
© Copyright 2016 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt 
uitdrukkelijk voorbehouden. Maandag, 15 augustus 2016

Wegwijzer in Land van Antje
Een halfjaar 
geleden opende in 
Weert het ‘Land 
van Antje Tourist 
Information 
Center’. Ondanks 
internet blijkt de 
behoefte aan een 
fysiek adviespunt er 
nog steeds te zijn.
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H et ‘Land van An-
tje’ op de kaart
zetten, dat was de
doelstelling bij het
openen van het

Land van Antje Tourist Center
een halfjaar geleden aan het Sta-
tionsplein in Weert. Met het land
van Antje wordt daarbij niet al-
leen Weert en omgeving be-
doeld, maar een gebied dat ruw-
weg vanuit Weert strekt naar
Roermond, Eindhoven en Maas-
eik.

Vlaaitjes
„Inmiddels heb ik al aardig wat
Vlaaitjes
„Inmiddels heb ik al aardig wat
toeristen uit kunnen leggen wie 
nu eigenlijk bedoeld wordt met 
Antje”, vertelt Margriet van Rijt
die de toeristen die binnenwan-
delen van informatie voorziet. 
„Dat het verwijst naar de Weert-
se die begin twintigste eeuw 
vlaaitjes verkocht op het station.
Ondanks het feit dat mensen via
internet alle informatie kunnen 
vinden die ze nodig hebben, valt
me op dat de behoefte aan een fy-
sieke plek waar ze voor advies
naartoe kunnen er nog steeds is.
Of het nu gaat over fietsroutes, 
bezienswaardigheden of tips 
voor eetgelegenheden. En ze ko-
men overal vandaan. Belgen,
Duitsers, Engelsen maar ook

heden of tips 

Chinezen komen hier binnen.”
Voordat het informatiecentrum 
opende op initiatief van onderne-
mer Thijs Hendrix, tevens initiator 
van sociaal maatschappelijke initia-
tieven als het Franciscus Huis en 
het Fatima Huis, waren er weinig 
andere plekken waar toeristen voor
informatie terechtkonden. In de
Bruna in Weert is een agentschap 
van de VVV, maar een volwaardig 
VVV-kantoor is er niet.
Van Rijt: „We merken dat door de 
ligging bij het station mensen ons
makkelijk weten te vinden. Op een

regenachtige koude dag komen er
misschien een handvol mensen, 
maar op drukke dagen enkele tien-
tallen. Vooral sinds we ook in de
ochtend open zijn loopt het goed.” 

Treinreizigers
Hulp bieden zit ’m ook in praktische
Treinreizigers
Hulp bieden zit ’m ook in praktische
zaken. „Sinds de NS het loket op het
station heeft weggehaald, komen er
regelmatig buitenlandse treinreizi-
gers hier vragen hoe ze verder moe-
ten, omdat de betaalautomaat geen
buitenlandse passen accepteert.”
Voor de toeristen die het Tourist In-

formation Center bezoeken, zijn er 
niet alleen folders en adviezen over 
wat er in Weert te doen is, ze krijgen
middels een expositieruimte ach-
terin het centrum een kijk op de his-
torie van Weert. 
Op dit moment loopt er een tentoon-
stelling over de geschiedenis van de
Wertha bierbrouwerij. „De eerste 
tentoonstelling ging over Gerard 
Reve, die een tijd in Weert heeft ge-
woond, en nu gaat het over bier uit 
de grensregio. Zo proberen we elke
drie maanden een nieuw thema aan
te snijden dat niet alleen voor toeris-

ten interessant is, maar ook voor
Weertenaren zelf”, vertelt Bart
Maes, die de expositie mede
heeft opgezet.
Toeristen kunnen het hele jaar
terecht in het centrum. Geven ze
ook aan wat ze in Weert nog mis-
sen? 
Van Rijt: „Dat zit hem vooral in
praktische zaken. Fietsenver-
huur bijvoorbeeld, daar is veel
vraag naar, maar nauwelijks
aanbod. En misschien dat een
laadpunt voor elektrische fiet-
sen ook een goed idee is.”

Toeristen weten steeds vaker de weg te vinden naar het Land van Antje Tourist Information Center.  FOTO JOHN PETERS


