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(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

Ook als u Dela verzekerd bent. Bel rechtstreeks voor informatie.

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

Aandacht voor haar
FOLLEA®

KNIPART haarwerken, Nederweert
Hannelore Fiers 06 57583970
www.knipart.nltandartsen

brugstraat 8  •  6031 eg nederweert  •  t 0495 634227
www.tandartsspauwen.nl • Buiten praktijkuren bij spoed 460765

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Mastenbroekweg 2
6006 PT Weert
Tel:0495-532511
www.isidorushuistuinendier.nl

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Judith’s Dance Point
Kessenichstraat 3 • Weert • 0495 530342

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

Openingstijden: di t/m vr 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond

za 09.00 - 17.00  / ma gesloten

Lindanusstraat 3 - Nederweert
Tel. (0495) 63 13 83
www.brinkmansoptiek.nl

Stationsplein 1, 6001 CH Weert   -   T +31 (0)495 542 640   -   E info@antjevandestatie.eu

Het Chef ’s menu is een maandelijks
wisselend 3, 4 of 5 gangen menu,

afgestemd op het seizoen.
Kijk voor de actuele menukaart op:

www.antjevandestatie.eu

Laat je verrassen
door ons
Chef´s menu!
Al vanaf € 29,50

Vrijdag 27 oktober organiseert de 
Ondernemers Vereniging Neder-
weert voor de jeugd (en volwassen) 
een lekkere griezelavond in het cen-
trum van Nederweert.  Ook dit jaar 
kun je op zoek naar echte griezels, die 
zich ergens in het centrum verscholen 
houden. Vanaf 17.00 uur kun je op het 
Horicaplein voor € 5,00 een stempel-
kaart kopen en op zoek gaan naar 
deze griezels. Heb je ze allemaal ge-
vonden, kun je met de volle stempel-
kaart bij De Toverbal een griezelige 
verrassing ophalen. Gedurende de 
avond zijn er allerlei optredens van 
dansgroepen en kun je een griezelig 
hapje scoren bij de Freaky Food deel-
nemers.

Tijdens deze griezelavond zijn de win-
kels in het centrum van Nederweert 
geopend. Doe je tussen 17.00-21.00 
uur aankopen in Nederweert, lever de 
aankoopbon dezelfde avond in bij de 
betreffende winkel of in de bestemde 
bus op het Lambertushof. Je maakt 
dan kans op 4 toegangskaarten van
Toverland (deze worden om 21.00 uur 
op het Lambertushof verlood).

Om deze Freaky Friday nog leuker te 
maken, vraagt de OVN aan alle deel-
nemers om vekleed als griezel deel te 
nemen aan Freaky Friday. 
Er zal om 20.00 uur een Freaky Parade
plaatsvinden door de Kerkstraat. Alle 
deelnemers kunnen verkleed deelne-
men aan deze enge parade. Mocht je 

Het is al bijna weer zover

Freaky Friday in Nederweert

alleen aan de parade willen deelne-
men, kun je je voor €2,00 tot 19.45 uur 
opgeven op het Horeacaplein. Langs 
de route door de Kerkstraat staan 
enkele vermomde Freaky Juryleden, 
die gaan beoordelen wie de mooiste, 
engste, verschrikkelijkste griezel van 
deze parade is. De winnaar van deze 

Freaky Parade ontvangt een prijs van 
€100,00 aan OVN-waardebonnen.

Dus zorg dat jij de best verklede 
griezel van Nederweert en om-
streken bent!
De prijsuitreiking zal rond 21.00 uur 
plaatsvinden op het Lambertushof.

We vragen ons wel eens af onder wel-
ke omstandigheden en met welke mid-
delen de beroemden der aarde in het 
verleden hun schilderskunsten hebben
verricht. Er waren geen winkels met 
hobbyproducten en de verschillende 
ingredienten voor de verf en het doek 
werden door experimenteren ontdekt 
of opnieuw uitgevonden. Hoe bijzon-
der ook de creativiteit waarmee de 
minderbedeelden der aarde de gasten 
in hun huis op een verkeerd been wis-
ten te zetten door houtnerf en steen-
structuur te faken met door de schilder 
gemaakte kunstobjecten. 

Schildersgilde
Het limburgs openluchtmuseum heeft 
haar eigen kunstenaars die heel be-
scheiden hun werk doen in de schuur 
Broabe. Een echt schildersgilde dat 
zich niet alleen op de producten richt 
maar vooral steeds op zoek is naar cre-
atieve oplossingen en het verbeteren
van de producten in en om de woning. 
Deze zondag demonstreert het schil-
ders gilde oude schildertechnieken, 

Zondag 15 oktober  Dag van de schilders ( St–Lucas dag)

Rembrand mag niet meer op de ladder
zoals marmerimitatie en andere kunst-
zinnige opdrachten. 

De vraag hoe men gebrandschilderd 
glas maakt en dit door de glazenier 
verwerkt wordt  tot onbetaalbaar glas 
in lood dat een prachtige aankleding 
van huis of kerk is, zal op deze zon-
dagmiddag beantwoord worden. Ook 
worden de geheimen onthuld hoe 
vroeger verf werd gemaakt en hoe 
met potmolens en lijnoliemolentjes en 
door het mengen en wrijven van aard-
verfstoffen verf tot stand komt. 

En daarmee is de cirkel rond, want op 
deze originele wijze maakte ook Rem-
brandt zijn verf voor de nachtwacht en 
genieten we nog steeds van de doeken 
van alle andere Hollandse meesters. U
kunt natuurlijk in de herberg genieten 
van koffie met vlaai, die op ambachtelij-
ke wijze is gebakken door de bakkers in 
het bakhuis van dit mooie en gezellige 
openluchtmuseum van 13.00-17.00 uur.

De muziek is van The Old Dixie Rick.



Trouw-
kaarten? 

Drukkerij van Deursen bv 
 Pannenweg 231 Nederweert

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

Tevens het adres voor het leegruimen 
van woningen en ophalen van al uw 

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

Tel. 0653442320 
www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

Korrelmaïs te koop ge-
vraagd. J. v.d. Heuvel,
Ommel. 06-25590893

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33
RKSVO-NIEUWS

Donderdag 12 oktober:
SVC’2000 O.13-1 - RKSVO O.13-1   19.00

Vrijdag 13 oktober:
RKSVO Mini F wedstrijdjes bij Rood/Wit’67

aanv.18.30 uur

Zaterdag 14 oktober:
RKSVO O.19-1 - Maasgouw O.19-1 15.00

SV Laar O.19-2 - RKSVO O.19-2   12.45
Roggel O.17-1 - RKSVO O17-1   14.30
RKSVO O.17-2 - BEVO O.17-2g   15.00
RKSVO O.15-1 - DESM O.15-1g   13.30
Crescentia O.15-1 - RKSVO O.15-2g   11.00
RKSVO O.13-1 - vrij
SSE O.13-1 - RKSVO O.13-2   12.00
RKSVO O.13-3g - Grashoek O.13-2   12.00
SV Laar O.11-2 - RKSVO O.11-1   10.00
RKSVO O.11-2 - Merefeldia O.11-3   09.45
RKSVO O.11-3M - vrij
Maasgouw O.11-3M - RKSVO O.11-4M  10.00
EVV O.9-1 - RKSVO O.9-1g   08.30
RKSVO O.9-2 - VV GKC O.9-2g   11.00
RKSVO O.9-3g - Roggel O.9-3g   11.00

Zondag 15 oktober: 
RKSVO 1 - ONDO 1 14.30
NWC 4 - RKSVO 2 10.00
ONDO 2 - RKSVO 3 12.00
RKSVO 4 - SSE5   12.00
RKSVO 5 - MMC Weert 5   12.00
VV Kessel 3 - RKSVO 6  11.00
RKSVO VE1 - Boekoel VE1   10.00
SV Budel VE1 - RKSVO VE2   10.00
RKSVO VR1 - Belfeldia VR1   10.00

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: 

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Zaterdag 30 september was de eerste com-
petitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. 
Het was even vreemd omdat deze wedstrijd 
op zaterdag was en niet, zoals we gewend 
zijn, op zondag. Dat betekende dan ook dat 
niet ons volledige team aanwezig kon zijn. 
Maar niet getreurd: vol goede moed gingen 
we op weg naar zwembad de Rog in Weert. 
Het was gezellig en er hing een gemoede-
lijke sfeer in en rondom het bad.
Alle zwemmers hebben goed hun best ge-
daan en er werd ook hard gezwommen. Me-
nigeen heeft een nieuw PR gehaald. En dat 
terwijl we nog maar net aan het seizoen zijn 
begonnen. In de competitie zijn we na deze 
eerste wedstrijd op een hele mooie vierde 
plaats geëindigd: dat belooft veel goeds 
voor de rest van het seizoen. Samen met alle 
zwemmers, begeleiders en officials gaan we 
er weer een mooi seizoen van maken: we 
hebben er alle vertrouwen in!

De uitslagen:
Stef Beelen 
50 meter vrije slag 3de plaats
200 meter schoolslag 3de plaats
Solenn Hoeben
50 meter vrije slag 1ste plaats
200 meter schoolslag 1ste plaats
Kimberley Jacobs 
200 meter schoolslag 3de plaats
Danique Klomp
200 meter vrije slag 3de plaats
Dyonne Klomp
100 meter vrije slag 1ste plaats
100 meter wisselslag 1ste plaats
Rachelle Luimes
100 meter vrije slag 2de plaats
100 meter wisselslag 2de plaats
Loes Mennen
100 meter schoolslag 2de plaats
100 meter wisselslag 1ste plaats
Desirée Moonen
100 meter wisselslag 3de plaats
Demi Neessen
100 meter schoolslag 1ste plaats
Aron Snellen
100 meter vrije slag 2de plaats
100 meter wisselslag 2de plaats
Femke de Wit 
100 meter vlinderslag 3de plaats

Estafette:
4 x 50 meter vrije slag dames:
Rachelle Luimes, Sylvia Kin, Nandy Mein-
hardt, Dyonne Klomp 1ste plaats
4x 50 meter wisselslag heren:
Ivar Snellen, Joos Verhagen, Stef Beelen, 
Aron Snellen 2de plaats
4 x 100 meter vrije slag dames:
Loes Mennen, Tamara Bloemers, Danique 
Klomp, Femke de Wit 1ste plaats

Programma week 41:
09-10-2017:
’t Paradies 5 (Roermond) - Centraal 6 

Vijfde Klasse C

10-10-2017:
Centraal 1  -  Montfort 1

Hoofdklasse Libre (avond) 
Veldpoort 1 (Stevensweert) - Centraal 2 

Hoofdklasse Libre 
Centraal 5 - DDD 6 (Herten) 

Vijfde Klasse B (middag) 
Den Hook 2 (Heythuysen)  -  ’t Blaakven 2

Eerste Klasse E

11-10-2017: 
Centraal 4 - Amicia 2 (Melick)

Tweede Klasse C (avond)
Boekoel 1 - ’t Blaakven 1

Hoofdklasse Kader

12-10-2017:
De Oude Smidse 1 (Baexem) - Centraal 3

Eerste Klasse D
Boekoel 7  -  ’t Blaakven 3 Vijfde Klasse A
’t Blaakven 4  -  Hook 7

 Senioren C Klasse (middag)
Centraal 7  -  Beertje 7

Senioren C Klasse (middag)

Informatie:
•	Thuiswedstrijden MLBB beginnen om	

13.00 uur (middag) en 19.30 uur (avond)
•	Centraal 7 en ’t Blaakven 4 beginnen de	

thuiswedstrijden om 13.30 uur (Weerter
Biljart Bond)

•	Locatie: Café Centraal, Kerkstraat Neder-
weert

•	Uitslagen en standen zijn te vinden op	
Google: MLBB en WBB Weert

Alle spelers veel succes gewenst.
U bent van harte welkom bij de wed-
strijden! 

Het Bestuur 

Roosje,
Vermist sinds 9 juli 2017

Roosje is een zwarte poes van 8 
jaar, klein wit streepje onder de 
keel. Heldere geel groene oog-
jes. Roosje heeft een chip.
Met dank voor de vele speur-
tochten van velen.
Mocht zij in Uw tuin of erf be-
land zijn, op zoek naar eten of 
een warm plekje, en U herkent 
deze lieve poes, graag kontakt 
opnemen met haar baasje.

0495-563710
06-51716100

A.J. Beijer. Weert

Programma Za. 14 okt. junioren
Eindse Boys JO17-1 - vvv’03 JO17-1 14.00 uur
SJVV MO17-1 - Eindse Boys MOJO17-1 15.00 uur
Eindse Boys JO15-1 - LaarJO15-2 12.30 uur
LaarJO15-5 - Eindse BoysJO15-2 15.15 uur
MMC Weert JO13-3 - Eindse Boys JO13-1 10.45 uur
Eindse BoysJO11-1G - Brevendia JO11-2 09.15 uur
RKSVN JO11-4M - Eindse Boys JO11-2M 09.30 uur
Eindse Boys JO9-1 - Reuver JO9-1 10.30 uur
Neerkandia JO9-1 - Eindse Boys JO9-2 10.00 uur

Programma Za. 14 okt. Veteranen
Eindse Boys - FC Maasgouw 17.00 uur

Programma Zo. 15 okt. Senioren
Eindse Boys 1 - Grashoek 1 14.30 uur
GKC/RKHVC 3 - Eindse Boys 3 10.00 uur
Eindse Boys 4 - RKSVV 3 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - Swalmen 35+1 10.00 uur

Programma Zo. 15 okt. Vrouwen
SHH VR1 - Eindse Boys VR1 12.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – Gras-
hoek 1:
Rabobank Nederweert e.o.
Spelertje van de week: Gijs Teeuwen
Donderdag 12 okt. Geen kaarten i.v.m. Jaar-
vergadering
Supporters welkom bij de wedstrijden

Voor het  laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Boogsport Willem Tell
Nederweert

Zou je ook eens vrijblijvend kennis willen 
maken met de kruisboog- en Handboog-
sport, dan ben je van harte welkom op onze 
trainingsavond op woensdag
Jeugd : 19.00 tot 20.00 uur
Volwassenen : 20.00 tot 23.00 uur

Voor inlichtingen Paul Hermans 0495-625663
e-mailadres : info@boogsportwillemtell.nl

Voor de leden: de indoor en bondswedstrij-
den komen er weer aan, zie kalender in het 
clubgebouw

Programma:
Vrijdag 27 oktober: schieten met lucht-
druk zonder clubverband
Er wordt de mogelijkheid geboden aan be-
langstellenden  vanaf 10 jaar om gezellig 
met andere schutters samen bezig te zijn 
met een leuke hobby, in een veilig lokaal. 

Wij vragen een kleine vergoeding  voor niet 
leden van € 5,- incl. 1 consumptie voor  het 
gebruik van het lokaal per persoon/keer
Aanvang 19.30 uur tot ca. 23.00 uur.
Lokatie : Beatrixstraat 47A te Nederweert

RABOBANK SAMEN STERKER 
STEMT U OOK OP ONS 

Jumping Giants bestaat komend seizoen 35 
jaar en dit heuglijke feit werd in het week-
end van 15 en 16 september goed gevierd. 
Na het maken van de jaarlijkse teamfoto’s 
en de grote verenigingsfoto was het tijd 
voor een korte receptie in het Sportcafé
van sportcentrum De Bengele in Neder-
weert. Alle leden, ereleden, oudbestuursle-
den, oudleden en betrokkenen waren aan-
wezig om deze mijlpaal te vieren.

Op zaterdag 16 september zijn we met 
twee bussen naar Moviepark Germany ge-
weest. Hier kon iedereen zich de hele dag 

uitleven met de attracties en shows die het 
park te bieden heeft. Om 17.30 uur vertrok-
ken de bussen weer terug naar Nederweert 
waar de frietwagen klaar stond. Hier werd 
nog gezellig nagepraat over het afgelopen 
weekend. Op het einde kreeg ieder lid nog 
een tasje met daarin iets lekkers.

De club kijkt terug op een zeer geslaagd 
weekend en kan niet wachten op het vol-
gende jubileum!

Jumping Giants, Lets go win !

Jumping Giants bestaat komend seizoen 35

Koester je herinneringen
aan een overleden

dierbare: schrijf ze op! 

Wil je ook zo graag nog even vasthou-
den? Kon het nog maar even echt. 
We gaan kracht en troost zoeken in 
dat wat wel kan: schrijven over wie 
je kwijt bent. Herinneren. Gedenken.
Het even laten zijn wat het is. 

Kom je ook je herinneringen kietelen 
en ze op papier zetten? Deze work-
shop dag schrijf je aan de herinnerin-
gen aan één gestorven geliefde. Dat	
kan je man of vrouw zijn, je vader, je 
moeder, maar ook een ander fami-
lielid, een vriend of vriendin. Iemand 
die je lief hebt en door de dood kwijt 
raakte. Het maakt voor de oefenin-
gen niet uit of dat dit jaar gebeurde 
of dertig jaar geleden. Schrijfdocent 
Esther van der Werf neemt je zachtjes 
mee in de ladekast van je geheugen. 
Wie was hij/zij? Wat maakten jullie 
samen mee? Jij herinnert, jij schrijft.
Aan het einde van de dag heb je een 
geschreven portret van die geliefde 
persoon in handen. Hoe hij/zij voor 
jou was, en nu is. Met tips en inspiratie 
om er thuis eventueel nog aan verder 
te schrijven. Het wordt een dag waarin 
een traan zeker mag en waarschijnlijk 
ook komt, maar waarin we vooral op 
zoek gaan naar het licht dat je herin-
nering brengt in het nu. De glimlach. 
In deze tijd van allerzielen, en decem-
ber’s aanstormende feestelijkheden
kan het extra nodig zijn om het troos-
tende fijne te zoeken, vandaar deze 
workshop in deze tijd. Je gaat op zoek 
naar de glimlach van je herinnering.
Vrijdag 3 november, 9.30-16.00 uur in 
Hof van Schoor Nederweert.
Deelnamekosten: € 60,- inclusief btw, 
lesmateriaal. Exclusief lunch, koffie 
en thee: à la carte te bestellen bij Hof 
van Schoor. De lunch- & theekaart van 
Hof van Schoor kun je alvast bekijken 
op hofvanschoor.nl. Aanmelden is 
noodzakelijk vanwege het beperkt 
aantal plaatsen. Exacte informatie en 
bevestiging volgt na aanmelding. 

Voor meer informatie en aanmelden: 
zozieje.nl & esther@zozieje.nl

Nederweerter
leerkrachten krijgen taart

In het kader van de Dag van de 
Leraar worden de juffen en mees-
ters op alle basisscholen in Neder-
weert getrakteerd op taart. Deze 
taart wordt hen aangeboden 
door D66 Nederweert. Zij wilt op 
deze manier de leerkrachten in 
het basisonderwijs in het zonne-
tje zetten.

Met deze actie wilt D66 Nederweert 
haar waardering uitspreken voor de 
bijdrage die de leerkrachten leveren 
aan de ontwikkeling van de kinderen 
in Nederweert. De afgelopen jaren is 
de werkdruk van leerkrachten in het 
basisonderwijs enorm toegenomen. 
Zij wijzen daarbij vooral op alle ad-
ministratieve rompslomp die er de af-
gelopen jaren bovenop het lesgeven 
bij is gekomen. “Als D66 Nederweert 
gaat basisonderwijs ons aan het hart. 
Wij steunen de leerkrachten in hun 
strijd om minder werkdruk, meer on-
derwijsondersteunend personeel en
kleinere klassen. Zorg dat leerkrach-
ten weer vooral kunnen doen waar 
hun passie ligt, namelijk lesgeven.” al-
dus lijsttrekker Martin van Montfort.

Ondanks dat de Dag van de Leraar pas 
morgen is, gaat D66 Nederweert van-
daag al de taarten aanbieden. Vanwe-
ge de landelijke stakingsdag zijn veel 
scholen morgen namelijk gesloten.

Grandioze benefiet
playbackshow! 

Zaterdagavond 30 september 
gaat de boeken in als een memo-
rabele avond. De benefiet play-
backshow was één groot feest. 
Het publiek in de Pinnenhof ge-
noot zichtbaar van de hilarische, 
energieke en verrassende play-
back acts en live-optredens. Het 
was wonderlijk hoe deelnemers 
die elkaar voorheen niet kennen, 
zo een saamhorig team vormden
op de bühne. De buut “as ge áw-
wer werd” van Koen Verstappen
was een perfecte afsluiter.

Het doel van deze speciale avond was 
om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor extra muziekprojecten voor be-
woners van zorgcentrum St. Joseph 
Nederweert. Voor aanvang van de 
show werd er een korte presentatie 
gegeven over het belang van muziek 
in de zorg. Door middel van persoon-
lijke ervaringen en beeldmateriaal
kreeg het publiek te zien wat de po-
sitieve effecten van muziek kunnen 
zijn. De Medewerkers Welzijn willen 
de volgende wensen graag vervuld 
zien; inzet mp4spelers, Diva in huis 
en een cd-opname voor liedjes in de 
waakkoffer.

De vakkundige jury, bestaande uit 
Monique Knapen, Will Knapen en 
Hans Caris hadden de moeilijke taak 
de winnaars aan te wijzen. Leny Lam-
mers werd derde, met een weerga-
loze vertolking van Tina Turner met 
het nummer Proud Mary. Danny Stik-
kelbroek behaalde de 2e plaats met 
het lied Bye Bye Eddie van zijn idool 
Danny Vera. Frans van Eijk en Resie 
Duits zetten het publiek en de jury 
naar hun hand met hun versie van 
mijnheer en mevrouw de Bok. Zij 
wonnen terecht de eerste prijs.

Deze avond was niet mogelijk ge-
weest zonder de hulp van de vrij-
willigers en sponsoren. De Jumbo 
Nederweert sponsorde een prachtig 
boodschappenpakket voor tijdens de
loterij. Verder danken wij Wijen Te-
gels, Drogisterij de Vijzel, Foto Ton, 
Groencentrum Nederweert, Kessels 
Installaties, Pinmaekers Maatwerk In-
terieur, Isabella van Buuren Beauty en 
Zaal de Pinnenhof. 

De Stichting Land van Horne is een or-
ganisatie voor verzorging, verpleging
en thuiszorg. Met ruim 2.300 mede-
werkers en 1.300 vrijwilligers biedt de 
stichting (thuis)zorg en aanvullende 
diensten aan cliënten in de gemeen-
ten Weert, Nederweert, Leudal, Cra-
nendonck en Someren.

In het seizoen 2017-2018 bestaat vastela-
ovundj vereiniging De Pinmaekers uit Ne-
derweert 4 x 11 jaar. De vereniging zal het 
jubileum groots vieren met tal van activitei-
ten voor jong en oud. Alle activiteiten zullen 
plaatsvinden in de Pinnenhof.

Seniore meziek middig 
Op zaterdag middag 25 november kunnen 
de senioren van Nederweert genieten van 
een muziekmiddig met De teddyboys en 
Blaoskepel Speulendjer Wieës.
De Teddyboys nemen u mee terug in de tijd 
met muziek die iedereen nog kent, wat te 
denken van de legendarische nummers, “’Wij 
zijn nog steeds vrijgezelle” of “De Venus van 
Milo”. Het bekende duo met zang en accor-
deon bezorgt u een onvergetelijke middag.

Blaoskapel
Ook Blaoskepel Speulendjer Wieës brengt u
in de juiste stemming. Een groep enthousias-
te muzikanten spelen voor u bekende liedjes.

Koffie met vlaai
Tijdens de muziekmiddag ontvangen de 

44 jarig jubileum vastelaovundj 
vereiniging De Pinmaekers

senioren allemaal een kopje koffie en een 
stukje vlaai gratis.

Vervoer
Heeft u geen vervoer of kunt u geen ge-
bruik maken van een taxikaart of openbaar 
vervoer, dan kunt u zich op 22 november 
tussen 19.00  en 20.30 uur telefonisch aan-
melden melden bij VV de Pinmaekers, op 
telefoon. 06-41513996 of 0495-460134. Zij 
halen u thuis op en brengen u na afloop ook 
weer thuis, de kosten zijn € 2,00 voor de 
heen en terugrit.

Entree
De seniorenmiddag zal gehouden worden 
in de Pinnenhof van 13.30 uur tot 17.30 uur 
De zaal gaat open om 13.00 uur en de en-
tree is GRATIS.

Noteer de datums alvast in uw 
agenda
In de komende tijd zult u regelmatig infor-
matie krijgen over het jubileumprogramma
en hou ook de website www.pinmaekers in 
de gaten.

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

KINDJE OP KOMST?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
geboortekaartjes.

Dagtocht Wapenbroeders 
Ospel

Op vrijdag 29 september 2017 namen 
13 leden van de wapenbroeders deel 
aan een dagtocht naar het landgoed 
aan ’t Kruis en Stokershorst.

Om 10.30u vertrokken, we na een 
korte inleiding door Piet van Gog, 
vanuit minicamping “de Riet” met 
een huifkar, niet zoals enkel dames 
dachten met paarden, maar met een 
traktor, vergezeld met een stralende 
zon naar het landgoed Aan ’t Kruis en 
Stokershorst.

Op het landgoed, omsloten door een
prachtig natuurgebied met grote vis-
vijvers kregen we een uitleg van Piet 
van Gog over het verleden en wat we 
hier allemaal zagen. Na dit bezoek 
gingen we richting Stokershorst waar 
we via een mooie oprijlaan op de 
plaats van bestemming aankwamen. 
Op een mooi terras werd de meege-
brachte lunch (geweldig verzorgd) 
met koffie genuttigd. Na een rondlei-
ding, met uitleg, werd het tijd huis-
waarts te keren.

Op  de minicamping werden we nog 
verrast met  koffie en een heerlijk 
stuk vlaai. Mede dank zei het prach-
tige zonnige weer werd het een ge-
weldig mooie dagtocht.

Bedankt namens allen. 

Ad 

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB



H.H. Missen In Weekeinde
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel:
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantoor-
uren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887; 
e-mail adres kantoor: administratie@kerkne-
derweert.nl. Voor het overmaken van missti-
pendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO 
01355 072 27 ten name van Kerkbestuur Sint-
Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender 
van 12 tot en met 21 oktober 2017.

DONDERDAG  12 oktober
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie, 
Voor priesterroepingen en zij die het ambt 
bekleden kunnen blijven getuigen van Gods 
liefde en barmhartigheid.

VRIJDAG 13 oktober
Geen rozenkransgebed en H.Mis

ZATERDAG 14 oktober
H.Maria
Vooravond van de 28e zondag door het jaar.
18.00 uur (zang St.Rochuskoor, lector 
mevr.H.Dielissen) –jaardienst ouders Beijes-
Hermans en zoon Martien, jaardienst ouders 
Gielen-van de Kruijs, ouders Wiel en Mientje 
Tinnemans-Kirkels vanwege verjaardag moeder.

ZONDAG 15 oktober
28e zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis  (zang herenkoor, lector 
mevr.L.Caris) –

MAANDAG 16 oktober
H.Hedwig, kloosterlinge
19.00 uur Geen H.Mis in zorgcentrum 
St.Joseph

DINSDAG 17 oktober
H.Ignatius van Antiochië, bisschop en mar-
telaar
Geen Rozenkransgebed  en H. Mis 

WOENSDAG  18 oktober
H.Lucas, evangelist
Geen rozenkransgebed en H. Mis. 

DONDERDAG 19 oktober
HH. johannes de Brèbeuf en Isaac Jogues, 
priesters en gezellen
Geen Rozenkransgebed en H.Mis

VRIJDAG 20 oktober
O.L.Vrouw ter Weghe
Geen rozenkransgebed en H.Mis

ZATERDAG 21 oktober
H.Maria
Vooravond van de 29e zondag door het jaar.
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor dhr.W.Engelen.) –

overleden
Op 5 oktober was de uitvaart voor Lei 
Mooren, hij overleed in de leeftijd van 80 
jaar en woonde Tichelveld 69.
Moge hij rusten in vrede.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van  14 oktober   –  21 oktober  2017

Zondagmorgen 15 okt.  09.30 uur:
Als hgm. voor de parochiegemeenschap, Als 
hgm. voor alle  overledeen van de parochie 
(volkszang)

Mededelingen:
•	 In de maand oktober iedere donderdag-

morgen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed 
in de Maria-kapel;

•	 Op zondag 22 oktober is er de kerkdeur-
kollekte voor Wereldmissiedag die wij van 
harte aanbevelen;

•	 Het feest van Allerheiligen wordt in onze
parochie gevierd op zondag  29 oktober 
a.s. met ’s middags een Allerzielenlof 
om 15.00 uur. Wilt u ervoor zorgen dat 
het graf of de graven van uw dierbare 
overledene(n) voor Allerheiligen er keu-
rig bij liggen. Bij voorbaat namens het 
kerkbestuur onze hartelijke dank.   Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

Kiest u voor gebaande paden of vaart u uw eigen koers ?

Geuns Uitvaartbegeleiding heeft oor voor uw wensen en oog voor details. Bent u alternatief of traditioneel, modern of klassiek:
samen geven we de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst. Wij blijven onafhankelijk, want… waar u ook verzekerd bent, u kunt altijd 
een beroep op ons doen. We bespreken, verzorgen en begeleiden persoonlijke uitvaarten en alle formaliteiten eromheen.

Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. 

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Je problemen aanpakken: 
dat doe je zelf, maar niet alleen!
Tel. 088-65 60 600
Dagelijks van 8.30-17.00 uur

Bureau Nederweert
St. Antoniusplein 21-22 in Nederweert
Spreekuur dinsdag 9.00-10.00
www.amwml.nl  

In crisissituaties buiten kantoortijden:
AMW-ML: 088-65 60 600

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers,  
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie:  
Rabo-bank:  NL97RABO 0135506824

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803.
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--. 
U kunt ook de intenties opgeven via e-
mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag 
overmaken op de Rabo-bank.
Een andere mogelijkheid is het bedrag in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels,  St. 
Antoniusplein 12  te Nederweert, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoon-
nummer en de opgave van de misintentie 
met de gewenste datum. Opgave misinten-
ties twee weken vóór datum. Telefoonnum-
mer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Zondag  15 oktober  2017
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis als jaardienst voor de Ouders Mackus 
- Knapen en overleden kinderen
Lector: Mariet van Geleuken.
Misdienaar:  Bert Verheggen, Britt en Francine
Collectant:  Piet Wullems

Zondag 22 oktober  
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Zondag 29 oktober viering Allerheiligen.

Parochie O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen Ospel

Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren:
pastoor: dinsdag + donderdag 10.30-12.00 
pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 5 - 14 oktober.

Donderdag 5 oktober, avondmis in de Maria-
kapel, 18.10 bidden van het rozenhoedje; 18.30 
ter ere van Maria en voor eigen intenties.

Vrijdag 6 oktober, 1e vrijdag van de 
maand: Ziekencommunie. 

Zaterdag 7 oktober, Heilige Maagd Ma-
ria van de Rozenkrans, 19.00 (Zangkoor De 
Peelklanken) Jan Op ’t Root (verjaardag), jrd 
An Lemmen-Crompvoets. 

Zondag 8 oktober, 27e  zondag door het 
jaar, 10.00 (Samenzang) jrd Annie Slenders-
Konings, Mathieu Vaes, Gertruda Migchels 
en zoon Martje. 

Dinsdag 10 oktober, H. Maagd Maria, 
Sterre der Zee. 

Donderdag 12 oktober, avondmis in de 
Mariakapel, 18.10 bidden van het rozen-
hoedje; 18.30 ter ere van Maria en voor ei-
gen intenties, Jan Sieben (verjaardag).

Zaterdag 14 oktober, 19.00 (Samenzang) 
Harry Vossen, ghm  Gerrie van Gemert, ghm 
Jan Gubbels en Marie Gubbels-Hoeben, zwd 
Annie Bloemers-de Win en Sjef Bloemers, 
Frans van de Kruijs (namens de buurt).

ACOLIETEN: za. 7 okt. 19.00 : Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 8 okt. 10.00 : Harry Geer-
lings; za. 14 okt. 19.00 : Mathijs en Luc van 
Hulsen. 

AVONDMIS IN KAPELLETJE: Oktober - ro-
zenkransgebed. Op de donderdagen 5, 12 
en 26 oktober wordt nog de avondmis in 
de Mariakapel aan de Klaarstraatzijweg ge-
vierd, om 18.30 uur. Vooraf wordt om 18.10 
het rozenhoedje gebeden.  

VIERING ALLERZIELEN: De viering van Al-
lerzielen met de herdenkingen op de kerk-
hoven vindt plaats op zondag 29 oktober:  
om 14.00 uur zegening van de graven op de 
Algemene Begraafplaats te Kreijel en om 
15.30 uur op het kerkhof te Ospel na de ves-
pers en het lof van 15.00 uur. 

PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIE OKTO-
BER: Dat allen die werken, mogen onder-
vinden dat hun rechten gerespecteerd en 
beschermd worden, en dat de werkelozen 
gelegenheid krijgen om bij te dragen aan 
het algemeen welzijn. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

O.F.S.
Op vrijdag 13 oktober a.s. is de bijeenkomst 
in het parochiehuis van de Lambertuskerk, 
Kerkstraat 58. Aanvang 14.00 uur. Tevens 
zal ook bij deze bijeenkomst het plaatse-
lijke keuze Kapittel plaatsvinden. Graag het 
handboek meebrengen s.v.p.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag  15 Oktober
10.00 uur H. Mis -  Tot bijzondere intentie

Gelezen in het intentieboek van onze 
kapel
Moeder Maria, ik smeek U , bescherm mij. 
Priez pour nous.
Maria, voor mij bent u de moeder van alle 
mensen.
Maria , geef mij kracht om beter te worden 
en alles goed te doorstaan!!

Iets om deze week over na te denken !
Gebruik goede woorden.........
of wees stil......!!

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380

b.g.g. in spoedgevallen 06-22617907 
e-mail: leniemackus@outlook.com

website: www.parochie-nederweert-eind.nl
NL96 RABO 0135 5077 15

14 t/m 21 oktober 2017

ZATERDAG 14 oktober: 19.15 uur H. Mis, jaar-
dienst voor Harrie en Mien v.d. Goor-Broens.

MAANDAG 16 oktober: 19.00 uur laat-
ste dag Gerardus-Noveen.

ZATERDAG 21 oktober: 19.00 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik,  jaardienst voor Thieu 
Konings.

LEZERS: zaterdag 14 oktober Francien Ver-
heijen, zaterdag 21 oktober Piet van Gog.

MISDIENAARS: zaterdag 14 oktober Va-
lerie Beerens en Janne Wijen, zaterdag 21 
oktober Tom van Horik.

“Blijf niet stilstaan bij het verleden, droom 
niet over de toekomst, maar concentreer je 

geest op het huidige moment.”

UITNODIGING noveen Heilige Gerardus-
Majella
Van zondag 8 oktober t/m maandag 16 ok-
tober, in de Gerardus kapel van de kerk in 
Nederweert-Eind. Door de week elke avond 
om 19.00 uur en op zaterdag 14 oktober tij-
dens de H. Mis van 19.15 uur in de kerk.

GEVRAAGD LAMPIONNETJES van de 
lampionnetjes plant
Drina van Heugten, Mario van Horik en 
André Bongers zorgen al jaren voor mooie 
bloemstukken in de kerk. Zij zouden hier-
voor graag lampionnetjes van de lampi-
onnetjes plant ontvangen. Heeft u deze? 
Neem dan contact opnemen met Drina van 
Heugten tel. 632647.

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg 
Groene Kruis Ledenorganisatie 
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar.

Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53
van 8.30 – 16.30 uur.

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoon: 06 443 511 40 

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

Redactie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
fax (0495) 63 11 57
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur: 
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Ko-Du service, Eind
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

ZijActief Kring Weert

Op donderdag 19 oktober 2017 or-
ganiseert Kring Weert haar Culturele 
Avond om 19:30 uur in “Baexheimer-
hof” te Baexem. Tijdens deze avond 
kunt u komen kijken naar de primeur 
van Toneelstuk “BEVERS OP DE WEG”.
Het besturen van een vereniging 
“Hoe leuk is dat eigenlijk?”
Deze avond wordt verzorgd door to-
neelgroep “De Mantel” uit Weert 
onder regie van Carin Rosbergen. Zij 
heeft dit ludieke toneelstuk speciaal 
voor Kring Weert geschreven. Het zal
jullie als leden van ZijActief dan ook 
als een heel bijzondere mantel pas-
sen. Toneelgroep De Mantel zelf be-
staat dit jaar 40 jaar! De Mantel zal 
dit toneelstuk op meerdere locaties 
gaan opvoeren o.a. het Munttheater 
in Weert.
Zaal open: 19:00 uur
Aanvang toneel: 19:30 uur
Pauze: 20:45 uur
Sluiting: 22:00 uur
Entree: € 9,00
(Er kunnen geen plaatsen gereser-
veerd worden). Opgave en betaling 
via eigen afdeling vóór 12 oktober 
2017 (vol is vol). Wij hopen U met ve-
len te mogen begroeten op deze wel 
heel bijzondere culturele avond.

Bestuur ZijActief Kring Weert

L.K.V. Ospel

Beste leden,Donderdag 19 oktober: 
Gezamenlijke Moederavond met Zij-
Actief. Om 19.00uur is een H. Mis.
En om 19.30uur begint de avond in 
Haaze-Hoof. Thema van deze avond 
is Hormonen door Lidy Zegveld.

Vriendelijke groet,het bestuur.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden 
van 55 jaar en ouder. Lid zijn van KBO 
St. Lambertus is niet alleen maar een 
kaart of kienmiddag elke week in de 
Pinnenhof, maar op maandagmorgen 
worden er in het kader van “meer be-
wegen voor ouderen” Gymlessen ge-
geven onder zeer deskundige leiding. 
Ook op maandag is er volksdansen.
Regelmatig zijn er  themamiddagen 
over b.v. de zorg, de WMO etc.
Een keer per jaar is er een toneelmid-
dag, een St. Nicolaasmiddag en een 
Kerstviering. Ook de dag voor de 
ouderen wordt mede door onze KBO 
georganiseerd. Er wordt voor enkele 
van deze activiteiten een kleine eigen  
bijdrage gevraagd. Een keer per jaar 
organiseren wij een dagtocht met de 
bus en een middagtocht met een be-
zoek aan een museum etc. Een aantal 
jaren hebben wij in september een 5 
daagse reis georganiseerd, met een 
aantal excursies, die door de deelne-
mers als heel mooi ervaren wordt.
De contributie bedraagt € 25,-- per 
persoon per jaar. Hiervoor krijgt men 
10 keer per jaar het  magazine, voor-
heen De Nestor. Met uw ledenpas 
kunt u gebruik maken van  voorde-
len zoals een collectieve ziektekos-

KBO St. Lambertus Nederweert 
zoekt nieuwe leden

tenverzekering bij het Zilveren Kruis 
Achmea, keuring voor het rijbewijs 
en kortingen bij bepaalde brillenza-
ken en accessoires bij hoortoestellen. 
Voor eventueel  goedkopere energie, 
kunt u zich aansluiten bij het KBO-
PCOB Energiecollectief. Onze vereni-
ging is aangesloten bij KBO Limburg 
en deze is weer aangesloten bij de  
Unie KBO , de landelijke vereniging. 
De Unie KBO heeft hierdoor een le-
denaantal van 190000. Onlangs is een 
samenwerkingsovereenkomst aan-
gegaan met de landelijke senioren-
vereniging PCOB. De gemeentelijke, 
provinciale en landelijke belangenbe-
hartiging is hierdoor heel groot ge-
worden. Hierdoor kan men gebruik 
maken van vrijwillige ouderen advi-
seurs, die u de weg kunnen wijzen 
naar b.v. het WMO loket. Getrainde 
vrijwilligers helpen u desgewenst bij 
het invullen van uw belastingaan-
gifte. Indien u na dit alles geïnteres-
seerd bent om lid te worden van de 
KBO St. Lambertus dan kunt u zich 
aanmelden bij: Jan Wijen, tel. 634295 
Voorzitter of bij Jan Verdonschot, tel. 
631925, Penningmeester.
Voor meer info, kijk op: www.kbost-
lambertusnederweert.nl

GETUIGEN GEZOCHT VERKEERSONGEVAL
Vrijdag 26 mei 2017 om 08.00 uur, Wessemerdijk-Liskesweg 

(Nederweert - schoor)

Situatie: bestuurder D. van de Voort kwam van rechts, echter werd geen voor-
rang verleend door de andere partij. 
De politie is ter plaatse gekomen en heeft foto’s gemaakt, deze zijn helaas 
zoek geraakt.
Graag zouden wij in contact komen met getuigen van dit ongeval.

Getuigen kunnen zich melden via tel.nr.: 0495-623098 
of mobiel 06-26987273 bij fam. Van de Voort-Voermans.

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 20 oktober 2017 is de eerst-
volgende kienavond in Budschop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk,  Ro-
chusplein 1.  De zaal is open om19.00 
uur. Budschop. Het  kienen is toegan-
kelijk voor iedereen. U  kunt dan kie-
nen voor  de jackpot  van € 30,00. 
Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop

Agenda voor het Toon 
Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 16 oktober 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 17 
oktober 13.30-15.30 uur haken*. Don-
derdag 19 oktober 10.00-12.00 uur 
workshop schilderen*. Vrijdag 20 ok-
tober 09.30-12.30 uur creatief atelier*. 
Woensdag 25 oktober 19.30-21.00 uur 
Lezing Henri Rijksen ‘Ik wist niet dat
ik het in me had’ in het Rick - Beek-
straat 27, Weert*. Open inloop maan-
dag, dinsdag en donderdag van 09.00-
16.00 uur en op woensdag en vrijdag 
van 09.00-13.00 uur (* = op afspraak 
- aanmelden kan via: 0495-541444 
of voor meer informatie zie website 
www.toonhermanshuisweert.nl). 

Te koop:
POT- EN 

SNIJCHRYSANTEN
Knippenberg

Wessemerdijk 6a • Nederweert
tel. 631558/06-15351618

Samenwerking tussen Brandweer 
Limburg-Noord en Tzorg

Tzorg en Brandweer Limburg-
Noord gaan samenwerken om 
de brandveiligheid voor cliënten 
en medewerkers van Tzorg te 
verhogen. Dit draagt bij aan een 
veilige(re) woon- en werkomge-
ving. Hiervoor hebben zij op 3 ok-
tober 2017 een samenwerkings-
convenant op het gebied van 
brandpreventie ondertekend. 

Veiligheidsbijeenkomsten
Om cliënten bewust te maken van 
brandveiligheid, kunnen zij in de vei-
ligheidsweek (1e week van oktober) 
deelnemen aan veiligheidsbijeen-
komsten in de regio. Deze worden 
verzorgd door Brandweer Limburg-
Noord. Hierin worden verschillende 
brandveiligheidsthema’s op het ge-
bied van voorkomen van brand, sig-
naleren van brand en handelen bij 
brand besproken. Daarnaast schenkt 
Tzorg aandacht aan brandveiligheid 
in haar magazine “Thuis”  en verschil-
lende sociale media.

Ambassadeurs Brandveilig Leven
Ook leidt Brandweer Limburg-Noord 
werknemers van Tzorg op tot Ambas-
sadeur Brandveilig Leven. Inmiddels
heeft Brandweer Limburg-Noord al 
zo’n 90 medewerkers van Tzorg ge-
traind om gericht  brandonveilige 
situaties te kunnen signaleren en be-
spreekbaar te maken bij de cliënten 
thuis. Ook de overige 700 medewer-

kers krijgen een training Brandveilig 
Leven aangeboden.

René Akkermans (manager Opera-
tie bij Tzorg): “Tzorg staat voor het 
verhogen van zelfredzaamheid van 
ouderen zodat ze langer thuis in hun 
vertrouwde omgeving kunnen blij-
ven wonen. Onze samenwerking met 
Brandweer Limburg-Noord sluit daar 
perfect op aan. Ik ben er trots op dat
zoveel collega’s zich inzetten voor 
een brandveiligere leefomgeving 
voor onze cliënten.”

Roger  Knorr (manager Risicobeheer-
sing, Brandweer Limburg-Noord): 
“Uit deze samenwerking glanst  een 
mooi voorbeeld van zelfredzaam-
heid. Wij zijn overtuigd dat deze aan-
pak meer brandveiligheid gaat ople-
ven. Het is fantastisch dat Tzorg als 
partnerorganisatie haar rol in brand-
veiligheid neemt.”

Zelfredzaam 
Menselijk gedrag speelt een belang-
rijke rol in het voorkomen van brand. 
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat se-
nioren vaker betrokken zijn bij brand 
in de woonomgeving dan mensen 
jonger dan 65 jaar, maar ook dat ze 
daarbij een zeer kwetsbare groep 
blijken te zijn. Verminderde zelfred-
zaamheid is één van de risicofactoren 
voor fatale en niet-fatale verwondin-
gen bij een woningbrand.

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES



HERFST IN DE

Voor al uw tuinplanten!!!
Bomen 

Wintergroene leibomen 

Heide 

Solitaire boompjes op stam

Sierheesters 

Hagen 

Schoor 42   •   6031 SC  Nederweert
Tel.: 0495-631625   •   Mobiel: 06-53631670

Siergrassen 

Bodembedekkers

Coniferen 

Dwergconiferen 

Fruitbomen 

Potgrond, turf, boomschors

Voor al uw 
tuingereedschap, tuinhout 

en bouwmaterialen.
Ook voor uw tuinhuis,

 bestrating en tuinmuur.

Wij 
maken ook 

vrijblijvend een 
prijsopgave

Mutimate Heynen Leveroy
Houtsberg 16
Tel. (0495) 65 14 50
info@heynenbmh.nl

Koen Slenders
Gebbelsweg 27C
6035 EA Ospel
Op afspraak geopend

T. 0495-769043   M. 06-23513263
Info@buitengewoongroen.com
www.Buitengewoongroen.com
www.kunstgras-weert.nl
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TuinVariant Nederweert
PPaannnnenenwweg 131 • 6031 RK Neg 131 • 6031 RK Neederderwweeerertt
TTeeleflefoooon: 0495-541 044n: 0495-541 044

TuinVariant kenmerkt zich door de volgende punten:

•	 Scherpe	prijzen
•	 Uitsluitend	A-kwaliteit	producten
•	 Uitgebreid	assortiment	keramische	buitentegels
•	 Standaard	materiaal	kan	geretourneerd	worden
•	 Deskundig	advies
•	 Eigen	transport,	dus	snelle	flexibele		levering
•	 Samenwerking	met	de	beste	hoveniers	
en	straatmakers	uit de regio

TTuinVuinVaaririaannt	Wt	Wessesseemm
Groeneweg 1 • 6019 RE Wessem
Telefoon: 0475-561 442

www.tuinvariant.nl

TuinVariant	Maastricht
Ankerkade 127a • 6222 NL Maastricht
Telefoon: 043- 458 4488

Keramische tegels 
voor buiten

Bent u op zoek naar maximaal gebruiksgemak van uw terras, 

dan kunnen mooie buitentegels van een echte specialist als

TuinVariant daaraan bijdragen. Zo kunnen keramische tegels 

voor u de uitkomst bieden. Keramische tegels zijn “gebakken” 

en hebben daardoor een keihard oppervlak. 

Keramische tegels voor de tuin zijn relatief nieuw op de Ne-

derlandse markt. De tuintegel is een stuk dikker dan de bin-

nentegel en kent in sommige gevallen een andere afwerking.

Deze maakt de buitentegel stroever (lees: veiliger). 

Keramiek in de tuin is goed aangeslagen en dat is makkelijk 

te verklaren. Genieten en weinig onderhoud prijken bovenaan

wensenlijstjes. Zo is er veel vraag naar kunstgras, motormaai-

ers en wordt ook menig plantje computergestuurd beregend. 

Dit beeld vinden we ook terug als het gaat over bestratings-

materialen. Dat verklaart het succes van keramische tegels in 

de tuin.

Om te beginnen zijn deze kleurvast, wat inhoudt dat een een-

maal gelegd terras jarenlang mooi blijft. Daarnaast zijn kera-

mische tegels vanwege hun hardheid slijtvast en is het vrijwel

onmogelijk dat er krassen op komen.

Naast de “gewone” keramische buitentegel kunt u bij TuinVari-

ant ook terecht voor de GeoCeramica:  het beste van twee we-

relden. De combinatie van een keramische tegel op een sterke 

Stabikorn-drager. Genieten van een stijlvol Italiaans keramiek

met hoogwaardige eigenschappen. Het keramiek is onlosma-

kelijk verbonden met de waterdoorvoerende Stabikorn-laag 

met geïntegreerde afstandshouders. Hierdoor is plaatsing van

de GeoCeramica makkelijk, snel en tegen relatief lage kosten 

in vergelijking tot normale keramsiche tegels. Bovendien is

het product geschikt voor elk type ondergrond.

Bij TuinVariant aan de Pannenweg 131 in Nederweert vindt u 

een groot assortiment keramische buitentegels. 

VOOR AL UW 
BESTRATINGS- 

WERKZAAMHEDEN

ONZE LIEVE VROUWESTRAAONZE LIEVE VROUWESTRAAT 19, OSPELT 19, OSPEL
TEL. 0495 - 634 257TEL. 0495 - 634 257

V.O.F.

Tu

TUINVERZORGING GIELEN

• Ontwerp
• Aanleg
• Onderhoud
• Bestrating
• Beplanting
• Bomen leien
• Bomen rooien
• Vijvers
• Waterpartijen
• Beregeningssystemen

Stad 21, 6035 AT Ospel • 0495 - 63 19 32
www.tuinverzorginggielen.nl

Omdat uw tuin 

uw thuis moet zijn!
VOOR BEDRIJF 
& PARTICULIER

Tevens onder-
houdscontracten



GemeenteContact
Donderdag 12 oktober 2017

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
Fax: 0495-633245 
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 

Twitter.com/GemNederweert 
Facebook.com/gemeentenederweert

De openingstijden staan op onze website.

De gratis e-mailservice Bekendmakingen zorgt 
ervoor dat u direct de meest recente lokale, maar 
ook regionale en landelijke bekendmakingen 
per e-mail ontvangt. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.nederweert.nl>Actueel>Officiële 
bekendmakingen. Inschrijven kan met het eigen 
e-mailadres. Vervolgens ontvangt de abonnee 
de bekendmakingen vanzelf wekelijks via e-mail. 
Het is mogelijk zelf een interesseprofiel samen 
te stellen. 

De officiële bekendmakingen worden weke-
lijks in een duidelijk pdf-overzicht op de website 
geplaatst; het moment van plaatsing wordt ook 
via social media verspreid. 

Het overzicht wordt geprint en bij de infobalie 
van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-
nen een exemplaar mee naar huis nemen.

Het overzicht hangt aan de rechterzijde van de 
ingang van het gemeentehuis.

In de hal van het gemeentehuis staat een 
computer, zodat iedereen in de gelegenheid  is 
om de bekendmakingen  digitaal in te zien.

Inwoners die niet over internet beschikken en 
een fysieke beperking hebben, kunnen op ver-
zoek het overzicht per post toegestuurd krijgen. 

s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n !

In de komende maanden worden alternatieven uitgewerkt. Eerst komt er een plan van aanpak.

"We gaan voor het beste resultaat"
Projectopdracht N266 Randweg Nederweert vastgesteld

Elke boom heeft zijn verhaal

Bladafval in de korf
Het is herfst en dat betekent dat u weer 
bladafval heeft in uw tuin. Vanaf maan-
dag 16 oktober plaatsen we hiervoor 
weer bladkorven op de gebruikelijke 
plaatsen. We willen u erop wijzen dat 
de bladkorven alleen bedoeld zijn voor 
het aanbieden van bladafval. In het ver-
leden is namelijk gebleken dat er ook 
snoeiafval en ander plantaardig mate-
riaal worden aangeboden. Mochten we 
naast bladafval ook ander groenafval 
aantreffen in een bladkorf, dan zullen 
we deze korf verwijderen. 
Ook wordt ieder jaar bladafval in plastic 
zakken aangeboden in de bladkorven 
waardoor het bladafval niet meer kan 
worden afgevoerd als organisch afval. 
Wij willen u dan ook vragen om de 
zakken met blad om te schudden in de 
bladkorf en de plastic zakken thuis in 
de afvalcontainer te gooien. De blad-
korven vindt u op een aantal locaties in 
elke kern van onze gemeente. Kijkt u op 
onze website voor het overzicht. Alvast 
bedankt voor uw medewerking!

Van rood naar groen
De afstelling van de verkeersinstallatie 
op de N275 (Randweg Zuid) ter hoogte 
van de Nikkelstraat is aangepast. Voor-
heen was de zogenaamde wachtstand 
van het verkeerslicht rood. In overleg 
met de wegbeheerder, de Provincie 
Limburg, is besloten de wachtstand in 
groen te veranderen. De verkeerslichten 
hebben een hoog ergernisgehalte. De 
lichten staan vaak op rood of springen 
op rood zonder dat er op dat moment 
ander verkeer staat te wachten. Dit 
zorgt voor veel onbegrip en irritatie. 
Het zorgt ook voor onwenselijk gedrag 
en soms gevaarlijke situaties. Bestuur-
ders rijden bijvoorbeeld door rood, 

Op vrijdag 29 september is het gewijzigde 
Statenvoorstel N266 Randweg Neder-
weert behandeld door Provinciale Staten 
(PS). Om tot een gedragen voorstel bin-
nen PS te komen is de projectopdracht op 
het laatste moment nog aangepast. “We 
gaan voor de oplossing die Nederweert 
het beste dient”, aldus wethouder Van 
Meel. Wat staat er in de opdracht en wat 
gaat de projectgroep uitwerken? We leg-
gen het graag uit. Maar eerst een korte 
terugblik op de afgelopen maanden. 

Uitgangspunten 
Naar aanleiding van de vergadering van 
de Statencommissie Mobiliteit en Duur-
zaamheid (Commissie MD) op 24 febru-
ari 2017 en een werkbijeenkomst voor 
raads- en Statenleden op 20 april jl., werd 
een voorstel met projectopdracht aan 
Provinciale Staten voorgelegd. Uitgangs-
punt hiervan was te komen tot een keuze 
voor het Randweg-alternatief (alternatief 
2A variant 3) of het nul-plus alternatief 
(oplossen knelpunten op het bestaande 
tracé).

Aanpassingen en raadsvergadering 
Op dit Statenvoorstel is op 19 mei jl. gere-
ageerd door de Commissie MD. Er is toen 
gevraagd om een wijziging. Dit leidde tot 
een nieuw voorstel. Dat ging uit van een 
gelijkwaardige uitwerking van de twee 
overgebleven varianten: de aanleg van 
een randweg of het aanpakken van de 
knelpunten op de huidige N266. Tijdens 
een drukbezochte raadsvergadering op 
26 september steunde een meerder-
heid van de gemeenteraad het nieuwe 
voorstel van Gedeputeerde Staten in de 
aanpak van de verkeersproblemen op de 
N266. 

Opdracht vastgesteld 
Op vrijdag 29 september werd het voorstel 
- met het advies van de gemeenteraad- en 
een aantal nieuwe wijzigingen behandeld 
door Provinciale Staten en in meerderheid 
vastgesteld. De opdracht luidt: werk het 
Randweg-alternatief en een nog te onder-
zoeken alternatief conform de principes van 
de sonderend besproken Mobiliteitsvisie van 
de provincie uit op gelijkwaardig niveau. 

Gelijkwaardig 
Met ‘gelijkwaardig niveau’ wordt bedoeld: 
dat beide alternatieven op vergelijkbare 
wijze worden beoordeeld op het gebied 
van maatschappelijke kosten en baten 
(MKBA), effecten op het onderliggend 
wegennet, de leefbaarheid en mitigerende 
maatregelen (maatregelen die negatieve 
effecten verminderen of wegnemen). Daar-
bij worden ook gebiedsopgaven, knelpun-
ten op de provinciale wegen N266 en N275 
en andere mobiliteitsprobleem rondom 
Nederweert in kaart gebracht. Denk aan 
de (toekomstige) invloed van de A2 en de 
A67, de invloed van de aangesloten N279 
(na upgrading) op het huidige tracé van de 
N266 tussen Nederweert en Someren en 
het verkeersgebied rondom Nederweert, 
zijnde de aansluitingen A2/N275/N266. 
Tenslotte spelen ook de effecten op de 
Kanaalzone een rol.  

Toekomstgericht
Op basis van al deze informatie zullen 
Provinciale Staten een zorgvuldige af-
weging maken tussen de uitgewerkte 
alternatieven. Volgens wethouder Van Meel 
zal de informatie en de keuzes die op basis 
daarvan gemaakt worden, leiden tot een 
robuuste en toekomstgerichte oplossing. 
“Het voorgestelde proces is de beste manier 

om samen tot een goed resultaat te komen 
voor Nederweert”, aldus de wethouder. 

Vervolg processtappen
Nu de projectopdracht is vastgesteld, wor-
den de volgende stappen gezet. 
•	 Op	basis	van	gebiedsopgaven	en	knel-

punten een alternatief uitwerken vol-
gens de uitgangspunten van de (concept)
Mobiliteitsvisie van de provincie.

•	 Gevolgen	voor	het	onderliggend	wegen-
net in kaart brengen voor beide alterna-
tieven door middel van een dynamisch 
verkeersmodel.

•	 Maatschappelijke	Kosten	Baten	Analyse	
(MKBA) opstellen voor een te onder-
zoeken alternatief conform de principes 
van de (concept)Mobiliteitsvisie. Ook het 
bestaande MKBA voor het Randweg-al-
ternatief op hetzelfde niveau uitwerken, 
inclusief Kanaalzone en betrouwbare 
rijtijdenwinst.

•	 Resultaten	uitgewerkte	alternatieven	
inclusief afwegingsnotitie voorleggen 
aan de Provinciale Commissie Omge-
vingsvraagstukken Limburg (PCOL).

•	 Uitgewerkte	alternatieven	inclusief	af-
wegingsnotitie ter advisering voorleggen 
aan de gemeenteraad en ter besluitvor-
ming voorleggen aan Provinciale Staten.

Plan van aanpak
De planning richt zich op behandeling 
van het voorstel in oktober 2018. De ko-
mende maanden worden de alternatieven 
uitgewerkt. Een projectgroep, bestaande 
uit vertegenwoordigers van provincie en 
gemeente, gaat eerst aan de slag met het 
opstellen van een plan van aanpak. 

Het volledige statenvoorstel kunt u lezen op 
www.limburg.nl en www.nederweert.nl.

Meer te weten komen over bomen. Dat 
willen leerlingen van het ‘groene’ Cita-
verde College in Nederweert uiteraard 
heel graag. Ze waren daarom aanwezig 
bij de plaatsing van het eerste bordje 
voor een nieuw Boomleerpad. Wethou-
der Coumans zette daarvoor de schop in 
de grond in de Pastoor van der Steen-
straat. 

In het Boomleerpad zijn 25 verschillende 
soorten bomen opgenomen die in het 
centrum van Nederweert staan. Onder de 
gekozen exemplaren zitten beeldbepa-
lende en oude bomen, maar ook jongere 
bomen van slechts 10 jaar oud.

Interesse opwekken 
“Met het Boomleerpad willen we burgers 
meer interesseren voor bomen”, aldus 
groenopzichter Bram Rulkens. “Daar-
naast willen de stichtingen en de ge-
meente liefhebbers iets bijbrengen over 
de verschillende variëteiten van bomen 
binnen Nederweert. Ieder bordje heeft 
een QR-code. Als je deze code scant, krijg 

je algemene informatie over de soort en 
variëteit van de desbetreffende boom.”

Uitbreiden 
De informatiebordjes zijn ontworpen en 
grotendeels gemaakt door vrijwilligers 
van Stichting Groen Weert en de Bomen-
stichting. Het scannen van de QR-code 
leidt naar de internetsite van de Stichting 
Groen Weert: www.groenweert.nl. Daar is 
ook de routekaart van het Boomleerpad 
te vinden. De stichting wil in de toekomst 
het pad uitbreiden naar andere wijken en 
kernen binnen de gemeente. 

Vele werk
De gemeente Nederweert betaalt de bord-
jes als blijk van waardering voor het vele 
werk dat Stichting Groen Weert heeft ver-
richt bij het inventariseren van monumen-
tale en waardevolle bomen. De gegevens 
worden gebruikt voor het bomenregister 
en een toekomstige digitale Groene kaart.

We wensen iedereen veel plezier op het 
Boomleerpad!

terwijl anderen juist stoppen. Wethouder 
Coumans (o.a. Verkeer) is tevreden met 
dit besluit. Hij werd regelmatig aange-
sproken over het verkeerslicht. Of de wij-
ziging van de wachtstand invloed heeft 
op de doorstroom en de rijsnelheden, 
wordt nog gemeten. Na zes maanden 
evalueren we de situatie.

Suze met haar ouders, burgemeester Evers en zijn echtgenote Thea. Foto: Nederweert24

‘Trots en heel gelukkig zijn wij met de 
geboorte van Suze’ prijkt er op het geboorte-
kaartje van Suze Strijbos uit Nederweert-
Eind. We zijn allemaal een beetje trots en 
blij, want Suze is de 17.000e inwoner van de 
gemeente Nederweert. Ze is de eerste doch-
ter van pappa Rob Strijbos en mamma Lianne 
Strijbos-Lagarde. Op woensdag 4 oktober 
gingen burgemeester Evers en zijn echtgeno-
te Thea op kraamvisite bij het gelukkige stel.

Suze werd op zondag 13 augustus in het 
ziekenhuis geboren. Bij haar geboorte woog 
ze 3.370 gram en was ze 52 cm groot. Na een 

kort verblijf in het ziekenhuis konden moeder 
en iets later Suze naar huis. Bij de aangifte 
bleek ze de 17.000e inwoonster te zijn. 

Zelf gedrukt
Het geboortekaartje drukte vader Rob, actief 
lid van de Eindse Boys in Nederweert-Eind, 
zelf. Zijn beroep is ordermanager bij een 
drukkerij. Moeder Lianne is werkzaam als 
communicatieadviseur. Ze zijn maar wat trots 
op hun eerste kindje. Dat geldt ook voor 
de opa’s en oma’s die bij het bezoek van de 
burgemeester aanwezig waren. 
Het inwonersaantal van de gemeente 

Nederweert stijgt al jaren gestaag. Het ene 
jaar gaat het iets harder dan het andere 
jaar, maar er komen elk jaar meer inwoners 
bij. We wisten dat het moment er aan zat te 
komen”, aldus Hein Driessen, consulent Bur-
gerzaken. Hein hield ‘de stand’ de afgelopen 
tijd nauwkeurig in de gaten.

Maar één keer
Voor burgemeester Evers en zijn echtgenote 
Thea was het bezoek een bijzonder moment. 
“Je maakt als burgemeester van de gemeente 
Nederweert een duizendste nieuwe inwoner 
waarschijnlijk maar één keer mee”, aldus de 
burgemeester. Namens de gemeente over-
handigde hij aan de ouders enkele cadeaus 
en een bedrag van € 200,- in een fraaie 
spaarpot.

Femke en Sjors
De 16.000e inwoonster werd op 5 februari 
1998 verwelkomd door toenmalig burge-
meester Suttorp. Dat was Femke van Heur, 
dochter van Bart van Heur en Hennie Linders. 
De 15.000e inwoner was Sjors Timmermans 
uit Ospel. Zijn ouders, Jack Timmermans en 
José Winkelmolen, werden destijds bezocht 
door toenmalig burgemeester Fons Jacobs. 

We wensen Suze, haar ouders en familie 
heel veel geluk samen!

Een leerling plaatst een strik om het bord, onder toeziend oog van zijn klasgenoten, 
Gerard Hendriks van Stichting Groen Weert en wethouder Coumans. Foto: Nederweert24

Welkom Suze, je bent onze 17.000e inwoner!



Wist u?
Wanneer de grafrechten zijn verlopen, bestaat de mogelijkheid 
om uw dierbaren te laten opgraven en cremeren en een rustig 
plekje te geven in uw eigen omgeving (thuis).

Vraag naar de mogelijkheden.

Voor meer info: tel. 0495 - 54 35 21
www.gravendienststrijbos.nl • info@gravendienststrijbos.nl

G R AV E N D I E N S T

Je kunt bij ons terecht voor  

de volgende rijbewijzen:

BE, C1, C1E, C, CE, Code 95

Praktijk- en theoriecentrum

Pannenweg 256

6031 RK  Nederweert

Tel. 088 - 177 12 00

www.rijschoolvanbentum.nl

RIJSCHOOL
VAN BENTUM
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren-Eind
T. 0493 491 419
www.amaas.nl

Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van
Nederweert  en Ospel.

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.
zaterdag 7.00-13.00 u.

Kunststofkozijnen
Serredaken

Douglas hout
op voorraad

Tuinvisie producten
www.tuinvisie.nl

Diverse akties op sierbestrating/schutting

€ 47,90

p/m2 incl btw.

Fraser Zweeds Rabat
22x167 mm zwart
16 jaar garantie op verfafwerking.

Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert
T 0495-580585 E ziekenvervoerweert@princen.com

www.princen.com

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere zaken 
aan uw hoofd dan vervoer van en naar uw behandelingen. 
De medewerkers van Ziekenvervoer Weert begrijpen dat als 
geen ander. Daarom verzorgen wij al uw zieken vervoer met 
persoonlijke aandacht. Uw zorg is onze specialiteit.

Veilig, Tijdig 
en Comfortabel
Ziekenvervoer Weert

De Pompoen is je grootste vriend!
Het pompoenseizoen is aan zijn hoog-
tijdagen bezig en daar zijn we niet 
rouwig om. De pompoen wordt vaak 
gebruikt in soep maar je kan er ook 
prima puree van maken, roosteren of 
zelfs verwerken in een cake. Hoe klei-
ner de pompoen, hoe smaakvoller. 
Maar de indrukwekkende reuzepom-
poenen zijn speciaal bewaard voor onze 
jongste bezoekers en worden voorbe-
reid als decoratie voor Halloween…

Van 13.00 tot 17.00 uur is op woensdag 
18 en 25 oktober in het openluchtmu-
seum Eynderhoof, Milderspaat 1 in 
Nederweert-Eind pompoensnijden.
Uiteraard zijn voldoende vrijwillligers 
aanwezig voor de wat moeilijke ont-
werpen en om ervoor te zorgen dat 
alles op een veilige manier zal gebeu-
ren. De allerkleinsten mogen er na-
tuurlijk ook voor kiezen om in plaats 
van te snijden een leuke pompoen 
te (be)schilderen. De benodigde ge-
reedschappen en materialen zijn in 
Eynderhoof aanwezig. 

Maar opgelet:
Als je wil deelnemen aan het pom-
poen snijden, pompoen versieren of 
pompoen schilderen moet je je van 
tevoren aanmelden. Dit kan door ui-
terlijk maandag 16 oktober (of maan-
dag 23 oktober) een emailbericht te 
sturen naar evenementen@eynder-
hoof.nl met je naam en je leeftijd ovv 
“POMPOEN”. Alleen kinderen die ge-
meld zijn kunnen actief deelnemen.

De pompoenen kosten € 2,50 per 
stuk. (samen met de entree dus € 5,00 
en met de gezinskaart betaal je alleen 
de pompoen!) Voor het pompoen 
versieren kunnen ook wat kleinere 
pompoenen worden gebruikt en die 
zijn dan ook goedkoper.

Natuurlijk mogen de papa’s, mama’s, 
opa’s en oma’s ook meehelpen met 
het uithollen. En harde werkers ver-
dienen natuurlijk ook wat lekkers, 
dus wordt gezorgd voor gratis lek-
kere pompoensoep. Voor de liefheb-
bers zijn pompoenen te koop, zo lang 
de voorraad strekt.

Voor de allerkleinsten is een echte 
poppenkast besteld waarbij een boei-
end verhaal van Assepoester wordt 
verteld. Bij de timmerlui kan tegen 
vergoeding een nestkastje worden
getimmerd en de vlechters maken sa-
men een kleine heksenbezem, goed 
voorbereid voor Halloween. Natuur-
lijk is het museum in bedrijf.

Het limburgs openluchtmuseum is 
geopend tot 31 oktober van 13.00 tot 
17.00 uur. Meer informatie over deze 
of andere activiteiten kun je vinden 
op www.eynderhoof.nl

Noteer ook alvast in je of op de 
kalender thuis:
Woensdag 25 oktober tweede 
editie Pompoensnijden en  Vrij-
dag 27 oktober Halloween!

Nederweert Leefbaar pakt door 
met luchtvervuiling

Onlangs is de Staat veroordeeld in 
een kortgeding, aangespannen door
Milieudefensie. Speerpunt hierbij is 
geweest de overschrijding van uit-
stoot normen voor stikstofdioxide en 
fijnstof die, tegen eerder gemaakte 
afspraken en doelstellingen in, nog 
veel te vaak in Nederland voorkomt. 
De rechter heeft de Staat nu opge-
legd om de luchtkwaliteit van de bur-
gers in Nederland beter te bescher-
men. Dit dient volgens de rechter te 
gebeuren, door binnen twee weken
na de uitspraak van het vonnis alle 
knelpunten te identificeren waar nog 
sprake is van (te verwachten) over-
schrijdingen van fijnstof of stikstofdi-
oxide uitstoot. Vervolgens moet er op 
kortst mogelijke termijn daadwerke-
lijk tot vaststelling worden gekomen 
van een luchtkwaliteitsplan, dat de 
nodige maatregelen bevat om zo snel 
mogelijk aan de grenswaarden voor 
fijnstof en stikstofdioxide uitstoot 
te voldoen. Daarbovenop is de Staat 
ook gedwongen om per direct alles 
te doen of laten waarvan verwacht 
mag worden dat dit tot voortgaande 
of nieuwe overschrijding zal leiden 
van de grenswaarden voor fijnstof en 
stikstofdioxide.

Stichting Nederweert Leefbaar 
Stichting Nederweert Leefbaar heeft 
hieropvolgend direct actie onderno-
men en een brief aan staatsecretaris 
Dijksma gestuurd, waarin de fijnstof 
problematiek in de gemeente Neder-

weert, met name veroorzaakt door 
de intensieve veehouderij, nog eens 
extra onder de aandacht is gebracht. 
Dit, zodat de gemeente Nederweert 
niet zal ontbreken op de lijst van 
fijnstof knelpunten. Ook is er aan de 
staatssecretaris met klem gevraagd 
om per direct een verbod te gelasten 
op het uitgeven van nieuwe vergun-
ningen in de gemeente Nederweert 
die tot een instandhouding of ver-
hoging zullen leiden van de fijnsto-
fuitstoot, te beginnen bij de vergun-
ningen ten behoeve van (uitbreiding 
van) intensieve veehouderij. Uitgave
van dit soort vergunningen leidt na-
melijk tot een voortgaande of nieuwe 
overschrijding van de grenswaarden 
voor fijnstof, wat door de rechter ex-
pliciet in het vonnis is verboden.

Reactie
In een reactie heeft de staatsecretaris 
aangegeven dat ze het vonnis direct 
ten uitvoer zal brengen, maar dat de 
Staat in beroep zal gaan tegen het 
laatstgenoemde punt van het vonnis, 
ondermeer omdat dit onderdeel voor
meerdere uitleg vatbaar zou zijn en 
de consequenties daarom moeilijk te 
overzien zouden zijn.
Stichting Nederweert Leefbaar heeft 
er echter het grootste vertrouwen in 
dat ook een hogere rechter de ge-
zondheid van de burgers als hoogste 
prioriteit heeft en ziet de uitspraak 
van het hoger beroep dan ook met 
vertrouwen tegemoet. 

Jodiumtabletten in de brievenbus 
Het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS) 
start op 10 oktober met het ver-
sturen van jodiumtabletten naar 
1,2 miljoen huishoudens in Ne-
derland. Het ministerie biedt de 
tabletten aan om ons land goed 
voor te bereiden op een mogelijk 
kernongeval, net zoals we ons 
voorbereiden op andere moge-
lijke incidenten. Door de jodium-
tabletten vooraf te verspreiden, 
zijn ze bij een kernongeval direct 
beschikbaar voor de mensen die 
baat hebben bij de beschermen-
de werking ervan. Overigens is 
de kans op een kernongeval heel 
klein. De kans op een kernonge-
val met gevolgen voor Limburg is 
nog veel kleiner.

Wie krijgen jodiumtabletten?
In de zone van 20-100 km rondom een 
kerncentrale ontvangen huishoudens 
met kinderen tot 18 jaar in de week 
van 2 oktober een vooraankondiging 
in hun brievenbus. Tussen 10 en 24
oktober ontvangen zij per post een 
doosje jodiumtabletten. Ongeboren
baby’s en kinderen tot 18 jaar lopen 
het meeste risico om later schildklier-
kanker te krijgen door opname van 
radioactief jodium. De kans op schild-
klierkanker door radioactief jodium 
neemt af naarmate mensen ouder zijn.

In Limburg-Noord vallen de ge-
meenten Beesel, Echt-Susteren, Leu-
dal, Maasgouw, Nederweert, Peel 
en Maas, Roerdalen, Roermond en
Weert in de zone van 20-100 km van-
af de Belgische kerncentrale Tihange 
en/of Doel. In Zuid-Limburg liggen 
alle gemeenten in de  20-100 km zone 
van de kerncentrale Tihange. Zwan-
gere vrouwen kunnen ter bescher-
ming van hun ongeboren kind vanaf 
eind oktober jodiumtabletten bij de 
apotheek of drogist kopen. Zij ont-
vangen hierover informatie van hun 
verloskundige/gynaecoloog. Jodium-
tabletten zijn na de landelijke ver-
spreiding  ook te koop bij apotheek 
of drogist voor mensen die niet tot 
de doelgroep behoren. De adviesprijs
voor de tabletten is € 2,95.

Waarvoor zijn jodiumtabletten?
Bij een kernongeval kunnen radioac-
tieve stoffen vrijkomen. Bijvoorbeeld 
radioactief jodium. Dit kan onder 
andere via inademing in het lichaam 
terechtkomen en door de schildklier 
worden opgenomen. Door een jo-
diumtablet in te nemen, raakt de 
schildklier verzadigd met ‘gewoon’ 
jodium. De schildklier neemt dan min-
der radioactief jodium op. Het risico 
op schildklierkanker neemt daardoor 
af. In de bijsluiter in het doosje vindt 
u meer (medische) informatie over 
jodiumtabletten. De overheid zal dui-
delijk aangeven wanneer jodiumta-
bletten moeten worden ingenomen. 
Dit gebeurt via mobiele telefoon (NL-
Alert), internet (www.limburgveilig.
nl en www.vrzuidlimburg.nl) en de 
calamiteitenzender L1.

Voorbereiding op kernongeval
Jodiumtabletten beschermen alléén
tegen de gevolgen van radioactief 
jodium. Ze bieden geen bescherming 
tegen andere radioactieve stoffen
die bij een kernongeval kunnen vrij-
komen. Daarom kan de overheid ook 
andere beschermende maatregelen
afkondigen, zoals schuilen en maatre-
gelen om te voorkomen dat voedsel 
dat besmet is met radioactieve stof-
fen wordt gegeten. De Limburgse vei-
ligheidsregio’s bereiden zich voor op 
verschillende risico’s. Denk aan een 
stroomstoring, extreem weer, brand 
of overstroming, maar ook een on-
geval in een kerncentrale. De dichtst-
bijzijnde kerncentrales voor Limburg 
liggen beiden in België, te weten 
Tihange en Doel. Deze kerncentrales 
voldoen aan strenge (internationale) 
veiligheidseisen. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over jodi-
umtabletten op www.waaromkrijgik-
jodiumtabletten.nl, bel met de Neder-
landse overheid op telefoonnummer 
1400, neem contact op via Twitter (@
rijksoverheid) of WhatsApp (06 5500 
1400). Meer informatie over de voor-
bereiding van Limburg op een kern-
ongeval is te vinden op www.limburg-
veilig.nl en www.vrzuidlimburg.nl. 

Te koop: 
Vrijstaand woonhuis

met garage/werkplaats (75 m2)
4 ruime slaapkamers, zolder en kel-

der. Vv. Kunststof kozijnen.
Eind 63, 6034 SM Nederweert-Eind

Vraagprijs: € 249.500,=
Info: 06-50290664

EETPUNT ONTMOETEN 
DOET GROETEN 

Bij het Eetpunt in Nederweert is ie-
dereen, met name senioren en men-
sen met een beperking, welkom om
samen met anderen gezellig aan tafel 
te komen eten. Elke dinsdag wordt er 
een drie-gangen diner geserveerd dat 
vers bereid wordt door vrijwilligers. 
Drie of vier keer per maand vindt het 
Eetpunt plaats in gemeenschapshuis 
“de Pinnenhof”, één keer per maand 
wordt het Eetpunt verzorgd door tel-
kens een andere horecagelegenheid 
in Nederweert. Na het eten is er de 
mogelijkheid om nog een beetje na 
te kletsen, een kaartje te leggen of 
een spelletje te doen. De prijs voor 
het menu is 8 euro (exclusief eventu-
ele consumpties). De inloop is vanaf 
half 6 en er wordt gegeten om 6 uur. 
Wanneer u deel wilt nemen aan dit 
Eetpunt kunt u zich aanmelden tot 
vrijdagochtend 12.00 uur voor de vol-
gende dinsdag. U kunt dat doen door 
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoon-
nummer 06 83 15 92 14. Moet u zich 
later toch nog afmelden dan kan dat 
tot uiterlijk maandag 12.00 uur.

In de komende weken is het Eetpunt op:
17 oktober bij Guulke (alleen voor de 
vaste gasten)
24 oktober in de Pinnenhof
31 oktober in de Pinnenhof
 7 november in de Pinnenhof

www.dorpsoverlek-ni-jwieert.nl

Gesloten
HEREN KAPSALON

POLLY 
93 - 37 - 18

dinsdag 17 oktober t/m
donderdag 19 oktober

0495-625663
Paul Hermans

Esdoornstraat 16

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 19 oktober
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner
voor € 8,50- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor
woensdag 18 oktober.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

Telefoon; 0495-651893 of 0612512678
U kunt ons ook op de site Leveroy.nl 
vinden.

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

VV de Pinmaekers is verheugd dat 
in het jubileumjaar een van de 
drie voorrondes van het groeët 
Limburgs buutekampioenschap
in Nederweert zal worden gehou-
den. De vereniging organiseert 
al vele jaren de buutte try-out 
voor de Limburgse Buuttereed-
ners. Met de komst van een van 
de  voorrondes is het 4 x 11 jarig 
jubileum compleet.

Try-out met 8 deelnemers
Net als andere jaren zal er een buutte 
try out plaatsvinden voor de buut-
tereedners uit heel Limburg. Tijdens 
deze avond kunnen de buuttereed-
ners hun nieuwe creatie ten gehore 
brengen. Dit jaar doen er maar liefst 
8 buuttreedners mee te weten Rob 
Princen, Ron Schmeitz, Charlie 
Wijen, Conny Bruynaers, Patrick 
de Groof, Theo Nellen, Helga Cor-
nelissen en Eric Reck. 
De try-out zal gehouden worden op 
donderdag 26 oktober 2017 om 20.00 

Try out ook op het programma 

Voorronde Groeët Limburgs Buutte 
Kampioenschap in Nederweert

uur in de Pinnenhof. Kaartjes zijn ver-
krijgbaar aan de kassa voor € 5,00 (er 
is geen voorverkoop).

Voorronde Groeët Limburgs 
Buutte Kampioenschap
En dan natuurlijk de voorronde, waar 
de buuttereedners hun nieuwe buut 
brengen om vervolgens een plaats 
proberen te bemachtigen voor de 
grote finale van het Limburgs buut-
tekampioenschap in de Oranjerie in 
Roermond. Alle buuts worden door 
een deskundige jury beoordeeld. De 
voorronde is de aftrap van het jubile-
umfeest van VV de Pinmaekers en zal 
plaatsvinden op dinsdag 14 novem-
ber 2017 om 20.11 uur eveneens in de 
Pinnenhof.

Kaarten
Kaarten voor dit evenement zijn ver-
krijgbaar via de site www.aandeelinne-
derweert.nl. De kaarten kosten € 11,00 
en zijn vanaf zaterdag 4 november via 
de website te bestellen.

Wie wordt de opvolger van Fer Naus.  Foto Harold Schroijen



www.oktoberfeestenospel.nl

De Woningcheckers 

Brandweer Limburg-Noord start 
woensdag 4 oktober een nieuw 
en uniek project, ’De Woningchec-
ker’. Vier scholen verspreidt over
de regio doen hier aan mee. Leer-
lingen worden opgeleid tot ‘wo-
ningchecker’. Ze weten dan waar 
ze op moeten letten bij brand-
veiligheid in woningen. Daarna 
gaan ze bij hun opa/oma een wo-
ningcheck uit voeren. Het doel is 
het belang van brandveiligheid 
onder de aandacht te brengen en
bespreekbaar te maken bij twee 
belangrijke risicogroepen name-
lijk basisschoolleerlingen en se-
nioren.

Wat gaan de leerlingen doen? 
Per school worden leerlingen van 
een groep door Brandweer Limburg-
Noord opgeleid tot ‘woningchecker’. 
Ze krijgen een korte introductie over 
het belang van brandveiligheid. Daar-
naast krijgen ze uitleg over waar ze 
in huis op kunnen letten om brand 
te voorkomen, te signaleren en hoe 
veilig te vluchten. Na deze ‘opleiding’ 
zijn ze in staat om een kleine woning-
check op brandveiligheid uit te voe-
ren bij hun opa/oma of een andere 

bekende oudere bij hen in de buurt. 
Ook kunnen ze, waar nodig, tips en 
adviezen geven over brandveiligheid. 
Na de woningcheck worden de opa’s 
en oma’s van de leerlingen op school 
uitgenodigd. Ze kijken dan terug op 
wat ze gedaan en beleefd hebben. 
Ook geven ze een korte presenta-
tie van de resultaten: wat doen deze 
opa’s en oma’s van de leerlingen goed 
en waar valt nog winst te behalen. 
Daarna volgt een interactieve presen-
tatie over brandveiligheid voor zowel 
de opa’s en oma’s als de leerlingen. 

Deelnemende scholen
De deelnemende scholen aan dit 
nieuwe project van Brandweer Lim-
burg-Noord zijn: basisschool de Klim-
op in Nederweert (groep 7), basis-
school ’t Kempke (groep 6/7/8) in St. 
Odiliënberg, basisschool De Bongerd 
(groep 6) in Venray en basisschool de 
Fontein (groep 7) in Bergen. 

Start van het project 
De aftrap van dit project is in Ne-
derweert met een woningcheck bij 
burgemeester Evers thuis. De wo-
ningcheck wordt uitgevoerd door zijn 
kleindochter. 

DJ’S GLOW IN THE DARK OP 
SCHOLEN LVO WEERT EN CITAVERDE

Op maandag 2 oktober werden de 
Philips van Horne, Het Kwadrant, 
het BRAVO! College Cranendonck 
én het CITAVERDE College verrast 
door het bekende DJ/producers 
duo GLOWINTHEDARK. Het duo gaf 
een uniek optreden ter promotie 
van het nieuwe album LITUATIE 
2. Het optreden vormt de start 
van weer een nieuw On Stage-
jaar, waarin vmbo-leerlingen zich 
duurzaam voorbereiden op hun 
toekomst. Ze maken op unieke wi-
jze kennis met de praktijk van vele 
beroepen en beroepsbeoefenaren.

Met de LITUATIE School-tour verras-
sen de artiesten elke dag een andere 
middelbare On Stage-school met
een spetterend mini-optreden op
het schoolplein of in de school. “We 
willen de leerlingen motiveren om 
er weer een knaljaar van te maken,” 
laat organisator Pagara Music Group 
weten. “De artiesten spreken als 
ambassadeur de leerlingen motiver-
end toe. Daarbij organiseren we ook 
nog een leuke winactie, waarbij één 
school ook nog een extra optreden 
van GLOWINTHEDARK kan winnen.”

VMBO On Stage
63 VMBO-scholen, verspreid over 
heel Nederland, draaien het loop-
baanoriëntatieproject VMBO On 
Stage. De leerlingen ontmoeten op 
het Beroepenfeest vele beroeps-
beoefenaren om kennis te maken
met beroepen. Mede door de daar-
opvolgende Doe Dag, waarop leer-
lingen de bedrijven bezoeken, kun-
nen zij een bewustere keuze maken 
voor een vervolgopleiding. Voor-
bereidingen hiertoe helpen leerlin-
gen reeds bij sociale vaardigheden 
en het bouwen van een duurzaam 
netwerk.

Guerrilla-actie
Met de muzikale tour van GLOWIN-
THEDARK wordt alweer het elfde On 
Stage seizoen ingeluid. Het DJ-duo 
wil met deze guerrilla-actie zoveel 
mogelijk scholieren kennis laten 
maken met het nieuwe album. “Het 
voorgaande album LITUATIE leverde 
via YouTube meer dan 10 miljoen 
views op en zo’n 30 miljoen streams 
op Spotify. Uiteraard willen we dit 
overtreffen.” De artiesten kijken uit 
naar hun tour.

WIJKVERPLEEGKUNDIGE  24 - 32 UUR GEMIDDELD PER WEEK

Reageren op deze vacature doe je via

ZorgnetLimburg.nl is powered by Zorg aan Zet

Wij zijn op zoek naar jou!
Wil je graag iets betekenen voor cliënten die (tijdelijk) zorg nodig hebben 
in de thuissituatie? Spreek het zelfstandig werken in de thuiszorg je aan? 
Wij zijn op zoek naar een wijkverpleegkundige voor ons wijkteam in de 
gemeente Nederweert. 

Je voert intakegesprekken met nieuwe cliënten en je vraagt indicaties aan. 
Ook organiseer en coördineer je de zorg en participeer je in de uitvoering 
van (complexe) zorg.

Meer informatie
Meer weten over deze baan in de zorg? Ga naar de uitgebreide vacature op 
onze website: www.landvanhorne.nl. Bij vragen kun je vrijblijvend contact 
opnemen met Marianne van den Beucken, T. 088 987 81 50. 
Past de functie helemaal bij jou? Solliciteer dan direct via onze website.

Verkoop, restauratie en reparatie 
van antieke meubelen.

Kenmerkend is de liefde voor het ambacht. 
Met een nauwkeurig oog voor elk detail 
worden antiquiteiten gerestaureerd en 

teruggebracht in hun authentieke staat.
Ook herstel van schade en schade-expertise!

Bel voor meer informatie:
06-29045675

www.coxantique.nl

Leden Rabobank kunnen
nu 115.000 euro verdelen

In het werkgebied van Rabobank 
Weerterland en Cranendonck 
bruist het van verenigingen en
stichtingen die het maatschappe-
lijke, sociale en culturele leven in-
vulling geven en verbeteren. Het 
ondersteunen van deze verenigin-
gen en stichtingen is een van de 
manieren om onze lokale betrok-
kenheid bij onze omgeving te to-
nen. Daarom organiseren wij ook 
dit jaar weer de campagne ‘Ra-
bobank Samen Sterker’. Er wordt 
maar liefst € 115.000,- verdeeld.

Stemperiode gestart
Tijdens ‘Rabobank Samen Sterker’ 
kunnen klanten die (vóór 1 septem-
ber 2017) lid zijn van Rabobank Weer-
terland en Cranendonck hun stem
uitbrengen op de verenigingen en/
of stichtingen die zij een warm hart 
toedragen. Leden hebben via de 
post een persoonlijke kaart met een 
unieke stemcode ontvangen. Met 
deze code kunnen er 5 stemmen uit-
gebracht worden. Deze stemmen zijn 
geld waard. Hoe meer stemmen er 
op een vereniging of stichting uitge-
bracht worden, des te meer geld deze 
vereniging of stichting ontvangt. De 
stemperiode start op 3 oktober en 
loopt tot en met 17 oktober 2017.

www.mijnbankenik.nl/weert/
samensterker

AANHHANGWAGENS

We zijn op zoek naar een 

monteur/receptionist 
We zoeken een werknemer met een technische 

achtergrond en affiniteit met de branche die ook 
administratieve taken op de receptie en het 

verkoopproces kan/wil uitvoeren.

Ben jij die enthousiaste, gedreven en technische collega? 

Neem dan snel contact met ons op. 

Voor meer info kunt u mailen naar 
Twan Winters twan@kassbv.nl of bel 06 12946901

De heksen gaan los in de Groote Peel! 

Halloweentocht vanaf Buitencen-
trum De Pelen 

Op vrijdag 27 oktober is er een Hal-
loweentocht in De Groote Peel! 
Durfallen en lefgozers komen er
dan achter of ze écht zo dapper 
zijn als ze zelf wel denken. Tij-
dens een spannende tocht in het 
diepste donker weet je namelijk 
nooit wat of wie je tegen komt! 
Je bent gewaarschuwd, eenmaal 
vertrokken is er geen weg terug! 
De Halloweentocht wordt geor-
ganiseerd door Staatsbosbeheer
in samenwerking met KVW Weert 
en start bij het Buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te Os-
peldijk.

In het diepste donker weet je 
nooit wie je tegen komt…
Nationaal Park De Groote Peel is 
een prachtig hoogveengebied op de 
grens van Limburg en Brabant waar je 
heerlijk kunt wandelen en genieten 
van de weidsheid, het water, de vo-
gels en de stilte, behalve aan de voor-
avond van Allerheiligen. Rond Hal-
loween wordt de Peel geteisterd door 
heksen, demonen en die het daglicht 
schuwen. Zodra de zon verdwijnt en 
plaats maakt voor het donker komen 
ze tevoorschijn. Wie ten prooi valt 
aan deze monsters zal het ochtend-
licht nooit meer aanschouwen

Centraal tijdens de tocht staat het 
verhaal van Gerrit die vorig jaar, tij-

dens de Halloweennacht, zijn vriend 
Manus in het Peelmoeras heeft ge-
duwd. Gekweld door schuldgevoel
lijdt hij een kluizenaarsbestaan aan 
de rand van de Peel. Tot hij een 
bloedmooie vrouw ontmoet. Ze is 
de liefde van zijn leven en hij trouwt 
met haar. Maar zij draagt een diep 
en duister geheim met zich mee. Op 
de nacht van Halloween komt hij er 
achter…. 

Deelname kost € 5,- per persoon
en de activiteit is geschikt voor 
kinderen vanaf 8 jaar en volwas-
senen. Kaartjes reserveer je via: 
www.staatsbosbeheer.nl /hal-
loweengrootepeel De route is 2,5 
kilometer lang en duurt 1 – 1,5 
uur. Eerst wordt het verhaal ver-
teld en daarna vertrekken groep-
jes van 4-5 personen. Bij reserve-
ring in de webwinkel kan je de 
gewenste starttijd aangeven. Je
kan starten tussen 19.30 en 21.15 
uur. Tip: zorg voor warme kleding 
en stevige, liefst waterdichte 
schoenen.

Organisatie door KVW Weert 
Ook dit jaar heeft de leiding van 
KVW WEERT, een stichting bestaande 
uit vrijwilligers, zich ingezet om de 
Halloweentocht te organiseren. Met 
hetzelfde enthousiasme als dat zij 
jaarlijks een week voor circa 200 kin-
deren invulling geven, zullen zij dit 
jaar grotendeels de Halloweentocht 
voor hun rekening nemen. 

Foto: Marijke Vaes-Schroën

Gasterij de Ontmoeting in 
het teken van Oktoberfest

Op dinsdag 17 oktober staat gas-
terij de Ontmoeting in Neder-
weert in het teken van Oktober-
fest. Op deze gezellige middag 
komen de coconblazers een op-
treden verzorgen.

Het Oktoberfest gaat van start om 
14.30 uur en duurt tot ongeveer 
16.30 uur. Kom langs en geniet van 
een leuke muzikale middag. Iedereen 
is van harte welkom. 

Zorgcentrum St. Joseph ligt aan 
Brugske 16 in Nederweert, aan de 
Zuid-Willemsvaart. In Gasterij de Ont-
moeting kunnen mensen dagelijks 
een driegangen keuzemenu nuttigen
voor € 8,80

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Theaterboerderij Boeket

Programma
Zaterdag 14 oktober THE HUT PEOPLE
Aanvang 20.30 uur Entree 10 euro
The Hut People nemen het publiek 
mee op een muzikale reis rond de 
wereld. Dit Engels instrumentale duo 
heeft zich in de afgelopen 4 jaar be-
wezen als een van de meest unieke, 
onderhoudende en meest geliefde
acts op de Britse folk scene vandaag!
Dit is een show zoals u nog nooit eer-
der gezien hebt, feel-good muziek, 
interactie met het publiek en humor 
in overvloed.

Zondag 15 oktober PYURE
Aanvang 15.00 uur Entree € 10
PYURE speelt “Cohen & Cassidy. De 
uit Zeeland afkomstige 25 jarige zan-
geres en pianiste Marieke van der 
Leijé en de 33 jaar oudere zanger en 
gitarist Jos van Rens spelen de mooi-
ste songs van Leonard Cohen & Eva 
Cassidy in hun eigen PYURE jasje. Hun 
roeping is om het publiek te raken en 
te helen. En dat doen ze! Samen cre-
eren zij een aangename comfortbub-
bel vol luister- en kleurrijke muziek.



Week van de Veiligheid
Rook is de grootste bedreiging bij een 
woningbrand. Door het inademen van 
rook krijgt een lichaam geen zuurstof, 
met vaak ernstig of fataal letsel tot ge-
volg. Rookmelders redden levens. Want 
deze apparaten melden met een luid 
alarm dat er rook is. Maar u kunt meer 
doen. Sluit ’s avonds voor het slapen 
bijvoorbeeld de binnendeuren. 

“Waarom de binnendeur dicht?”
Omdat het de rook tegenhoudt en 
daarmee de overlevingskans vergroot.

“Redt een gesloten deur levens?”
Ja. Gesloten deuren houden de giftige 
rook – de grootste bedreiging bij brand 
– nog enige tijd buiten de leefruimte. 
Senioren zijn kwetsbaar bij brand, 
omdat ze vaker minder mobiel zijn. 
Daarom is elke minuut extra vluchttijd 
belangrijk. Er zijn praktijkvoorbeelden 
waar de brandweer mensen heeft kun-
nen redden uit een pand, omdat de 
binnendeuren gesloten waren. 

“Moet rook worden tegengehouden?”
Rook is giftig en leidt tot ademha-
lingsproblemen en verstikkingsgevaar. 
Daarnaast is rook gevaarlijk omdat het 
tot desoriëntatie leidt, waardoor je de 
vluchtweg niet kunt vinden.

“Ik wil de (klein)kinderen horen.”
Er zijn meerdere manieren om de (klein)
kinderen te horen als de slaapkamer-

deur dicht is, bijvoorbeeld met een 
babyfoon of smartphone. Het sluiten 
van de binnendeuren vergroot de over-
levingskans van u en de (klein)kinderen 
en geeft extra vluchttijd om de (klein)
kinderen te redden.

“Hoor ik de rookmelders wel?”
Houd een geluidsproef: Sluit de bin-
nendeuren en test of u de rookmelder 
in de slaapkamer kunt horen. Is dat 
niet het geval, plaats dan extra rook-
melders in de slaapkamers of – beter 
nog – schaf gekoppelde rookmelders 
aan. Als er een af gaat, gaan de daar-
aan gekoppelde rookmelders ook af. 

“Koppelbare rookmelders zijn best 
duur.”
Als je bedenkt dat je met dit bedrag 
je leven kunt redden, dan valt de prijs 
best mee. Tip: vraag het desnoods als 
cadeau voor je verjaardag, sinterklaas, 
kerst. Het sluiten van de binnendeuren 
zorgt voor een besparing op de ener-
gierekening.

“Ik ben slechthorend.”
Er zijn speciale rookmelders voor 
doven en slechthorenden. De rookmel-
ders worden dan aangesloten op een 
trilplaat voor onder een kussen en een 
flitslamp voor in de kamer. Een (groot) 
aantal zorgverzekeraars vergoedt de 
aanschaf van deze speciale rookmel-
ders.

Bent u wel goed voorbereid?
De brandweer zet samen met de ge-
meente Nederweert een aantal handige 
tips voor u op een rij:

Voorkomen van brand
Vlam in de pan komt vaker voor dan u 
denkt. Laat u niet afleiden en gebruik 
bijvoorbeeld een kookwekker. Spreek 
ook het volgende met uzelf af: “Als 
de deurbel / telefoon gaat, dan zet ik 
de kookplaat uit.”
Maak de filters van de wasdroger na 
elke droogbeurt schoon. Dit duurt 
maar 1 minuut en bespaart zelfs ener-
gie. Tip: zet een prullenbakje naast 
de droger voor het stof. In de buurt 
aan het stofzuigen? Zuig dan gelijk de 
filters van de droger schoon. 
Gaat u de komende winter weer sto-
ken? Laat dan éérst uw schoorsteen 
controleren. Kijk op www.schoor-
steenveger.nl voor iemand bij u in de 
buurt. 

Signaleren van brand
Het is belangrijk om op elke verdieping 
minstens één rookmelder te hangen, 
bij voorkeur in de vluchtwegen. Kunt u 
zelf geen rookmelder ophangen? Vraag 
het dan aan iemand uit uw omgeving of 
schakel het rookmelderteam in. Heeft 
u al een of meerdere rookmelder(s)? 
Check ze dan regelmatig of ze écht 
werken! Test maandelijks. Doe dit op 
een vast moment en noteer dit op de 
kalender!

Ken uw vluchtroute
Maak een vluchtplan! Bespreek en oe-
fen dit met eventuele medebewoners. 
In geval van brand telt elke minuut, ben 
voorbereid! Houd uw vluchtweg (trap/
gang) vrij van obstakels zoals wasgoed, 
schoenen of tassen. Leg of hang een 
sleutel dicht in de buurt van uw vlucht-
deur, zo kunt u altijd snel naar buiten. 

Gratis e-learning 
Veilig Wonen
Wilt u weten of u (t)huis veilig bent? 
Doe de gratis, digitale training Veilig 
Wonen. U leert op een leuke, inter-
actieve manier wat u allemaal kunt 
doen om de veiligheid in huis te 
vergroten. 

Zelfstandig wonen
Pascalle Mommers, ambtenaar open-
bare orde en veiligheid: “De digitale 
training Veilig Wonen maakt ouderen 
bewust van mogelijke risico’s. 
Zij ontdekken wat ze zelf kunnen 
doen om die te beperken. Belangrijk 
omdat senioren steeds langer zelfstan-
dig wonen.” 

Ouderen kunnen de training zelf, of 
met familie of een verzorger, thuis 
doorlopen op een computer of tablet. 
Via een aantal filmpjes krijgt men uit-
leg en kan iedereen zelf aan de slag. 
De training bevat ook een handige 
checklist, waarmee iedere gebruiker 
ontdekt hoe veilig hij woont en wat 
hij kan doen voor een nog veiliger 
woonsituatie. 

Volg de training via www.woonveili-
ger.nl/elearning 

Help ook anderen
Helpt u ons om Nederweert brandvei-
lig te maken? Kijk dan ook eens naar 
de brandveiligheid van mensen in uw 
(directe) omgeving. Heb het eens met 
uw vader/moeder, opa/oma, (klein)kind 
of iemand uit de buurt over brandvei-
ligheid en deel bovengenoemde tips 
met elkaar. Meer informatie vindt u via; 
www.brandweer.nl/brandveiligheid.

Naar schatting zijn dertig duizend 
ouderen in Nederland jaarlijks het 
slachtoffer van financieel misbruik 
of financiële uitbuiting. Ook in onze 
regio kan het voorkomen. Wat zijn de 
kenmerken en omstandigheden van de 
slachtoffers, wat zijn de motieven van 
de plegers? En belangrijker nog, wat 
kun je er aan doen? 

Ouderenmishandeling komt vaker voor 
dan u denkt. Meestal wordt het niet of 
veel te laat herkend. Het komt voor in 
alle lagen van de bevolking, maar ook 
binnen de informele en de professio-
nele zorg. Ouderen en hun omgeving 
blijft veel leed bespaard als men de 
mishandeling eerder signaleerd. Hoe 
sneller hulp wordt geboden, hoe beter.

Voorbeelden
Financieel misbruik is het ongepast 
gebruik van de bezittingen van een 

oudere. Het gaat dan onder meer om 
pinpasfraude, gedwongen testamentwij-
ziging of hypotheekopname, misbruik 
van machtigingen of betaalrekeningen, 
ontvreemding en diefstal van goederen, 
geld of sieraden door familieleden of 
bekenden.

Kwetsbare ouderen
Veel oudere mensen laten hun financi-
ele en administratieve zaken over aan 
een familielid, bekende, vriend of aan 
toegewezen zorg. De bank 'om de hoek' 
is niet meer en men is niet bekend met 
nieuwe manieren van betalen. Ook 
lichamelijke beperkingen zijn een reden 
waarom ouderen hun financiële belan-
gen door iemand anders laten beharti-
gen. Meestal zijn dit beperkingen in het 
horen, het zien of de mobiliteit. Slacht-
offers van financiële uitbuiting hebben 
vaak een klein sociaal netwerk en weinig 
contacten buitenshuis. 

Alertheid
Hulp- en zorgverleners maar ook fa-
milie komen veel bij ouderen over de 
vloer. Zij kunnen daardoor financieel 
misbruik vroegtijdig signaleren. Er is 
immers een vertrouwensband en ze 
hebben het vermogen om goede in-
schattingen te maken. Dat begint vaak 
met een ‘niet pluis’ gevoel. Dat kan 
aanleiding zijn om de omstandigheden 
beter te verkennen en te spreken met 
een persoon uit hun sociale netwerk.

Stappen
De eerste stap in de aanpak tegen 
financiële uitbuiting is preventie in de 
vorm van voorlichting en informatiever-
strekking door gemeente en politie. De 
tweede stap is een onderzoek naar de 
omstandigheden en het zoeken naar 
feiten, die kunnen leiden tot bewijs-
voering. De derde stap is aanpakken. 
Dat kan op verschillende manieren. 

Melden van signalen
Zo kan men een melding doen bij een 
advies- of meldpunt voor ouderenmis-
handeling. Het melden van een signaal 
kunt u ook doen bij de lokale Politie 
via het algemeen nummer 0900-8844 
of via de wijkagenten Joost Kasper of 
Dennie Joosten per email: wijkagent-
nederweert@politie.nl. 

“Samen onze gemeente veilig hou-
den en nog veiliger maken. Dat is de 
boodschap van ons veiligheidsbeleid. 
Veiligheid is een zaak van iedereen. 
Gemeente, politie en brandweer en 
andere ketenpartners hebben hierin 
een belangrijke rol. Maar we werken 
ook graag samen met u aan een vei-
lige woon- en leefomgeving. Hoe we 
dat samen kunnen doen en wat u kunt 
bijdragen, leest u op deze speciale 
pagina in het kader van de Week van 

de Veiligheid. 
Het thema dit jaar is Senioren en 
Veiligheid. In het kader van dit thema 
houden we op donderdag 12 oktober 
een speciale informatiebijeenkomst 
in het gemeentehuis. Ik wil deze van 
harte aanbevelen. Het doel van deze 
bijeenkomst is u informeren over di-
verse veiligheidsonderwerpen. Tijdens 
de avond wordt een aantal DNA-kits en 
rookmelders verloot onder de aanwezi-
gen. Komt u ook?”

Senioren en Veiligheid

Samen groots, samen doen, 
samen brandveilig

Sluit binnendeuren en zorg dat u 
rookmelders altijd kunt horen

Ouderen voelen zich relatief vaker 
onveilig dan jongeren. Misschien niet 
verwonderlijk omdat er regelmatig 
berichten verschijnen over ouderen die 
het slachtoffer zijn geworden van crimi-
naliteit. Politiecijfers geven echter aan 
dat senioren juist minder vaak slachtof-
fer zijn dan andere leeftijdsgroepen. 
Het is wel verstandig om preventieve 
maatregelen te nemen. 

De laatste jaren staan senioren die het 
slachtoffer worden van woninginbraak, 
straatroof of een babbeltruc volop in de 
belangstelling. Daardoor kan de indruk 
ontstaan dat het voor ouderen onvei-
lig is in Nederland. Dit klopt niet altijd 
met de werkelijkheid. Het is natuurlijk  
verstandig om voorzichtig te zijn. Elk 
geval van criminaliteit is er een te veel! 
Iedereen kan zelf een hoop doen om 
zijn veiligheid te vergroten. 

Inbrekers op bezoek
Wijkagent Joost Kasper noemt bijvoor-
beeld het voorkomen van een inbraak. 
“Hoe moeilijker je het de inbreker 
maakt, hoe eerder hij zijn poging staakt. 
Zorg dus voor goed hang- en sluitwerk. 
Draai de deur altijd op slot, ook als u 
maar even weggaat. Zelfs de beste sloten 
hebben weinig effect als ze niet worden 
gebruikt. Zorg dat waardevolle spullen 
uit het zicht liggen. Telefoons, tablets en 
portemonnees in de vensterbank vormen 
een uitnodiging om in te breken.”
Soms wordt het inbrekers volgens de 
wijkagent erg gemakkelijk gemaakt. 

“Open achterpoorten en open ramen 
of de huissleutel aan een spijkertje in 
de schuur”, somt hij op. “De inbre-
ker loopt of klimt de woning binnen 
zonder ook maar een slot te hoeven 
forceren. Wat inbrekers ook snel in de 
gaten hebben, is een onverlicht huis. 
‘s Avonds wijst dat erop dat er nie-
mand thuis is. De oplossing is simpel: 
goede verlichting. Verlichting met een 
tijdschakelaar maakt al een enorm 
verschil.” 

Oplichters aan de deur
Een ander misdrijf waar regelmatig 
ouderen bij zijn betrokken zijn zoge-
naamde babbeltrucs. Dit zijn smoes-
jes die oplichters gebruiken om bij 
mensen binnen te komen. “Ze zeggen 
bijvoorbeeld dat ze de meterstand 
komen opnemen. Eenmaal binnen 
stelen zij geld en andere waardevolle 
bezittingen.

Wees ook voorzichtig met wat u op 
Marktplaats of andere veilingsites 
zet. Kostbare zaken zoals juwelen 
of schilderijen trekken de aandacht 
van criminelen die zich voordoen als 
goedwillende kopers. “Hoe betrouw-
baar onbekenden aan de deur ook 
ogen, laat ze niet zomaar binnen”, 
waarschuwt wijkagent Joost Kasper. 
Open de deur niet helemaal. Gebruik 
een kierstandhouder (stevige variant 
van een deurketting) of een intercom. 
En geef vooral nooit uw pinpas of 
pincode af.” 

Zakkenrollers 
Babbeltrucs vinden ook buiten de 
woning plaats. Bijvoorbeeld bij een 
pinautomaat of in de supermarkt, waar 
iemand ongemerkt over uw schouder 
meekijkt om uw pincode te achterha-
len. “Vraag mensen die achter u staan 
gerust om afstand te nemen. Zorg dat u 
met uw hand het zicht belemmert als u 
uw pincode intoetst”, adviseert Kasper. 
“Veilig op straat is een kwestie van 
waardevolle spullen uit het zicht hou-
den. Bewaar ze niet in de achterzak of in 
de tas van de rollator. Een binnenzak of 
een halstasje zijn veel veiliger. Gebruik 
bij voorkeur een tas met een rits, houd 
eventuele voorvakken aan de kant van 
uw lichaam. Draag uw schoudertas met 
het hengsel dwars over de borst.”

Kennis delen
Met al deze maatregelen vermindert de 
kans om slachtoffer te worden van een 
inbraak, babbeltruc of diefstal volgens 
de wijkagent aanzienlijk. Tot slot heeft 
hij nog een vraag. “Veel senioren zijn 
niet op de hoogte van bovenstaande 
informatie.  Zij hebben wellicht moeite 
met computergebruik of zijn niet in 
staat om naar voorlichtingsavonden 
te gaan. Wij weten dat mensen het 
ontzettend waarderen als u, lezer van 
dit artikel, deze kennis met ze deelt. 
Neem samen de tips door en bespreek 
met elkaar wat u in bepaalde situaties 
het beste kunt doen.” De wijkagen-
ten willen u hiervoor alvast hartelijk 
bedanken!

Beter wapenen tegen criminaliteit
Verklein de kans op een inbraak, babbeltruc en zakkenrollers

Financieel misbruik van ouderen
Ben alert en onderneem actie bij een 'niet pluis' gevoel

Nicht Janneke van meneer de Vries eet regelmatig tussen de middag een 
boterhammetje mee. Na het eten doet ze zijn boodschappen. Ze betaalt in de 
supermarkt met zijn bankpasje. Dat lijkt goed te gaan. Totdat er brieven bij de 
heer de Vries op de deurmat vallen over zijn huurachterstand en niet betaalde 
rekeningen van het gas, licht en water. ‘Dat kan niet’, denkt meneer de Vries: 
‘Mijn rekeningen worden allemaal automatisch afgeschreven’. Het blijkt wel te 
kunnen. Zijn nichtje heeft met de bankpas zijn rekening leeggeplunderd. Nu 
krijgt hij de deurwaarder op bezoek. Nicht Janneke is intussen met de noorder-
zon vertrokken.
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