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REACTIVERING

Zaterdag 19 maart opende Vanessa Wou-
ters-Veen in het Winkelcentrum Malvert 
haar nieuwe zaak, in hetzelfde pand waar 
vroeger de winkel van Terre des Hommer 
was. Het is een showroom met een ontel-
bare hoeveelheid flacons met wasgeuren 
waarbij tevens kleinere proefflesjes zijn 
opgesteld. Die kan men dan gebruiken 
om het wasparfum met een geurstaafje 
te testen. 

Het is een aardig gezicht al die veelkleurige 
flacons te bekijken die in een grote wand-
kast zijn geëtaleerd. Vanessa runt niet alleen 
deze zaak maar zij heeft ook in Malden een 
luxe wellnesscentrum, met enkele privé-
spa’s in luxe suites. Via deze weg is zij in 
contact gekomen met de Italiaanse waspar-
fums. Wellness en geur horen bij elkaar. 
Door wasparfum aan de was toe te voegen 
krijgt de gewassen was een aangename geur 
dat aan de wellness kan bijdragen. Daar-
naast bevatten deze wasparfums ook was-
verzachters.
Vanessa biedt een brede keus aan waspar-
fums. Haar zaak is een verkooppunt van vijf 
wasparfum-merken. In totaal omvat haar 
assortiment driehonderd parfums die ieder 
volgens een geheime procedure zorgvuldig 
zijn geselecteerd. Voor iedere wasbeurt heb 
je een koffielepel parfum nodig die je in de 
zeepgoot van de wasmachine giet (gemid-
deld 30 cent per wasbeurt).
Eigenlijk is de zaak een webwinkel en een 
showroom tegelijk. Men kan op haar web-
site www.wasmoment.nl haar wasparfums 

bestellen die dan binnen een straal van 10 
kilometer gratis thuis worden afgeleverd. 
Parfums zijn een zeer persoonlijk artikel die 
een nauwkeurige persoonlijke keuze ver-
gen. Aangezien geuren en ruiken nog niet 
gedigitaliseerd zijn kan men bij haar een 
demonstratie en voorlichting van diverse 
wasgeuren krijgen en de parfums zelf tes-
ten. Men dient dan telefonisch of per e-mail 
c.q. whatsapp een afspraak te maken. Men 
kan haar dan ook bereiken via (024) 208 00 
68 en www.wasmoment.nl. Alleen zaterdag 
tussen 12 en 16 uur kan men spontaan en 
onaangekondigd in haar winkel binnen-
lopen en eventueel een wasparfum recht-
streeks kopen. Om de service te verbeteren 
hoopt zij over enige tijd een wasparfumau-
tomatiek in de zaak op te zetten.
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Winkelcentrum Weezenhof

De trein dendert door, maar kiest een 
ander spoor…

Na het mislukte overleg met Dornick BV 
van 14 februari heeft de Werkgroep Cen-
trale Locatie besloten dat het blijvend in-
vloed uitoefenen op de nieuwbouwplan-
nen voor het Winkelcentrum Weezenhof 
het beste gewaarborgd kan worden met 
het ‘reactiveren’ van de Belangenver-
eniging Weezenhof, opgericht op 21 no-
vember 2012. Immers, een vereniging 
is een rechtspersoon die met juridische 
middelen haar belangen en doelstellin-
gen in het publieke domein en in de loka-
le politiek kan nastreven en verdedigen, 
een werkgroep kan dat niet. We kiezen 
hiermee voor een ander spoor, maar onze 
trein dendert door…
Als u dit leest heeft al op 5 april een her-
oprichtingsvergadering plaatsgevonden 
van de Belangenvereniging Weezenhof, 
uitgeschreven door een interimbestuur. 
Er treedt dan een nieuw dagelijks bestuur 
aan dat een ALV (algemene ledenverga-
dering) uitschrijft. Die ALV staat ge-
pland voor de tweede helft van de maand 
april. Alle inwoners van onze wijk kun-
nen zich aanmelden als lid en in die ALV 
hun stem laten horen en daarmee invloed 
uitoefenen op de nieuwbouwplannen 
voor het winkelcentrum. Aanmelden als 
lid kan door een e-mail te zenden naar 
jwj.muskens@gmail.com.
Wat betekent dit voor de Werkgroep Cen-
trale Locatie?
De Werkgroep Centrale Locatie zal op 
basis van een ALV-besluit gaan ressor-
teren onder de Belangenvereniging Wee-
zenhof en haar activiteiten kunnen voort-
zetten en dus bijdragen aan de belangen 
en doelstellingen van het bestuur van de 
vereniging.
De werkgroep verwacht dat in het twee-
de kwartaal het ontwerp-wijziging be-
stemmingsplan Winkelcentrum Wee-
zenhof door de gemeente ter visie zal 
worden gelegd. Dan komen wij weer 
in actie. Blijf ons intussen volgen op de 
websites www.weezenhofcentraal.nl en 
www.huisvanweezenhof.nl. 

Chris M. de Klein, voorzitter Werkgroep 
Centrale Locatie, Bewonersplatform 
Weezenhof, Huis van Weezenhof
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