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Cwartier… hoe eenvoudig kan het zijn? Althans 

dat dachten zijn bedenkers. Niets lijkt minder waar. 

Geïnspireerd door de dikke Van Dale waar kwartier – met 

een k – onder andere wordt uitgelegd als een periode 

van 15 minuten, een schijngestalte van ¼ van de maan, 

een herberging van soldaten en een stadswijk. Terug naar 

Cwartier met een C, oftewel een verzamelplaats voor 

bijzondere ontmoetingen, werkgeluk en innovatie in het 

voormalig stadhuis aan de Beekstraat in Weert. 

Cwartier is als het ware een kleine wijk in het hart van 

Weert, voor kwartiermakers, met een knipoog naar 

C’magne, een organisatie die oude gebouwen nieuwe 

functies geeft en in handen is van een van de exploitanten. 

Die C maakt de uitspraak blijkbaar verwarrend. Veel 

mensen spreken het uit als [*See-kwar-tir]. Maar dan 

missen we de letter k toch? Dus zoals gezegd,… hoe 

eenvoudig kan het zijn? Je spreekt het gewoon uit als 

[kwar-*tir]. 

Nu we dat hebben opgehelderd, geven we je met dit 

magazine graag een kijkje in Cwartier [lees kwar-*tir 

;)]. Je zult ontdekken dat het een plek is waar je kunt 

werken, shoppen, eten en tattoos laten zetten. Waar 

nieuwkomers, mensen met een beperking of die een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken zich ontwikkelen, 

laten adviseren of coachen. Waar je kunt ‘sporten’, 

koersballen, (re)integreren, zakendoen en nog meer. 

Een pand met zijn eigen opvallendheden, uitzichten en 

dagelijks ritme. Een voorbeeld van duurzaamheid waar 

278 bureaustoelen zijn hergebruikt en waar een dakakker 

voor overheerlijke ingrediënten zorgt. Waar bijna 100 

organisaties gehuisvest zijn met elk hun eigen verhaal. 

Kortom, … ga er maar eens een kwartier of meer voor 

zitten en neem er gerust een kop koffie bij.

#Cwartierinwoordenbeeld

#ontdekCwartier

#indriekwartier
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EEN PLEK 
MIDDEN IN 
HET LEVEN
Van oudsher hebben we in Nederland 
de neiging om mensen met een com-
plexe hulpvraag buiten de samenleving 
te houden. Ze worden begeleid binnen 
een instelling, vaak nog in grote zorgcen-
tra of in een zorgboerderij aan de rand 
van de stad. 

Marcel Niessen besloot in 2017 om te 
breken met deze traditie. Wijs geworden 
door zijn ervaringen in de zorg richtte hij 
Virtus Zorg & Ondersteuning op. Specia-

listische dagbesteding en ambulante begeleiding voor 
maximaal tien cliënten. Jongeren en jongvolwassenen  
die als gevolg van een lichte verstandelijke beperking in 
combinatie met andere problemen behoefte hebben 
aan langdurige ondersteuning. De initiatiefnemer ging 
voor hen op zoek naar een centrale locatie. Een plek 
midden in het leven waar ze, net als ieder ander, het 
geluk kunnen proeven en de kans krijgen om als mens 
te groeien.
 
Het werd Cwartier. “Vaak zie je dat mensen huiverig zijn 
voor zo’n complexe doelgroep. Brian en John (beheer-
ders van Cwartier, red.) waren dat niet. Zij hebben de 
deur juist wagenwijd opengezet en ons op alle mogelij-
ke manieren geholpen. We delen hetzelfde ideaal: we 
geloven beiden in kansen voor mensen”, vertelt initiatief-
nemer en ambulant begeleider Marcel die samen met 
Laury Vinclair en Gerda van Helden het kernteam van 
Virtus vormt. 

Kruisbestuiving 
Binnen duidelijk afgesproken kaders waarin iedereen 
zich veilig voelt, komen de cliënten  helemaal tot bloei. 
Met een sfeervolle huiskamer op de derde etage als 

startbasis krijgt elke dag een zinvolle bestemming. In 
Cwartier worden de jonge mannen en vrouwen ingezet 
voor allerhande klusjes. Ramen lappen, kamers van 
huurders stofzuigen of leegruimen, meubels versjouwen, 
lampen vervangen of de planten van het dakterras water 
geven. “Het mooiste is de kruisbestuiving die er ontstaat. 
Wat er met ondernemers in het gebouw gebeurt als ze 
met onze cliënten in contact komen. De acceptatie. 
Het vertrouwen. Een tijdje geleden raakte een cliënt van 

Huiskamerproject en andere huurders aan de Beekstraat. 
De wandelingen en spelletjes met kwetsbare ouderen. 
De klusjes bij bedrijven of bij particulieren aan huis.  
Marcel: “De meeste cliënten wonen al hun leven 
lang in een instelling. Er is altijd voor hen gezorgd. Nu 
ervaren zij wat het betekent om voor iemand anders 
te zorgen. Geloof me: dat is goed voor je zelfbeeld, je 
gevoel van eigenwaarde, en brengt het beste in jezelf 
naar boven. Bij Virtus zeggen we niet: ik weet wat goed 
voor jou is en zo gaan we het doen. Ik vraag jou wat je 
nodig hebt en hoe ik je daarbij kan helpen. Daarbij is 
onze hulp onvoorwaardelijk. Als je 100 keer valt, rapen 
we je 100 keer op.”

Wie goed doet, goed ontmoet
Niet dat dit nog zo vaak nodig is. Dankzij de specialisti-
sche en persoonlijke ondersteuning groeit het vertrouwen 
en staan de cliënten van Virtus steeds steviger in het le-
ven. Zij voelen zich gewaardeerd en leren wat belangrijk 
is. Samenwerken. Elkaar accepteren. Problemen oplos-
sen en frustraties loslaten. Of zoals cliënt Viënna (22) het 

verwoordt: “Ik vind het fijn om iets goeds te doen voor 
andere mensen. Samen wandelen, koffie drinken of een 
spelletje doen.”
 
Virtus Zorg & Ondersteuning laat zien hoe mooi onze 
samenleving kan zijn. De energie die cliënten in hun om-
geving steken, komt vroeg of laat weer terug. Vaak ook 
onverwacht, zo leert het verhaal van Viënna. Afgelopen 
december hoorden John en Brian, de initiatiefnemers 
van Cwartier, dat zij nog geen plannen had voor Oud en 
Nieuw. Brian: “We kennen Viënna al een tijdje, ze helpt 
ook regelmatig mee in Theater De Huiskamer. Daarom 
hebben we haar uitgenodigd om de jaarwisseling 
samen met onze familie en vrienden te vieren. Zoiets 
ontstaat spontaan. Zonder de begeleiding van Virtus zou 
het niet mogelijk zijn.”  

ons ineens in paniek toen hij op de gang met zijn vaste 
schoonmaakronde bezig was. Collega’s van PSW en 
Vincent van Gogh vingen hem gelijk op en stelden ‘m 
gerust. Probleem opgelost, hij kon weer verder. Als ik dat 
hoor, voel ik dankbaarheid en word ik blij. Zoals ik ook 
gelukkig word van Els Ahsman, de initiatiefneemster van 
het Huiskamerproject in Cwartier. Zelden iemand gezien 
die zo spontaan en onbevangen omgaat met onze 
cliënten. Een natuurtalent.”

Leren door te doen
De cliënten van Virtus leren door de ervaringen die zij 
opdoen. Van de hand- en spandiensten die ze verrich-
ten, maar vooral van de contacten die ze binnen en 
buiten Cwartier opdoen. Gesprekjes met senioren bij het 

Het kernteam van Vir tus: Gerda van Helden, 
Marcel Niessen en Laury Vinclair

DIT IS... VIRTUS
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WARENHUIS  
CONCEPTSTORE,  
REWEAR STORE & 
TOSTIBAR DIKKE MIK
“Dootj mer gewoeën dan dooje al gek genog”. 
– Zo heet de eerste tosti op de menukaart van 
Wendy, eigenaresse van Tostibar Dikke Mik. 
Het is ham-kaas. Maar dan wel met een mooie 
kaasmix; Royal Blue en Maasdammer. “Mijn hele 
menukaart is een mix van woordgrappen en 
Weerts dialect. Dat is echt mijn humor. Het past 
bij mij. Net als de saucijzen- en worstenbroodjes, 
die ik maak volgens het recept van mijn vader: de 
bekende ‘Bakker op de Beêst’.”

De dubbele boterham spreekt voor de wereld van 
WarenHuis conceptstore, Rewear Store en Tostibar 
Dikke Mik. Tussen deze vier muren zie je wat Cwartier 
is: een samensmelting van een paar matchende 
ingrediënten – als ham en kaas – mét karakter. Een 
levendige wereld, die smaakt naar meer. En ‘meer’ 
is er te vinden. 

Één stap over de drempel en je ogen zien in elke 
hoek weer nieuwe heerlijke opties. En niet alleen in 
de tostibar. WarenHuis conceptstore is het eerste dat 
je naar binnen doet tuimelen over de mooie spullen, 
als Alice in Wonderland. De “conceptstore” betekent 
een verzameling van collecties van verschillende 
makers: hoedenmakers, kaartenmakers, 
kaarsenmakers, juwelenmakers, makers van 
stationery, illustraties en meer. Ruim 30 makers 
zijn er in totaal. “Iedereen die hier ruimte huurt 
om z’n producten te verkopen, noemen wij een 
deelnemer”, vullen Susan en Rachel – eigenaressen 
van WarenHuis conceptstore – me aan. “Samen zijn 
we WarenHuis.” 
En dan bedoelen Susan en Rachel natuurlijk ook 
Wendy van Dikke Mik en Aniek van Rewear Store. 

“Een samenwerking waarin 
we elkaar aanvullen en 

ondersteunen.”  

Aniek heeft binnen WarenHuis conceptstore haar eigen 
tweedehandskledingwinkel voor dames: Rewear Store. 
“Ik zit hier nu meer dan 2 jaar, en de tijd vliegt voorbij. 
Mensen weten me inmiddels te vinden.” Mooi, want 
ook haar concept is slim met een karakteristieke twist: 
Aniek zoekt de parels uit tussen aangeleverde kleding 
en deelt een percentage van de opbrengst met degene 
die haar de kleding bracht. Meteen ook erg duurzaam, 
doordat er minder nieuwe kleren geproduceerd worden 
wanneer we elkaars kleding doorgeven en doordragen. 
Een prachtige samenkomst van slimme ingrediënten met 
dat vleugje karakter. Net als Wendy’s menu en Rachel en 
Susan’s wonderland. 

GEW
OON DOEN  

OVER PSYCHIA
TRIE

Vincent van Gogh 
voor geestelijke 
gezondheid

“Niet onze systemen 
moeten centraal staan, 

maar de mens die 
tegenover je zit”

ONTMOET... WENDY, SUSAN, RACHEL & ANIEK ONTMOET... PATRICIA

De weg naar psychiatrische hulpver-
lening moet snel en eenvoudig te vinden 
zijn. “Want psychische klachten zijn heel nor-
maal en mensen wachten vaak al te lang met 
het vragen van hulp”, vindt Patricia Simons, coördi-
nerend gespecialiseerd begeleider bij Vincent van 
Gogh. Daarom werken Patricia en haar collega’s hard 
aan betere oplossingen door meer samen te werken in 
de keten (bijvoorbeeld in DOEN en WeertKAN) en dich-
ter bij de mensen te staan. “Het Huis van de wijk is ons 
droombeeld.”

Iedere week begeleidt Patricia zo’n 15 tot 20 mensen 
in de thuissituatie in Midden-Limburg met psychische 
klachten zoals een angststoornis, verslaving, depressie 
of een acute hulpvraag, die hulp nodig hebben bij hun 
daginvulling, financiën, sociale relaties, sport en gezond-
heid. Soms zijn mensen al enorm geholpen met een 
steuntje in de rug, vaak is er meer nodig. Hierbij kunnen 
zij ook gebruikmaken van het integrale aanbod binnen 
de organisatie, van preventie tot hoogspecialistische 
zorg. Patricia: “Mensen rollen vaak onbedoeld en onge-
wild van het ene probleem in het andere. En dan krijgen 
ze met steeds meer organisaties te maken. Ik begeleid-
de eens een cliënt die met dertien organisaties contact 
had! Daar kun je dus je hele dag mee vullen. En het zorgt 
voor enorm veel stress en onduidelijkheid. Dat moet je 
proberen te voorkomen. En dan moet je soms out-of-the-

box denken. Niet onze systemen en afspraken moeten 

centraal staan, maar de mens die tegenover je zit.”

DOEN!
Een mooi voorbeeld van hoe het anders kan 

is het project DOEN (Duidelijk-Ontschotten-Exper-
tise-Netwerk), een samenwerking tussen Vincent van 

Gogh, PSW en De Zorggroep. Patricia: “Als ik iemand 
tegenkom met een verstandelijke beperking of iemand 
die verpleging nodig heeft, schakel ik hen in. Andersom 
schakelen ze ons in als er bijvoorbeeld sprake is van 
een angststoornis of verslaving. We sturen de persoon 
niet terug voor een andere indicatie, maar regelen het 
onderling, met gesloten beurs. Als je dit soort afspraken 
kunt maken, vanuit vertrouwen en professionaliteit, kun 
je mensen veel beter en sneller helpen. Er wordt echt 
wel gekeken of het een beetje in balans is met die uren, 

maar daar komen we aan de achterkant wel uit.”

DROOM
“Onze droom is een ‘Huis van de wijk’, zoals dat in de 
wijk Ruwaard in Oss al bestaat”, vertelt Patricia. “Zo’n huis 
wordt door wijkbewoners zelf beheerd en gecoördineerd 
aangevuld met professionele partijen als woningcorpo-
ratie, politie, ggz en andere zorgpartijen. Geen aparte 
instituties, maar menselijke hulp, dichtbij en betrokken in 
de wijk. Om dat te realiseren heb je ook actieve burgers 
nodig, maar die hebben we in Weert denk ik ook. 
Ik geloof erin!”
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DIT IS... FIT20

Hij runt de snelstgroeiende fit20 vestiging van Nederland, sinds hij in april 
2018 opende. “Ik ga straks nog 40 mensen bellen op de wachtlijst. Er is 
echt superveel interesse in wat we hier doen”, zegt Tom van Dooren. Een 
frisse jonge gast die na zijn sportopleiding in Amsterdam het fit20 concept 
ontdekte, en direct zag welke potentie het zou kunnen hebben in z’n 
thuisstad: Weert. Hij had gelijk. 

“Fit in 20 minuten per week” zie je groot op de ramen van deze 
Cwartiermaker staan. ‘Ja, ja’, is ‘s ochtends de eerste reactie in mijn hoofd 
wanneer ik de personal training studio passeer. “Iedereen is sceptisch”, 
reageert Tom lachend wanneer ik het opbiecht. “En daarna is iedereen 
razend enthousiast, omdat ze echt verschil merken. Heerlijk om te zien.” 

Het is waar. Van de meer dan 100 mensen die zich tot nu toe bij fit20 
Weert in Cwartier aanmeldden, maakte maar één persoon gebruik van 
de tevredenheidsgarantie. “En dat kwam omdat die kerel naar Arnhem 
verhuisde, niet omdat hij ontevreden was”, verduidelijkt Tom trots. En 
terecht. Zijn zaak doet het goed.

Hoe dat kan? “Mensen vragen het me vaak; ‘wat is je geheim?’ – Ik heb 
geen geheim. Ik ben gewoon mezelf. Een Weertse jongen met een 
open en vrolijk karakter. Daar komen de mensen voor. En voor mijn 
Labradoodle die hier normaal gesproken rondloopt, Obi. Mensen vinden 
het hier gewoon leuk, in een gemoedelijke sfeer die niet voelt als een 
verplichting. En uiteindelijk is het omdat mensen hier resultaat boeken. Ze 
krijgen echt wat ze beloofd wordt. Gezondheid, stressverlaging, mentale 
weerbaarheid, betere nachtrust, betere conditie, soepelere gewrichten, 
klachtenvermindering, spierkracht, betere botten… Alles wordt er beter van.” 

“Van 20 minuten in de week?”, vraag ik nog enigszins journalistiek 
verantwoord kritisch. Tom licht toe. Het is bewezen. Specifieke spiervezels 
worden geactiveerd bij bepaalde mate van inspanning. Stofzuigen en 
wandelen is de laagste categorie, een heuvel op fietsen valt in de tweede, 
en de derde categorie wordt geactiveerd bij intensief sporten. En dán is 
er de top-categorie. De spiervezels die worden geactiveerd vanuit een 
overlevingsmechanisme, en waar fit20 gebruik van maakt. 

Iets dat gebeurt doordat je in slowmotion de spieren maximaal aanpakt. 
Kunnen ze bijna niet meer, dan hou je nog 10 seconden vast in de 
houding. Alles geven. – Ik mag het zelf proberen en toegegeven: ik voel ‘m, 
in no time. “Kijk, en zo doe je elke keer 5 oefeningen, waarbij je 85% van je 
spieren uitput. Krijg je 5 keer een voldaan gevoel van. In 20 minuten.” 
 
Dat moet zijn waarom mensen hier en masse naar toe komen om te 
trainen. Even tussendoor, met snel resultaat, zonder te zweten. Goed voor 
iedereen die het druk heeft of niet bepaald gemotiveerd is om ‘s avonds 
nog van de bank te komen om naar de sportschool te gaan. Laten we 
eerlijk zijn; 90% van de populatie dus. Tom: “Wat je in de sportschool doet 
is sporten. Dit is trainen. Je werkt ergens naartoe, naar een doel. Of je hier 
nu komt met fysieke of mentale klachten, of omdat je gewoon gezond wil 
leven en klachten voorkomen. De drempel is laag, iedereen van 17 tot 97 

is welkom – er komt hier wekelijks een dame van 83 jaar 100 
kilo wegduwen – en het spreekt zich hier natuurlijk snel rond. 
Hoort een Weertenaar van een ander hoe enthousiast hij is over 
de training, dan heb je zo heel Weert hier zitten. Zonder een 
letter reclame.” Ik knik, vooral denkend aan de sluimerende 
buikspierpijn die morgen vast nog eens in tweevoud terugkomt. 
“Kijk, weer een aanmelding”, zegt Tom terwijl hij zich over een 
melding op z’n telefoon buigt. Weert wordt nog eens de fitste 
stad van Nederland, in 20 minuten per week.

Alles geven 

in 20 
minuten 

Mensen vragen het me vaak; ‘wat is je geheim?’ 
– Ik heb geen geheim. Ik ben gewoon mezelf.  

Cwartier beheerder Brian traint ook 
bij Tom, steevast elke week. “Ik zei 
tegen Tom: mooi man, 20 minuten, 
maar kan het ook in 10? Moest hij 
wel mee lachen. Dat snelle, dat past 
gewoon helemaal bij deze tijden.” 
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DRIE BROERS, 

ÉÉN PASSIE In 

2014 

organiseerden Maarten (24), 

Ruben (23) en Thijn (21) een busreis naar het 

Daydream festival voor hun vriendengroep. Ze zagen een markt, 

want dat lange wachten, omrijden, de onduidelijke communicatie… 

dat kan veel beter. Inmiddels regelt Be Part Events jaarlijks het 

vervoer voor zo’n 3.500 festivalgangers en organiseren ze zes eigen 

evenementen. En terwijl twee van de drie broers nog volop stude-

ren, bouwen ze de onderneming verder uit. Tegenwoordig doen ze 

naast publieke evenementen ook zakelijke evenementen. 

“Je moet in deze business wel tegen een stootje kunnen’, vertelt 

Thijn. ‘Het is een snelle en competitieve business.” Maarten: “Dat 

houdt je scherp, maar wij geloven in  samenwerken. Er is veel werk, 

dus waarom niet samen? Goede afspraken maken, elkaar aanvul-

len. Daar gaat het om.” Samenwerken is absoluut de kracht van de 

broers. Onderling, maar ook met concullega’s, busmaatschappijen, 

cateraars, dj’s en gemeentes. Ruben: “We hebben onderling een 

sterke band en kennen elkaars sterke en minder sterke punten.’ 

Thijn: ‘En we spreken uit wat er speelt.” Maarten: “We zoeken  

samen naar een evenwicht tussen de vrijheid en verantwoordelijk-

heden die ondernemerschap met zich mee brengt. Met  

bijbaantjes en studie erbij houden we veel ballen in de lucht.”  

Ruben: “Super mooi om dit samen te doen!”

ONTMOET.. MARLIES IN DE LIFT: BE PART EVENTS
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‘Iedereen in Nederland is gelijk en heeft dus recht op 
een gelijke behandeling.’ De eerste les van elke alfabe-
tiserings- en inburgeringscursus van Vluchtelingenwerk 
Zuid-Nederland in Cwartier begint met artikel 1 uit de 
Grondwet. 

“Dat iedereen gelijk is, betekent nog niet dat we alle-
maal hetzelfde zijn. Elk mens is uniek en heeft z’n eigen 
verhaal”, vertelt docent Marlies Heijmans.

De muur van leslokaal 115 hangt vol met kleurrijke portret-
ten. Mannen en vrouwen uit Syrië, Eritrea, Irak en Iran die, 
op de vlucht voor het oorlogsgeweld of de dictatuur in 
hun land, huis en haard achter zich lieten. “Aangrijpende 
verhalen die je doen beseffen hoe goed wij het hebben 
in Nederland”, aldus Marlies.

Van betekenis zijn 
In de gemeenten waarvoor Vluchtelingenwerk Zuid-Ne-
derland de opvang en sociale integratie verzorgt, 
worden ze begeleid bij het opbouwen van een bestaan 
in Nederland. Denk aan het vinden van een opleiding 
of baan, de inschrijving van de kinderen op school, het 
regelen van verzekeringen en het belangrijkste: het leren 

van de Nederlandse taal en cultuur. Dat 
laatste onderdeel gebeurt in Cwartier door 
een handvol professionals, ondersteund door 
een grote groep enthousiaste vrijwilligers. 
Taalcoaches, klassenassistenten en maat-

schappelijk begeleiders die hun hart laten spreken en 
van betekenis willen zijn voor mensen in nood. “Deze 
vrijwilligers zijn ons draagvlak”  zegt Marlies. Zo kunnen 
wij onderwijs aanbieden in kleine subgroepjes, met veel 
persoonlijke aandacht.

Kruisbestuiving
Wie denkt dat Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland een 
eilandje is binnen Cwartier heeft het mis. Er is volop kruis-
bestuiving met andere huurders. “Onze overbuurvrouw 
op de eerste verdieping, José Schreven van Schreven’s 
Bouwkosten Advies-Buro, was zo gecharmeerd van ons 
werk dat ze nu actief is als taalcoach. Verder heeft Veilig 
Verkeer Nederland een les verzorgd over het verkeer in 
Nederland. En natuurlijk zijn er in dit gebouw nog veel 
meer huurders met boeiende of leerzame activiteiten. 
Ik denk dat onze cursisten het bijvoorbeeld erg leuk 
zouden vinden als we een keer een dansworkshop orga-
niseren.”

Wat Marlies zelf gelukkig maakt in haar werk? “Dat cursis-
ten weer zelfvertrouwen krijgen. Vluchtelingen die, ieder 
op hun eigen manier en in hun eigen tempo, het leven 
weer proberen op te pakken. De een wordt tegelzetter, 
de ander wil studeren of gaat voor een eigen horeca-
zaak. Zoveel verhalen, zoveel dromen en nieuwe kansen. 
Daar geniet ik van.”

HET LEVEN 
OPPAKKEN IN 
CWARTIER

HET LEVEN 
OPPAKKEN IN 
CWARTIER

12
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DE KLIK

UIT CWARTIERGEGROEIDIn 

december 2015 

nam ze als een van de eerste huurders 

haar intrek in Cwartier. Voedingsdeskundige Marisa Bax (30), trot-

se eigenaresse van Marisa Food & Lifestyle. “In die tijd werkte ik nog 

fulltime als diëtiste. Mijn eigen bedrijfje deed ik er in de avonduren 

bij.”

Ze kijkt met een fijn gevoel terug op de start, in het najaar van 2015.

“Bij Cwartier kon ik in alle rust en zonder risico mijn praktijk opzet-

ten. Klein beginnen, de kosten laag houden en langzaam groeien. Ik 

zat er prima, op de derde verdieping. Als mensen uit de lift stapten, 

zagen ze als eerste mijn deursticker.”

De zaken gingen goed. Zo goed zelfs dat Marisa in maart 2018 be-

sloot om haar vaste baan op te zeggen en vol voor het ondernemer-

schap te gaan. Tegelijkertijd viel haar oog op een kantoorpand aan 

de Maaspoort. “Een mooie zichtlocatie met voldoende ruimte voor 

een nieuw, aanvullend concept. Een winkeltje met dieetproducten 

en een wachtruimte waar mensen rustig kunnen zitten.” 

Ondanks de groei is Marisa’s handelsmerk onveranderd gebleven. 

“Lekker eten en op gewicht blijven, het kan prima samengaan. 

Mensen die gewicht willen verliezen, kunnen zich op een informele 

manier door mij laten coachen. De richtlijnen zijn voor mij niet heilig, 

de aanpak en behandeling moet bij de persoon passen.”

Irma
“Gelukkig ben ik net op tijd”, zegt Irma de Bont als we 

elkaar stipt om 16:00 uur bij haar mindfulness studio 

SveaVita treffen voor het interview. “Ik heb eigenlijk een 

paar weken vakantie nu. Mijn man en ik lopen het Pieter-

pad, maar waren toevallig net in de buurt.” Geen gekke 

vrijetijds keuze: wandelen. Irma’s praktijk is helemaal ge-

richt op mindfulness, en dat voel je. De hele ruimte ademt 

rust. “Maar het is een begrip dat nogal eens onbegrepen 

is, hoor”, zegt Irma. “Sommigen denken dat het zweverig is, 

maar dat is het juist niet.” 

Het spel dat zij ontwikkelde – Mind Your Step – moet van 

mindfulness daarom iets toegankelijks maken. Iets moois 

zelfs. Irma: “Daar ontstond het idee voor een spel. Ik be-

trok collega mindfulness trainer Caroline Holsbeek erbij 

en binnen een uur besloot zij: dit gaan we samen doen.” 

Maar ze deden het niet met z’n tweeën. De samenwerking 

werd een drie-eenheid. Er miste namelijk nog iets. “Nadat 

we het idee en de inhoud voor het spel helder hadden, 

moest het nog een passende vorm krijgen. Alles moet 

kloppen.”

Inge
En alles klopte toen Irma en Caroline aanklopten bij Inge 

Korten; grafisch ontwerper en mede-Cwartiermaker. 

Inge: “Het was direct een match. Dat voel je heel snel.” 

Een samenwerking die haar meer opleverde dan een 

mooi spelproduct. “Door het werken aan ‘Mind Your Step’ 

heb ik zelf iets geleerd. Dat mijn werk erg vergelijkbaar 

is met waar mindfulness voor staat. Wat ik maak moet 

echt een moment van rust bieden om de inhoud even tot 

je te nemen, zonder opsmuk, met aandacht. Het moet de 

kern raken van waar iets of iemand voor staat. Het is heel 

bijzonder dat ik dit toen heb ontdekt, via deze samenwer-

king.”

Precies 9 maanden na Irma’s eerste idee was Mind Your 

Step er. Een praktisch en prachtig spel dat Inge’s kernach-

tigheid en rust uitstraalt. Irma: “Inge was een gouden 

greep. We krijgen zoveel complimenten. Het is echt ons 

kindje geworden, van ons alle drie.”

“Mind Your Step”

Het spel dat 
Irma en Inge
tot de kern
bracht

IN DE LIFT: MARISA BAX
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DIT IS... PAPERWISE

THUIS BIJ CWARTIER
Zo’n vijftien jaar geleden kruisten hun paden zich
voor het eerst. Als verkoper van milieuvriendelijke
verpakkingsmaterialen bij Moonen Packaging deelden
ze hun interesse in duurzaamheid en innovatie. Nadat
ze ieder hun eigen weg gingen in de papierindustrie,
vonden ze elkaar weer in 2014. Klaar om samen te
ondernemen. PaperWise werd geboren. Vanuit thuis
bouwden ze aan het fundament. Peter in Hamont,
Nick vanuit Nederweert. “Nadat de basis was gelegd
en de weg omhoog ingezet, gingen de ondernemers
op zoek naar een geschikte kantoorruimte. Het werd
Cwartier. Een inspirerende werkplek midden in de stad,
op loopafstand van het station en dus goed bereikbaar
voor klanten. “Een locatie die in alle opzichten aansluit
bij waar wij voor staan. Zoals wij een tweede leven
geven aan landbouwafval, geeft Cwartier een nieuw
leven aan het oude stadhuis. Die duurzame gedachte
sprak ons aan”, vertelt Nick. “De bureaustoelen van de
ambtenaren die hier hebben gewerkt, stonden er nog
toen wij hier in september 2017 onze intrek namen op de
tweede verdieping. Die konden we gewoon gebruiken.
Daarbij kregen we de vrijheid om ons kantoor helemaal
naar eigen smaak in te richten.”

Het inmiddels vierkoppige team van PaperWise voelt
zich er helemaal thuis. “Onze deur staat praktisch altijd
open. Elke dag lopen er collega-ondernemers voorbij.
Je maakt een praatje, vraagt hoe het gaat, helpt en 

Wereldwijd verbouwen boeren jaarlijks 16.500 miljard
kilo aan landbouwgewassen. Maar liefst 80 procent
daarvan bestaat uit afval, de stengels en bladeren
van de plant. Restmateriaal dat dankzij PaperWise
dus een tweede leven krijgt en dus niet meer de
verbrandingsoven in hoeft.

DUURZAME MISSIE
Na kantoortijd gaat de
duurzaamheidsgedachte
mee naar huis. Je afval goed
scheiden. Zo min mogelijk
water verspillen. Zuinig rijden.
Zonnepanelen op het dak.
Ook Peter van Rosmalen en
Nick op den Buijsch proberen
met kleine dingen het verschil
te maken. Natuurlijk zorgt duurzaam ondernemen
ook wel eens voor een spagaat. Om goed contact te
houden met hun duurzame leveranciers in India en
Zuid-Amerika, stappen de ondernemers van PaperWise
met enige regelmaat in het vliegtuig. Vliegen is een
noodzakelijk kwaad, verbonden met hun duurzame
missie. Nick: “Omdat het niet goed is voor het milieu
betalen we bovenop de ticketprijs een bedrag ter
compensatie. Dit geld wordt geïnvesteerd in projecten
die de CO2-uitstoot in de wereld beperken. Dat is het
minste wat we kunnen doen.”

“Als kinderen over 20 jaar vragen waar papier van 
wordt gemaakt, dan moet er in schoolboeken staan: 
van landbouwafval. Vroeger maakten we papier van 
hout en moesten er heel veel bomen worden gekapt.” 
Het is de droom van Peter van Rosmalen en Nick op 
den Buijsch, oprichters van PaperWise. Door agrarisch 
restmateriaal te transformeren tot hoogwaardig papier 
en karton willen zij de wereld een beetje beter maken.

De mentale knop moet om, stellen zij. Moeder Aarde 
heeft het zwaar te verduren. Het ecosysteem is 
verstoord. Grondstoffen raken op, het klimaat verandert 
en wereldwijd leven meer dan 3 miljard mensen 
onder de armoedegrens. “Onacceptabel”, zegt Peter. 
“En daarom willen we zoveel mogelijk mensen en 
organisaties in beweging brengen. Alleen samen 
kunnen we de papierindustrie veranderen.” 

inspireert elkaar. Laatst had ik juridisch advies nodig.
Nou, dan hoef ik een paar deuren verder maar even
binnen te lopen. Zoals we met PaperWise verbindingen
leggen met onze klanten en leveranciers, zo slaan
we ook bruggen binnen dit gebouw. Ook dat is
duurzaamheid. Mooi om te ervaren.”

AFVAL BESTAAT NIET
De bewustwordingscampagne werpt haar vruchten
af. Van KPN tot Rabobank en van Jumbo tot Tony’s
Chocolonely: steeds meer organisaties laten hun
drukwerk, kantoorartikelen en verpakkingsmaterialen
vervaardigen met duurzaam papier en karton van
PaperWise. Ze dragen op die manier bij aan een wereld
waarin afval niet bestaat. Waarin elke reststof weer een
grondstof is voor een nieuw product. 

‘Mooi dat Cwartier een tweede leven geeft aan het voormalig stadhuis’

“Over 20 jaar staat in 
schoolboeken: ‘papier 
wordt gemaakt van 
landbouwafval’.”

Vanuit de duurzame thuisbasis Cwartier 

bouwt PaperWise mee aan een betere 

wereld. Een wereld zonder verspilling 

waarin landbouwafval wordt verwerkt tot 

hoogwaardig papier en karton voor o.a. 

Jumbo, KPN en Tony Chocolonely. Binnen dit gebouw 

slaan we bruggen. Ook 

dat is duurzaamheid.

#duurzaam
#drukwerk
#verpakking
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TEL MAAR OP
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elkaar. Linksom of rechtsom.”
Om de effecten van BeekCwartier te zien, hoef je niet lang 
te zoeken. Een praatje lucht op of kan je blij maken. Het 

koersballen houdt je fit en het kaarten alert. 
Het samen zijn verbroedert, geeft zin aan 

de dag en heeft een positief effect 
op de gezondheid. “Ook hebben 

we een poortfunctie”, vertelt 
Joke. “Er komen veel verhalen 

op tafel, en soms geven 
die aanleiding om door 
te verwijzen. Als iemand 
erg somber is of fysieke 
problemen ondervindt. 
We helpen elkaar en 
daar kom je een heel 
eind mee, maar soms is 
er meer nodig. Daar zijn 
we alert op.”

Zin om mee te doen?  
Joke: “Je mag altijd spon-

taan binnenwandelen. Of je 
nu wilt meedoen aan een acti-

viteit of je als vrijwilliger wilt inzetten. 
Ook verhuren we twee mooie ruimtes 
op de tweede verdieping waar van 
alles georganiseerd kan worden. Mis-
schien heb je wel een leuk idee voor 
een spellenmiddag of een workshop, 
alles is bespreekbaar!” 

WIJ HELPEN ELKAAR, LINKSOM OF RECHTSOM
Of je nu wilt koersballen, handwerken, kaarten, een kop 
koffie drinken, line dancen, biljarten, een boek lezen, 
bijkletsen, bridgen of kienen: het kan allemaal bij 
BeekCwartier. De accommodatie van 
PuntWelzijn in Cwartier is alle dagen 
van de week open, op zondag 
om de week. “Eenzaam mag 
niemand zich voelen”, vindt 
beheerder Joke Milcza-
rek. 

Het is meestal gezellig 
druk. Aan de biljart-
competitie doen 30 
mannen mee, de 
handwerkmiddag 
wordt door zo’n 20 
dames bezocht. Op 
de zondagen wordt er 
meestal gekiend. Dan 
zijn er zo’n 38 deelnemers, 
vertelt Joke. Het bijzondere 
is dat Joke de enige vaste 
werknemer is, de rest van het 
werk doen 48 vrijwilligers, waarvan 12 
mannen. Ze zetten zich in als gastheer 
of -dame, als technische dienst of als 
organisator van een activiteit. Joke: 
“Het leuke is dat je niet meteen ziet wie 
de vrijwilligers zijn en wie deelnemers. 
En dat maakt ook niets uit. We helpen 

ONTMOET... JOKE, HARRIE, MIA & MIA KIJK OP

WAT JE HIER IN WAT JE HIER IN 
HANDEN HEBT?HANDEN HEBT? 

Iets dat is ontstaan. Geëvolueerd. Uit het idee dat er iets moest 

komen wat er nog niet was. En toen was het er... 

Cwartier magazine, uitgegeven door Cwartier. Dat gebouw 

midden in het centrum, oud raadhuis, waar je telkens mensen naar 

binnen ziet lopen, en weer naar buiten. Maar wat ze daar doen? 

Wat het precies is? Iets spannends vast. Iets buiten de lijntjes. Iets 

anders. Iets dat er nog niet was. 

En wij hebben het gecreëerd. Niet “wij” ondergetekenden. Nee, 

“wij” de Cwartiermakers. Zodra dit bedrijvenverzamelpand – 

inmiddels tot de nok toe – gevuld werd, ontstond er iets, uit het 

niets. Een ecosysteem van ondernemers, waar wij slechts beheren, 

zonder te sturen. Een systeem dat blijft groeien en bloeien, door 

een natuurlijke balans aan Cwartiermakers – van tattoo artist tot 

zorginstelling – en door vrijheid. Een nieuw soort ondernemerskli-

maat, waar verplichtingen ondergeschikt zijn aan vrijheden.

Dit is wat er moest gebeuren. Wat er moest komen. Een transfor-

matie die niet eindeloos op papier plaatsvond, maar die gewoon 

gedaan werd. Het kan dus. Zolang je maar niet bang bent om tegen 

de gevestigde orde in te gaan. Om te zien dat kritische blikken 

betekenen dat je de juiste, niet uitgestippelde weg aan het 

volgen bent. 

Waar die weg morgen naar leidt, weten we niet – nooit 

– maar niet weten waar je uitkomt is niet erg. “Het 

mooiste overkomt je, het minste is bedacht.”

En daar zijn wij trots op. 

“Wij”, ondergetekenden.

John Jacobs, 

Geerd Simonis, 

Brian Voesten 

oprichters & 

beheerders 

Cwartier

Harrie Smeets koersbalt al meer 10 jaar 
bij BeekCwartier. “Koersballen lijkt een 
beetje op Jeu de Boules. Het doel is de 

ballen zo dicht mogelijk bij het witte 
doelballetje te leggen. Het moeilijke is 
echter dat de het zwaartepunt van de 
koersballen niet in het midden zit. Daar-
door rollen ze niet in een rechte baan. 

Maar oefening baart kunst!”

Mia Loop (l.) is al 40 
jaar vrijwilligster bij 
BeekCwartier, Mia 

Claessens al 38 jaar. 
“We voelen ons hier 

echt thuis. Het is zo ge-
zellig samen. Zeker de 
woensdagmiddag met 
de handwerkers, daar 

komt niets tussen!”

#mia-en-mia
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ONTMOET... BERTKIJK OP

Kasper Stribos (39) van tattoostudio Pigmentz

‘EEN DORPJE ‘EEN DORPJE 
IN DE STAD’IN DE STAD’
Waarom ik drie jaar geleden voor Cwartier gekozen heb? 
Omdat het zo lekker centraal ligt. Mijn eigen tattooshop, mid-
den in de stad, waar ik in alle vrijheid mijn creatieve werk 
kan doen. Niks is hier te gek. Om aan de richtlijnen van 
de GGD te voldoen, moesten er in mijn ruimte speciale 
wasbakken komen. Geen probleem, werd geregeld. De 
mannen van Cwartier helpen je en denken met je mee. 
Heel fijn is dat.

Dit gebouw voelt voor mij als een dorpje in de 
stad. De sfeer is relaxed, ik heb veel contact met 
medehuurders op de begane grond. Op een 
gegeven moment zie je elkaar niet meer als 
ondernemer. Je wordt buren, maakt een 
praatje en helpt elkaar als het nodig is. 
Voor mij de ideale werkomstandighe-
den. Ik doe niks uit het boekje. 

Mensen geven mij het vertrouwen 
om hun droom te visualiseren. 
Iets mooiers is er niet. Elke 
tattoo heeft een verhaal, van 
klein tot heel groot. Ooit 
vroeg een dame me om een 
moedervlek te tatoeëren. 
Eén minuscuul puntje. 
Volgens een Chinese 
studie zou het geluk 
brengen, vertelde 
ze. Ik heb haar 
nooit meer 
gezien en ook 
niet gehoord 
dat ze de 
Staatslote-
rij heeft 
gewon-
nen.

#MENSEN

Wanneer je bij Cwartier een schilder 
op de ladder ziet staan, weet je: dat 
is er een van VOS Company. Het 
werkleerbedrijf, dat sinds 2017 kantoor 
houdt in het oude stadhuis, leidt 
samen met Limburgse ROC’s en op 
eigen kracht nieuwe vakspecialisten 
op in het gevelonderhoud. Van 
schilders tot glaszetters en van 
gevelreinigers tot spuitwerkers.  
Leerlingen uit het vmbo en mbo, 
maar ook jongeren en (jong)
volwassenen die een extra duwtje in 
de rug nodig hebben. “Bijvoorbeeld 
omdat ze een verkeerde keuze 
hebben gemaakt of in de WW zijn 
beland, met gezondheidsproblemen 
kampen of simpelweg nog te weinig 
ervaring hebben om als schilder aan 
de slag te gaan. Er kunnen diverse 
redenen zijn voor een afstand tot 
de arbeidsmarkt”, vertelt directeur 
Bert Schreurs van VOS Company, de 
maatschappelijke onderneming die 
ruim 20 jaar geleden het  
levenslicht zag. 

“We zijn nu een voormalig slager van 
56 jaar aan het omscholen. Dit jaar 
gaat hij zijn diploma halen en kan hij 
op niveau 3 aan de slag als schilder. 
Om maar aan te geven dat je nooit te 
oud bent om te leren en een nieuwe 
weg in te slaan. Omdat elke persoon 
anders is, is elk scholingstraject 
anders. Onze opleidingen zijn 
maatwerk. Bedrijven in heel Limburg 
en de regio Eindhoven huren onze 
leermeesters in om jongeren op te 
leiden in de praktijk.”
In 2017 meldde Cwartier zich als 
opdrachtgever. Initiatiefnemers 
John Jacobs en Brian Voesten 
zochten een duurzame partner 

voor het schilder-, onderhouds- 
en kluswerk in het voormalige 
stadhuis. Jonge vakmensen in de 
dop. Aanpakkers. “Met deze grote 
opdracht is de samenwerking tussen 
ons begonnen. Zo’n 25 jongeren 
van VOS hebben meegeholpen aan 
de metamorfose van stadhuis  tot 
het bedrijfsverzamelgebouw wat 
het nu is. Deze klus voelde zo goed 
dat we besloten om ons kantoor 
vanuit Roermond naar Cwartier te 
verhuizen. We doen nu het reguliere 
onderhoud in het gebouw en krijgen 
ook regelmatig opdrachten van Punt 
Welzijn op de eerste verdieping”, 
vertelt Bert.

VOS Company onderneemt met oo
g en aandacht voor mensen. Ie

dereen 

verdient een eerlijke kans op
 een baan. Richting de toekom

st 

zinspeelt Bert Schreurs op ee
n samenwerking met Vluchtelin

genwerk. 

“Werkgevers zijn op zoek naar
 vakmensen. Statushouders naa

r een 

baan die hen helpt een nieuw,
 volwaardig bestaan op te bou

wen.  

De overheid wil graag dat vlu
chtelingen met een verblijfs-

vergunning snel integreren. D
oor statushouders op te leide

n tot 

vakspecialisten in de onderho
udsbranche is iedereen geholp

en.  

Het zou mooi zijn als we dat 
samen voor elkaar krijgen.”

iedereen een eerlijke kans

Vakmensen 

in de dop

Specialist in 
gevelonderhoud
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DIT IS... AMUSANT

Mark: 
“Ja, dat doe 

je goed. Ik gá maar 
door. Dit is mijn grote droom, en 

daar wil ik alles voor geven. Mijn ouders waren 
eigenlijk altijd aan het werk. Ze genoten ervan, maar 
het kostte wel zijn tol. Sharon zegt af en toe tegen mij: 
nu is het goed. Dan gaan we bij vrienden op bezoek of 
genieten we van een avondje thuis.”
Sharon: “Ik denk dat je alleen succesvol kunt zijn als je 
die balans samen vindt. We vullen elkaar daarin goed 
aan. Soms loop ik te stressen omdat ik de planning 
even niet overzie. Dan heeft Mark de rust en het 
vermogen weer helderheid te scheppen. We kunnen 
goed naast elkaar gaan staan en alles op tafel gooien. 
Communiceren, dat is toch het allerbelangrijkste.”
Mark: “En we stimuleren elkaar om het beste in jezelf 
naar boven te halen. We zijn allebei superkritisch. We 
vinden het belangrijk continu te vernieuwen.”
Sharon: “Jij bruist van de ideeën. Die sfeer vonden we 
terug hier in het gebouw van Cwartier.”
Mark: “Ja, dat inspireert enorm.”
Sharon: “We werken samen met ondernemers in het 
gebouw en verzorgen geregeld lunches. Én we zagen 
een leeg dak… daar hadden wij wel ideeën mee! 
De zon staat er lekker op. Een ideale plek voor een 
dakakker. We gaan nu het derde seizoen in, het groeit 
er fantastisch!” 
Mark: “Ik ben dol op groenten. Je kunt er zo ongelooflijk 
veel mee! Zeker als het van zo dichtbij komt. Dan zitten 
de smaak en vitaminen er nog helemaal in. Als we 
soms te weinig hebben voorbereid, trekken we gewoon 
nog wat uit de grond. Verser dan vers.”

va n  h e t  d a k  n a a r  d e  k e u k e n
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SMark 
Horsten 

en Sharon Hendriks 
hebben drie foodformules 

in Weert: Amusant, de Stadskantien 
en Messcherp Catering. Met hun 
vernieuwende horeca, waarin ze 
continu op zoek zijn naar nieuwe 

smaken en concepten, zetten ze zichzelf 
op de kaart. In april wonnen ze met 

Amusant de golden award van ‘Leukste 
restaurant van Weert’. Bezoekers gaven 

als gemiddeld cijfer een 9. Het motto 
achter Amusant: het bewust eten van 
eerlijke, smaakvolle verse gerechten 

naar eigen behoefte en hoeveelheid.

Radijsjes, bieten, frambozen, pompoenen, aardbeien, 
courgette, uien en komkommers gaan bij Amusant 
zomaar vanaf de dakakker – via de keuken van Mark 
en Sharon – op je bord. Duurzamer en dichterbij kan 
niet. Mark maakt er gerechtjes van met pure smaken. 
Een kijkje in de keuken van dit horecaduo.

Mark: “Mijn ouders hadden een horecazaak in 
Altweerterheide. Ik dacht als kind altijd ‘dat ga ik 
nooit doen’. Maar het zit er toch in, hè! Ik studeerde 
food design aan de HAS in ’s Hertogenbosch en ben 
continu bezig met smaak. Het is zo geweldig wat je met 
eenvoudige ingrediënten kan doen. Een biet kan wel 
tien verschillende smaken hebben.”  
Sharon: “Jij kunt toveren met smaak! Het is geweldig om 
dit samen te doen, maar ik moet je soms wel afremmen 
hoor.”

#1 gerecht: zoet-zure courgette (van de dakakker!) #1 ingrediënt: makreel (die moeten ze voor mij echt verstoppen!) #1 favoriet plekje 
in het gebouw: het stadsterras van Amusant #1 eigenschap: gastvrij en goed in communiceren #1 onhebbelijkheid: ongeduldig

#1 gerecht: asperge-speciaal (gekonfijt, met zoetzure aardappel, ketchup, ui en een boterachtige mayonaise) #1 ingrediënt: biet (heerlijke aardse 
smaak) #1 favoriet plekje in het gebouw: dakterras #1 eigenschap: organisatievermogen en smaakkunstenaar #1 onhebbelijkheid: eigenwijs
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EEN DAG CWARTIER

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen binnen 
Cwartier via onze Facebookpagina: @cwartier
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Je kunt de problemen van een ander niet 
oplossen, maar je kunt wel degene zijn die het 
vonkje in iemand aanwakkert om in beweging 
te komen. Dat is de overtuiging waarmee Punt 
Welzijn mensen stimuleert om het beste uit 
zichzelf en elkaar te halen. Theo van Eker-
schot, manager van Punt Welzijn: “We geloven 
dat je samen het verschil kan maken.”

HET 
GROTE 
EFFECT 
VAN KLEINE

STAPPEN

Theo’s favoriete plekje in het gebouw: “de 
keukentafel, waar we lunchen en allerlei leuke 
activiteiten organiseren.”

Theo van Ekerschot

Punt Welzijn zet zich in op vier the-
ma’s: opgroeien, samen leven, vrijwil-
lige inzet en leefstijl. Samen zorgen 
dat kinderen een goede start maken, 
jongeren opgroeien tot zelfredzame 
volwassenen, de wijken, buurten en 
dorpen leefbaar blijven, mantel-
zorgers hun ondersteuning kunnen 
volhouden, er betrokken vrijwilligers 
en sterke vrijwilligersorganisaties zijn, 
nieuwkomers deelnemen aan de 
samenleving en dat een gezonde 
leefstijl voor iedereen in Weert een 
keuze is. 

“Mensen denken vaak te groot”, vindt Theo. “Terwijl kleine 
dingen zoals samen een kopje koffie drinken of de 
vuilnis voor iemand aan straat zetten, vaak de dingen 
zijn die het verschil maken en die betekenis geven aan 
iemands dag. Ondertussen moet je grote issues ook bij 
de horens pakken, maar liever nog voorkomen wij ze. Ik 
ben er trots op dat Weert veel investeert in preventie.”

Naar elkaar omkijken
“Met z’n allen kunnen we van Weert een prettige samen-
leving maken”, vervolgt Theo. “We geloven dat je samen 
het verschil kan maken, want samen krijg je meer dingen 
voor elkaar. Samen is betekenisvoller en leuker! Dat 
begint bij wat meer naar elkaar omkijken en maatschap-
pelijk verbonden zijn. We hebben in Weert heel veel vrij-
willigers en mantelzorgers, maar het is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend om voor een ander klaar te staan of om 
de verbinding aan te gaan met zijn of haar omgeving”. 

Midden in de samenleving
Bij Punt Welzijn werken 52 medewerkers (sociaal werkers 
en pedagogen), 237 vrijwilligers en 46 professionals in 
opleiding (eind 2018). Theo: “Cwartier is voor ons een 
ideale uitvalsbasis. Hier staan we letterlijk en figuurlijk 
midden in de samenleving. Mensen en organisaties 
kunnen ons makkelijk bereiken en andersom ook. Vanuit 
Cwartier zijn alle wijken en scholen op fietsafstand. Punt 
Welzijn is van nature een organisatie die veel samen-
werkt. Zo werken we samen met partijen als Vincent van 
Gogh, PSW en Virtus Zorg & Ondersteuning. En hoe mak-
kelijk schakelen is het als je in hetzelfde gebouw zit als je 
samenwerkingspartners!”

Hoe lukt iets wél 
Hoe is het om in Cwartier te huren? Theo: “Fijn. Niet alleen omdat de ruimtes prettig zijn en het goed voelt om het 
gebouw en de meubels her te gebruiken, maar ook omdat dit gebouw met onze zienswijze overeenkomt. We kijken 
als Punt Welzijn naar mensen vanuit mogelijkheden: hoe lukt iets wél? Die aanpak zie ik ook terug in Cwartier. De 
initiatiefnemers laten zich niet weerhouden door tegenslag, ‘ja-maar’ of stroperige structuren. Ze durven dwars door 
patronen heen te breken en krijgen het voor elkaar. Zo hebben we meer initiatieven nodig, vind ik.”

Kleine stapjes
Punt welzijn is er voor iedereen in Weert: kinderen, jongeren, mensen of organisaties die ondersteuning nodig hebben. 
Theo: “Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig, dat is ons uitgangspunt. Punt Welzijn lost geen problemen van een 
ander op, maar wil wel degene zijn die het vonkje in mensen aanwakkert om in beweging te komen. En dat begint 
altijd met kleine stapjes. Die houd je vol en daar kun je vandaag nog mee beginnen.”

DIT IS... PUNT WELZIJN
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Een deel van de medewerkers van Punt Welzijn
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DAG VAN 
SPORT & 
BEWEGEN

Voor Abdul Aziz (39 

jaar) is het leven in Ne-

derland pas net begon-

nen. Drie jaar geleden 

vluchtte hij met zijn 

neef weg van de oorlog 

in Syrië en hij woont nu 

twee jaar in het AZC 

in Weert. Abdul hoopt 

hier een nieuw, veilig 

bestaan op te bouwen 

als stukadoor. Maar 

eerst de taal leren. 

Abdul: ‘De Nederland-

se taal vind ik heel 

moeilijk. Ik heb in Syrië 

maar zes jaar basis-

school gehad. Maar ik 

zet door. Iedere dag ga 

ik naar de taalles hier 

in het gebouw en het 

gaat steeds beter.’

Elke dag komt Harrie Snellen (79 jaar) een potje biljarten 

bij BeekCwartier. Tenminste, als hij niet met zijn vrouw 

gaat fietsen of boodschappen doen. Het liefst speelt hij 

een potje libre. Harrie: ‘Ik biljart al 40 jaar, het is een grote 

hobby. Ik heb op best hoog niveau wedstrijden gespeeld. 

Bij Libre gaat het erom zo snel mogelijk, zo veel mogelijk 

punten te scoren. Maar het gaat natuurlijk vooral om de 

gezelligheid. Mijn 

mede-biljarters zijn 

inmiddels echte 

vrienden gewor-

den. En iedere 

dag maken we het 

biljart schoon met 

de stofzuiger. Dat 

hoort er ook bij. 

Staat alles weer 

klaar voor het 

volgende potje.’

Fleur Seerden 

(25 jaar) komt 

graag winkelen 

in het Warenhuis 

en bij Rewear. 

Snuffelen tussen de tweedehandskleding of tussen de 

leuke kaartjes. ‘Laatst heb ik drie jurkjes en een paar laar-

zen gekocht. Het zijn aparte en kwalitatief goede kleren 

en dan is het natuurlijk de sport leuke koopjes te scoren. 

Vandaag kopen we een kaart voor een speciale gelegen-

heid: ons nichtje Lot wordt 1 jaar. Daar hoort een echt 

kaartje bij, toch? Veel leuker dan een app’je.’

Sander Bus (30 jaar) heeft een 

afspraak bij Punt Welzijn. ‘We 

zijn bezig met de Dag voor 

sport & bewegen, georgani-

seerd door Punt Welzijn, Let’s 

Move en Centrummanagement 

Weert tijdens de koopzondag 

in de Oranjeweek. Heel leuk om 

met diverse partijen samen te 

werken. We weten natuurlijk 

allemaal dat bewegen gezond 

is, maar hoe kom je nu echt in 

beweging? Ik kan me goed in de 

doelgroep inleven, want ik ben 

zelf helemaal niet zo’n sporter haha. We organiseren allemaal 

activiteiten waarmee we het écht leuk maken. Beloofd!’ EERST DE TAAL

PUN
TEN 
SCO
REN 

EEN 
SPE
CIAAL 
KAAR
TJE

WAT BRENGT JOU HIER?
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IN DE ETALAGE

IN DE ETALAGE
opvallende interieurs

ARTE COLDER 327

PERRON C 138

Psychologiepraktijk Sandy Bocken 211
FERROXCUBE 323

Succesvolle Projectontwikkeling 302

Wimperextensions Weert by Carla 305
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ACHTER DE SCHERMEN

Werk: Technisch directeur 

Global Wifi

Favoriet moment van de 

werkdag: de ochtend, dan 

kan alles nog! 

In mijn vrije tijd: fotografeer 

ik veel, het liefst als anderen 

het juist niet doen. Bijvoor-

beeld in de regen of als het 

heel heet of bijna donker is. 

Fotograferen is voor mij een 

uitlaatklep, een creatieve 

tegenhanger voor de ge-

structureerde IT-wereld. De 

eerste bruiloft fotografeerde 

ik toen ik 11 was.

Trots op: een grote expositie 

in Tilburg met mijn foto’s uit 

Tanzania. 

Werk: Bouwservice Eric de 

Wit, aanpassingen en onder-

houd gebouw

Favoriet moment van de 

werkdag: het resultaat aan 

het einde van de dag.

Trots op: het teamwork in 

mijn gezin. 

In mijn vrije tijd: speel ik 

golfbiljart, een hele leuke, 

tactische sport. Ik ben 

Nederlands kampioen in 

de A-reeks en persoonlijk 

kampioen in de ereklasse en 

heb meer dan 100 bekers 

gewonnen. Maar ik ga ook al 

even mee hè! 
Werk: Prio Verve, schoon-

maak

Favoriet moment van de 

werkdag: ik begin om 6 uur 

’s ochtends. De eerste twee 

uurtjes kun je dan flink door-

werken. Liefst met ‘het foute 

uur’ op de radio. Mijn favo-

riete liedje is I want to break 
free van Queen. Heerlijk 

om op te poetsen! Daarna 

zie ik het gebouw langzaam 

wakker worden en druppelt 

iedereen binnen. 

Trots op: mijn werk voor 

Punt Welzijn. Al 30 jaar 

lang, waarvan de laatste 

vier via Prio Verve.  In het 

begin werkte ik samen met 

mijn moeder. Zij heeft dit 

werk ook meer dan 30 jaar 

gedaan! 

Werk: Elektro Aspers Peulen: 

Dave is calculator en werkvoor-

bereider. Timo doet de backof-

fice.

Favoriet moment van de werk-

dag: als we iets oplossen dat 

onmogelijk leek!

In onze vrije tijd: Dave sleutelt 

graag aan oldtimers (liefst aan 

een Volkswagen Kever van vóór 

1958). Timo klimt vier keer per 

week op zijn mountainbike. 

‘Heerlijk, even helemaal stuk 

gaan en mijn hoofd leeg maken!’

Trots op: Het teamwork binnen 

het bedrijf. Het werk is best 

hectisch en moeilijk te plannen. 

Onze aanpak is iedere klus de 

juiste aandacht te geven, goed 

focussen op waar je mee bezig 

bent en dat afmaken voor je aan 

iets nieuws begint.

Werk: Punt Welzijn, recep-

tie

Favoriet moment van de 

werkdag: als er veel mensen 

binnenkomen. Ik wijs hen de 

weg in het gebouw, beant-

woord hun vragen. Gezellig 

is dat, ik ben een mensen-

mens. 

Trots op: mijn kinderen van 

3 en 13. Een peuterpuber en 

een puber! 

In mijn vrije tijd: kook ik 

graag. Ik hou van pittig eten 

van over de hele wereld. Dan 

zoek ik een lekker recept op 

internet en ga ik experimen-

teren. Garnalen met veel 

kruiden en makreelsalade 

zijn twee van mijn favoriete 

gerechten. Jummie!

Werk: Technisch beheer 

Cwartier 

Favoriet moment van de 

werkdag: 8 uur ’s ochtends, 

de dag lekker effectief 

beginnen!

In mijn vrije tijd: kook en 

sport ik graag. Ik boks, zwem, 

ren en doe aan snowboar-

den.

Trots op: ons huis dat mijn 

vriend en ik helemaal zelf 

opgeknapt hebben. Ervaring 

die ik binnen Cwartier kan 

inzetten :-)

MICHEL 
BLEZER

ERIC 
DE WIT

PETRA 
VERKOULEN

DAVE KORTEN (LINKS)

& TIMO ASPERS

SARAH 
HENDRIX AMBER 

TACKENBERG
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A-Z

OP EEN RIJTJE

work. shop. enjoy.

Wil je meer weten over onze 
Cwartiermakers? Ga dan naar 
www.cwartier.eu of check 
de #HappyMonday op onze 
Facebookpagina @cwartier.

38 39

Kamer Bedrijf etage
219 Academia Talen 2

76 Amusant Restaurant & lounge BG

327 Arte Colder 3

026 Artvertisement BG

215 Baanintechniek 2

222 Bas Tekst & Communicatie 2

010 BeekCwartier BG

138 Belicht 1

320 Be Part Events 3

208 Bewust & Zo 2

218 Bijstand naar Werk 2

316 Body Stress Release Praktijk Weert 3

138 Bureau Cocoon 3

330 Claudia Ceelen 3

138 Communicatiebureau SAS 1

212 Cwartier office 2

217 DCP Uitzendbureau 2

202 Debiteurenbeheer José 2

076b De Stadskantien BG

138 Evy Schouten 1

304 Excellent Professional Trainingen 3

323 Ferroxcube 3

204 Finens 2

070 Fit20 Weert BG

105 Fysiotherapie Louis-Pierre Coppen 1

205 GLM Consultancy 2

210 Gold Security 2

329 Het Juristencollectief 3

224 HH Food & Quality Innovation 2

308 Hypnosepraktijk Weert 3

138 Inge Korten 1

321 Innerlijke Aandacht 3

325 Koltgen Water&Milieu 3

313 Koopklik BV 3

238 Lash-Up 2

031 Lindekracht BG

315 Live Your Life Nederland 3

032 Maatwerk Weert BG

214 Mariëlle's Teken & schilder studio 2

223 Meeleven Verliesbegeleiding 2

314 Memory Changer 3

301 MetSabine 3

216 Milorho Travel 2

066 Nour Matjar BG

215 Onenine 2

034 Openworx BG

220 Ouku Consultancy 2

206 Paperwise 2

025 Pasklaar Wonen BG

028 Pigmentz, Tattoo & Design BG

225a Pleasant Life & Ademcoaching 2

027 Praktijk La Mariposa BG

307 Prospero Advies 3

016 PSW BG

211 Psychologiepraktijk Sandy Bocken 2

100 Punt Welzijn 1

324 Qwartier Architecten 3

071 Radar BG

309 Recruitive 3

013 Reweare Store BG

138 Roocoo 1

111 Schreven's Bouwkosten Advies-Buro 1

317 Shiatsu Praktijk Shangxing 3

103 Simplify Coaching 1

138 SIS-interieur 1

067 Skin BG

310 Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg 3

050 Stichting Dagopvang BG

319 Stichting Vao Weert 3

021 Stichting Vincent van Gogh voor Gees-
telijke Gezondheid

117 Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Ned-
erland

1

302 Succesvolle Projectontwikkeling 3

326 Sveavita Mindfulness Studio Weert 3

029 Tattoo Studio Spec Art BG

202 Telesalesbureau José 2

326a Tooko.archi 3

014 Tostibar Dikke Mik BG

221 Twaelf Provinciën Gerechtsdeurwaard-
ers

2

138 Valt het Op? • grafisch ontwerp 1

061a Van Tongerloo Zorgroep BG

132 Veilig Verkeer Nederland 1

303 Vereijken Vastgoed 3

312 Vida 3

322 Virtus Zorg & Ondersteuning 3

118 Vos Company 1

A014 VVGI BG

306 Warenburg Media 3

 013 WarenHuis BG

061C Weert Magazine BG

305 Wimperextensions Weert by Carla 3

063 Zwem- en poloclub de Rog BG



klimaatneutraal
natureOffice.com | NL-001-735956

gedrukt

Hier komt nog een tekstje over 
het drukwerk van het magazine 
+ duurzaamheid: het papier van 

PaperWise en het biologisch 
drukwerk.

KOM LANGS!

Beekstraat 54

6001 GJ Weert

06 13 63 27 97

contact@cwartier.eu

www.cwartier.eu

@cwartier

PAPER & BOARD 
MADE OF
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WWW.PAPERWISE.EU


