trots, 
behulpzaam en erg vriendelijk. We voelen ons er zeer welkom.” 

Van luxe eiland 
tot schuurtje
De laatste keer dat ze door Zuid-Ame-
rika reisden hoorden Ruud en Steffie 
van andere backpackers alleen maar 
goede verhalen over Colombia; het 
zou een vriendelijk en prachtig land 
zijn. In november vertrokken ze voor 
een periode van drie maanden naar dit 
Zuid-Amerikaanse land. Het is onge-
veer zevenentwintig keer zo groot als 
Nederland en met ruim vijftig miljoen 
inwoners relatief dun bevolkt. Ruud: 
“We verbazen ons elke dag hoe slecht 
ook wij (in Nederland) op de hoogte 
zijn van dit prachtige land. De zaken 
die geschreven worden zijn natuurlijk 
geen onzin en dit is zeker een land 
waar je niet zomaar overal naar toe 
kan gaan. Colombia is sinds de jaren 
zestig in oorlog met zichzelf maar de 
vredesafspraken worden vrij goed na-
geleefd. Gisteren op weg naar Bogota 
kwamen er militairen met speurhon-
den in onze bus en doorzochten alles. 
Wat opvalt is dat wij daarbij totaal ge-
negeerd worden. Het land is enorm en 

de wegen zijn ongelofelijk slecht, dus 
de reistijden zijn lang. We overnachten 
daar waar op die dag iets te krijgen is; 
dat kan redelijk luxe zijn op een eiland 
of op een plank met een dun matrasje 
in een schuurtje bij een boerderij in de 
bergen en alles wat daar tussenin zit. 
Natuurlijk mag het niet te duur zijn als 
je zo lang gaat. Want als de bodem in 
zicht is moet je eerder terug en dat is 
niet de bedoeling.”

Voor familie en vrienden 
schrijft Ruud regelmatig 
korte verslagen van hun 
avonturen. 
Hieronder een fragment 
uit een van zijn mails:
“Na Riohacha komen we in een weinig 
bereisd gebied waar ook geen Colombi-
aanse wetsdienders of militairen zijn en 
de lokalen de dienst uitmaken. Dat zul-
len we weten ook. We boeken een toertje 
met een jeep en gids/chauffeur samen 
met twee Colombianen en een Belgische. 
De gids zal proberen ons door Guajira - 
het Wayuu indianengebied - te loodsen 
en door te rijden naar Punta Gallinas. 
De nadruk ligt al snel op proberen, want 
binnen een uur na vertrek staat er al een 
roadblock van boze zouthandelaren die 
al heel lang geen werk meer hebben. 
Er is geen doorkomen aan. Het is maar 
goed dat we dan nog niet weten wat ons 
allemaal te wachten staat want het zal 
een heel lange reis gaan worden. Na een 
kwartiertje wordt er een lokaal brom-
mermannetje in de arm genomen die de 
weg door het binnenland kent om het 
roadblock te omzeilen. Binnen de kortste 
keren rijden we over waanzinnig slechte 
wegen, door zoutwingebied en staan we 
plots voor een rivier die geslecht moet 
worden. Het brommermannetje waadt 
kruisdiep door het water en vindt een 
route door de rivier. We zijn inmiddels in 
een konvooi gaan rijden met zes jeeps die 
elkaar niet uit het oog verliezen. Zo nu en 
dan moeten we elkaar helpen met uit de 
modder trekken. Na anderhalf uur zijn we 
terug op de verharde weg en worden er 
enthousiast ‘boxen’ uitgedeeld. Hoewel 
alles vriendelijk en geduldig verloopt zijn 
we behoorlijk opgelucht. 

Door Monique van den Brandt

elkaar en samen tegen de kartels en met 
z’n allen tegen het leger van Colombia. In 
2002 is de gemeente Medellin het spuug-
zat,  het leger omsingelt de wijken van zo’n 
150 tot 170 duizend inwoners en maakt de 
cirkel steeds kleiner. Je hebt weinig fanta-
sie nodig om je te kunnen indenken wat 
volgt. Het geweld daalt spectaculair maar 
het duurt nog tien jaar voor het echt is uit-
gebannen. Nu is Comuna Trece overgeno-
men door schilders en artiesten en hangt 
er een zeer muzikale sfeer. Medellin is een 
van de fijnste steden die we ooit bezocht 
hebben. We gaan er met tegenzin weg.”

Kijk voor meer foto’s op Instagram: 
@ruud_de_vreeze

Guatemala here we come
Ruud en Steffie zijn het gewend om 
langere periodes te reizen. Hun om-
geving weet al niet beter en ze krij-
gen in Weert reacties als ‘Ben je nu 
nog hier?’ of ‘Wanneer gaan jullie 
weer weg?’. Ze zijn het inmiddels 
gewend. Ruud: “Natuurlijk zijn er bij 

het thuisfront wel eens zorgen, maar 
daar wordt niet snel iets over ge-
zegd. We zijn best goed bereikbaar, 
op de meeste plaatsen is de WIFI vrij 
goed.” Plannen voor een volgende 
reis zijn er al. Eerst maar even flink 
sparen. Ruud gaat weer aan de slag 
als fotograaf (hij heeft een eigen 
fotostudio en werkt o.a. voor Weert 
Magazine) en Steffie is op tijd terug 
om haar baan op een administratie-
kantoor op te pakken. Als hun bank-
rekening weer is aangevuld gaan ze 
naar Guatemala, Nicaragua of terug 
naar Zuidoost-Azië. 

Fragment uit een mail naar huis:
“Via Cartagena reizen we naar het ei-
land Isla Fuerte wat tot voor kort een No 
Go zone was i.v.m. drugssmokkel naar 
Panama en wapenhandel de andere kant 
op. Toen we vier jaar geleden een lang 
weekend in Panama City waren hadden 
we gekeken of we er naartoe konden zei-
len maar dit werd ons toen ten zeerste 
ontraden. Inmiddels wordt er door de 
lokale bevolking flink aan de weg getim-
merd. Het toerisme staat hier nog echt in 
de kinderschoenen en dat heeft zo zijn 
eigen charme. Alles is dan ook behoorlijk 
amateuristisch. Veel transport wordt ook 
nog per ezel gedaan, een weg loopt er niet 
op het eiland.”

Fragment uit een mail naar huis:
“Op een steile, onverharde bergpas 
hebben we een jeep-chauffeur met één 
oog, Steffie zit aan de verkeerde kant 

en kijkt nu en dan de steile afgrond in. 
Ze maakt, net zoals de chauffeurs zelf, 
bijna bij elk Mariabeeld een kruisteken. 
We komen heel aan.”

Quiero comprar un billete 
de autobus
Voor mensen die ook zo’n reis willen 
maken heeft Ruud nog een advies: 
“Misschien is Colombia niet het aan-
gewezen land als je nog nooit zelf-
standig hebt gereisd. Mocht je dat 
toch gaan doen, neem dan een flinke 
cursus Spaans want met Engels kom je 
hier nergens. Gelukkig spreekt Steffie 
een aardig woordje Spaans, want al-
leen een buskaartje kopen kan al lastig 
worden. Maar als je een lange reis op 
je bucketlist hebt staan zou ik zeggen: 
zeker doen! Het is gemakkelijker dan 
je denkt. En als er iets misgaat kom je 
met een lach een heel eind!”

Fragment uit een mail naar huis:
“In Medellin bezoeken we Comuna trece: 
de wijk die tot 2002 de meest geweldda-
dige plek ter wereld was. Drugkartels en 
gangs maakten het leven voor de inwo-
ners tot een hel. De gangs vochten met 

wegvanhier wegvanhier

‘Om contact te maken met de mensen hoef je alleen maar naar buiten te gaan’‘Om contact te maken met de mensen hoef je alleen maar naar buiten te gaan’

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

monique@vandenbrandt.eu

Onze gids/chauffeur blijkt een buitenge-
woon goedlachse man die zijn vak ver-
staat wat betreft vierwiel-aangedreven-
autorijden. Om het verhaal niet te lang 
te maken zal ik maar gelijk zeggen dat 
we daarna nog vijf roadblocks krijgen en 
we bewegen ons verder en verder het bin-
nenland in. Alles verloopt vriendelijk. Wel 
valt het op dat ons konvooi van zes jeeps 
elkaar absoluut niet uit het oog verliest. 
Als er een ook maar één een beetje achter-
blijft wordt er direct gestopt en overlegd. 
Na een heel gestuiter wordt de situatie 
grimmig. Een roadblock op een onver-
harde weg zorgt ervoor dat de gezichten 
van de lachende chauffeurs betrekken; 
we komen niet verder. Als ik met een paar 
van hen polshoogte ga nemen bij de blok-
kade lijkt het al snel een goed idee om 
flink afstand te houden. Er zijn personen 
met stokken en er wordt gescholden. 
Ons konvooi schijnt niet bereid te zijn het 
geld te betalen dat gevraagd wordt. Na 
een kwartiertje doemt er een gemaskerd 

mannetje op. Hij gaat in onderhandeling 
met onze chauffeur, die duidelijk de ver-
antwoording naar zich toe trekt. Wij zijn 
inmiddels al zo’n vijf uur onderweg en de 
weg terug is een weg door het donker en 
dat zal geen optie zijn. Er wordt een deal 
gemaakt met het gemaskerde mannetje 
en het konvooi van zes moet ter plekke 
omdraaien. Het mannetje gaat in de 
voorste jeep zitten om de weg te wijzen. 
Het is stil in de jeep, onze chauffeur heeft 
zijn geduld en lach verloren en wij laten 
het maar gebeuren, wat moet je anders? 
De rit door het binnenland is eigenlijk 
heel mooi maar duurt zo lang dat ik er een 
beetje de ‘creeps’ van krijg. Maar net als ik 
er vervelende gedachten bij krijg (onze 
chauffeurs hebben ook geen idee meer 
waar ze zijn, verbindingen zijn hier niet 
en het knaapje kan ons tenslotte overal 
naar toe brengen) doemt links van ons 
op een dijk de verharde weg weer op. Het 
blijft nog even wat stil in de auto maar bij 
mij is er een zekere opluchting.”

Landen die Ruud en Steffie al 

eerder bezocht hebben:

Australië, Zuid-Afrika, Namibië, 

Zimbabwe, Botswana, Jordanië, Cuba, 

Cambodja, Thailand, Laos, Singapore, 

Hongkong, Myanmar, India, Nepal, 

Japan, Indonesië, Borneo, Maleisië, 

Taiwan, China, Rusland, Canada, 

Argentinië, Uruguay, Bolivia, Peru, 

Ecuador, Panama en Suriname.
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70% van de middelbare schoolverlaters heeft moeite met het maken van een studiekeuze. Van diegenen die met hun studie stoppen, geeft de 
helft aan een verkeerde studiekeuze gemaakt te hebben*. Zo ook Elle Wullems, inmiddels 3e jaars aan de HAS (Hogere Agrarische School) in 
Den Bosch. Maar ze had een valse start met ‘rechten’ in Tilburg.

Door Monique Lempens

‘Ik weet heel 
goed wat ik niet   
  wil, wat ik 
wel wil, vind
    ik lastig’,

deswitch

Wat was vroeger je droombaan? 
“Ik wilde dierenarts worden, maar daar heb je vwo of universiteit voor 
nodig en ik heb havo gedaan”, geeft Elle aan. “Ik heb ook gekeken naar de 
mbo-opleiding para-veterinair (assistent dierenarts), maar om mezelf uit te 
dagen wilde ik een hbo-opleiding doen. Uiteindelijk kwam ook het besef 
dat ik zo’n job niet zou kunnen. Mijn gevoel zit te dicht bij de dieren en ik 
kan er niet tegen als er iets ergs gebeurt met een dier.” Elle had diverse 
gesprekken met de decaan en deed verschillende beroepskeuzetesten. 
Dit bracht echter niet ‘het licht’. De opleiding Toegepaste Biologie op de 
HAS passeerde wel in die zoektocht, maar ze was te laat met inschrijven. 
“Uit de testen kwam de studie rechten naar voren, dat vond ik ook wel 
interessant. ‘Beter iets, dan niets’ ben ik gestart met deze opleiding, in 
de hoop dat het iets zou worden. Maar het was echt te veel recht, voor 
mij taaie en saaie stof. Na twee maanden ben ik gestopt”, geeft Elle aan.

Geen opgever, maar passie is belangrijk
“Ik vond het lastig om te beoordelen of rechten het nu wel of niet was”, 
vervolgt Elle. “Is het gewoon een saai vak, of ligt de studie mij niet? Daar 
waar studiegenoten zich helemaal als jurist op een advocatenkantoor 
konden voorstellen, zag ik mezelf daar niet zitten. Stoppen met de studie 
voelde als opgeven en dat zit niet in mij, maar ik moet een opleiding wel 
met passie kunnen doen. Van mijn familie en vrienden kreeg ik begrip, 
maar anderen reageerden ook met ‘waarom weet je niet wat je wilt, ken 
je jezelf dan niet goed?’ 

Zen na een dagje met Huub
Elle was als kind al veel op de boerderij van haar opa en oma. Buiten zijn 
en dieren waren toen al haar passie. “Dieren zijn hele fijne vrienden, ze 
geven altijd steun en oordelen niet. Als ik de hele dag met mijn paard Huub 
buiten ben geweest, ben ik helemaal zen”, geeft Elle aan. “Nadat ik met 
rechten was gestopt, heb ik een tussenjaar genomen. Ik heb gewerkt in 
het horecabedrijf van mijn vader en veel tijd met mijn paard en vrienden 

doorgebracht. Die rust en afstand heeft mij goed gedaan, maar toch weet 
je dat je uiteindelijk een belangrijke keuze moet maken. Die druk was er 
wel”, geeft Elle aan. 

Dieren-, planten- en omgevingswetenschap
De HAS bleef in het hoofd van Elle spoken. Uiteindelijk - een beetje 
spannend en nog niet helemaal overtuigd - heeft ze zich voor de opleiding 
Toegepaste Biologie aangemeld. Deze keer op tijd! Elle: “De mensen die 
ik daar ontmoette, de sfeer en de cultuur spraken mij meteen aan, bij 
rechten had ik dat gevoel niet. Ik wist toen dat het goed zat. Toegepaste 
Biologie gaat over alles in de biologie en dan met name over dieren-, 
planten- en omgevingswetenschap. Gericht op onderzoek doen, veel in de 
praktijk bezig en bijvoorbeeld het gedrag van dieren analyseren.” Als Elle 
hier enthousiast over praat, zie je haar groeien en stralen. Overduidelijk 
dat de juiste match is gevonden.

Hoe kan het anders?
Volgens Elle stonden in de studiewijzer destijds alleen de standaard 
opleidingen. De HAS stond daar bijvoorbeeld niet in. De vraag is of scholen 
voldoende zijn ingericht om studenten te helpen met het maken van een 
keuze. “Maar de maatschappij verwacht ook dat je een studie kiest, want 
dat hoort zo. Als je weet wat je wilt, is dat super, maar als je het niet 
weet, kan een tussenjaar best een oplossing zijn. Wat is een jaar op de rest 
van je leven? Al werkende leer je ook wat je wel en niet wilt. Als je denkt 
‘ik weet het niet en heb meer tijd nodig’, geef dat dan aan. Maar begin 
op tijd met oriënteren en bezoek veel open dagen. Als je een studie wilt 
proberen, doe dat gewoon. Ben daarnaast niet te bang om keuzes te maken 
die niet voor de hand liggen. Volg je gevoel”, aldus Elle.

Elle ziet de studie rechten niet als een fout: “Ik heb ontdekt wat ik wel en 
niet leuk vind. En als ik die keuze niet had gemaakt, was ik mijn vriend niet 
tegengekomen. Het heeft zo moeten zijn.”

*bron www.septemberadvies.nl 

aldus Elle Wulms (21), over hoe 
lastig het kan zijn om een opleiding 
te kiezen. Ze woont in Nederweert, 
met hond Siebe, zus Janne, broer 

Gijs, mam Madeleine en pap Dennis.

De switch van studie rechten naar Hogere Agrarische School
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Je wilt je huis verduurzamen, maar weet niet 
waar te beginnen. Een warmtescan biedt uit-
komst. Piet Coolen uit Weert liet gratis een 
warmtescan van zijn woning maken door een 
energiecoach van Warm Wonen in Weert. “Zo’n 
scan laat goed zien waar de energie uit je huis 
lekt. In ons geval de ingebouwde rolluikkasten, 
Dauerluftung (ventilatierooster boven het glas 
in een raam, red.), de erker en de voordeur. 
Daar zijn we mee aan de slag gegaan.”

Wat kan je zelf doen?
Piet Coolen (69 jaar) woont met zijn vrouw Toos 
in een vrijstaande woning op Boshoven. Het 
bouwjaar is 2001/2002. “We kochten de woning 
in 2007.” Hiervoor woonden ze 31 jaar in het ou-
derlijk huis van Piet in Tungelroy. Een langgerekte 
boerderij met veel grond. “We werden ouder en 
zochten een kleiner, compacter huis met genoeg 
ruimte eromheen voor een hobbygarage en een 
volière.” Vele uren brengt Piet door in z’n werk-
plaats met het bewerken van hout. De liefde voor 
de natuur deelt hij met Toos. Samen zijn ze al 
jaren lid van IVN Weert e.o. “Je ziet de gevolgen 
van de opwarming van de aarde om je heen en 
denkt: wat kan je er zelf aan doen?”

Afwegingen
Bij het verduurzamen van de woning heeft het 
milieu meegespeeld, maar niet als enige. Ook 
comfort en het financiële aspect waren belang-
rijk. Vijf jaar geleden liet Piet 24 zonnepanelen 
op zijn huis leggen. Veel meer panelen dan strikt 
noodzakelijk was. Ook de omvormer was groter 
dan nodig. “Ik heb dit gedaan met het oog op de 
toekomst. Met een ruimere omvormer kan je het 
aantal panelen gemakkelijker uitbreiden.”

Energiecoach
Inmiddels was de CV-ketel 20 jaar oud en aan ver-
vanging toe. Wordt het een nieuwe CV-ketel, een 
hybride of all-electric warmtepomp? Op internet 
verdiepte Piet zich in de materie. Hij dacht aan 
een all-electric warmtepomp, maar maakte voor 
de zekerheid een afspraak met een energiecoach 
van Warm Wonen in Weert. Samen liepen ze door 
het huis en na afloop was het advies: ga voor een 
hybride warmtepomp én laat een warmtescan 
maken van je huis om te zien waar mogelijke 
energielekken zitten.

Warmtescan
Piet is bijzonder te spreken over de warmtescan. 
De rode kleur op de infraroodfoto’s laat zien waar 
de warmte uit het huis verdwijnt. “Kijk hier bij 
de erker, de ingebouwde rolluikkasten, de Dauer-
luftung en de voordeur.” In Piets huis zorgt een 
Warmte Terug Win-installatie (WTW) voor een 
gebalanceerde ventilatie, waardoor de ventila-
tieroosters boven het glas in de ramen overbodig 
zijn. Als handige klusser ging Piet aan de slag met 
pir-isolatieplaten. Aan de binnen- en buitenkant 
van de rolluikkasten en de ventilatieroosters be-
vestigde hij isolatieplaten van twee cm dikte met 
aluminiumfolie. De folie weerkaatst de warmte, 
waardoor er nog minder energie verloren gaat. 
Verder bleek uit de warmtescan dat de dragende, 
ijzeren koker van de erker de warmte naar buiten 
geleidde. Ook daar bracht Piet isolatiemateriaal 
op aan.

Hybride warmtepomp
Dan de keuze voor de hybride warmtepomp met 
geïntegreerde CV-ketel. Het is één unit, waarvan 
het voorste gedeelte de hybride warmtepomp is 
en het achterste gedeelte de CV-ketel. Met een 
warmtepomp houd je de temperatuur zoveel mo-
gelijk gelijk, waardoor het overal in huis lekker 

warm is. Mocht het buiten te koud worden voor 
de warmtepomp dan stookt de CV-ketel bij. In 
de woning ligt vloerverwarming. Een all-electric 
warmtepomp was ook mogelijk geweest, maar 
toch koos Piet daar uiteindelijk niet voor van-
wege de hoge kosten en het benodigde, grote 
waterreservoir. Wel schafte `hij nog zes extra 
zonnepanelen aan. Op de hybride warmtepomp 
heeft hij een halfjaar moeten wachten. “Houd er 
rekening mee dat na jouw akkoord op de offerte, 
de pomp er niet meteen is.”  

Resultaat
Benieuwd of de genomen energiebesparende 
maatregelen resultaat hebben? Nou en of. In ja-
nuari 2022 verbruikten Piet en Toos nog 325 m3 
gas, nu is dat slechts 50 m3. Verder kunnen ze met 
de extra zonnepanelen het extra stroomverbruik 
prima opvangen. “Mocht de salderingsregeling 
straks stoppen? Dan kunnen we de extra stroom 
gebruiken voor het opladen van een elektrische 
auto, die we misschien gaan aanschaffen.”
 
Piet raadt iedereen aan om een gratis warmte-
scan door een energiecoach van Warm Wonen 
in Weert te laten maken. Een echte eyeopener. 
“Het gaf me handvatten om aan de slag te gaan 
met die plekken, waar het warmteverlies het 
grootst in huis was.”
 

     
Met een warmtescan weet je precies 
   waar energie uit je huis verdwijnt

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.

REKENSOM Piet Coolen

Kosten
Aanschaf hybride Daikin 
warmtepomp 8 kw 
Daikin/Intergas 
HR-ketel 32,7 kw/cw 5       9.600 euro 

6x zonnepanelen                 2.541 euro 

Pir isolatieplaten 
(materiaalkosten)       300 euro
 
Totale investering              12.441 euro
 

Teruggaven
Subsidie warmtepomp     2.850 euro
BTW zonnepanelen      441 euro

Totale teruggave                  3.291 euro
 
Netto investering                  9.150 euro

Piet Coolen

Gratis 
warmtescan 

De geïsoleerde 
ventilatierooster en 
draagconstructie 
van de erker.

De gecombineerde 
cv-ketel met 

hybride wartmepomp.

Warmtescan.



HORIZONTAAL
5.   Op die manier.
6.   Bruna Gommans Nederweert gaf dit boek cadeau aan 
  alle kinderen in het SJG Weert.
9.   Vader.
14.  Hier kun je twee dagen per week terecht voor 
  leuke activiteiten en gezamenlijke lunch: 
  De … (Schoolstraat 1 – Nederweert).
15.  Ontving in Nederweert de Orde van de Pinmaekers.
16.  Voormalig.
17.  Voorbestemming.
18.  Ingezonden mededeling.
20.  Zoveel jaar bestaat het kerkgebouw St. Willibrordus – Stramproy.
24.  Het boerenbruidje (2023) Floor van v.v. de Vêrkusköp 
  beoefend deze verdedigingssport.
26.  Mannennaam.
27.  Organisator van een gps-graveltocht (vanuit Stramproy) 
  op 18 maart a.s.: … For Charity.
29.  Doek.
30.  Scouting Keent-Moesel bezorgt dit bij u aan huis, op bestelling.
34.  Onkruid (Weerts).
35.  Moerepetazie heeft met deze hit meer dan 
  300.000 streams op Spotify.
37.  Voorzetsel.
38.  Vreemd.
39.  De Aldenborgh start vanaf 7 maart a.s. weer met deze cursus.

VERTICAAL
1.  Organiseert op zaterdag 16 maart a.s. de vijfde editie 
 van de Weerter Kwis.
2.  Klaar.
3.  Verschrikkelijk.
4.  Berg.
5.  Hoeveel edities zijn er geweest van de Grenslaup Vosseven, 
 de laatste was op 19 februari?
7.  Bevestiging.
8.  Modegek.
10.  Deze Nederweerter modezaak bestaat 136 jaar en is 
 in een nieuw jasje gestoken.
11.  Papegaai.
12.  Over hoeveel jaar is de “Ieërste Wieërter Whisky” klaar?
13.  Hier is prins Rick (2023) van de Moeësdiêk geboren.
15.  Gij.
19.  Deze Weertenaar heeft zijn ongeslagen record als 
 professioneel kickbokser weten te behouden.
21.  Voorzetsel.
22.  Lidwoord.
23.  Enzovoorts.
24.  Zoogdier.
25.  Vindt plaats bij Guulke – Nederweert op 19 maart a.s.: Music ….
28.  De regio Weerterland wil graag dit Europees 
 subsidieprogramma (voor leefbaarheid en duurzaamheid).
31.  Nog een zoogdier.
32.  Gemeentekern.
33.  Nauw verbonden.
36.  Niet (Weerts).

Wij presenteren elke maand een puzzel. Veel vragen gaan over actuele onderwerpen uit het 
Weerterland. De oplossing van deze maand is een woord van 25 letters (oranje vlakjes). Stuur 

uw oplossing vóór 17 maart 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: LANDSCHAP ZONDER GRENZEN
Na loting is de winnaar van de 4 februari 2023-puzzel: Helmie Caris - Weert 
(prijs: bon € 20,- van Antje van de Statie).
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‘Schipper mag ik overvaren …?’
mensendingen

Edith Schippers, president van DSM Europa, beoogd lijsttrekker voor de VVD 
bij de Eerste Kamerverkiezingen en vaak genoemd als opvolger van Mark 
Rutte, zou de zus kunnen zijn van actrice Lize van Olden. De gelijkenis is 
frappant. Lize speelt in vermakelijke Kruidvatreclames op aandoenlijke wijze 
een ‘moeder-de-huisvrouw’ die zichzelf in gênante situaties manoeuvreert. 
Edith heeft diezelfde ontwapenende uitstraling:  de haren ietwat slordig langs 
het hoofd, zorgzaamheid richting haar kroost.
Ik hoor de kinderen van Edith al het ‘Schipper mag ik overvaren ja of nee’ 
zingen. ‘Moet ik dan een cent betalen ja of nee?’ …  ‘Ja!’ …  ‘Hoe?’
Nou gewoon een deel van je pensioen inleveren!
Iedere verdere vergelijking met Lize van Olden loopt verder mank. Edith 
Schippers schippert namelijk met iets waar niet mee te schipperen valt: 
morele integriteit!
Het pensioenfonds van DSM werd van een van de rijkste tot een van de 
armste van Nederland. Door minder af te dragen aan de pensioenpot 
werd een ‘achterstand’ van 1,3 miljard opgebouwd.  Terwijl 15.000 
gepensioneerden hiervan de dupe werden kreeg oud-CEO Feike Sijbesma  
een extra pensioenstorting van 2,2 miljoen euro toegeschoven en verdeelde 
het hoger management 150 miljoen fusiebonus  ‘onder de eigen armen’. 
Een intern rapport dat het pensioendebacle feilloos blootlegde werd door 
topvrouw Edith Schippers, tot voor kort ook voorzitter van het pensioenfonds, 
in de diepste la van haar bureau weggestopt.

In haar vorige politieke leven was Edith ook al niet van onbesproken gedrag. 
Als minister van Volksgezondheid overleefde ze ternauwernood drie moties 
van wantrouwen. Zij is het ook die vol inzette op marktwerking in de zorg 
met die rampzalige sleutelrol voor de zorgverzekeraars. 
Follow the Money, het platform voor onderzoeksjournalistiek, bracht in 2016 
een rapport uit waaruit bleek dat de echtgenoot van Edith als consultant aan 
zorginstellingen adviezen gaf hoe de wetgeving van het ministerie van zijn 
vrouw te omzeilen. En nu wil Edith, de liberale geldwolf in schaapskleren via 
de provinciale statenverkiezingen weer terug in de politiek. 

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, zowel nationaal als mondiaal. 
Kijkt u op tv nog maar eens terug naar ‘Sander en de Kloof’ van Sander 
Schimmelpenninck en naar ‘Scheefgroei’ van Jeroen Pauw en Sander Heijne. 
Of google www.oxfamnovib.nl/armoede-verslaan om de kloof op wereldschaal 
door te laten dringen. Zonder serieuze ingrepen gaat het gegarandeerd een 
keer mis. 

Ging het Schippers bij DSM om de eigen portemonnee en het belang van de 
aandeelhouders, in de politiek gaat zij met een zwalkend moreel kompas voor 
de gunst van de kiezer.

Schippers is lid van de liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. In 
deze naam ontbreekt nadrukkelijk het woord ‘sociaal’. Het is het clubje dat 
met uitspraken als ‘succes is een keuze’ de kansongelijkheid ontkent en 
solidariteit beperkt tot het eigen vriendenclubje.

Weet waar u 15 maart op stemt bij de Provinciale Statenverkiezingen. 

Ton Adriaens

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

Lize van Olden Edith Schippers

 Stem 15 maart D66 

 Stop stilstand.
Stem vooruit.   
 D66 maakt keuzes voor de toekomst, 
ook als die moeilijk zijn. 
 Wij willen een goede start voor elk kind en investeren dus in sport, 
cultuur en onderwijs. We zetten alles op alles voor het herstel van 
onze natuur en we grijpen stevig in voor ons klimaat. De stikstof-
crisis lossen we op zodat we genoeg woningen kunnen bouwen. 

Marlou Jenneskens 
lijsttrekker Lizbeth Steinbach 

nummer 36
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De enige contactlenzen speciaalzaak voor Weert en omstreken

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

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

Alle soorten contactlenzen passen 
we aan en kunnen we leveren

Eerst 2 maanden gratis 
contactlenzen proberen voordat
 u beslist

Elke dag van de week een 
contactlensspecialist aanwezig

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

   De volgende uitgave van

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

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

sport, medicinale paddenstoelen en souvenir-artikelen. 
 

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

snoepjes met CBD (mensen met 
pijnklachten of slaapproblemen) 

en crèmepjes en zalfjes.
 
 

Voor meer informatie: www.smartshopweert.nl of bel: 06-58 999 390
 31



WOENSDAG 15 MAART  |  20:15 uur

Momentum
Waldemar Torenstra, 
Astrid van Eck, Marijn Claes

munttheater.nl/agenda

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

Het theaterseizoen
  is weer gestart!

Volg ons op social media:

MAANDAG 24 APRIL  |  14:00 uur

Laurel & Hardy
Silent Movie’s project

Casa Caminita
Muzikale Kookshow door  
24Kitchen-chef Giovanni Caminita

VRIJDAG 17 MAART  |  20:15 uur

Opera voor DummiesMuzikaal theatercollege met sopraan Celine Janssen

VRIJDAG 31 MAART  |  20:15 uur

‘The Silent Movie Project’ is een bijzondere 
theaterervaring die je terugvoert naar de tijd van de 

stomme film. Stephan Graf von Bothmer speelt live piano 
of orgel bij een selectie van scènes uit de beste films van 

Stan Laurel en Oliver Hardy.

+ INLEIDING OM 19:30 UUR


