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Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

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

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

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

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

Staatsbosbeheer biedt op zater-
dag 27 oktober twee fotowork-
shops vanuit Buitencentrum 
De Pelen. Het decor voor beide 
workshops is het Nationaal Park 
De Groote Peel. Om 6.30 uur kun 
‘voor dag en dauw’ met fotograaf 
Nando Harmsen op pad. Foto-
graaf Maurice Hertog geeft om 
19.00 uur een workshop in het ka-
der van de ‘Nacht van de Nacht’. 
Beide workshops starten bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Voor dag en dauw op pad met 
Nando Harmsen
Ga op pad met Fotograaf Nando 
Harmsen en ervaar én fotografeer 
Nationaal Park De Groote Peel op het 
mooiste moment van de dag oftewel 
‘voor dag en dauw’. Tijdens een frisse 
ochtendwandeling ziet u de zon op-
komen en de dag ontwaken. Een ma-
gische beleving. De workshop bestaat 
uit een stukje theorie en veel praktijk. 
Iedere deelnemer ontvangt een uit-
gebreid ebook waarin de aspecten 
van het fotograferen aan bod komen, 
in eenvoudige duidelijke woorden. 
Dit ebook is een goede voorbereiding 
voor de workshop en bied een handig 
naslagwerk voor later. Na afloop een 
warm drankje in het Buitencentrum 
De Pelen. 

De workshop ‘Voor dag en dauw’ 
start om 6.30 uur en duurt onge-
veer 3,5 uur. Voor meer informa-
tie, deelnamekosten en reserve-
ren kijk op: 
www.staatsbosbeheer.nl /och-
tendfotografiepelen Voor meer 
informatie over Nando Harmsen: 
www.nandoonline.com

Fotoworkshops met Nando Harmsen en Maurice Hertog

Fotografeer de Peel ‘voor dag en dauw’

Foto: ©Nando Harmsen

Fotografeer de ‘Nacht van de 
Nacht’ met Maurice Hertog
Op zaterdag 27 oktober wordt ook 
de Nacht van de Nacht gevierd. Op 
die avond zijn er overal in het land 
activiteiten waarbij aandacht ge-
vraagd wordt voor lichtvervuiling in 
de natuur. Fotograaf Maurice Her-
tog geeft tijdens de Nacht van de 
Nacht een fotografische workshop 
in één van de donkerste gebieden 

van Nederland; het Nationaal Park 
De Groote Peel. Na een introduc-
tie, onder het genot van koffie met 
vlaai,  in het Buitencentrum gaan 
de deelnemers naar buiten om 
de nachtelijke hemel te fotografe-
ren. Onderwerpen die tijdens deze 
workshop ter sprake komen, zijn 
onder andere belichting en compo-
sitie, gebruik van lange sluitertijden 
en gebruik van hoge ISO waardes 

tijdens nachtfotografie. De activiteit 
eindigt rond half elf met een korte 
evaluatie. 

De workshop ‘Nacht van de Nacht’ 
start om 19.00 uur en duurt 3,5 
uur. Voor meer informatie, deel-
namekosten en reserveren kijk 
op: www.mauricehertog.nl/web-
shop /workshop-nacht-van-de-
nacht

Het seizoen 2018 zit er weer bijna op. 
Ruim 400 vrijwilligers van het leukste 
en leerzaamste openluchtmuseum 
in Nederweert Eind stonden met 
veel passie duizenden bezoekers te 
woord. Er was weer van alles te bele-
ven en te zien, gemaakt en geproefd, 
gespeeld en ontdekt. Dat maakt het 
Limburgs openluchtmuseum zo bij-
zonder. Nu gaan de poorten voor de 
winter op slot, maar de bedrijvigheid 
blijft in de opmaat naar een nieuwe 
reeks geweldige belevenissen in 
2019. We heten iedereen vanaf 1 april
2019 weer van harte welkom!

De slager aan de slag met de slacht
Zondag 28 oktober
Slacht- en stampottendag
Het slagersberoep is een van de oud-
ste ambachten.  De meeste activitei-
ten gebeuren buiten het zicht van de 
klanten, maar geloof me dat slachten 
heel veel kennis en ervaring vraagt. 
De wat onorthodoxe slachttaferelen 
van vroeger bestaan niet meer. Het 
vak heeft een andere en meer culi-
naire betekenis gekregen en nemen
de klanten graag mee in diverse ge-
rechten en smaakbeleving. Een keer 
per jaar komt de traditie van de oude 
slacht nog echt in het zicht en dat is 
natuurlijk op Eynderhoof.

Vanuit de traditie werd in de maand 
november het huisvarken geslacht 
nadat het eerst zorgvuldig was 
vetgemest. Dan ging de slager aan 
het werk. Het hele varken werd ge-
bruikt en verwerkt tot worst, bloed-
worst, balkenbrij, zult, ribbetjes 
ham en spek. Dit proces gebeurt te-
genwoordig buiten het gezichtsveld 
van de klanten, maar op zondag 28 

oktober demonstreert de ambach-
telijke slachter/slager het proces in 
Eynderhoof. De slager laat dan zien 
hoe een varken uitgebeend wordt, 

natuurlijk volgens ouderwetse ge-
bruiken. Tijdens dit uitbenen zal 
uitleg worden gegeven over de plek 
waar de lekkerste stukjes vlees zit-

ten en krijgen de bezoekers tips en 
trucs over de bereiding daarvan. Het 
uitgebeende vlees zal overigens in 
hanteerbare porties te koop worden 
aangeboden.

De ambachtelijke slager demon-
streert hoe een varken uitgebeend
wordt, geheel volgens ouderwetse
gebruiken. Tijdens dit uitbenen zal 
deskundige uitleg worden gegeven 
en natuurlijk wilt u weten waar de 
lekkerste stukjes vlees zitten. Het 
uitgebeende vlees zal in hanteer-
bare porties te koop worden aange-
boden.

In de stroopfabriek zal kaas worden 
gemaakt en gaat me aan de slag met 
het koken van heerlijke ouderwetse 
stampotten, winterse kost die de har-
de werkers moet sterken. Uiteraard is 
er vlaai uit eigen bakhuis en worden 
de terrassen weer gezellig gemaakt.

De muziek is vandaag Fer Hendrix.
Het museum is op 28 oktober open 
van 13.00  tot  17.00 uur. Meer infor-
matie, ook over het nieuwe seizoen 
kunt u vinden op www.eynderhoof.nl

Woensdag 31 oktober
Spelenderwijs de winter in
Op Eynderhoof staat deze laatste 
woensdagmiddag van het seizoen 
het spel centraal. De kindergidsen 
staan klaar om met de kinderen oude 
kinderspelen te doen, zoals kegelen, 
touw springen, zak lopen, touw trek-
ken, steltlopen, op klossen lopen en 
schommelen op de oude zwok.

Het museum is geopend van 13.00 –
17.00 uur

Het seizoen 2018 zit er weer bijna op 

Eynderhoof gaat sluiten….



Inschrijfgeld: € 45,00 per paar incl. koffie 
met vlaai en uitgebreide lunch.
Aanmelding: per telefoon, of per email 
(met deze ingevulde uitnodiging als bij-
lage!)
De overschrijving van € 45,00 op IBANnum-
mer NL09RABO0133409910 t.n.v. Bridge-
Club Nederweert , o.v.v. beide spelers is be-
palend voor de volgorde van inschrijving. De 
inschrijving zal tijdig worden bevestigd na 
ontvangst van de betaling. Bij afmelding na 
17 november geen restitutie inschrijfgeld. U 
mag zelf wel voor vervanging zorgen.
Sluitingsdatum: De inschrijving sluit op 17 
november of bij het bereiken  van het maxi-
mum van 64 paren.

Aanwezig: Tussen 9.45 en 10.15 uur ont-
vangst in gemeenschapshuis Haazehoof, 
Aerthijsplein 3 te Ospel (DUS dit jaar niet in 
de De Pinnenhof te Nederweert!!!) Aanvang 
bridgen 10.30 uur, einde wedstrijd ± 16.30 uur.
Speelschema: 32 spellen topintegraal (8 
ronden van 4 spellen). Er zullen meesterpun-
ten volgens de normen van de NBB worden 
toegekend. Het is daarom nodig om ook uw 
lidnummer te vermelden!!
Prijzen: Paar 1 t/m 5 geldprijzen. Vervol-
gens ieder 5e paar een prijs in natura.
Inlichtingen: Toon van Haperen  0495-
460206 of Tjeu Tinnemans 0495-633421
Inschrijving Mail bcnederweert74@gmail.com
of Telefoon 0495-460206

Graag willen wij van U en uw partner de volgende gegevens weten:

Naam Speler 1: Naam Speler 2:
........................................................................... .........................................................................

Lidnummer NBB: Lidnummer NBB:
........................................................................... .........................................................................

Woonplaats: Woonplaats:
........................................................................... .........................................................................

Emailadres: Emailadres:
........................................................................... .........................................................................

Telefoon: Telefoon:
........................................................................... .........................................................................

Speelsterkte: Speelsterkte:
........................................................................... .........................................................................

Bridgeclub Nederweert organiseert

17e Zaalbridge drive 
op zaterdag 24 november 2018

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

schuttersgilde St. LUCIE

AGENDA NOVEMBER:
01 Bestuursvergadering 20.00 uur clubge-
bouw
04 Limburgse Kampioenschappen major-
ettes – sporthal “de Haamen” Beek
13 Algemene Leden najaarsvergadering
25 Intocht St. Nicolaas (alle geüniformeerde 
leden)

Enkele weken geleden kregen de spon-
soren de gelegenheid om te schieten voor 
de sponsoren-wisseltrofee. Het werd een 
gezellige middag met de dames en heren.
Lammers beton – team 2 werd uiteindelijk 
de winnaar van de trofee.
Lammers beton – team 1 werd 2e en het 
team van J. Simons werd 3e.
Hartelijk dank aan alle sponsoren en aan-
wezige leden en uiteraard de welgemeende 
felicitaties voor de winnaars van de bijbe-
horende bekers. Het is een schietwedstrijd, 
maar voor de vereniging zijn alle sponsoren 
en begunstigers winnaars!!

Op zondag 7 oktober was de afsluiting van 
het zomer/schuttersseizoen. 
Ook werden op die middag geschoten voor 
de kampioenen van de A en B klasse.
De jeugdige schutters in de beide klasses 
deden het voortreffelijk.
In de A klasse werd Mariska Janssen kampi-
oen en bij de B klasse schoot Rick Thijs de 
meeste bölkes af.
Gefeliciteerd Mariska en Rick.

Met schuttersgroet.

Programma: week 43
23-10-2018: CENTRAAL 1 – De Tram 3 (It-
tervoort) Hoofdklasse Libre
25-10-2018: Egchel 1 – CENTRAAL 2

1e Klasse D
23-10-2018: CENTRAAL 4 – ’t Paradies 4 
(Roermond) 5e Klasse B
25-10-2018: Hook 8 (Biest) - Centraal 5

WBB C-Klasse
25-10-2018: Centraal 6 – Hook 7 (Biest)

WBB C-Klasse

De thuiswedstrijden worden gespeeld in 
Café-Zaal Centraal op dinsdag, en donder-
dag gespeeld. 
De middagwedstrijden starten om 13.00 
uur (MLBB) en 13.30 uur (WWB). 
De avondwedstrijden om 19.30 uur. 

Via het Weekblad willen u wekelijks op de 
hoogte houden van het programma, de uit-
slagen en een kort verslag van bijzondere 
prestaties.

U bent van harte welkom bij de wedstrijden! 

BDL
Biljarten 

Programma: week 43
23-10-2018: BDL 3 – Ketelbink 1 (Meijel)

1e Klasse E
23-10-2018: De Tram 2 (Ittervoort) - BDL 2

Hoofdklasse Libre
24-10-2018: BDL 1 – Libertin 2 (Wessem)

Hoofdklasse Kader
25-10-2018: Boekoel 6 - BDL 4 5e Klasse A
25-10-2018: Carambole 3 (Boshoven) – BDL 5

WBB C-Klasse
25-10-2018: BDL 6 – Oranjetref 1 (Moesel)

WBB C-Klasse
26-10-2018: BDL/Verheggen Interieurs
Bouw-center Van Hoppe (Eersel)  Poule 5 
KNBB Nationale Competitie Kader

De thuiswedstrijden worden gespeeld in 
Café-Zaal Centraal op dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag. 
De middagwedstrijden starten om 13.00 
uur (MLBB) en 13.30 uur (WWB). 
De avondwedstrijden om 19.30 uur. 

Via het Weekblad Nederweert willen u we-
kelijks op de hoogte houden van het pro-
gramma, de uitslagen en een kort verslag 
van bijzondere prestaties.

U bent van harte welkom bij de wedstrijden!

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 27 OKTOBER
Sporthal d”n Adelaer Maasbree
F2. BSAC F2 - MEOS 11.30u.
C1. BSAC C1 - MEOS 13.15u.
Sporthal de Bengele Nederweert
F1. MEOS - Rapiditas F1 9.00u.
E4. MEOS - Eksplosion’71 E2 9.45u.
E2. MEOS - MEOS E3 9.45u.
E1. MEOS - Wittenhorst E1 10.45u.
D2. MEOS - LimMid D3 9.00u.
DS2. MEOS - SVVH DS1 20.15u.
DS1. MEOS - Noav DS1 19.00u.
Sporthal Genderbeemd Eindhoven
D1. EHV D1 - MEOS 11.55u.
Sporthal Egerbos Venlo
B1. Blerick B2 - MEOS 15.00u.

ZONDAG 28 OKTOBER
Sporthal de Wiee Posterholt
F3. Posterholt F1 - MEOS 9.30u.
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS - Rapiditas A1 13.00u.

DINSDAG 30 OKTOBER
Sporthal de Bengele Nederweert
D.recr.3 MEOS - Eksplosion’71  21.00u.

De EHBO vereniging Nederweert start 
nieuwe EHBO cursus voor volwassenen.

Vanaf het 16e jaar kan iedereen een volle-
dige ehbo-cursus volgen. De 16 lessen tel-
lende cursus start op 30 oktober  2017 en 
wordt in het voorjaar afgesloten met een 
examen. De lesavonden duren van 20:00 - 
22:15 uur. Na het succesvol afronden van de 
cursus ontvangt de cursist het zogenaamde 
Eenheidsdiploma. De cursist kan zich daarna 
als lid aanmelden bij de EHBO vereniging, 
maar dat is niet verplicht. Het diploma is 2 
jaar geldig en kan verlengd worden door 
het volgen van herhalingslessen of het af-
leggen van een competentietest na 2 jaar. 
Zowel de herhalingslessen als ook de com-
petentietesten worden door de EHBO ver-
eniging van Nederweert 
Alle cursussen worden gegeven in gemeen-
schapshuis De Pinnenhof in Nederweert. Aan-
melden voor een cursus kan eenvoudig via de 
website www.ehbonederweert.nl/cursus

Programma Do. 25 okt Junioren
Eindse Boys JO19-1 - Roerdalen JO19-1 19.30 uur

Programma Zat. 27 okt Junioren
Laar JO19-2 - Eindse Boys JO19-1 12.45 uur
Eindse Boys JO17-1 - Haelen JO17-1 14.00 uur
Eindse Boys MO17-1 - Baarlo MO17-1 13.30 uur
FC Oda JO15-2 - Eindse Boys JO15-1 14.00 uur
Eindse Boys MO13-1 - FC Oda MO13-1 11.00 uur
FC Oda JO13-3 - Eindse Boys JO13-1G 14.00 uur
Spcl Leeuwen JO11-1 - Eindse Boys JO11-1 10.30 uur
Eindse Boys JO10-1 - Laar JO10-3 09.45 uur
Veritas JO9-1G - Eindse Boys JO9-1G 09.00 uur
Cresc/Altw’h JO8-1 - Eindse Boys JO9-1 09.00 uur

Programma Za. 27 okt. Veteranen 
Bieslo - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zo.28 okt. Senioren 
Slekker Boys 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
MMC Weert 4 - Eindse Boys 2 10.00 uur
SVSH 3 - Eindse Boys 3 10.30 uur
Eindse Boys 4 - Laar 5 11.00 uur

Programma Zo 28 okt. Vrouwen 
Eindse Boys VR1 - Venray VR2 12.15 uur
Eindse Boys VR2 -v Merefeldia VR1 10.15 uur

Mededelingen
Slekker Boys , Hoogstraat 23 B, 6102XR, Echt
Donderdag 25 okt kaarten aanvang 20.00 uur

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Eind september nog werden  de nieuwe Eu-
ropese zijspankampioenen gehuldigd  op 
de Vossenberg. Op 27 en 28 oktober orga-
niseert MCC Meijel er weer twee spannende 
motorcrossdagen. 

Op zaterdag 27 oktober staan de Kids & 
Sidecars, de TM Cup, een besloten clubklas-
se voor solo rijders  (samen met clubrijders 
van MC Venlo-Blerick) en een open clubklas-
se voor classic zijspannen  aan de start. De 
coureurs van MCC Meijel zullen strijden voor 
het clubkampioenschap.

Op zondag 28 oktober wordt de laatste 
wedstrijd van de prestigieuze ‘Galvin Cup’ 
in Meijel verreden.  Het verschil in punten 
tussen de eerste zeven toprijders is slechts 
46 punten, terwijl er 120 te vergeven zijn 
in Meijel. Momenteel staat de huidige WK-
rijder Lars van Berkel bovenaan.  Jarno Derks 

Spannende ontknoping van 
de Galvin Cup in Meijel

volgt hem op de voet. Op de 28e oktober 
wordt dus bepaald wie er met de hoofdprijs 
van €4000,- naar huis gaat. 

Verder komen de Dames/Veteranen, de 
MX 2 Senioren, de MX Open Nationalen en 
de Zijspannen Nationalen/Inters in actie.
Demyan van Loon en William Thijssen, beide 
leden van motorcrossclub Meijel, bezetten 
momenteel de plaatsen twee en drie in het 
kampioenschap en zullen zeker strijden om 
de podiumplekken. Van Loon is nog in de 
race voor de titel in de Open Nationale klas-
se en is dus extra gebrand op de overwin-
ning. Ook in de zijspanklasse zal  MCC Meijel 
goed vertegenwoordigd zijn door Stephan 
Wijers, Lins Stijnen en Bram van Dijk.

We hopen  vele toeschouwers te mogen be-
groeten op de Vossenberg in Meijel in het 
laatste weekend van oktober.

Jubileumjaar wordt 
afgesloten met 

presentatie nieuw boek

Op zaterdag 27 oktober wordt het 
jubileumjaar van de Vogelwerkgroep 
Nederweert afgesloten met een fees-
telijke bijeenkomst in de Bosserhof, 
Bosserstraat 23 te Nederweert.
Vanaf 14:30 uur is iedereen van harte 
welkom. Voor wie daar zin in heeft is 
er op het terrein voor alle leeftijden 
een natuurspeurtocht uitgezet. Ver-
der zijn er stands van natuurorgani-
saties die zich richten op vogels, bijen 
en vlinders. 
Vanaf 15:30 uur is er een binnenpro-
gramma in de grote feesttent, dat 
wordt bekroond met de presentatie 
van het nieuwe boek van de vogel-
werkgroep:
“Broedvogels van Nederweert, on-
derzoek naar zeldzame en schaarse 
soorten 1994 – 2018”. Na afloop is er 
gelegenheid de vooraf bestelde boe-
ken af te halen en natuurlijk is het 
boek voor geïnteresseerden ook nog 
ter plekke te koop. Vanaf 18:00 uur 
hebben de leden en hun partners een 
eigen feestelijk samenzijn ter afslui-
ting van het 25-jarig jubileum.
Nabij de Bosserhof is er gezorgd voor 
voldoende parkeergelegenheid, toch 
verzoeken we u vriendelijk zoveel als 
mogelijk te carpoolen.

Beleef de Vollemaan in de natuur! 

Op woensdag 24 oktober kun 
je weer genieten van een Vol-
lemaanwandeling in Nationaal 
Park De Groote Peel. De excursie, 
onder begeleiding van Peelgid-
sen van Staatsbosbeheer, start 
om 20.00 uur bij de ingang van 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Bij het licht van de vollemaan
Wandelen met vollemaan is voor 
sommigen het toppunt van roman-
tiek. Anderen associëren vollemaan 
met griezelverhalen en spannende 
gebeurtenissen. Feit is dat de maan 
in haar volle glorie iets geheimzin-
nigs heeft en tot de verbeelding 
spreekt. Haar zilverwitte licht geeft 
bomen een schaduw, water een 
speelse schittering en het landschap 
een magisch tintje. Donker is niet 
donker meer! Wellicht is een beetje 
lef wel handig als je met vollemaan 
door De Groote Peel gaat wandelen. 
Maar wie niet bang is voor Dwaal-
lichten, Witte Wieven of Dolende 
Ridders - die hun uiterste best doen 
om je de diepte in te lokken - zal ze-
ker genieten van de unieke sfeer van 
het Peellandschap badend in het zil-
verwitte maanlicht. Bovendien loopt 
een Peelgids van Staatsbosbeheer 
mee. Hij zorgt voor een veilige route 
en zal je vertrouwd maken met de 

geluiden van de nacht. Een avond om 
nooit te vergeten. 

Op woensdag 24 oktober komt de 
maan om rond kwart voor zeven (’s 
avonds) op. Je kunt hem dus in volle 
glorie aanschouwen. Ook als het be-
wolkt is ervaar je het effect van de 
volle maan. Altijd bijzonder!

De vollemaanwandeling start 
om 20.00 uur. De route is 2,5 km 
lang, duurt 1,5 uur en de activiteit 
is geschikt voor alle leeftijden. 
Deelname kost € 8,- voor volwas-
senen en € 5,50 per kind, inclusief 
een drankje in de Peelboerderij 
(met het glazen dak). Reserveren 
kan online via: www.staatsbos-
beheer.nl/pelenvollemaan Zak-
lampen zijn overbodig. 

Vollemaan ‘special’ met Kerstverhalen 
De laatste Vollemaanwandeling dit 
jaar is op zaterdag 22 december. 
Dan is er een ‘Vollemaan special’ met 
sfeervolle Kerstverhalen. Een onver-
getelijke ervaring! Reserveren via: 
www.staatsbosbeheer.nl /verhalen-
vertellersdepelen

Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met het Buitencen-
trum de Pelen: 0495 – 641 497 of per 
mail: depelen@staatsbosbeheer.nl 

Foto: © Nando Harmsen

‘Vinyl –Luister-Spot’ start tweede 
jaargang in Theater de Huiskamer

Na het succes afgelopen jaar van 
‘Vinyl-Luister-Spot’ I, hebben de 
organisatoren Jos de Graaf, Peter 
Vleeshouwers, Harrold Verheijen 
en Jan Leenders besloten om ook 
in het seizoen 2018-2019 weer vijf 
edities te plannen. De eerste afle-
vering staat geprogrammeerd op 
zondag 11 november. De andere 
vier edities vinden plaats op de 
zondag 2 december, 13 januari, 
10 februari en 24 maart 2019 in 
Theatercafé De Huiskamer, St. 
Rafaelpad /Wilhelminasingel 10b 
in Weert. Het theatercafé gaat 
om 13.00 uur open. Om 14.00 uur 
stipt start het programma. Rond 
16.30 uur is er nog een gezellige 
nazit. De toegang is gratis!

Vinyl-Luister-Spot
In ‘Vinyl-Luister-Spot’ worden pla-
tenliefhebbers uitgenodigd om iets 
over hun favoriete lp (of single) te 
vertellen aan de hand van één zelf-
gekozen track. Er is vooral ook ruimte 

voor het ‘persoonlijke verhaal achter 
de plaat’. De gekozen platen worden 
afgedraaid op ‘vintage apparatuur’. 
De organisatie is verheugd over het 
feit dat er ook steeds meer jeugdige 
vinylliefhebbers zich aanmelden voor 
een van de vijf edities.
Uiteraard is iedereen welkom om 
ook “zonder” plaat in gezellige huis-
kamersfeer opnieuw de geschiede-
nis van de grammofoonplaat mee te 
maken.

Oproep en aanmelden
Platenliefhebbers die mee willen wer-
ken aan Vinyl-Luister-Spot, jaargang 
2, kunnen zich aanmelden via het in-
schrijfformulier op www.theaterde-
huiskamer.nl. of via een mail naar Jos 
de Graaff: josdegraaff@hotmail.com. 
Alle genres, van rock & roll, (hard)
rock, folk, country, pop, metal, soul, 
disco, dance tot jazz en (rhytm&)
blues kunnen aan bod komen.
Meer informatie op Facebook-pagi-
na: Vinyl Luister Spot 

GRANDIOZE 
GARAGEVERKOOP BIJ 

PLEUNIS MODE

U was er al eerder? Dan krijgt u 
komend weekend opnieuw de 
kans uw licht op te steken bij de 
garageverkoop van Pleunis Mode 
in Nederweert. De garage naast 
het winkelpand wordt voor even 
outlet-store aan de Brugstraat 21.

Artikelen van de bekende merken van 
vorig seizoen worden aan dumpprijzen 
verkocht, met kortingen tot wel 80%.
Bij Pleunis mode vindt u kleding van 
de merken Sandwich, Donna Dura, 
Aventures des Toiles, Esqualo, Eroke, 
Malvin, Bianca, Taifun, Capuccino, 
Lizzy&Coco, Dolce Vita, Betty Bar-
clay, Gil Bret, Joseph Ribkoff, Pause 
Café, Marie Méro, Leo&Ugo, Juf-
frouw Jansen,Via Appia, Brax, Zerres, 
Rosner, Edition by G.W., Gerry We-
ber, FrankWalder, Gollé Haug, Som-
mermann, Isabell, Milo, Beaumont, 
Etage, Siegel en Lebek tegen de aller-
laagste prijs! In de maten 34 t/m 48 is 
er nog een ruime keuze aan perfect 
passende modellen.

Slechts 2 dagen, vrijdag 26 oktober 
van 9.00 tot 20.00 en zaterdag 27 ok-
tober van 9.00 tot 12.00 uur  is de 
Outlet geopend. Sla uw slag! We 
starten echt pas vrijdag om 9.00 uur.

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

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

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke 
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl



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 25 oktober 
tot en met 3 november 2018.

DONDERDAG 25 oktober
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 26 oktober
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 27 oktober
H.Maria
Vooravond van de 30e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.L.Caris) – jaardienst Wiel en 
Miet van de Moosdijk-Daems, voor priester-
roepingen.

ZONDAG 28 oktober 
30e zondag door het jaar
Viering Allerzielen
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, ) – jaar-
dienst Frans Jetten, Jan de Loos vanwege 
verjaardag, Thijs Moonen, ouders van 
Deursen-Veugen zonen Michel en André en 
schoondochter Grè, overleden ouders Sche-
ijven-Caris en overleden kinderen.
15.00 uur Allerzielenlof (dameskoor Cantantes)

MAANDAG 29 oktober
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph 
naar; Geen H.Mis vanwege Allerzielenviering.

DINSDAG 30 oktober
Z.Maria Teresa van de H.Jozef, maagd
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 31 oktober
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 1 november
Allerheiligen
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie, 
voor oude stichtingen.

VRIJDAG 2 november
Allerzielen
18.30 uur  Rozenkransgebed
19.00 uur  H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 3 november
H.Maria
Vooravond van de 31e zondag door het jaar
H.Doopsel Anne van de Moosdijk
18.00 uur H. Mis ( zang Caecliliakoor Ospel,) 
– jaardienst Dina Verheijen-Horijon, overle-
den ouders Tullemans-pellemans en kinde-
ren, jaardienst Gerrit en Mia Haenen-Teeu-
wen, overleden ouders Coolen-Stienen en 
zonen Jan en Andrè en schoondochter Toos, 
Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hen-
drikx, voor de zielen in het vagevuur.

Allerzielen
Op zondag 28 oktober om 14.00 uur is op 
de algemene begraafplaats de zegening van 
de graven.
In het Allerzielenlof op zondag 28 oktober 
om 15.00 uur zullen de kruisjes uitgereikt 
worden aan de nabestaanden van de over-
ledenen van het afgelopen jaar.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Voor clusterinformatie www.clustertabor.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 27 oktober  –  3 november 2018

Zondagmorgen 28 okt. 09.30 uur:
Als hgm. uit dankbaarheid, Als hgm. voor 
Jac Frenken (volkszang) 

Mededeling:
• Het feest van Allerheiligen wordt in onze 

parochie gevierd op zondag 4 november 
a.s. met ’s middags een Allerzielenviering 
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

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 24 oktober – 3 november.

Woensdag 24 oktober, Informatieavond Pa-
rochiefederatie, 20.00 Kerkgebouw Budschop. 

Donderdag 25 oktober, in de Mariakapel 
Klaarstraatzijweg, 18.10 bidden van het Ro-
zenhoedje; 18.30 ter ere van Maria.

Zaterdag 27 oktober, vooravond viering 
Allerheiligen, 19.00 (Zangvereniging St. 
Caecilia) ghm Cor van den Boom, ghm Sjra 
Niessen en Lies Niessen-Strous, ghm Peter 
van de Kruijs, Mina van de Kruijs-Hekers en 
Harrie en Wiel van de Kruijs.

Zondag 28 oktober, 29e zondag door het 
jaar, viering Allerheiligen, 10.00 (Kerkelijk 
zangkoor Gregoriaans) Harry en Stien Hen-
drix, ouders Hendrix en van den Boogaert en 
verdere familieleden, ghm Pierre Veugen en 
Marie van Heugten, ghm ouders Mathieu Loij-
en, Catharina Bruekers en overleden familie. 

Viering Allerzielen: 14.00 Zegening gra-
ven Algemene begraafplaats; 15.00 Vespers 
en lof met herdenking overledenen (Kerke-
lijk zangkoor: Gregoriaanse vespers en lof 
met volkszang); 15.30  Zegening van de gra-
ven op het parochiekerkhof.

Donderdag 1 november, Allerheiligen, 
19.00 voor de zieken.

Vrijdag 2 november, Allerzielen, 1e vrij-
dag van de maand: Ziekencommunie.

Zaterdag 3 november, 19.00 (Samenzang). 

ACOLIETEN: za. 27 okt. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 28 okt. 10.00: 
Mathijs en Luc van Hulsen; zo. 28 okt. 15.00: 
Willem en Pieter Tullemans; za. 3 nov. 19.00:  
Tom Kessels, Nick Stijnen. 

DOOPSEL: Door het H. Sacrament van het 
Doopsel is Dani van de Voort, Veenring in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen dopeling en ouders proficiat en een 
gezegende toekomst.

OVERLEDEN: Op 10 oktober jl. overleed 
Harrie Vaes, 89 jaar, St. Willibrordusstraat 2 
a5. Moge hij rusten in vrede. 

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN: Komend 
weekeinde vieren we het Hoogfeest van 
Allerheiligen m.m.v. de zangvereniging St. 
Caecilia en het Kerkelijk zangkoor (Gregori-
aans). Zondag namiddag worden de overle-
denen herdacht, met name de parochianen, 
die het afgelopen jaar zijn overleden.

INFOAVOND PAROCHIEFEDERATIE: Alle 
parochianen zijn uitgenodigd voor de in-
formatieavond van de Parochiefederatie, 
woensdag 24 oktober om 20.00 uur in het 
kerkgebouw Budschop. Er dient een meer-
jarenbeleidsplan opgesteld te worden om 
de parochie-vitalisering gestalte te geven, 
om levenskrachtige parochies te behouden. 
Wanneer zoveel mogelijk mensen zich hier-
voor inzetten worden parochies levende ge-
loofsgemeenschappen. Ik nodig u graag uit.

Pastoor A. Koumans, OMI.

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 28 Oktober 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- Voor oud-vrijwilligers van de geestelijke en 
pastorale zorg van het SJG Weert.
Opgeluisterd door het Sint Jans Koor o.l.v. 
Michel van Dooren  en Hans Sieben (orgel)

Zondag 4 november (Allerheilige en Al-
lerziele viering )
10.00 uur H. Mis
-  tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, Ik bid voor mijn lieve va-

der dat alles goed mag komen en dat hij 
beschermd zal blijven.

- Heilige Maria, ik steek een noveenkaars 
aan voor mijn ziekte, ik hoop dat u voor 
mij zult bidden voor een goede afloop.

- Moeder Maria, door deze dienst hopen 
wij vertrouwen te hebben waar mee wij 
bezig zijn.

Iets om over na te denken:
Geluk kun je vermenigvuldigen door  het te 
delen

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis 
of  Woord en Communiedienst  in de 
kapel opgeluisterd door het eigen koor 
van Schoor o.l.v. Hans Sieben

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom.

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 28 oktober 2018 H. Mis om 11.00 uur
Hoogfeest van ALLERHEILIGEN - 
ALLERZIELEN
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis als jaardienst voor de ouders Sjeng 
Smolenaerts en To Smolenaers-Timmermans
H. Mis voor de ouders Linders-Houben en 
Willemien en Bob Driessen-Linders
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Tijdens de H. Mis worden de kruisjes van de 
overledenen van het afgelopen jaar, over-
handigd aan de familieleden. Tevens ont-
vangen zij een kaars ter nagedachtenis aan 
de overledene. Voor alle aanwezigen zijn er 
gedachtenisprentjes met daarop de namen 
van de overledenen van het afgelopen jaar.
’s Middags is de zegening van de graven op 
de Algemene Begraafplaats.

Suwalesi
De inzameling voor Giro 555, waarmee de 
samenwerkende hulporganisaties zoveel 
mogelijk geld op wilden halen voor de 
slachtoffers van de natuurramp op Sulawesi, 
heeft tot nu toe ruim 11,2 miljoen euro op 
gebracht. Ook u als Parochiaan kunt nog 
een bijdrage leveren voor de slachtoffers.
In de kerk staat een collectebus waarin u 
uw gave kunt deponeren. Ook tijdens de H. 
Missen zal er gecollecteerd worden voor de 
slachtoffers.

Zondag 4 november 2018
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagkoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Jaardienst ouders Van Dijk- Van Eijk en over-
leden kinderen en kleinkinderen
H. Mis voor ouders van den Boom - Kluskens
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

BRENG LEVEN IN DE PAROCHIE
Uitnodiging aan ALLE parochianen en ove-
rig geïnteresseerde dorpsbewoners voor 
een informatie-bijeenkomst op 24 oktober, 
vanaf 20.00 u. in het Kerkgebouw Budschop.

Informatieavond over revitalisatie
Op deze avond zal een nadere toelichting 
gegeven worden over wat de bedoeling en 
de aanpak zal zijn. De leden van het federa-
tiebestuur en de leden van de parochiecom-
missies van de vier parochies zullen aanwe-
zig zijn. maar daarnaast is het belangrijk dat 
alle geïnteresseerden uit de vier parochies 
hier een steentje aan bijdragen. Dit is heel 
belangrijk, want vitalisering is geen be-
stuurlijk gebeuren. Vitalisering valt en 
staat juist met de inzet van zoveel moge-
lijk mensen. Pas dan worden parochies 
levende geloofsgemeenschappen! Alle 
parochianen en overige geïnteresseerden 
worden van harte uitgenodigd naar deze 
informatieavond te komen om hun wensen 
of ideeën kenbaar te maken. WOENSDAG 
24 oktober 2018, AANVANG 20.00 UUR.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 

Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 
e-mail: leniemackus@gmail.com
website: www.parochies-beno.nl

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

27 oktober t/m 3 november 2018

ZATERDAG 27 oktober viering Allerhei-
ligen: 19.15 uur H. Mis, koor De Leeuwerik, 
jaardienst voor ouders Migchels-van Hoef 
en zoon Jan, voor Anneke Bosmans-Nies 
voor haar verjaardag.

ZONDAG 28 oktober viering Allerzielen: 
15.00 uur door leden van de woord- en 
gebedsdienstgroep. In deze dienst worden 
alle overledenen vanaf Allerzielen 2017 tot 
heden  herdacht. Na de viering zorgt harmo-
nie Pro Musica voor sfeervolle muziek op het 
kerkhof.

ZATERDAG 3 november: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, voor Paul Beelen en fa-
milie Beelen-Schulten.

LEZERS: zaterdag 27 oktober Marjo Timmer-
mans, zaterdag 3 november Nelly Stienen.

MISDIENAARS: zaterdag 27 oktober Ayla 

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156  mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector
Wij leveren  voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij ondervonden hebben tijdens 
het ziekbed en na het overlijden van mijn lieve vrouw,    

7-9-1930 NETJE ROOST-PELLEMANS 14-8-2018

Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezig-
heid, de vele lieve brieven en kaarten ons erg goed gedaan 
hebben en een grote steun voor ons zijn.
Ook voor u bijdrage aan het KWF onze dank.    

Jac Roost
familie Roost
familie Pellemans 

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.

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

Beerens en Janne Wijen, zaterdag 3 novem-
ber Pam en Sien Smeets.

OVERLEDEN: Op donderdag 11 oktober is 
Mien Claessens-Bijlmakers, 84 jaar overle-
den. Dat zij mag rusten in vrede.

KINDERWOORDDIENST: Aanstaande za-
terdag 27 oktober zijn jullie weer hartelijk 
welkom om 19.15 uur in de sacristie.

INFORMATIEAVOND op woensdag 24 
oktober om 20.00 uur in het Kerkge-
bouw te Budschop voor ALLE geïnteres-
seerde dorpsbewoners.
Een avond waarin gesproken wordt over het 
levendig houden van de parochies van Groot 
Nederweert. Geïnteresseerden worden van 
harte uitgenodigd naar deze informatie-
avond te komen om hun wensen of ideeën 
kenbaar te maken.

“Wanneer we vertraagd van de ene naar 
de andere plek gaan, kunnen we verrast 

worden door de dingen die we zien.”

De Coconblazers spelen 
voor de gasten van de 

Zonnebloem

Op dinsdag 6 november van 14.00 uur 
tot 16.00 uur spelen de Coconblazers 
bij zaal Centraal in de Kerkstraat voor 
de gasten van de Zonnebloem. Om-
dat wij nog plaats over hebben in de 
zaal nodigen we ook niet-gasten van 
de Zonnebloem uit om deze middag 
mee te maken. De kosten zijn €8,00 
per persoon voor vrolijke muziek, 
een kopje koffie of thee met iets lek-
kers erbij en 1 consumptie. Wanneer 
u deze middag wilt bijwonen kunt 
u zich tot 28 oktober opgeven bij N. 
Claessens, Loverstraat 33, tel. 625010

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 26 oktober 2018 is de 
eerstvolgende kienavond in Bud-
schop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk,  
Rochusplein 1, Nederweert. De zaal 
is open om 19.00 uur. Het kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
Op vrijdag 26 oktober hebben wij 
2 jackpot nummers ieder € 75,00. 
Iedereen is dan van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 29 oktober 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 30 
oktober 13.30-15.30 uur haken*. 
Woensdag 31 oktober 14.30-19.00 
uur kookworkshop voor nabestaan-
den*. Donderdag 1 november 10.00-
12.00 uur en 13.30-15.30 uur work-
shop schilderen*. Vrijdag 2 november 
09.30-12.00 uur creatief atelier*.
Open inloop op maandag, 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.toonher-
manshuisweert.nl). 

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

Geniet van de herfst in de Peel!

Op zondag 28 oktober houdt 
Staatsbosbeheer een ‘Verras-
sende Veentocht’ in Nationaal 
Park De Groote Peel. Tijdens deze 
maandelijkse excursie van 8 kilo-
meter ontdek je de mooiste plek-
jes van dit hoogveengebied. Na 
afloop staat koffie/thee met een 
stuk Limburgse vlaai voor je klaar 
in de Peelboerderij. De excursie 
start om 13.00 uur bij het Buiten-
centrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. 

Verrassende ontmoetingen met 
trekvogels
Het is herfst, een heerlijk seizoen 
voor een stevige wandeling in de na-
tuur. Soms waait het hard en soms re-
gent het, maar in de herfst hoort dat 
erbij en geeft het extra sfeer. Zo’n 
onstuimige dag gaat vaak gepaard 
met weergaloos mooie wolkenluch-
ten. Het weidse en uitgestrekte land-
schap van De Groote Peel biedt dan 
een prachtig decor. Genieten!

De Groote Peel is het kleinste natio-
nale park van Nederland. Toch biedt 
dit hoogveengebied veel mogelijk-
heden voor een mooie wandeling. 
Het landschap is weids en open met 
waterplassen, heide en kleine stuk-
ken bos. Het gebied is bekend om zijn 
vogelrijkdom maar ook vanwege zijn 
rijke cultuurhistorie. In de Peelstreek 
is vroeger turf gestoken en de sporen 
van dit turfsteekverleden zijn nog 
goed zichtbaar in het landschap. Zo 
zijn de paden waarover je wandelt 
dezelfde paden waarover de turfste-

ker vroeger ‘het zwarte goud’ ver-
voerde. De houten knuppelbruggen 
zijn van latere datum en aangelegd 
om het oorspronkelijke moeras toe-
gankelijk te maken voor wandelaars. 

De Verrassende Veentocht start en 
eindigt bij het Buitencentrum, maar 
hoe de route loopt gaat we nog niet 
verklappen. Het verrassende van deze 
excursie zit niet alleen in de route, 
maar ook in wat je tegenkomt. In het 
najaar is er kans op ontmoetingen 
met trekvogels, zoals overvliegende 
kraanvogels. Een beleving om nooit 
te vergeten. 

De Verrassende Veentocht start om 
13.00 uur en duurt tot ongeveer 
15.30 uur. De route is 8 kilometer 
lang en deelname kost € 10,- per 
persoon, inclusief koffie en vlaai 
in de Peelboerderij. Reserveren: 
www.staatsbosbeheer.nl/pelen-
veentocht 
Let op: In natte perioden zijn 
sommige paden in de Peel mod-
derig. Zorg dus voor stevige, wa-
terdichte schoenen. 

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de excursie kun 
je nog heerlijk struinen door de win-
kel van het Buitencentrum. Hier vind 
je boeken, Streekproducten en leuke 
souvenirs. Voor een hapje en een 
drankje kun je bij de Peelkiosk of in 
de Peelboerderij terecht. Voor meer 
informatie: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer





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

LINK Nederweert organiseert wekelijks een ontmoetingsbijeenkomst en vroeg hiervoor een leefbaarheidssubsidie aan. Foto: Nederweert24

Donderdag 25 oktober 2018

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

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

 Twitter.com/GemNederweert 
 Facebook.com/gemeentenederweert

De openingstijden staan op onze website.

Mogelijkheden voor het inzien van de officiële 
bekendmakingen.

Website
Op onze website www.nederweert.nl staan 
de bekendmakingen onder Bestuur & 
Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks 
overzicht van de bekendmakingen vindt u onder 
Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.
 
E-mailservice
Een handige service is de gratis e-mailservice 
Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert, 
ontvangt u direct de meest recente lokale, 
maar ook regionale en landelijke bekend-
makingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U 
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen 
u wilt ontvangen.

Geen internet
Als u niet de beschikking heeft over internet, 
dan kunt u de bekendmakingen inzien op de 
computer in de publiekshal van het gemeente-
huis. Is dit voor u vanwege een fysieke beper-
king niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks 
overzicht op verzoek toegestuurd krijgen. 
Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum, 
tel. 0495 - 677111. 

Stel, u hebt een leuk idee om de leef-
baarheid in uw dorp of buurt te verbe-
teren. Dat wilt u graag gaan uitvoeren. 
Maar helaas is er geen geld voor. Jam-
mer, want zo blijft het bij een idee. Of 
toch niet? Nee, want we hebben als 
gemeente een krediet beschikbaar voor 
nieuwe leefbaarheidsinitiatieven. U kunt 
dus subsidie aanvragen voor een activi-
teit die bijdraagt aan het meedoen in de 
samenleving. 

Wij vinden het belangrijk dat inwoners 
zich goed voelen in hun leefomgeving en 
prettig wonen in onze gemeente. Daarbij 
stimuleren en faciliteren we initiatieven 
van burgers die samen zorgen voor soci-
ale samenhang in dorpen en buurten. 

Voor drie jaar 
De gemeente heeft als extra stimulans 
budget vrijgemaakt om goede leefbaar-
heidsinitiatieven in onze dorpskernen, 
buurten en straten te realiseren. Hiervoor 
stellen we geld beschikbaar voor een 
periode van drie jaar. 

U bent aan zet
Het is nu aan u, inwoners, verenigin-
gen en stichtingen in Nederweert, om 
gebruik te gaan maken van deze sub-
sidie. De ideeën om de leefbaarheid in 
uw dorpskern of buurt te verbeteren, 

kunnen betrekking hebben op vele ter-
reinen. Denk bijvoorbeeld aan zorg en 
ondersteuning, cultuur, ontmoeting en 
ontspanning. 

Vernieuwend
Een voorwaarde om in aanmerking 
te komen voor de subsidie, is dat het 
initiatief vernieuwend is en dat het de 
dorpskern of buurt aantrekkelijk maakt 
om er te wonen (of te werken). Het idee 
hoeft niet groot te zijn. Een voorbeeld 
van een leefbaarheidsinitiatief is de 
Samentuin in Ospeldijk, naast het speel-
veld. Ouders kunnen in de tuin aan het 
werk, terwijl de kinderen zich vermaken 
op de speeltoestellen.

In de praktijk
Het initiatief (Leer Iedereen Neder-
land Kennen) Nederweert maakte al 
gebruik van de nieuwe regeling om 
de ideeën te realiseren. De organisatie 
wil inwoners van Nederweert, die dat 
willen, iets extra’s bieden waardoor 
ze makkelijker mee kunnen gaan 
doen in onze samenleving. Coördina-
tor Paul Batenburg van LINK: “Vorig 
jaar organiseerden we samen met 
Vluchtelingenwerk Zuid een ontmoe-
tingsdag voor nieuwe Nederlanders 
in De Gunnerij. Het was een gezellige 
middag met boeiende gesprekken en 

leuke activiteiten. Op een laagdrempe-
lige manier konden bezoekers kennis 
maken met elkaar en zo ontstond het 
idee om zoiets wekelijks te doen. Met 
steun van de gemeente en sponsors 
kregen we voet aan de grond.” Meer 
weten? Www.link-nederweert.nl.

Subsidie voor goede ideeën
Hebt u plannen voor een leefbaarheids-
initiatief met behulp van de subsidie? 
Dan kunt u bij de gemeente een aan-
vraag doen. We toetsen de aanvraag op 
één van de volgende punten: 

 het bevorderen van sociale activering 
en tegengaan van sociale uitsluiting
 het bevorderen van betrokkenheid 
tussen bewoners en groepen van 
burgers
 het verrichten van een bijzondere in-
spanning die vereniging overstijgend 
zijn en het algemeen belang dienen.

Aanvraag indienen
Op www.nederweert.nl/idee vindt u 
meer informatie over de leefbaarheids-
subsidie. U kunt hier ook het aanvraag-
formulier vinden. Nog vragen? Neem 
dan contact op met onze regisseurs 
leefbaarheid Harold van der Haar of Iris 
van de Ven. Dat kan telefonisch of via 
mail: h.vanderhaar@nederweert.nl en 
i.vandeven@nederweert.nl.

U hebt een idee, wij betalen mee!
Subsidie voor goede initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren

Op de website...
 Voordracht voor Gemeentecom-

pliment vóór 1 november
 Ook een buurtkerstboom nodig 

voor een kerstactiviteit?
 Beoordeel onze website met de 

groene knop Feedback  
op de webpagina

www.nederweert.nl

Het klimaat verandert en dat gaat snel-
ler dan alle voorspellingen. We krijgen 
daardoor ook steeds meer te maken 
met extreme neerslag, droogte en hitte. 
Om wateroverlast en droogte tegen te 
gaan, kunt u het regenwater van de 
gemengde riolering afkoppelen. U krijgt 
hiervoor subsidie.

De subsidie wordt gefinancierd door de 
gemeente, Waterschap Limburg en de 
provincie Limburg. 

Meer dan 50 aanmeldingen
Er zijn nu al meer dan 50 particulieren 
en bedrijven in de gemeente Neder-
weert die het regenwater hebben afge-
koppeld. Op tal van plaatsen wordt hier 
ook al over nagedacht. Gaat u in de tuin 
werken? Koppel dan ook af en ontvang 
een aardig bedrag daarvoor. 

Gemeente doet mee
De gemeente heeft in het verleden al 
diverse openbare ruimtes en gebouwen 
afgekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan de 
parkeerplaats aan de Loverstraat. Nu 
staat ook de gemeentegarage en het 

resterende deel van de gymzaal in Ospel 
op de afkoppelagenda. Het gemeente-
huis koppelen we zoveel mogelijk af aan 
de zijde van de Loverstraat.

Bewoners en bedrijven 
Misschien hebt u het gehoord of gezien, 
maar ook ondernemend Nederweert 
doet mee. Zoals Loonbedrijf Verberne 
en Op ’t Root Mechanisatie & Melktech-
niek in Ospel. Ook het kerkgebouw in 
Budschop is inmiddels voor een groot 
gedeelte afgekoppeld door middel van 
een wadi, een infiltratievoorziening 
voor regenwater. Particulieren heb-
ben op diverse manieren afgekoppeld. 
Allemaal maakten ze gebruik van de 
subsidieregeling. 

Neem contact met ons op
Wilt u ook het regenwater afkoppelen? 
Stuur dan een mail naar info@neder-
weert.nl. We nemen dan contact met u 
op voor een vrijblijvend advies.

Op onze website vindt u veel informatie 
over de afkoppelmogelijkheden en de 
subsidie.

Welke bak is van mij?
Het is een wekelijks terugkerend ritueel: 
inwoners die na het legen van de afval-
bakken moeite hebben om ‘hun eigen 
bak’ terug te vinden. Ze bellen dan met 
het Klant Contact Centrum (KCC) met de 
vraag hoe ze hun bak kunnen herken-
nen. Het meest eenvoudige is om zelf 
een sticker op de container te plakken. 

Uit de telefoontjes en de vragen blijkt 
dat veel inwoners denken dat de kleine 
sticker met adres en streepjescode op de 
buitenkant van de duobak gekoppeld is 
aan het huisadres. 

Zelf een sticker plakken
“Dat is niet het geval”, zegt Gerda Bijl-
makers, medewerkster van het KCC. “Er 
zit een chip in de duobak die de koppe-
ling vormt met het wegen van het afval. 
De sticker heeft verder geen functie. Als 
inwoners hierover bellen, en dat gebeurt 
regelmatig, dan geven wij aan dat ze zelf 
een ‘herkenningsteken’ op de duobak 
mogen plaatsen. Zeker als de containers 
in grotere groepen bij elkaar staan, is dat 
handig.“

De politie en de gemeente waarschu-
wen u voor (Ierse) klusjesmannen in 
onze gemeente. Het gaat om personen 
die bij u aanbellen en aanbieden om 
uw gevel of dak schoon te maken of 
tuinwerkzaamheden te verrichten. De 
inwoners die daar al gebruik van maak-
ten, moesten grote bedragen betalen 
voor klussen of waren niet tevreden 
met de uitvoering van de afgesproken 
werkzaamheden. 

Hoge rekeningen
Bewoners wordt bijvoorbeeld verteld 
dat hun dak onderhoud nodig heeft. 
Vervolgens krijgen ze hoge rekeningen 
gepresenteerd die ze contant moeten 
betalen. Ook zijn er bewoners die voor-
af betalen, geen kwitantie krijgen en 
niet exact weten met wie ze te maken 
hebben. Vaak wordt ook intimiderend 
opgetreden en wordt het werk niet 
afgemaakt

Door het hele land
De politie adviseert om niet in zee te 
gaan met deze vaak Engelssprekende 
(vaak Ierse) klussers. Zij rijden meest-
al in bestelbusjes en trekken door het 
hele land. In juli waren ze actief in 
andere regio’s zoals Tilburg en Oss. 
Nu zijn ze in onze buurt actief.

Strafbaar feit
De politie waarschuwt u voor het 
feit dat in het verleden dergelijke 
klusjesmannen vaak niet de afge-
sproken prestatie en de verwachte 
kwaliteit leverden. Ook ontstaan er 
achteraf regelmatig discussies over 
een te hoge rekening. Er is echter 
alleen sprake van een strafbaar feit 
wanneer er daadwerkelijk aange-
toond kan worden dat de bewoners 
opgelicht zijn. In de overige gevallen 
gaat het dan om een zogenaamd 
civiel geschil. 

Niet doen
De politie raadt geïnteresseerden aan 
om vooraf een gespecificeerde offerte 
aan te vragen en de identiteit van de 
klusjesmannen vast te stellen. Zo kan 
een weloverwogen besluit genomen 
worden. Nog beter, ga gewoon met een 
erkend lokaal of regionaal bedrijf in zee. 
Dat kan u een hoop ellende besparen! 

Waarschuwing voor klusjesmannen

Afkoppelen: duurzaam, eenvoudig en goedkoop

In Nederweert is al in een aantal tuinen dit bord te zien. De eigenaren hebben hier afgekoppeld. 
Foto: Nederweert24

Themaraden
Op dinsdag 30 oktober is er een 
gecombineerde themaraad. De bijeen-
komst gaat over het onderhoud aan 
monumenten in relatie tot gemeentelij-
ke subsidies en subsidieverordeningen. 
Ook wordt de tweede bestuursrap-
portage van dit jaar besproken. U bent 
van harte welkom om 19.30 uur in de 
raadzaal.

Subsidie voor monumenten
Eind vorig jaar heeft het college bij de 
behandeling van het raadsvoorstel over 
de subsidie voor de restauratie van het 
orgel St. Lambertuskerk toegezegd dat 
er een themaraad wordt georganiseerd. 
In deze bijeenkomst willen we de ge-
meenteraad en andere belangstellenden 
informeren over subsidieverordeningen 

voor onderhoud en buitengewoon her-
stel aan monumenten. 

Tweede bestuursrapportage
Met de behandeling van Bestuursrap-
portage 2-2018 geven we u de meest 
actuele informatie over het huidige 
begrotingsjaar en de tussentijdse bijstel-
ling van de begroting. 

Op onze website vindt u de complete 
agenda van de gecombineerde thema-
raad.



VAN € 189,95 NU VOOR € 150,-
LOWA RENEGADE

t/m 31 okt. 2018

Brugstraat 16b
6031 EG  Nederweert

Tel. 0495 - 586531

www.schoenengarage.nl

schoenengarage Nederweert

schoenmakerij

Ook voor reparatie 
van uw 

wandelschoenen

WA N D E L E N

IN DE EGIO

Nationnaaaal l PPaarrk k DDe e GGrooootte e PPeeeel l iis s een een kostbaar 

nnaattuuuurrggebied, vvoooorraal l vverermmaaaarrd d oom m zzijn vogel-

rijrijkkddoomm. . DDe e weidsheheiid d herherinnnnernert t aaaan n hehet t vvrroe-

ggerere e lalandndsscchhaap. Turrfffssttteekkkerers s hebhebben ben hhun spo--

rren en acachhttererggeelalattenen; de e pplalassssen en en en puputttten en die 

acachhttererbblelevven en wwaaaar r ttuurrf f iis s ggeessttokokenen, , dde e ‘‘bbanen’ 

wwaaaarroovver er dde e kkaarrrren en mmeet t ttuurrf f rrededenen, , dde e vvaaart-

jjees s wwaaaarroovver er ttuurrf f per per sscchhiip p wwererd d aaffggeevvoeroerd. 

Natuuur r en en ccululttuuuurrererffggoed oed zzijijn n oonnlolossmmaakkeellijk 

verbonden iin n didit t bbijijzzoondnderere e hooghoogvveengeengebebiieded

waar je heerllijijk kuk kunnt wt waandndeelenlen..

De Groote Peel is bij uitstek een wandelgebied. Bij de ingang van 
Buitencentrum De Pelen beginnen drie, met gekleurde paaltjes 
gemarkeerde wandelroutes: geel is twee, rood is drie en blauw 
is zes kilometer. De routes gaan deels over knuppelbruggen en 
voeren langs een uitzichtvlonder, een vogelkijkhut en een uit-
zichtplateau van waaruit je een weids uitzicht hebt over het ge-
bied. De gele route en het Kabouterpad zijn verhard en daar-
door het hele jaar toegankelijk voor rolstoelen, scootmobiels en 
buggy’s. In het najaar, van 15 oktober t/m 30 november geldt 
een gedeeltelijke gebiedssluiting vanwege de vogeltrek. Er zijn 

echter nog genoeg mogelijkheden voor een stevige wandeling.
Combineer bijvoorbeeld één van de gemarkeerde routes met 
een wandeling in het gebied aan de oostrand van de Peel. Dit
deel van het natuurgebied, ook wel de ‘Paardenbegrazing’ ge-
noemd vanwege de grazende Shetlandse pony’s, is een hoger 
gelegen zandrug en biedt dus een totaal andere beleving. Laat 
je verrassen!

Het Buitencentrum De Pelen is het bezoekerscentrum van De 
Groote Peel. Staatsbosbeheer organiseert vanuit De Pelen di-
verse excursies en ontdektochten. Doe mee en ontdek de plan-
ten en dieren, het verschil tussen veen turf, waarom het water 
zo donker is en nog veel meer. Bij de informatiebalie van het 
Buitencentrum krijg je tips voor een mooie wandeling, informa-
tie over het gebied en kun je een Doe- en Ontdektocht huren. 
In de uitgebreide winkel van het Buitencentrum is een ruim as-
sortiment aan kaarten, boeken, souvenirs en streekproducten 
te koop. Bij de inpandige horeca en in het weekend ook in de 
Peelboerderij kun je genieten van een hapje en een drankje. 
Rondom het gebouw is een grote speel- en picknickweide.

Het Buitencentrum De Pelen ligt aan de Moostdijk 15 te Ospel-
dijk en is in oktober dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 
Vanaf november gelden andere openingstijden. Kijk voor meer 
informatie op www.staatsbosbeheer.nl/depelen of neem con-
tact op met de medewerkers van Staatsbosbeheer via: 0495 - 
641 497 of per mail: depelen@staatsbosbeheer.nl

Nationaal Park De Groote Peel

www.wandelzoekpagina.nl



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

GARAGEVERKOOP
Merkartikelen van vorig seizoen aan DUMPPRIJZEN

€ 5,00    € 10,00    € 20,00
SLECHTS 2 DAGEN

Vrijdag 26 oktober 9.00 - 20.00 uur
Zaterdag 27 oktober 9.00 - 12.00 uur

SLA UW SLAG

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Langstraat 61, Weert - Tel. (0495) 460 441

ZATERDAG 3 NOV
10:30 - 13:30 UUR

MAVO in het GROEN

OPEN DAG

locatie Nederweert: Pastoor v.d. Steenstraat 5

MAVO in het GROEN biedt VMBO GL 

en TL aan. We zijn een kleinschalige 

school met een warme sfeer en 

persoonlijke aandacht voor de leerling. 

Wij bieden theorielessen én thematisch 

projectonderwijs. Ook goede kader-

leerlingen zijn bij ons van harte welkom. 

Een school voor talentvolle doeners!

Ontdek tijdens de 

open dag onze vakken 

Design & Innovation, 

Ondernemen én 

Voeding & Verzorging!

W W W.C I TAV E R D E . N L
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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
Douglas hout

op voorraad

Dealer van:
Tuinvisie www.tuinvisie.nl

Trendhout www.trendhout.nl
Dekkerhout (elephant)

www.dekkerhout.nl

Nieuw! Diverse wand- en gevelbekleding 
en nieuwe tuintegels en tuinbestrating

Nieuw model
binnendeuren

Op zondag 11 november 2018 zal door 
Vastelaovundjvereiniging De Pinmae-
kers uit Nederweert de nieuwe vorst 
Roland van Eijk worden geïnstalleerd.
De installatie en het Vorstenbal zal on-
derdeel uitmaken van de opening van 
het vastelaovundj seizoen 2018-2019.

Installatie Vorst Roland 
Groot Vorst Ton van den Heurik zal 
Vorst Roland officieel installeren tot 
vijfde vorst van Vastelaovundj Verei-
niging De Pinmaekers.
De installatie ceremonie zal plaatsvin-
den van 14.00-14.50 uur in Residentie 
De kleine Winst.

Opening seizoen en bekendma-
king borebroeedspaar
Aansluitend zal rond 15.00 uur op 
Lambertushof de officiële opening 
van het nieuwe seizoen plaatsvin-
den en  de presentatie van het bore-
broeedspaar 2019. 

Vorstenbal
Na de feestelijkheden op Lambertus-
hof start om 16.33 uur het Vorstenbal 
bij Residentie De Kleine Winst aan de 
Kerkstraat in Nederweert.
Iedereen wordt in gelegenheid ge-
steld om Vorst Roland en zijn vrouw 
Ellen op informele wijze te feliciteren. 

Foto: Fotostudio Ton Nederweert

Tevens opening seizoen & presentatie Borebroeedspaar

Installatie nieuwe vorst VV de Pinmaekers

Volop muziek en fieëst
Tijdens het Vorstenbal is er volop mu-
ziek van The Deejays, en zijn er diver-
se optredens van lokale artiesten en 
vooral tijd om te feesten. 

Jubileum Games in d’Indj!!

Op zondag 18 november is er een 
geweldig programma in elkaar gezet 
voor Jong en Oud t.g.v. het 5 x 11 jarig 
bestaansfeest van KV de Piepkukes.
Alle voorbereidingen zijn in volle 
gang, zoals op de foto’s te zien is 
worden de badkuipen aangepast en 
getest voor het onderdeel De Kuke-
race van de Jubileum Games.
Deze Jubileumgames worden gehou-
den op deze zondag van 13.30 tot en 
met 18.00 uur.
11 spelonderdelen passeren de revue 
en zullen zich zowel binnen als buiten 
afspelen, natuurlijk afhankelijk van
het weer.

Opgave:
Vanaf heden kan men zich opgeven 
in groepen van minimaal 5 personen. 
De voorkeur heeft een mix van jonge 
en oudere personen. Mensen die mee 
willen doen maar geen groep heb-
ben kunnen zich eveneens opgeven 
en zorgen wij voor een groep deel-
nemers.
Opgeven kan door het invullen van 
het formulier op de site: www.de-
piepkukes.nl.

Deze middag gaan de groepen strij-
den om een prachtige hoofdprijs, 
namelijk vrijkaarten voor een groot 
Limburgs evenement.
Tijdens de Jubileum Games is er een 
opreden van Samba Band As Arrias, 
na de prijsuitreiking treedt de alom be-
kende weerter feest formatie “Moe-
repetazie” voor u op als afsluiter.

Ons jubileumprogramma 5x11 jaar
KV de Piepkukes:

Woensdagavond 14 november
Voorronde Buutte finale i.s.m. LVKA

Zaterdagavond 17 november
Jubileumreceptie en Artiestenavond
Met the Deejays, diverse Limburgs 
artiesten, o.a. Ed & Frans en de 
Shakin’DJ’s

Zondagmiddag 18 november
Jubileum Games met Kuke Race
Met Samba Band As Arrias en Moere-
petazie.

Alle info vindt u op de website www.
depiepkukes.nl

Antje Festival tijdens koopzondag Weert
Koopzondag 28 oktober 2018 or-
ganiseert Centrummanagement
Weert de tweede editie van het 
feestelijke Antje Festival. De bin-
nenstad van Weert wordt op nos-
talgisch/Bourgondische wijze 
omgetoverd tot een grote gethe-
matiseerde belevenis.

Weerter boegbeeld Antje van de Sta-
tie, de goedlachse vlaaienverkoopster
van het station, staat centraal tijdens 
het evenement. Op verschillende mo-
menten zal zij in de straten en op de 
pleinen vlaaitjes uitdelen aan het win-
kelend publiek.
Verspreid over het centrum worden 
bezoekers verrast met diverse onder-
nemersacties, bijzonder entertain-
ment, een prachtige nostalgische ker-
mis en diverse activiteiten. Beleef een 
nostalgische en Bourgondische bin-
nenstad aan de hand van vier feestelijk 
ingerichte themawerelden.

Wereld van Antje
In de Wereld van Antje, gesitueerd 
rondom het station en hotel-brasserie 
Antje van de Statie, staat het oor-
spronkelijke Weerter vlaaitje centraal. 
In de Stationsstraat lees je meer over 
Antje bij de beeldengalerij en wordt 
je verrast door ludiek straattheater. 
In Hotel-brasserie Antje van de Sta-
tie wordt deze middag tweemaal een 
unieke rondleiding achter de scher-
men gehouden.

Wereld van Nostalgie
Leef je uit op de nostalgische kermis 
en laat je meevoeren in de tijden van 
weleer. Op de Markt staan diverse nos-
talgische kermisattracties en in de om-
liggende straten kun je naar hartenlust 
deelnemen aan oud-Hollandse spelen. 
In de Langstraat staat een levend 
standbeeld van een van de andere 
boegbeelden uit de Weerter geschie-
denis, de Graaf van Horne (van voor 
zijn onthoofding) en kun je genieten 
van de jazzy klanken van de live band 
One Moment Please. In de straten lo-
pen je kans de bijzondere act Het Ker-
mispaardje tegen het lijf te lopen. In 
de Maasstraat staat een nostalgisch 
draaiorgel opgesteld.

Op de nostalgische kermis staan o.a. 
een authentiek vlooiencircus uit 1922 
en een carrousel uit 1952. Geschikt 
voor de hele familie is een speciale 

voordeelkaart gemaakt, verkrijgbaar
bij de centrale kassa op de Markt.

Wereld van Bourgondisch genieten
Proef de smaak van Weert bij lokale 
horeca, die uitpakken met diverse aan-
biedingen en speciale festivalmenu’s. 
In Cwartier (het oude stadhuisgebouw) 
wordt de vijfde editie van de Funday 
Market georganiseerd, een feelgood-
markt waarbij creatieve lokale onder-
nemers centraal staan. Bij Huupkens 
IJs in de Beekstraat is een wafelhoek 
uit grootmoeders tijd ingericht. Marcel 
Cyclette is een mobiele theateract van, 
hoe kan het ook anders, Marcel op zijn 
wel heel aparte bromfiets die door de 
straten toert.

Wereld van Muziek
Zin in een muzikaal feestje? Bezoek de 
Hoogstraat, het puntje van de Oele-
markt en het St. Raphaëlpad voor 
diverse muzikale optredens. Zo zal 
Minnezanger z’Amour vanaf zijn bij-
zondere paard de mooiste klanken ten 
gehore brengen. De act Melodie uit 
Nostalgie is een combinatie van traditi-
oneel draaiorgelmuziek met verrassend 
straattheater. Op het Raphaëlpad vindt 
ter gelegenheid van het RICK Jubile-
umfestival een bijzonder concert plaats 
door stadsbeiaardier Frank Steijns en 
toetsenist Eric Kessels. Daarnaast loopt
Kepel Um Te Bäöke een feestelijke ron-
de door de gehele binnenstad.

Meer info over Antje Festival en de 
programmaplattegrond zijn te vinden 
op www.antjefestival.nl.

zondag 28 oktober 2018

Koopzondag
Binnenstad Weert

Grappen en Grollen

Je zit op een verjaardagsfeestje, de 
kamer zit vol vrienden en bekenden
en dan komen de verhalen los.
Vaak serieuze onderwerpen, maar 
regelmatig komische voorvallen van 
buren, kennissen of onbekenden. De 
feestvierders bulderen van ut lachen, 
en een volgende “stom streek” komt
alweer voorbij.
Dan wordt er geroepen “Det is un 
gooj”, “Det is wat vör in de vastela-
ovundj gezet!”
Maar helaas bereiken de komische 
verhalen en stom streek de redactie 
van Vastelaovendjgezet De Pinmae-
ker niet.
Dat kan anders, want heel Neder-
weert wil wel mee lachen.
En dat kan!!!
Mail de anekdote of stom streek naar 
gezetpinmaekers@outlook.com
Het mag in het Nederlands, Arabisch 
of Duits……….de redactie weet er 
wel raad mee en in januari 2019 
kunne alle inwoners van Nederweert 
volop meelachen.
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JAN

Agenda Algemene ledenvergade-
ring dinsdag 30 oktober 2018

Het bestuur van JAN nodigt haar le-
den en achterban van harte uit voor 
het bijwonen van de ledenvergade-
ring op dinsdag 30 oktober: 

Locatie: Sportcentrum De Benge-
le te Nederweert
Aanvang: 19.30 uur

De agenda voor deze avond ziet er als 
volgt uit:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag vergadering van 25 juni 2018
4. Programmabegroting 2019: voor-

zet fractie
5. Evaluatie gemeenteraadsverkie-

zingen JAN 2018 en vervolgactivi-
teiten

6. Rondvraag
7. Sluiting

Bestuur JAN

Eettafel Eind

Donderdag 1 november: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 30 oktober. Vaste deel-
nemers kunnen zich t/m dinsdag af-
melden. 

Iemand verrassen? 
Een dinercheque à € 9 !

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633
Mail: eettafel-eind@xs4all.nl

U vindt ons ook op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel Eind

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

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



Jet van Nieuwkerk

7 november interview met 
eetjournalist en foodie 

Bibliocenter Weert 

Eetjournalist Jet van Nieuwkerk 
(1989) schrijft over alles wat te ma-
ken heeft met voeding, koken, res-
taurants, gezond en sportief zijn. 
Ze presenteerde het programma 
Foodmakers op RTL4 en maakte 
voor de NPO de documentaire Niet 
Gezond Meer. Ze is ook ervarings-
deskundige, want ze kampte zelf 
met een eetstoornis. Haar lifestyle  
nu: gezond, maar niet té. En dat 
komt terug in haar boeken. 
Wat zijn haar adviezen? Hoe heeft 
ze haar eetstoornis overwonnen? 
In gesprek met Riya Geboers, p.r. 
medewerker Bibliocenter op 7 no-
vember 19.30 uur bij Bibliocenter 
Weert. Toegang € 10,- leden en 
€ 15,- niet-leden. Aanmelden via 
www.bibliocenter.nl . Je vindt de 
bibliotheek aan de Wilhelminasin-
gel 250, 6001 GV Weert. 

Als er iets is waar veel mensen zich 
nu mee bezig houden dan is het wel 
voeding. “Wat is gezond? Wat eet je 
wel, wat eet je niet? Wat is verant-
woord?” Jet van Nieuwkerk houdt 
van bewust leven en goed eten. Dat 
betekent de balans vinden, want dan 
ben je volgens Jet op je gelukkigst. En 
ja…ze is de dochter van Mathijs van 
Nieuwkerk. Kijk voor meer informatie 
op haar website of op Instagram. 

Nederland Leest
Voeding is het thema van Nederland 
Leest in november. Voeding staat de 
hele maand centraal in de program-
mering van Bibliocenter met een we-
kelijkse food-activiteit. Bibliotheekle-
den krijgen het boek cadeau ‘Je bent 
wat je leest’. Verkrijgbaar vanaf 1 
november zolang de voorraad strekt. 
Verder in november Joël Broekaert, 
eigenzinnige professional over voe-
ding op 14 november, proeverij van 
theeplantage het Zuyderblad door 
theesommelier Linda Cebrian-Ram-
pen op 22 november en de grandioze 
eetfilm Babette’s Feast op 10 novem-
ber. Extraatje voor kids: de Kinder 
CupCake Middag woensdag 7 novem-
ber.  Wees er snel bij, want vol is vol. 
De activiteiten zijn in de bibliotheek 
Weert, Wilhelminasingel 250.

26 en 27 oktober in het Munttheater in Weert

Toneelvoorstelling ACTIE OP DE REDACTIE

Onder dit motto brengt de Toneelgroep 
Weert weer haar jaarlijkse toneelvoor-
stelling op de planken. Het is wederom 
een klucht waar je U tegen zegt.
We zien de redactie van het roddel-
blad “De Schandaal”.
Al een hele lange tijd heeft “De 
Schandaal” geen scoop meer ge-
scoord en als dit niet vlug gebeurt 
gaat het blad failliet.
Maar dan wordt er op de redactie een 
moord gepleegd op de nooit door-
gebroken volkszanger Frans Sloper 
en wat een ramp, het lijk blijkt ook 
nog spoorloos verdwenen! Er zijn wel 
heel veel mensen die profiteren van 

het overlijden van Frans. Dit wordt 
grondig onderzocht door recher-
cheur Adriaens.
Is dit de scoop die het blad zal redden?
De voorstelling begint om 20.00 uur.

Kaartjes voor de voorstelling zijn te 
verkrijgen via de website van het the-
ater theaterkassa@munttheater.nl , 
kosten € 15,00 incl. pauzedrankje.

Toneelgroep Weert staat garant voor 
een doldwaze avond vol humor en 
vermaak, onder hun motto “eine 
daag neet gelache es eine daag neet 
gelaefdj”. 

27 oktober 
in Theaterboerderij Boeket

Toneelgroep Blik 
speelt Cloaca 

‘Blik speelt sterk stuk sterk’ kopte dag-
blad De Limburger in haar recensie van 
Cloaca en gaf de toneelgroep maar 
liefst 5 sterren voor deze uitvoering. 

Dit toneelstuk van Maria Goos, dat op 
27 oktober te zien is in Nederweert, 
legt een stukje menselijke ziel bloot 
dat verborgen had moeten blijven. En 
het kent een ijzersterke opbouw en 
dito dialogen. Regisseur Joop Omloo 
heeft het beste uit de spelers weten 
te halen. Sterke performances, boei-
ende dialogen, kleine gebaren en 
emoties, spannend tot het einde toe. 
Kortom, toneelgroep Blik laat met 
Cloaca een sterk stukje amateurto-
neel zien. 

Cloaca vertelt het verhaal van vier 
oude studievrienden die door om-
standigheden worden herenigd. 
Oude tijden herleven, maar dit ge-
luk duurt niet lang. Het toneelstuk 
legt bedorven relaties tussen mensen 
bloot. Vriendschap is ‘een pakketje 
schroot, met een dun laagje chroom’. 
De middelbare mannen lijken maat-
schappelijk geslaagd maar ze zijn hun 
integriteit, zichzelf en dromen onder-
weg ergens kwijtgeraakt. Cloaca is 
een wrange komedie over grenzeloze 
ambitie, verraad, lafheid en ijskoude 
liefde. Het toneelstuk schetst een 
wrang portret van de hedendaagse 
samenleving.

Auteur Maria Goos is een gevierd 
Nederlandse auteur van succesvolle 
tv-series, toneelstukken en films als 
Pleidooi, Oud Geld, Volgens Robert, 
Familie, Leef!, La Famiglia. Haar werk 
won diverse prestigieuze prijzen. Ma-
ria Goos schrijft scherpzinnig en ze 
schept een glashelder beeld van de 
zwarte en enkele roze kanten in de 
hedendaagse maatschappij.

Theaterboerderij Boeket - 27 oktober 
– 20.00 uur – entree 10 euro

Expositie Nederweerter Foto Club (NFC)
Van zondag 5 november 2018 tot 
maandag 7 januari 2019 zal de 
Nederweerter Foto Club (NFC) met 
foto’s gemaakt door de leden, expo-
seren in Zorgcentrum St. Joseph in 
Nederweert. Op die dag, 5 november, 
zal burgemeester Evers de opening 
van de expositie verrichten. 
Het thema is ook dit jaar “DOOR DE 
LENS BEKENEN”. 

De expositie zal dagelijks geopend 
zijn van 9:00 tot 17:00 uur en de toe-
gang is gratis.
Ook dit jaar verwachten de leden dat 
de expositie druk zal worden bezocht.
De afgelopen jaren is gebleken dat de 
bezoekers bijzonder enthousiast wa-
ren over de diversiteit en de bijzon-
der hoge kwaliteit van de getoonde 
foto’s. Ook dit jaar zal die diversiteit 
en hoge kwaliteit de standaard zijn.

Stemmen
Als bezoeker kunt u uw stem uitbren-
gen op de door u als best beoordeel-
de foto. Onder de stemmers zal een 
fles wijn worden verloot.
Je bent dagelijks welkom van 9:00 tot 
17:00 uur en de toegang is gratis.

Nederweerter Foto Club
De Nederweerter Foto Club (NFC) 
werd in 2011 door en voor fotolief-

hebbers opgericht. Elke 1ste woens-
dag van de maand komen de leden bij 
elkaar in Wups Pub in Nederweert.
Tijdens die bijeenkomsten tonen de le-
den de door hen recent gemaakte fo-
to’s, geven elkaar terugkoppeling en 
wordt kennis met elkaar uitgewisseld.
Vast onderdeel is de FOTO VAN DE 
MAAND. De leden kiezen daarbij uit 
de door hen ingezonden foto’s de in 
alle opzichten kwalitatief beste foto. 
Aan het einde van het jaar worden 
uit de twaalf winnende foto’s de 
FOTO VAN HET JAAR gekozen. Ook 
u kunt tijdens de expositie stemmen 
op de voor u mooiste foto “foto van 
de maand” van de afgelopen twaalf 
maanden. Ook is er elke maand een 
thema opdracht.
Daarnaast organiseert de vereniging 
fieldtrips en workshops.

Heb je interesse om lid van deze 
vereniging te worden? Ga dan 
naar www.nederweerterfotoclub.
nl en klik op de knop “Informa-
tie aanvraag” en vul je gegevens 
in. Ze nemen dan zo spoedig mogelijk 
contact met je op. De Nederweerter 
Fotoclub heeft echter een beperkt 
aantal plaatsen. Mocht het ‘vol‘ zijn, 
dan geven ze je hiervan bericht en 
word je indien gewenst op de wacht-
lijst geplaatst.

SKO

Fabeltjes
De crux zat hem in het tijdsbestek.
Het moest op een zeer nauwkeurig 
moment
anders sta je volledig, compleet voor 
gek

Het is me vroeger meermaals verteld,
exact om klokslag twaalf uur
dan krijg je pas waar voor je geld

Want als de klok twaalven slaat
krijgt je gezicht dat permanente
zorg dan dat je snuit fatsoenlijk staat

Gekke bekken zijn dan taboe
maar ik, ik ben nieuwsgierig
en ga lachend naar een spiegel toe

Steeds maar weer trap ik er in
ik loens dat het een lieve lust is
en schever dan scheef zet ik mijn kin

Trekkend aan mijn oren, flapperig
mijn lippen krullend als Donald Duck
neusgaten zo groot als van een big

Kindertijd, waar fantasie welig tiert
waar humor nog zo speels was
wat hebben we wat af gegierd

Blijkbaar vond ik nooit het perfecte 
moment
of werkte het stiekem toch wel
en ben ik intussen aan mijn rare 
hoofd gewend

©José Bergh-Berben
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

Inwoners centraal stellen bij de uitvoering van nieuw afvalbeleid 

JAN  -  Van Afval naar Grondstof
Het huidige contract voor de af-
valinzameling in de gemeente Ne-
derweert loopt af in 2019. Daarom 
is het goed om uitgangspunten 
vast te stellen voor een nieuwe 
wijze van afvalinzameling in Ne-
derweert. JAN is voorstander van 
een circulaire recycling en vindt 
dat hierbij de inwoners als gebrui-
ker centraal moeten worden ge-
steld. Het College van B&W heeft 
aangegeven de inwoners dan ook 
te betrekken bij de verdere uit-
werking van dit afvalbeleid. 

Van Afval Naar Grondstof 
Als we kijken naar hoe de situatie op 
dit moment is, zal het een hele uitda-
ging zijn om naar een circulaire eco-
nomie te gaan. Het vraagt een hele 
andere kijk op afval. De vernieuwing 
hierbij zit ‘m in de eerste plaats in 
mensen. Voor de gewenste veran-
dering van ‘afval weggooien’ naar 
het ‘teruggeven van grondstoffen’ is 
een andere mindset nodig van inwo-
ners, werknemers en ondernemers. 
Daarom moet de mens in zijn kracht 
worden gezet en moet de gemeente 
inzetten  op gedragsverandering.

Voorbeelden in het land
In meerdere gemeentes in Nederland is 

helaas gebleken dat ambitieuze plan-
nen - om met name het restafval streng 
te beperken - botsen met de burger. 
Het succes van een nieuwe vorm van 
afvalscheiding hangt voor een groot 
gedeelte af van de bereidheid van de 
inwoners. Daarom heeft JAN bij het 
College van B&W erop aangedrongen 
om de inwoners vooraf te betrekken bij 
het opstellen van het uitvoeringsplan. 
De inwoners zijn nu namelijk gewend 
aan de huidige wijze van inzameling. 
En een verandering zoals verzamelen 
in twee afvalcontainers of aanbieden 
van restafval bij een gemeentelijke 
inzamelcontainer vraagt een extra in-
spanning van de inwoners. JAN vindt 
dan ook dat deze nieuwe werkwijze 
vooral samen met onze inwoners moet 
worden vormgegeven. Pas daarna kun-
nen we aan de slag met de doorvoe-
ring van belangrijke maatregelen wat 
betreft afval scheiden.

Duurzaamheid
Het mag duidelijk zijn dat duurzaam-
heid ook op het gebied van afval bij 
JAN hoog in het vaandel staat. Om 
de hoge ambities te verwezenlijken 
is het betrekken van de inwoners en 
bedrijven op dit onderwerp cruciaal. 
Een lokaal circulaire economie wordt 
immers gebouwd door eigen mensen!

Weerter Week van de Mantelzorg
Mantelzorg is van ons allemaal. Je 
bent het, je wordt het of je hebt 
er (ooit) een nodig. Zorgen voor 
een ander is meestal vanzelfspre-
kend, maar kan ook wel eens las-
tig zijn. Het Steunpunt Mantel-
zorg van Punt Welzijn organiseert 
de Week van de Mantelzorg, van 
5 tot en met 11 november. Een 
mooie kans om mantelzorgers om 
je heen te waarderen!

In de Weerter Week van de Mantel-
zorg worden mensen die voor een 
ander zorgen extra in het zonnetje 
gezet. Er zijn allerlei activiteiten en 
zij kunnen terecht voor informatie en 
advies. 

Op 5 november wordt deze bijzon-
dere week afgetrapt door stand-up 
comedian Hank in Theater de Huiska-
mer. Dat belooft een avond vol snelle 
grappen! Een dag later kun je meer 
over ons eigen Weert leren tijdens 
een stadstour. In een week waarin 
waardering centraal staat mogen ook 
heerlijke hapjes niet ontbreken. Hier-
voor kun je op woensdag 7 november 
terecht bij de lunch in Bibliocenter. 

Om goed voor een ander te zorgen, 
moet je ook goed voor jezelf zorgen. 
Veel mantelzorgers zoeken hierin hun 
weg. Je helpt een ander, maar hoe 
houd je de balans tussen er zijn voor 
de ander en goed voor jezelf zorgen? 
Lukt het om een keer voor jezelf te 
kiezen en tijd voor jezelf te maken? 
Tijdens de cursus ‘als mantelzorger in 

balans’ ga je aan de slag met de ba-
lans tussen zorgen en ontspannen.

Op donderdagavond 8 november is 
Heleen van Royen te gast bij Gotcha 
Cinema. Daar wordt haar documen-
taire ‘Het doet zo zeer’ vertoond. 
Hier geeft zij een kijkje in het ziek-
teproces van haar moeder, bij wie 
dementie is geconstateerd. Heleen 
van Royen geeft een inleiding op de 
documentaire. Ook aan jongeren 
die te maken hebben met zorg is ge-
dacht! Gotcha Cinema stelt voor hun 
50 kaarten beschikbaar. Zij kunnen 
op vrijdag 9 november een film naar 
keuze bezoeken. 

Op zaterdag, de landelijke Dag van 
de Mantelzorg, worden mantelzor-
gers, die door iemand in hun omge-
ving zijn aangemeld, aan huis verrast 
met een bloemetje. Een klein gebaar 
van dank. Jonge mantelzorgers ont-
vangen een goodiebag met allerlei 
leuke spullen. Ken je een mantel-
zorger? Meld hem/haar dan aan. De 
week wordt afgesloten met het in-
middels bekende mantelzorgconcert. 
Op zondag 11 november belooft het 
weer een feestelijke middag te wor-
den, met een divers programma. 

Dit is slechts een tipje van de sluier! 
Benieuwd naar het complete pro-
gramma of meer informatie? Zie 
www.goedbezigweert.nu bel naar 
0495-697900 of kom even langs bij 
Punt Welzijn in het Cwartier, Beek-
straat 54.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Foto: @Dana van Leeuwen

Dia presentatie 
Róndje Wieërt(s)

Op 25 november is in BeekCwartier 
van 13:30 tot 15:30 een dia presenta-
tie van Róndje Wieërt(s). 

Róndje Wieërt(s) gaat kriskras door 
(de geschiedenis van) Weert, deels in 
het dialect, een klein quizje over aan-
tal bakkers en brouwers en hier en 
daar gelardeerd met sterke verhalen 
over bakkers en brouwers.

Deze dia presentatie wordt gegeven 
door stadgids Koos Neijnens.

De prijs bedraagt € 5,- (inclusief 1 kop 
koffie met een stuk vlaai) te voldoen 
bij aanvang van de presentatie.

Inschrijven via e-mail beekcwartierac-
tief@puntwelzijn.nl of via telefoon-
nummer 0495-697900, tussen 9:00 en 
12:00 uur.

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

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

Op 12 november 2018 start Be-
volkingsonderzoek Zuid met het 
bevolkingsonderzoek borstkan-
ker in Nederweert. Door dit on-
derzoek kan borstkanker in een 
vroeg stadium ontdekt worden. 
Dit verhoogt de kans op gene-
zing. Bovendien is vaker een 
borstsparende operatie mogelijk. 
Het onderzoek is er voor vrouwen 
van 50 tot en met 75 jaar, omdat 
bij deze groep vrouwen het risico 
op borstkanker het grootst is.

Voor wie?
Eenmaal per twee jaar nodigt Be-
volkingsonderzoek Zuid vrouwen 
tussen de 50 en 75 jaar uit voor het 
bevolkingsonderzoek borstkanker. 
Volgens de landelijke richtlijnen zijn 
dat in 2018 de vrouwen geboren in de 
jaren 1943 tot en met 1968. Vrouwen 
uit Nederweert met de postcodes 
6031, 6034, 6035, 6091 en 6092 wor-
den voor deze ronde van het bevol-
kingsonderzoek uitgenodigd.

Waar staat het onderzoekscentrum?
Het borstonderzoek vindt plaats 
in een verplaatsbaar onderzoeks-
centrum. Dit onderzoekscentrum 
staat vanaf 12 november 2018 op de 
parkeerplaats aan het Rochusplein-
Beatrixstraat in Nederweert. Daar 
staat het tot medio januari 2019. 
Daarna verhuist het onderzoekscen-
trum naar Roermond. 

Waarom deelnemen?
Ieder jaar wordt in Nederland bij on-
geveer één op de acht vrouwen borst-
kanker vastgesteld. Daarmee is borst-
kanker de meest voorkomende vorm 
van kanker in Nederland. De kans op 
genezing wordt met name bepaald 
door het stadium van de ziekte op 
het moment van ontdekking. Vroege 
ontdekking verhoogt de kans op ge-

Borstkanker, je kunt er niet vroeg 
genoeg bij zijn

nezing aanzienlijk en er is vaker een 
borstsparende operatie mogelijk.

Hoe gaat het onderzoek?
Het borstonderzoek bestaat uit het 
maken van digitale röntgenfoto’s van 
de borsten. Speciaal opgeleide radio-
diagnostisch laboranten voeren het 
onderzoek uit. Bevolkingsonderzoek 
Zuid werkt met moderne apparatuur. 
Daarom is de bestralingsbelasting mi-
nimaal. Binnen tien werkdagen volgt 
een schriftelijke uitslag van het on-
derzoek. Het onderzoek is gratis. 

Resultaten vorige ronde
Tot nu toe was het bevolkingsonder-
zoek in Nederweert succesvol. Tijdens 
de vorige ronde was de opkomst in 
Nederweert 86,1%. Dit betekent dat 
er 2.550 vrouwen uit de doelgroep 
hebben deelgenomen aan het onder-
zoek. Hiervan zijn 99 vrouwen door-
verwezen voor nader onderzoek.

Meer informatie
Voor vragen over het bevolkingson-
derzoek borstkanker kunt u onze in-
formatielijn bellen. De informatielijn 
is bereikbaar op werkdagen tussen 
9.00 en 13.00 uur via telefoonnum-
mer 088 00 01 388.
Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.
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