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T  0495 63 13 63 | 0495 53 33 22
E   informatie@vandeursen-uitvaart.nl

I   www.vandeursen-uitvaart.nl

Ook al bent u Dela of elders verzekerd, wij respecteren
de polisvoorwaarden. U bent dus vrij om ons als uitvaart-
ondernemer te kiezen zonder het risico op ‘meerkosten’. Nederweert

jouw gezondheid is onze zorg

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u 
voor spoedrecepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

Het inpandig tandtechnisch laborato-
rium Jasper van den Brandt verzorgt al 
uw (spoed-) reparaties aan kunstgebit 

of prothese. Vaak klaar terwijl u wacht. 
Ook voor klikgebit op implantaten 

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nlwww.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

Teunissen Letselschade • Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

Letsel opgelopen door Letsel opgelopen door Letsel opgelopen door 
toedoen  van een ander? 
Kijk voor meer info op: 

www.teunissenletselschade.nl

Weekblad digitaal lezen?

www.drukkerijvandeursen.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

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

        VOOR WONINGBOUW,
   VERBOUW EN
 UTILITEITSBOUW Zoals ieder jaar organiseert Scou-

ting Nederweert op vrijdag 9 no-
vember weer een hele gezellige 
St. Maarten viering. Iedereen is 
welkom van 19.00u tot 21.00 op 
Scoutcentrum de Boelenbeem 
aan de Bredeweg 29 in Neder-
weert, om een aantal stoere uit-
dagingen aan te gaan. 

Er is warme chocomel, een groot vuur 
achter op het veld waar je gezellig kunt 
zitten en bij de kampvuurplaats kun je 
marshmallows in het vuur roosteren. 

Er zijn ook een aantal workshops en 
ook de allerkleinsten kunnen leuke 
dingen doen. Je kunt een lekkere flap 
van pizzadeeg maken of een stoere 
sleutelhanger van koord. De kleintjes 
mogen knutselen met vliegerpapier. 
En voor klein en groot is er een moge-
lijkheid om zelf een vuurtje te maken. 
Hoe stoer is dat. 

Leuke dingen genoeg te doen tijdens 
dit St. Maartensfeest van Scouting 
Nederweert. We hopen veel kinderen 
te mogen verwelkomen. De toegang 
is gratis voor iedereen ook niet leden 
zijn welkom. 

Scouting Nederweert is leuk, gezellig 
en vooral stoer. Je kunt al vanaf vier 
jaar bij de bevers. Ben je tussen de 7 

Algemene uitnodiging voor start 
renovatietraject met benefiet-
concert op donderdagavond 8 
november a.s. om 20.00 uur in de 
Sint-Lambertuskerk.

Sinds jaar en dag prijkt in onze Sint-
Lambertuskerk het monumentale 
Clerinx-orgel uit 1851, vernoemd 
naar de orgelbouwer Arnold Clerinx 
uit Sint Truiden (B). Generaties lang 
hebben inwoners van Nederweert, 
bewust of onbewust, kunnen genie-
ten van de klanken van dit bijzondere 
orgel. In de voorbije 170 jaar heeft 
het orgel al veel meegemaakt en was 
het betrokken bij veel droevige, maar 
ook blijde gebeurtenissen binnen de 
Nederweerter gemeenschap.

Stukje geschiedenis:
Nadat tussen 1840 en 1850 het mid-
deleeuwse gebouw van de Sint 
Lambertuskerk was verbouwd en 
vergroot, moest er ook een nieuwe 
inventaris komen. Zo kwamen er een 
nieuw hoofdaltaar en twee nieuwe 
zij-altaren, waarbij de Antwerpse 
beeldhouwer J.J. Peeters een hoofd-
rol speelde. Een gulle gift maakte 
ook de bouw van een nieuw orgel 
mogelijk, waarvoor de orgelmaker 
Arnold Clerinx uit Sint Truiden de op-
dracht kreeg. Het oude orgel werd 
verkocht aan de kerk in Broekhuizen. 
De bouw en plaatsing van het orgel 
vond plaats tussen 1849 en 1851. Het 
fraaie houtsnijwerk van de orgelkas 
en oksaalbalustrade met beeld- en 
ornamentenwerk, zijn vervaardigd 
door Arnold Hubert van Haeff.
Tijdens de oorlogshandelingen van 
september 1944 raakte het orgel 
zwaar beschadigd en heeft men zich 
tot 1956, moeten behelpen met een 
harmonium. Omstreeks 1954 werd 
de restauratie van het orgel ter hand 
genomen door orgelbouwer Gebr. 
Vermeulen uit Weert. Met de materi-
alen en de kennis die in die tijd voor-
handen waren is de restauratie met 
respect voor het “oude” Clerinx-werk 
uitgevoerd. Op Eerste Paasdag 1 april 
1956 werd het orgel ingewijd.

Sint Maarten voor alle kinderen!

Scouting Nederweert viert Sint Maarten

en 11 jaar dan kun je bij de welpen en 
als je je zwemdiploma hebt, mag je bij 
de Dolfijnen. Zij gaan graag het water 
op met kano’s. Vanaf 11 jaar kom je bij 
de scouts of waterscouts. Kamperen 
in tenten en ruige tochten maken. Er 

is voor iedere leeftijd wel iets te doen. 
En voel je je te oud voor de groep, 
dan kun je altijd nog leiding worden 
in een heel gezellig en enthousiast 
team. Scouting Nederweert is avon-
tuurlijk, anders en uitdagend. 

Ben je enthousiast geworden en 
wil je jeugdlid of vrijwilliger wor-
den bij Scouting?
Ga dan naar onze website: 
www.scoutingnederweert.nl 

Monumentaal Clerinx-orgel

170 jarige gaat voor revisie ‘onder het mes’

Orgel:
Het orgel van Nederweert is een z.g. 
mechanisch orgel met 2 toetsen-
borden (1 voor het hoofdwerk en 1 
voor het rugpositief), daarnaast een 
30-toons pedaal en koppelingsmo-
gelijkheden om manualen en pedaal 
aan elkaar te koppelen. Het bestaat 
vrijwel geheel uit houten onderdelen 
die met schapenleer lek- en wind-
dicht gemaakt zijn. Het pijpwerk 
(1663 stuks) bestaat deels uit hout en 
deels uit metalen pijpen (orgelme-
taal lood/tin). Zoals gezegd heeft de 
laatste grote renovatie plaatsgevon-
den tussen 1954 en 1956 en U kunt 
zich voorstellen dat het nog uit die 
tijd aanwezige afdichtingsmateriaal 
(schapenleer) van windvoorziening, 
windladen en balgen, mede ten ge-
volge van wisselend stookgedrag en 
klimaatbeheersing in de kerk, er nu 
niet best meer uitziet. De metalen 
pijpen zakken door hun voeten (te 
zien in het frontwerk), de houten 
pijpen vertonen scheuren en spreken 
slecht of niet meer aan. Willen we 
het monumentale Clerinx-orgel

nog bewaren voor de toekomstige 
generaties, dan is het zaak om nu te 
handelen en ervoor te zorgen dat het 
instrument in “goede gezondheid” 
wordt overdragen. De toren en het 
kerkgebouw met inventaris zijn rijks-
monument en zullen in de toekomst 
zeker niet zomaar gesloten worden. 
We kunnen ons voorstellen dat het 
kerkgebouw in de nabije toekomst 
multifunctioneler gebruikt gaat wor-
den. Het ligt dan meer voor de hand 
dat het gebouw steeds vaker ook ge-
bruikt gaat worden voor muziek- en 
andere culturele uitvoeringen. De Or-
gelkring Nederweert geeft hiervoor 
al sinds 2007 een voorzet waarbij een 
of meerdere keren per jaar prach-
tige orgelconcerten, meestal samen 
met andere instrumentale of vocale 
solisten, worden georganiseerd. Vrij-
wel altijd voor een vrije gave waarbij 
U achteraf kunt bepalen wat het U 
waard is geweest. De kans om grote 
nationale- en internationale orga-
nisten letterlijk aan het werk te zien 
in Nederweert is uniek en degene 
die regelmatig concerten bezoekt in 

schouwburgen weet wat hij er daar 
voor moet betalen.
Ons Clerinx-orgel is vanaf zijn prille 
begin door kenners geroemd om zijn 
prachtige klank en dit wordt nog eens 
versterkt door de meer dan uitmun-
tende akoestiek van het kerkgebouw 
zelf. Geregeld wordt het orgel ge-
stemd en indien nodig gerepareerd, 
maar onderzoek heeft al jaren gele-
den aangetoond dat het instrument 
goed ziek is (windziek!). De tijd van 
noodreparaties en noodverbanden 
(soms letterlijk) is voorbij.
Van 2012/15 is door de Katholieke 
Orgel- en Klokkenraad (KKOR) Drs. 
Rogér van Dijk, onderzoek verricht 
en een rapport uitgebracht m.b.t. de 
technische staat van het orgel en dat 
liegt er niet om.
Najaar 2015 is vervolgens op basis van 
dit rapport bij drie orgelbouwers of-
ferte gevraagd. Op 7 december 2015 
volgde de aanbesteding. De laagste 
inschrijver was Van Rossum Orgel-
bouw uit Wijk en Aalburg.

Lees verder elders in dit blad.

Hulsenweg 1
6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

• 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



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

BDL
Biljarten 

Programma: week 44
30-10-2018: 
Vriendenkring 2 (Roermond) - BDL 2                             
 Hoofdklasse Libre
31-10-2018: 
BDL 1 – Libertin 1 (Wessem)                                              
 Hoofdklasse Kader

01-11-2018: 
BDL 4 – DMB 4 (Herten) 5e Klasse A

01-11-2018:
BDL 5 – Hook 8 (Biest)   WBB C-Klasse

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

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

U bent van harte welkom bij de wedstrijden!   

Het bestuur

Programma: week 44
30-10-2018:
CENTRAAL 1 – De Tram 2 (Ittervoort)                            
 Hoofdklasse Libre

30-10-2018: 
Montfort 3 – CENTRAAL 3  2e Klasse C

01-11-2018:
CENTRAAL 2 – Boekoel 3    1e Klasse D

30-10-2018: 
CENTRAAL 4 – DDD 6 (Herten) 5e Klasse B

25-10-2018: 
CENTRAAL 5 – Beertje 8 (Maasstraat)                           
 WBB C-Klasse
25-10-2018: 
Beertje 7 (Maasstraat) - Centraal 6                                
 WBB C-Klasse

Thuiswedstrijden worden in Café-Zaal Cen-
traal gespeeld op dinsdag, en donderdag. 
De middagwedstrijden starten om 13.00 
uur (MLBB) en 13.30 uur (WWB). 
De avondwedstrijden om 19.30 uur. 

Seizoen 2018-2019, Update t/m 4e speel-
ronde:
Team 1 is in de Hoofdklasse Libre op dit mo-
ment een goede middenmoter. Jo Aerts is 
met een actueel moyenne van 11.07 en twee 
overwinningen prima gestart.
Bart van de Wijgert kent met een actueel 
moyenne van 4,50 een goed debuut in de 
MLBB.
Team 2 staat in de 1e Klasse D met 10 winst-
punten op een gedeelde eerste plaats. 
Dit is een mooie prestatie in hun Klasse. 
Henk Rietjens en Mart Knapen wisten al hun 
partijen in winst om te zetten.  Team 3  ver-
blijft momenteel in de onderste regionen 
van de 2e Klasse C.  Maar het team heeft 
zoveel potentie dat er zeker betere tijden 
aanbreken.
Team 4 is in de 5e Klasse B met een 3e plek 
op de ranglijst een subtopper. Uitblinker in 
dit team is momenteel Mart Knapen. Hij is 
nog steeds ongeslagen en met een hoogste 
serie van 18 caramboles en een actueel moy-
enne van 2,91 is hij in zijn Klasse koploper in 
de persoonlijke stand.
De teams 5 en 6 spelen in de Weerter 
Biljart Bond (WBB). Beide teams hebben 
gezien hun 9e en 12e plaats op de ranglijst 
hun ritme nog niet kunnen vinden. Maar het 
seizoen is nog lang en daarmee nog genoeg 
mogelijkheden om de weg naar boven te 
vinden. Ook in de persoonlijke stand spelen 
zij nog geen rol van betekenis.      

U bent van harte welkom bij de wedstrijden!   

Het bestuur

Uitslag
3e en 4e Indoorwedstrijd te Hunsel:
Aya Almansour §165 en 169 
Amna Almansour  189 en 154 
Martijn Broens  134 en 136 
Jaison Nolting  142 en 124 
Jarno Heijkers  137 en 153
Luuk Hendriks  196 en 177
Tim Vaes  241 en 262
Anke Vaes  255 en 255

Agenda
8 nov. Kienen bij HBS Wilhelmina i.s.m. ‘t 
Hukske
9/10/11 nov. 5e en 6e Indoorwedstrijd te 
Reuver
16 nov. Vriendschappelijke wedstrijd tegen 
America
17 nov. Diplomaschieten te Hunsel
18 nov. NHB wedstrijd bij HBS Wilhelmina 
Ospel
25 nov. St. Nicolaasmiddag bij HBS Wilhel-
mina i.s.m. ‘t Hukske
1/2/3 dec. 3e Bondswedstrijd bij HBS Wil-
helmina Ospel
7-9 dec. 7e en 8e indoor bij HBS Wilhelmina 
Ospel 

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 3 NOVEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
F3. MEOS - BSAC F2         10.00u.
F2. MEOS - BSAC F1           10.00u.
E3. MEOS - Blerick E2            10.45u.
D1. MEOS - Blerick D2            10.00u.
C1. MEOS - VIOS C2              11.45u.
B1. MEOS - Hercules’81 B1   11.00u.
Jo Gerrishal Roermond
F1. LimMid F1 - MEOS            10.45u.
Sporthal d’n Adelaer Maasbree
E4. BSAC E2 - MEOS             10.15u.
Sporthal de Oirsprong MFC Ooirsbeek
A1. Zwart/Wit A1 - MEOS           17.25u.
Sporthal Marsana Meersen
DS1. MIC DS1 - MEOS        20.30u.
 
ZONDAG 4 NOVEMBER
Sporthal Craneveld Venlo
E2. Handbal Venlo E3 - MEOS     10.00u.
Sporthal Gulick Tegelen
D2. Eksplosion’71 - MEOS       12.00u.
Sporthal de Bengele Nederweert
DS2. MEOS - Rapiditas DS2        13.00u.
 
DINSDAG 6 NOVEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
D.recr.3 MEOS - HBS          21.00u.

Programma Do. 1 nov Senioren
Eindse Boys 2 - DESM 4 19.30 uur

Programma Vrij 2 nov. Junioren
Des Swalmen JO17-1 - Eindse Boys JO17-1  
 19.30 uur

Programma Zat. 3 nov. Junioren
Eindse Boys JO19-1 - BEVO JO19-1G 15.00 uur
Merefeldia MO17-1 - Eindse Boys MO17-1  
 15.00 uur
Eindse Boys JO15-1 - Someren JO15-3G 
 12.30 uur
Eindse Boys MO13-1 - GKC/RKHVC MO13-1  
 11.00 uur
Eindse Boys JO13-1G - RKESV/GKC/HVC JO13-2  
 09.00 uur
Eindse Boys JO11-1 - RKSVN JO11-1 09.00 uur
Slekker Boys JO10-1 - Eindse Boys JO10-1  
 10.00 uur
Eindse Boys JO8-1 - DESM JO8-2 10.30 uur

Programma Za. 3 nov. Veteranen 
Eindse Boys - Horn 17.00 uur

Programma Zo.4 nov. Senioren 
Eindse Boys 1 - MBC’13 1 14.30 uur
Eindse Boys 3 - Merefeldia 6 11.00 uur
Merefeldia 6 - Eindse Boys 4 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - GKC/RKHVC 351 10.00 uur

Programma Zo  nov. Vrouwen 
SNA/MBC/EVV VR1 - Eindse Boys VR1 10.30 uur
Someren/NWC VR3 - Eindse Boys VR2 10.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 _
MBC’13 1: Jan Niessen Glaszettersbedrijf 
Nederweert
Spelertje van de week: nog niet bekend
Donderdag 1 nov. kaarten aanvang 20.00 uur

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Lezing door Gerard Geboers in het Buitencentrum

Het verhaal ‘De Lancaster en 
de ring’ bij De Pelen

Op zondag 4 november geeft Ge-
rard Geboers een lezing in Bui-
tencentrum De Pelen. Hij vertelt 
het fascinerende verhaal van ‘De 
Lancaster EE 198 en de ring’. Er 
zijn twee presentaties; om 13.30 
en 15.00 uur. Entree is een vrijwil-
lige bijdrage. Het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Zoektocht naar bemanning van 
gecrashte bommenwerper
Al ruim tien jaar houdt Astenaar 
Gerard Geboers zich bezig met de 
oorlog in de Peel. In die jaren heeft 
hij twee boeken gepubliceerd en 
twee documentaires geproduceerd. 
In 2012 verscheen zijn boek over de 
onderduikers in de kampen op Hoog-
enbergen (aan de Gezandebaan in 
Heusden, gem. Asten) en Dennenlust 
op Moorsel (Lierop, gem. Someren) 
onder de titel ‘Zij woonden een jaar 
in een bos’.  In 2016 kwam ‘… een 
bommenwerper crashte in de Groote 
Peel…’, een tweetalig boekje (Ned./
Eng.) uit, over de op 22 juni 1943 bin-
nen de grenzen van De Groote Peel 
neergeschoten Avro Lancaster EE198. 
De Engelsman Graham Spence, fa-
milielid van de omgekomen piloot, 
stond met zijn vraag om informatie 
aan de basis van dit boekje waarin 
Geboers de herinneringen van drie 
ooggetuigen optekent en tevens een 
sfeerbeeld van die tijd schetst. Van 
Graham Spence verscheen in 2017 het 
Engelstalige boek ‘For High Emprise’, 
waarin naast zijn zoektocht naar het 
leven van piloot en bemanning van 
de EE 198 ook de historie van het 
Bomber Command aan bod komt. 

Het verhaal van de ring
De publiciteit rond zijn tweede boek 
bracht Gerard Geboers in contact 
met, de onlangs overleden, Harrie 
Vaes uit Nederweert. Harrie bleek in 
zijn jeugd van een onderdeel van het 
gecrashte toestel een ring gemaakt 
te hebben en hij verklaarde spontaan 

die ring over te willen dragen aan de 
families van de omgekomen beman-
ningsleden. Begeleid door burge-
meester Henk Evers van Nederweert 
vond die overdracht afgelopen april 
plaats. Naast Graham en zijn vrouw 
Pam waren daarbij nog vijf familiele-
den van een bij die crash omgekomen 
bemanningslid aanwezig. Sinds mei 
jl. maakt de ring deel uit van de per-
manente collectie van het militair mu-
seum Thorpe Camp op de voormalige 
vliegbasis in Lincolnshire (Eng.) en 
wel in de vroegere ‘sergeants mess’, 
de kantine waarin de bemanning op 
21 juni 1943 bijeenkwam voor wat 
hun laatste vlucht zou worden. Na 75 
jaar is  de cirkel rond.

Tijdens zijn presentatie op zon-
dag 4 november vertelt Gerard 
Geboers het verhaal van de ring. 
Hij bouwt voort op zijn presenta-
tie van 2017 over ditzelfde onder-
werp. Indien de tijd het toelaat 
zal hij ook nog enkele kleinere on-
derwerpen uit de regionale oor-
logshistorie aanstippen. Er zijn 
twee (identieke) presentaties van 
ongeveer 45 minuten die starten 
om 13.30 uur en om 15.00 uur in 
de activiteitenruimte van het Bui-
tencentrum. Deelname is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage is 
welkom. Let op: er is een beperkt 
aantal zitplaatsen en vol = vol. 

Buitencentrum De Pelen
Het Buitencentrum De Pelen ligt bij de 
ingang van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na de lezing kun je dus 
een wandeling maken in dit prachtige 
natuurgebied. In de winkel van het 
Buitencentrum zijn streekproducten, 
souvenirs en boeken te koop. Ook 
de boeken van Gerard Geboers zijn 
verkrijgbaar. In de Peelkiosk en de 
Peelboerderij kun je terecht voor een 
hapje en drankje. Het Buitencentrum 
is van 10.00 tot 17.00 uur geopend. 
Meer informatie: www.staatsbosbe-
heer.nl/depelen 

Foto: Willemien Geboert

Stichting De Gunnerij
Voor, door en met elkaar

Stichting “De Gunnerij” is een ont-
moetingsplek in Nederweert waar ie-
dereen welkom is. Vanaf 1 september 
2018 kunnen bezoekers van maan-
dag t/m vrijdag tijdens open inloop-
uren van 10.00 uur tot 16.00 uur en 
zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 
uur binnenlopen om een praatje te 
maken, een kopje koffie/thee (voor 
eigen rekening) te drinken, een spel-
letje te doen, een kaartje te leggen of 
de krant te lezen. Er zullen altijd twee 
gastvrouwen of gastheren aanwezig 
zijn. Bij de dagelijkse inloop staan el-
kaar ontmoeten, gezelligheid en ver-
bindingen leggen centraal.

Nieuw! Activiteit Mantelzorgers 
en huisgenoten.
Op vrijdag 2 november 2018 wordt een 
workshop georganiseerd speciaal 
voor mantelzorgers. Dit is een gra-
tis workshop Creatief Inpakken. Zeer 
toepasselijk voor de komende feest-
dagen. Aanmelden tel. 06 22972069.
Tegelijkertijd zullen onze vrijwilligers 
zorgen voor een toepasselijke bezig-
heid voor hun huisgenoten. 

Elke maandagmiddag houdt het 
steunpunt van de Gemeente Ne-
derweert spreekuur van 13.00u tot 
15.00u. U kunt bij een team van pro-
fessionals hier terecht voor al uw vra-
gen op het gebied van gezondheid, 
wonen, werk, dagbesteding, voorzie-
ningen en dagelijkse ondersteuning.

Elke dinsdagmiddag en woensdag-
middag wordt van 13.00 uur tot 16.00 
uur een ruimte beschikbaar gesteld 
voor creatievelingen om hun hobby 
te delen met anderen. Momenteel is 
er op dinsdagmiddag “Van Zooi tot 
Mooi” om op een creatieve wijze van 
oude spullen iets nieuws te maken. Op 

woensdagmiddag kunt u aanschuiven 
bij een groepje quilters/patchworkers 
die prachtig werk maken. 

De donderdagmiddag staat in het 
teken van bewegen. U kunt aanslui-
ten bij een wandeling door Neder-
weert met als afsluiting koffie/thee 
met iets lekkers in de Gunnerij. Dit 
met begeleiding van gastvrouwen/
gastheren.
Tevens houdt het Steunpunt Hu-
manitas op donderdagmiddag 
van 13.00u tot 15.00u spreekuur. Hier 
kunt u terecht voor hulp bij uw ad-
ministratie. Ook kunnen zij u helpen 
met vragen over eenzaamheid, ver-
lies, opvoeden, opgroeien, detentie, 
begeleidende omgangsregelingen, 
thuisadministratie en maatschappe-
lijke ondersteuning.

Elke vrijdag zijn van 16.00 uur tot 
18.00 uur taalcoaches aanwezig voor 
statushouders en andere Nederweer-
tenaren.    

Voor vergaderingen, activiteiten, le-
zingen, cursussen of presentaties op 
kleine schaal kan een ruimte worden 
gehuurd tegen een niet-commercieel 
tarief. De ruimtes hebben gratis WiFi 
en een whiteboard. Voor reservering 
kunt u contact opnemen via degun-
nerij@gmail.com of telefoonnummer 
06 54974539. 

Mocht u na het lezen van dit artikel 
belangstelling hebben gekregen om 
ons als gast te bezoeken of als vrijwil-
liger ons team te ondersteunen dan 
bent u van harte welkom bij Stichting 
“De Gunnerij” Lambertushof 2 te Ne-
derweert. T. 06 22972069.

Team De Gunnerij.

Onderwijzer en schrijver

H.H.J. MAAS
Dit is de titel van het boek, dat is ge-
schreven/samengesteld door Herman 
Frenken. Frenken is geen onbekende 
in het peeldorp Ospel. Na zijn pensio-
nering heeft hij zich toegelegd op het 
schrijven van boeken. Geen romans, 
maar beschouwingen betreffende 
het leven en werk van
personen, het dorp Ospel in de perio-
de 1850 – 1950 en de plaatselijke har-
monie Melodie der Peel. In 2011 ver-
scheen van zijn hand het boek “Toon 
Kortooms – de auteur en zijn werk”.

Herman Maas:
Het boek over de schrijvende on-
derwijzer Herman Maas (geboren 
te Oostrum in 1877 en gestorven te 
Eindhoven in 1958), die van 1903 tot 
1911 onderwijzer was aan de lagere 
school in Ospel, bevat niet enkel de 
levensbeschrijving van Maas, maar 
ook enkele “onbekende” verhalen 
van hem. Wie het werk van Maas 
kent, weet dat deze schrijver zijn tijd 
ver vooruit was. Hij was iemand die 
tegen heilige huisjes aan durfde te 
trappen en wiens pen in die tijd scher-
per was dan welk zwaard dan ook. 
Maas nam geen blad voor de mond – 
wat in het openbaar zeker niet altijd 
in dank werd afgenomen – maar wat 
het lezen van zijn verhalen meer dan 
vermakelijk maakt.

Inhoud:
De inhoud van het boek waarin Maas 
veelvuldig vertelt hoe hij e.e.a. zelf 
beleefd en ervaren heeft, bestaat uit 
de volgende hoofdstukken:

- De mens;
- De onderwijzer;
- In Ospel;
- De leeraar;
- De schrijver.

Technische informatie:
Het boek wordt gedrukt in A5-formaat 
en voorzien van een zachte omslag.

De omslag en de achterzijde zijn in 
full color. Het binnenwerk is voorna-

melijk zwart-wit en bestaat uit on-
geveer 230 pagina’s. Foto`s welke in 
het boek zijn opgenomen, zijn in de 
originele kleur weergegeven.

Interesse en bestellen:
De prijs van het boek bedraagt € 20,-- 
en kan enkel en alleen besteld wor-
den bij voorinschrijving.

Mocht u in het bezit willen komen van 
dit unieke boek, dan gelieve u – voor 
15 december 2018 – € 20,-- over te 
maken op rekening NL28 RABO 0140 
3905 61 t.n.v. H.M. Frenken te Ospel.
Vermeld bij de omschrijving uw 
adres en telefoonnummer.

Als het boek verzonden dient te 
worden per post, dan dient u € 24,00 
(boek incl. verzendkosten) over te 
maken.

Het boek kunt u vanaf 15 februari 
2019 bij Herman Frenken aan huis af-
halen of zal u na deze datum worden 
toegezonden, als u hiervoor betaald 
heeft.

Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met Herman Frenken, 
Korenbloemstraat 15 te 6035 AX Os-
pel, via hfrenken@planet.nl of 0495-
632909.

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02

Informatiebijeenkomst Parkinson

Cabaret voorstelling 
‘Trillende tranen’

ParkinsonNet Weert organiseert 
op dinsdag 13 november aan-
staande een bijzondere bijeen-
komst voor mensen met Parkinson 
en hun naasten. De avond staat 
in het teken van een voorstelling 
van cabaretier Hans Holtslag. Hans 
heeft zelf de ziekte van Parkinson 
en neemt het publiek tijdens de 
voorstelling mee in zijn leven.

Hans weet sinds 2007 dat hij de ziekte 
van Parkinson heeft. Tijdens de voor-
stelling ‘Trillende tranen’ geeft hij op  
hilarische en ontroerende wijze aan 
wat de ziekte van Parkinson voor hem 
betekent. Het motto van Hans is: je 
hebt de ziekte, maar je bent het niet!
De voorstelling vindt plaats op 13 
november tussen 19:00 en 21:00 uur 
in het Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. 
Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden via het inschrijfformulier op 
de website: www.sjgweert.nl (zie 
Agenda) of bij de afdeling Patiënten-
informatie: 0495 – 57 22 05.



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 1 tot en met 10 november 2018.

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, overleden
ouders Tullemans-Pellemans en kinderen, 
jaardienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, 
overleden ouders Coolen-Stienen en zonen
Jan en Andrè en schoondochter Toos, Lisette 
Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx, 
ouders Gielen-van Nieuwenhoven en overle-
den familie, voor de zielen in het vagevuur

ZONDAG 4 november
31e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor,lector
dhr.W.Engelen ) – Zeswekendienst Leen Re-
ijnders-Schroijen, jaardienst Mathieu Stals, 
ouders Caris –Gooffers en zoon Piet, Familie 
Feijen-de Leeuw, Clementine Niessen, ou-
ders en Catharina Manders.

MAANDAG 5 november
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 6 november
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 7 november
H.Willibrordus, bisschop, patroon van de Ne-
derlandse kerkprovincie
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 8 november
H.Willehad, bisschop
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis jaardienst Wiel Mooren, Tot 
bijzondere intentie, voor oude stichtingen.

VRIJDAG 9 november
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 10 november
H.Leo de Grote, paus en kerkleraar
Vooravond van de 32e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.H.Dielissen,) – jaardienst To 
Greijmans-Hendrikx tevens voor Henricus 
Greijmans en zoon Teng, jaardienst Frans Stie-
nen, jaardienst Teng Timmermans en Mia van 
Kimmenade, Lei Hoeben vanwege verjaardag.

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 3 november – 10 november 2018

Zondagmorgen 4 nov. 09.30 uur:
Viering Hoogfeest van Allerheiligen
Als hgm. voor pastoor Nijhof, rector Lambert 
Gubbels en alle overleden medewerkers v.w. 
het kerkbestuur, Als maandd. voor Pierre Wij-
ers en Mia Wijers-Baetsen, Als hgm. voor pater 
Tjeu Baetsen, Lies Rooyakkers-Beeren en Ron 
Rooyakkers, Luci Verstappen-Roost, Grietje 
Verstappen, Als jrd. voor Wim Hendriks en v.w. 
een bijzondere intentie (volkszang)

Zondagmiddag 4 nov. 15.00 uur:
Allerzielenviering met medewerking van 
gemengd koor Milagri. Na afloop zegening 
van de graven op het parochiekerkhof door 
em. pastoor Verdonschot.

Mededeling:
De kerkdeurkollekte voor Wereldmissiedag 
heeft €58,55 opgebracht. Namens kerngroep
parochie H. Barbara 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

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) 
Jan Sieben en overleden familie, jrd Lei en 
Cisca Vaes-Maessen, overleden familie de 
Leeuw-Mertens en tevens uit dankbaarheid
bij gouden bruiloft.

Zondag 4 november, 10.00 (Zangkoor De 
Peelklanken) Piet Cuijpers en overleden fami-
lie Cuijpers-Bijlmakers, Nora Simons-Koumans. 

Donderdag 8 november, 19.00 voor de 
zieken.

Zaterdag 10 november, H. Leo de Grote, 
paus en kerkleraar,19.00 (Samenzang) Ti-
nus en Miet Heldens-Goffers en overleden
familie, Jo Roost (verjaardag) en overleden 
familie Roost-Caris. 

ACOLIETEN: za. 3 nov. 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 4 nov. 10.00: Mathijs en Luc 
van Hulsen; za. 10 nov. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen. 

DOOPSEL: Door het H. Sacrament van het 
Doopsel zijn Hailey Verstappen, Anselberg 
4a en Stef Slenders, Meester Schakenhof 15, 
in onze geloofsgemeenschap opgenomen. 
We wensen dopelingen en ouders proficiat 
en een gezegende toekomst. 

ZONDER LIEFDE: 
Als je de liefde niet hebt, wat heb je dan wél? 
Geld? Çomfort? Luxe? Aanzien? 
Wat doe je ermee? Niets??!! 
Als de liefde uit je huis is, wordt het brood 
op tafel smakeloos.
Zonder liefde ben ik één brok ongeluk. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

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 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 
overleden kinderen en kleinkinderen
H. Mis voor ouders van den Boom - Kluskens
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Zondag 11 november 2018
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagkoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

OASEMORGEN
Op maandag 12 november 2018 is er bij-
eenkomst van de OASE-groep
in de kerk in Budschop. De viering begint 
om 09.00 uur. Tijdens de pauze is er koffie 
en thee. Iedereen is van harte welkom om 
tijdens deze morgen binnen te lopen en sa-
men te bidden.

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

3 t/m 10 november 2018

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

ZATERDAG 10 november: 19.15 uur H. Mis, 
voor Peter-Jan Beerens voor zijn verjaardag, 
jaardienst voor ouders Vaes-van Mierlo en 
Anny en Mien, jaardienst voor Anny Weekers-
Vaes, ouders Weekers-Tullemans en Gon.

LEZERS: zaterdag 3 november Nelly Stie-
nen, zaterdag 10 november Toos Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 3 november  Pam 
en Sien Smeets, zaterdag 10 november Lois 
Beerens en Niek Wijen.

Terugblik Gerardusnoveen
Dinsdagavond 16 oktober hebben we de Ge-
rardusnoveen op passende wijze afgesloten.
Graag wil ik iedereen bedanken die aan de 
noveen heeft deelgenomen. Wij mogen
constateren dat er in een mens steeds een 
waakvlam blijft branden. 9 Dagen lang werd 
dit waakvlammetje aangewakkerd om zo 
meer kracht te vragen om door te gaan met 
ons dagelijks leven dat soms veel van ons 
vraagt. Het heeft ons een gevoel van saam-
horigheid gegeven, er te zijn voor elkaar en 
met elkaar. Samen bidden voor de noden in 
de wereld, maar ook voor de persoonlijke 
intenties waar ieder voor zich, zijn of haar 
gedachten bij heeft. Luisteren naar mooie 
Maria liedjes en genieten van de warme 
sfeer. Omringd door brandende kaarsen, 
een warm licht in soms dagen van duisternis 
en onzekerheid.
Dank aan onze koster Marc Beelen voor de 
prettige samenwerking!
Francien Verheijen

“Één enkele reden waarom je iets wel 
doet, is meer waard dan honderd redenen

waarom je iets niet doet.”

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

Zondag 11 november
10.00 uur Woord en Communiedienst
- Jaardienst voor Frans Theunissen
- en Sjra Thijssen en tevens voor Sjeng Franssen.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, bedankt voor deze mooie 

plek van rust en licht
- Maria, graag wil ik na de dood van moe-

der een balans terug vinden en accepte-
ren dat het zo is, zoals het is, dank U.

- Is er hoop op herstel? Heilige Maria, geef 
mij a.u.b. mijn opgewekt humeur terug . 

Iets om over na te denken:
In deze wereld zal haat nooit beëindigd 
worden door haat, maar door liefde; dit is 
eeuwige waarheid.

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.

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

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

Klaarstraat 23, 6035 AA Ospel
Tel.: 0495 631207 / 06 54654192
info@erikcaris-timmerbedrijf.nl
www.erikcaris-timmerbedrijf.nl

ken         huis         tuinken         huis         tuin

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

Monumentaal Clerinx-orgel

170 jarige gaat voor revisie ‘onder het mes’
Vervolg voorpagina.

Financiering en opdracht.
Het parochiebestuur Sint-Lambertus 
is sindsdien voortvarend te werk ge-
gaan en heeft haar bestuurslid Hui-
bert Scheijven de orgelrestauratie 
in portefeuille gegeven. Deze heeft 
inmiddels Gemeentelijke- en Provin-
ciale subsidies “binnengehaald” en 
bij enkele vermogensfondsen gelden 
toegezegd gekregen.

Samen met de bijdrage uit de paro-
chiële onderhoudsreserveringen en
een te verwachten bijdrage van het 
Bisdom, kon op 8 oktober 2018 beslo-
ten worden om de (voorlopige) op-
dracht tot restauratie te verstrekken.
Voor de 100% restauratie zijn de gel-
den nog niet bijeen, maar het basis-
werk zoals kas, windladen, speeltafel 
en bestaand pijpwerk, kan uit de aan-
wezige middelen betaald worden. 
Voor de afwerking en nieuw pijpwerk 
van 2 bestaande registers zijn nog al-
tijd ongeveer € 50.000 nodig.

Actiecomité:
Tijdens de presentatie op 24 april
2018 voor de Heemkundevereniging 
Nederweert en overige belangstel-
lenden m.b.t. de geschiedenis en
toekomst van het Clerinx-orgel heeft 
zich, mede op verzoek van kerkbe-
stuurslid Huibert Scheijven, een klein 
comité gevormd dat zal trachten mid-
dels acties en sponsoring het tekort 
aan te vullen. Hiervoor zijn vanaf nu 
nog ongeveer 1½ jaar beschikbaar. 
Het orgel wordt voorjaar 2019 afge-
broken en vervoerd naar de werk-
plaats van de orgelbouwer waarna 

het geheel gerestaureerde orgel in 
2020 weer terugkomt.
Het restauratie actiecomité bestaat 
uit de volgende personen:
Parochiebestuur: Pastoor Schuffelers 
en Huibert Scheijven
Heemkunde: Jan Tindemans
Orgelkring Nederweert: Boy Hendrix, 
Evert Heemstra en Henk Sieben

Wij rekenen er op dat met hulp van 
de Nederweerter bevolking het te-
kort bij elkaar gebracht kan worden, 
zodat ons Clerinx-orgel weer lang in 
volle glorie zal klinken.
De aftrap voor de renovatie van het 
Clerinx-orgel zal, middels een bene-
fietconcert met vrije gave worden 
gegeven op donderdagavond 8
november a.s. om 20.00 uur in de 
Sint Lambertuskerk.
Op deze dag zal het orgel voor de 
laatste keer, in concert en in de hui-
dige staat, te horen zijn.
Dit concert wordt verzorgd door Mar-
cel Verheggen, organist van de Sint 
Servaas in Maastricht. Het program-
ma wordt bij binnenkomst uitgereikt.
Tijdens het concert wordt door het 
Parochiebestuur de (voorlopige) 
overeenkomst met orgelbouwer van 
Rossum officieel ondertekend.
Wij hopen op een grote opkomst en 
er zijn een aantal comfortabele stoe-
len beschikbaar. Zoals inmiddels ge-
bruikelijk, is e.e.a wederom te volgen 
op een groot projectiescherm.

Eventuele financiële bijdragen kunnen 
gestort worden op rekeningnummer 
NL80 RABO 0135507227 t.n.v. Kerk-
bestuur Sint Lambertus Nederweert 
o.v.v. “Orgel”.

Op zondag 4 november kun je 
met een Peelgids op pad voor 
een Vroege Vogelwandeling in De 
Groote Peel. Het thema is ‘trekvo-
gels’, maar natuurlijk richten we 
onze kijker ook op andere vogels 
die we tegenkomen. De excursie 
start om 9.00 uur bij de ingang 
van Buitencentrum De Pelen.

Trekvogels en wintergasten in de 
Peelstreek
De Groote Peel is een belangrijk ge-
bied voor vogels. Als in het najaar de 
broedvogels zijn vertrokken maken 
ze plaats voor de wintergasten. In no-
vember ‘druppelen’ de eerste soorten 
binnen. Vanuit de noordelijke broed-
gebieden zoeken veel ganzen en een-
den een overwinterplek in ons land. 
De Peelstreek is daarbij een geliefde 
pleisterplaats. De akkers en weilan-
den rondom het Nationaal Park bie-
den een rijkdom aan voedsel en ‘s 
nachts genieten de vogels van de rust 
op en rondom de waterplassen in het 
gebied. Behalve ganzen en diverse 
eenden soorten zijn in najaar/winter
onder andere de klapekster, de grote 
zilverreiger en de blauwe kiekendief 
waarneembaar. 

Maar oktober en (begin) november 
zijn vooral ook de maanden van de 
najaarstrek. Veel vogels uit het Noor-
den zijn op doortocht naar Zuid-Euro-
pa of Afrika en passeren dan de Peel. 
Je kunt ze vaak in groepen zien over-

Vroeg uit de veren voor vogels

vliegen of rustend en foeragerend
aan de grond. De meest spectaculaire 
trekker die je in de Peel kunt waarne-
men is toch wel de kraanvogel. Het 
zien, maar ook horen van overvlie-
gende kraanvogels is heel speciaal. 
Een ervaring om nooit te vergeten. 

Natuurlijk is het nooit te voorspellen 
wat je tegenkomt tijdens een excur-
sie, maar dat maakt het ook wel een 
beetje spannend. Bovendien; een
vroege ochtendwandeling is altijd 
lekker en een goed begin van de dag. 

De excursie start om 9.00 uur bij
de ingang van Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospel. Deelname kost € 5,- voor 
volwassenen en € 3,50 per kind. 
Reserveren kan via www.staats-
bosbeheer.nl/pelenvogels

(Na)genieten in het Buitencentrum
Voor of na afloop van een wandeling 
kun je heerlijk struinen door de win-
kel van Buitencentrum De Pelen. Hier 
kun je terecht voor verschillende soor-
ten nestkasten, interessante natuur-
boeken, smakelijke streekproducten
en leuke natuurontdekspulletjes. Bij 
de inpandige Peelkiosk of in de Peel-
boerderij kun je nagenieten van een 
hapje en drankje. Het Buitencentrum 
is van dinsdag t/m zondag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer 
informatie: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen 

Foto: Marijke Vaes-Schroën

LUCY VAN DUPPEN 
EXPOSEERT IN HET 
KUNSTCENTRUM

Lucy van Duppen zal schilderijen en 
keramisch werk exposeren op zon-
dag 4 november in het Kunstcentrum 
aan de IJzerenmanweg 15 te Weert. 
Lucy woont en werkt in Weert en is 
van meet af aan lid van het Kunstcen-
trumWeert. Zij heeft haar opleiding 
gehad aan de Academie voor Indus-
triële Vormgeving in Eindhoven, rich-
ting vrije beeldende vorming.
In haar werk komt steeds haar ver-
bondenheid en solidariteit met de 
ons omringende natuur tot uiting 
en al wat daar in leeft. Die verbon-
denheid en de daaraan gekoppelde 
verantwoordelijkheid, die de mens 
draagt voor zijn omgeving, is haar in-
spiratiebron. De schilderijen zijn deels 
collages op papier en deels schilderij-
en op doek.
In haar schilderijen gebruikt zij diverse 
technieken, zoals Japans zijdevloeipa-
pier, acrylverf, pigmenten en schelpen-
zand. Thema: mens, dier en natuur. als 
onlosmakelijke delen van elkaar.
Haar keramische beelden zijn veelal 
pitfire gestookt, dwz, dat ze na in de 
keramiekoven te zijn gestookt, over-
goten worden met een sulfaat, om dan 
in een open vuur opnieuw verhit te 
worden. Daarbij komen de kleuren wil-
lekeurig , afhankelijk van de gebruikte 
sulfaten, naar boven. Ook maakt zij 
gebruik van oxiden en glazuur.
Openingstijden zijn: van 11.00 tot 
15.00 uur. De kunstenaar is aanwezig. 
De toegang is gratis.

Open Eettafel Budschop

Donderdag 8 november open eetta-
fel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 7 november 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

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

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!





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

In 2019 bouwen we voort op de al in gang gezette majeure projecten. En we hebben ook wensen en plannen naar de toekomst toe.

Donderdag 1 november 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. 

“Een relatief lage belastingdruk, een 
gezonde financiële huishouding zonder 
leningen en een prima weerstandsver-
mogen met een meerjarig interessant 
perspectief. Dat is en blijft het motto 
voor Nederweert, waarbij we ruimte 
bieden aan elkaar”, aldus wethouder 
Henk Cuijpers naar aanleiding van de 
programmabegroting 2019-2022. Het is 
de eerste begroting in deze raadsperiode 
en daarmee het startstuk van de beleids-
cyclus. Op dinsdag 6 november om 17.00 
uur vindt de behandeling in de raad 
plaats. De wethouder blikt vooruit.  

“Nederweert kenmerkt zich al jaren als 
een stabiele en evenwichtige gemeente. 
Bestuurlijke en ambtelijke mutaties van-
gen we redelijk geruisloos op. In regio-
naal verband zijn we een betrokken en 
op samenwerking gerichte partner. Dit 
alles met - natuurlijk- de verscheiden-
heid in opvatting binnen onze gemeen-
teraad. We denken immers niet over alle 
majeure onderwerpen hetzelfde. On-
danks de politieke verscheidenheid is er 
respect voor elkaars opvatting. De raad 
streeft er telkens naar om elkaar met 
argumenten te overtuigen. Het politieke 
debat vindt meer en meer plaats tussen 
raadsfracties.”  

Voortgang majeure projecten
“We bouwen voort op de al in gang ge-
zette majeure projecten. De komst van 
de nieuwe coalitie maakt dat sommige 
projecten een andere richting krijgen, 
een andere focus of een verscherpte 
planning. Zo krijgt het onderwerp 
duurzaamheid de komende jaren nog 
meer aandacht. Acties en initiatieven uit 

het aanvalsplan armoedebestrijding zijn 
concreet in uitvoering. En we proberen 
waar mogelijk de al bestaande rechten 
van onze inwoners nog nadrukkelijker 
onder de aandacht te brengen.” 

Besluitvorming
“Het project N266/N275 gaat het 
komend jaar een beslissende fase in 
waarbij twee alternatieven gewogen 
worden. Ook voor het centrumplan staat 
besluitvorming voor de deur. Aanhakend 
bij het thema duurzaamheid spannen 
we ons in om een ‘Pact van Nederweert’ 
te sluiten op het gebied van de leefbaar-
heid in het buitengebied. Een goede 
balans tussen gezondheid, mens en 
natuur, economie en ondernemerschap 
zijn daarbij sleutelwoorden. We ver-
trouwen erop, dat de in de basis noeste 
werkers in Nederweert, nieuwe uitda-
gingen vinden in een samenspel met de 
gezonde omgeving. Op al deze dossiers 
is het kernwoord: ruimte bieden aan 
elkaar. Op die manier ontstaat immers 
een toekomstgerichte gezonde leef- en 
woonomgeving.”

Nieuwe 
“Naast bovenstaande majeure projecten, 
hebben we ook wensen en plannen naar 
de toekomst toe. Hoewel het coalitie-
programma pas in juli 2018 is besproken 
in de gemeenteraad, is het prima gelukt 
om de meeste onderwerpen al in deze 
begroting te verwerken. Daar waar meer 
onderzoek nodig is of de budgetvraag 
nog niet helder is, komen we er in de 
volgende beleidsstukken op terug. De 
huidige raadsperiode heeft immers ook 
een looptijd van vier jaar.”

Sociaal domein
“De decentralisaties in het sociale do-
mein zijn goed opgepakt. Op de diverse 
beleidsvelden (participatie, Wmo en 
jeugdzorg) is een goede zorg op maat 
voor onze burgers het uitgangspunt. 
Ook Nederweert merkt dat de door 
het Rijk beschikbare middelen hiervoor 
steeds meer afnemen. Waar we de eer-
ste jaren in financiële zin een positief 
saldo presenteerden, is er nu sprake van 
tekorten. Dit is vooral op het terrein 
van de jeugdzorg. Komend jaar onder-
zoeken we de mogelijkheden om bij dit 
beleidsveld de mogelijke aanpassingen 
in beeld te brengen, om zo te proberen 
op termijn binnen de financiële kaders 
te blijven.”  

Financiële gezonde huishouding
“Een relatief lage belastingdruk, een 
gezonde financiële huishouding zonder 
leningen en een prima weerstandsver-
mogen. Dat is en blijft het devies voor 
Nederweert. Daarnaast een meerjarig 
interessant perspectief voor de nieuwe 
gemeenteraad en haar dagelijks bestuur 
om keuzes te maken.”

Begroting in één oogopslag
Om u een indruk te geven van de 
inkomsten en uitgaven, is ook dit jaar 
een begroting in één oogopslag (BIEO) 
gemaakt. De BIEO staat op onze website 
en elders in dit weekblad. 

Begrotingsbehandeling
Wilt u meer weten? Kom dan naar de 
begrotingsbehandeling om 17.00 uur 
in de raadzaal of lees het boekwerk op 
www.nederweert.nl.

Ruimte bieden aan elkaar!
Gemeenteraad behandelt begroting op 6 november, komt u ook?

Geld voor de gevel
Een pandeigenaar of huurder van een 
pand in het (kern)winkelgebied kan aan-
spraak maken op gevelsubsidie. 

De gevelsubsidie is een maatregel om 
(leegstaande) panden/reclame-uitingen in 
het centrum op te waarderen. Door verbe-
tering van de uitstraling van panden en re-
clame-uitingen verbetert de uitstraling van 
het centrum. Dit heeft een positief effect 
op de aantrekkelijkheid van het centrum 
voor de consumenten en de ondernemers, 
de courantheid van winkelpanden en de 
potentiële vestiging van nieuwe bedrijven.

Verbeteren van kwaliteit
De uit te voeren werkzaamheden leveren 
een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering 
van het winkelpand. Bijvoorbeeld door 
het reconstrueren of zichtbaar maken 
van het historisch karakter van de gevel. 
U kunt de kosten voor materiaal en loon 
vergoed krijgen. Er wordt geen subsidie 
verleend voor achterstallig onderhoud, 
gevelreiniging of achterstallig schilder-
werk aan gevels. De subsidiebijdrage is 
maximaal 50% van de totale kosten voor 
de gevelaanpassing, met een maximum 
van €15.000,- per aanvraag. 

Hebt u interesse?
U kunt zich aanmelden voor de subsidie 
vóór 22 november 2018. Kijk op onze 
website voor meer informatie. 

De zeven Midden-Limburgse gemeen-
ten hebben een gezamenlijk speerpunt: 
‘Het realiseren van voldoende en ge-
schikte huisvesting voor alle inwoners’. 
Daarvoor is regionaal een woning-
marktonderzoek uitgevoerd. De belang-
rijkste uitkomst is dat de groep 75-plus-
sers die zelfstandig blijven wonen een 
steeds grotere rol gaan spelen in de 
woningmarkt. De grootste behoefte ligt 
dan ook bij appartementen met lift en 
grondgebonden levensloopbestendige 
woningen. 

In december 2014 stelden de gemeen-
ten de Structuurvisie Wonen, Zorg en 
Woonomgeving Midden-Limburg vast. 
Deze visie is uitgewerkt voor de periode 
van 2014 t/m 2017 en geeft een doorkijk 
t/m 2023. Afgesproken is dat na vier jaar 
een actualisatie plaatsvindt. Hieraan 
wordt op dit moment gewerkt. 

Woonwensen in beeld
Om deze actualisatie goed te kunnen on-
derbouwen, vond in de zeven gemeen-
ten een woonwensenonderzoek plaats 
door een extern bureau. Het totaal-
plaatje vormt nu een goede basis voor 
de actualisatie van de structuurvisie. 

Enkele belangrijke uitkomsten voor 
Nederweert

 De woningvoorraad in Nederweert 
(circa 7.140 woningen) bestaat voor 
30% uit huurwoningen en 70% uit 
koopwoningen.
 De leegstand in Nederweert is de 
afgelopen jaren 2,4% en is laag te 
noemen. Regionaal ligt dit percen-
tage tussen 3,7% en 3% (periode 
2014-2017).
 in de periode 2018-2030 groeit Neder-
weert met circa 340 huishoudens. De 
groei bestaat vooral uit oudere huis-
houdens en eenpersoonshuishoudens. 
Binnen Midden-Limburg zijn er grote 
verschillen in de ontwikkeling van de 
huishoudens. De regio Weert-Neder-
weert verwacht de grootste groei.
 24% van de huishoudens in Neder-
weert geeft aan te willen verhuizen. 
Daarvan zegt 47% al concrete stap-
pen te hebben gezet. Circa 77% van 
de verhuisgeneigde huishoudens wil 
graag in Nederweert blijven wonen.
 Het favoriete woonmilieu is centrum 
dorps; je kunt er dorps wonen in 
een gebied met een centrumfunctie 
voor omliggende dorpen, met een 
mix van dagelijkse en niet-dagelijkse 

voorzieningen.
 In de toekomst bestaat de grootste 
behoefte uit appartementen met 
lift en grondgebonden seniorenwo-
ningen, zowel in de huur- als in de 
koopsector. Er ontstaan mogelijk 
overschotten in de segmenten twee 
onder één kapwoningen en vrijstaan-
de woningen in de koopsector en rij/
hoekwoningen in de huursector.
 44% van de huishoudens in Neder-
weert behoort tot de sociale doel-
groep met een inkomen tot € 33.165,-. 
Hiervan behoort 68% tot de zoge-
naamde primaire doelgroep (met 
recht op huurtoeslag).
 Het aandeel jongerenhuishoudens 
(tot 30 jaar) en huishoudens in de 
middengroep (30-65 jaar) neemt 
de komende jaren af. Het aandeel 
oudere huishoudens (65 en ouder) 
neemt toe. Met name het aantal 
zelfstandig wonende 75-plussers zal 
tot 2030 sterk toenemen (circa 610 
huishoudens, + 55%).

De onderzoeksrapporten vindt u terug 
op www.nederweert.nl. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met de mede-
werkers van het team Samenleving.

Welke woonwensen heeft Nederweert?
Op zaterdag 27 oktober vierde de Vogel-
werkgroep Nederweert haar 25-jarig be-
staan in de Bosserhof. Een belangrijke dag 
voor groot vogelliefhebber Thijs Loven. 
Maandenlang had hij samen met andere 
vrijwilligers aan het feestprogramma ge-
werkt. Dat hij daar zelf ook onderdeel van 
uitmaakte, werd duidelijk toen het college 
van burgemeester en wethouders ver-
scheen. Burgemeester Evers reikte hem de 
versierselen uit, behorende bij de benoe-
ming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Thijs Loven (59) was blij verrast met de 
onderscheiding. Hij is al 25 jaar belangeloos 
actief voor de gemeenschap en met name 
voor de natuur.

Oprichters Vogelwerkgroep
Hij was één van de oprichters en is sinds de 
oprichting in 1993 bestuurslid en secretaris 
van de Vogelwerkgroep Nederweert. 

Broedvogeltellingen
Naast het bestuurslidmaatschap en het 
secretariaat coördineert hij sinds 1995 de 
jaarlijkse broedvogeltellingen van de ver-
eniging in de gemeente Nederweert. Ook 
coördineert hij de jaarlijkse PTT-tellingen 

en de specifieke tellingen die de ver-
eniging incidenteel op verzoek van de 
Provincie Limburg uitvoert.

Auteur twee boeken
De heer Loven was in 2003 de co-auteur 
van de publicatie 'Broedvogels van Ne-
derweert'. Dit boek werd uitgegeven bij 
gelegenheid van het 10-jarig bestaan. En 
ook van het jubileumboek ‘Broedvogels 
van Nederweert, onderzoek naar zeld-
zame en schaarse soorten in 1994-2018’ is 
hij één van de schrijvers. Het boek werd 
tijdens de viering gepresenteerd.

We feliciteren Thijs Loven van harte met 
zijn Koninklijke onderscheiding!

Koninklijke onderscheiding voor Thijs Loven 

Thijs Loven met zijn echtgenote. Foto: Nederweert24

De algemene vergadering van de Limburg-
se Bond van Tamboerkorpsen afgelopen 
zaterdag verliep iets anders dan gepland. 
Want omstreeks 11.00 uur verrasten 
burgemeester en wethouders de aanwezi-
gen met een bezoek. Ze kwamen speciaal 
voor de heer Henk Klaessens uit Leveroy. 
Burgemeester Evers reikte hem de versier-
selen uit, behorende bij de benoeming tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Henk Klaessens was zichtbaar verrast én 
ontroerd door deze blijk van waardering. 
Direct na de uitreiking bracht Schutterij 
Sint Sebastianus een klinkende aubade.
 
Schutterij
De heer Klaessens (63) is al ruim 36 jaar 
belangeloos actief voor de gemeenschap 
en met name in de muziek. Sinds 1982 
zet hij zich in als vrijwilliger voor Schut-
terij Sint Sebastianus Laar-Weert. Hij is 
sindsdien actief als muziekopleider, voor 
de muziekcommissie (1985-2017), bij het 
onderhoud instrumentarium en mu-
ziekarchief (1985-heden), als bestuurslid 
(1986-1988) en als instructeur van het 
klaroenkorps (1991-2015). 

Regionaal en provinciaal
Al 18 jaar is hij actief voor de Limburgse 
Bond van Tamboerkorpsen (LBT) als 
penningmeester en als voorzitter van 
het district Weert. Als zodanig is hij ook 
lid van het hoofdbestuur van de LBT. 
In 2011 was hij secretaris en penning-
meester van het comité dat het 50-jarig 
jubileumfeest organiseerde. 
Sinds 2012 is hij beheerder van de website 
www.l-b-t.nl en sinds 2014 verzorgt hij 
ook de nieuwsbrief. 

We feliciteren Henk Klaessens van harte 
met zijn Koninklijke onderscheiding

Henk Klaessens koninklijk onderscheiden

Henk Klaessens en zijn echtgenote 
luisteren naar de aubade. Foto: Nederweert24



Foto: Nederweert24 Foto: Gemeente Nederweert
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Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  

Je staat er versteld van wat raamdecoratie doet voor de sfeer en atmosfeer in je huis.
Bij Schmitz-Engelen (SE) kun je volop inspiratie opdoen, kom gezellig een kijkje nemen.

Vestigingen in Leende

WAUW, WAT EEN SFEERTJE!

WIJ ZOEKEN EEN ENTHOUSIASTE
VERKOOPMEDEWERK(ST)ER
Ter uitbreiding van ons verkoopteam in Leende en
Nederweert zijn we op zoek naar een nieuwe collega.
Ben jij een mensen-mens met gevoel voor design
en stijl? Iemand met liefde voor interieur & inrichting?
Heb je hart voor binnenzonwering en gordijnen?

Motivatie en klantge-
richtheid zijn voor ons

ring. Je werkuren zijn
parttime en in overleg,

honorering volgens de
cao. Geïnteresseerd?

Marcel Boelaars, Langstraat 3, 
Hal 9, 5595 AA in Leende.

Motivatie en klantge-
richtheid zijn voor ons 
belangrijker dan erva-

honorering volgens de 
cao. 

Stuur dan je reactie naar 
Marcel Boelaars, Langstraat 3, 

Hal 9, 5595 AA in Leende.

SE-Raamdecoratie

Decoratieve ophangsystemen 
voor gordijnen

Interstil heeft haar nieuwe op-
hangsystemen voor gordijnen
gelanceerd met de meest uiteen-
lopende stijlen en verrassende 
slimme innovaties. De roede sys-
temen zijn verkrijgbaar in ver-
schillende kleuren zoals edelstaal, 
nikkel-mat en antraciet. Daar-
naast is uniek dat u de roedes in 
een persoonlijke kleur kunt laten 
spuiten, zodat de gordijnrails vol-
ledig integreert in uw interieur.

Wanneer u bezig bent met de aan-
passing van uw interieur is het goed 
om kennis te nemen van de laatste 
nieuwe trends. Voor gordijnen en
in-betweens is het ‘Wave systeem’ 
een echter aanrader! De Wave-
plooi is onlangs geïntroduceerd op 
de grote interieurbeurzen en wordt 
gezien als vervanger van de traditio-
nele vlinderpooi. 

Een trend op het gebied van raam-
decoratie is het Wave-systeem. Zoals 

de naam doet vermoeden worden 
gordijnen en in-betweens opgehan-
gen met behulp van een wave-plooi. 
Dankzij deze nieuwe plooi en het op-
hangsysteem valt de stof vloeiend in 
een forse plooi naar beneden. Zowel 
in gesloten als geopende stand blijft 
de plooivorm mooi zichtbaar, waar-
door uw gordijn een strak en modern 
uiterlijk krijgt. 

Een roede die golft !
De uitvoering W 1 en W2 roedes van 
interstil zijn speciaal ontwikkeld om 
uw gordijn mooi te plooien. Onzicht-
bare koordjes houden de plooien 
op de juiste plek (wave ) Bij andere 
systemen zijn deze koordjes zicht-
baar als de gordijnen niet helemaal 
geopend of gesloten zijn. Interstil
heeft een systeem bedacht waar-
bij de koordjes altijd in de rails zijn 
opgesloten dus niet zichtbaar zijn. 
De roedes zijn zelf elegant, want de 
vorm gaat gelijkmatig over in de gol-
ving van de plooien.

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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Tevens opening seizoen & presentatie Borebroeedspaar

Installatie nieuwe vorst VV de Pinmaekers
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 Vorsten-
bal 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. 

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. 

Nationaal Schoolontbijt viert 16e editie op bassischolen en stadhuizen

Een ontbijtfeestje voor iedereen

Ook dit jaar gaan een half miljoen 
kinderen gezond en gezellig ont-
bijten op basisscholen in het hele 
land. Zo ervaren ze hoe leuk en 
belangrijk het is om de dag ge-
zond te starten. Met speciaal les-
materiaal leren ze er alles over. En 
in zo’n 275 gemeenten brengen
schoolklassen hun burgemeester
een ontbijt in het stadhuis. De 
leerlingen krijgen via hun bakker
of supermarkt uit de buurt een 
gezond en gevarieerd ontbijtpak-
ket. Deze 16e editie van het Nati-
onaal Schoolontbijt, van 5 tot en 
met 9 november, draagt het the-
ma ‘Een feestje voor iedereen!’ 

Zelf tuinkers kweken
Het ontbijtpakket van het Nationaal 
Schoolontbijt is verder uitgebreid. 
Het bestaat uit volkorenbrood, vol-
koren- en tarwebolletjes, krenten-
bollen, halvarine, aardbeienjam, 30+ 
kaas, fruit- en groentespread, halfvol-
le yoghurt, cruesli, honing, halfvolle 
melk en vruchtenthee. Voor kinderen
met een glutenovergevoeligheid zit-
ten er glutenvrije crackers in het pak-
ket. De tuinkers bij het ontbijt krijgen 
de scholen eerder toegestuurd om 
kinderen die zelf te laten kweken. 
De kinderen vinden ook vrolijke 
placemats en een leuk doeboekje 
voor thuis in het pakket. Het boekje 
staat vol met spelletjes, tips, weetjes 
en recepten voor gezonde trakta-
ties: zoete en hartige broodlolly’s. 
Compleet met grappige stickers om 
de gezonde lolly’s extra persoonlijk 
en feestelijk te maken. Ambachte-
lijke bakkers en de supermarktke-
tens Aldi, Coop, Poiesz, Hoogvliet, 
Vomar en Boni zorgen ervoor dat 
de half miljoen kinderen in het hele 
land op tijd hun ontbijtjes krijgen. 

Burgemeestersontbijt
Naast de ontbijtjes in de klas brengen 
in zo’n 275 gemeenten schoolkinde-
ren hun burgemeester een ontbijt 
in het stadhuis. Aan de ontbijttafel 
wisselen de burgemeesters met hun 
jongste burgers van gedachten. Veel 
van die burgemeesters betalen sym-

bolisch voor hun ontbijtje met een 
donatie aan de stichting Kinderpost-
zegels, dit jaar het goede doel van 
het Nationaal Schoolontbijt. Kinder-
postzegels zet zich in voor kwetsbare 
kinderen. Één van de projecten is het 
aanbieden van kinderfeestjes voor de 
héle klas, waarbij scholieren op een 
speelse manier leren dat iedereen er-
bij hoort. Net zoals bij het Nationaal 
Schoolontbijt, waar de hele school
aan deelneemt er voor ieder wat wils 
op tafel staat. Daarom draagt deze 
ontbijtweek het thema ‘Een feestje 
voor iedereen!’. 

Ambassadeur van Gezonde School
In de ontbijtweek leren kinderen alles 
over een gezonde start van de dag. 
Bijvoorbeeld met animatiefilmpjes 
en met de Ontbijtmeter. Daarmee 
ontdekken scholieren hoe gezond 
hun ontbijt is en hoe ze het kunnen 
verbeteren. De aandacht voor een ge-
zond ontbijt blijft belangrijk. Ontbij-
ten geeft energie, levert belangrijke 
voedingsstoffen, helpt de stoelgang 
en laat kinderen minder snel naar 
ongezonde tussendoortjes grijpen. 
Bovendien is het natuurlijk heel ge-
zellig om samen te ontbijten. Het 
Nationaal Schoolontbijt laat dat van
5 tot en met 9 november weer aan 
heel Nederland zien en heeft daarbij 
de steun van maatschappelijke orga-
nisaties. Bovendien is het Nationaal 
Schoolontbijt ambassadeur van Ge-
zonde School, een samenwerkings-
verband dat scholen helpt om het 
hele jaar aandacht te besteden aan 
de gezondheid van hun leerlingen.

Wie doen er mee aan het Natio-
naal Schoolontbijt?
Basisschool De Tweesprong,
NEDERWEERT-EIND
Donderdag 08 november
Basisschool De Schrank, Ospel
Donderdag 08 november
Basisschool De Zonnehof, Leveroy
Donderdag 08 november
Basisschool Budschop, Nederweert
Vrijdag 09 november
IKC de Kerneel, Nederweert
Vrijdag 09 november

Met het plaatsen van de eerste 
stalen kolom is in Nederweert 
de bouw van een hypermoderne 
bakkerij en nieuw hoofdkantoor 
gestart.

De nieuwe bakkerij met hoofdkan-
toor wordt gebouwd op bedrijven-
park Pannenweg II, aan de Titani-
umstraat. Op de huidige locatie in 
Roggel is de bakkerij uit haar jasje 
gegroeid. Het was zaak om uit te 
breiden en met het perceel van ruim 
8.000m2 is er voldoende ruimte om

Nieuwbouw hoofdkantoor en 
bakkerij Heerschap gestart!

te groeien. Op de nieuwe locatie 
gaat Bakkerij Heerschap de modern-
ste ambachtelijke bakkerij van Neder-
land bouwen.

Medio 2019 worden de moderne 
ambachtelijke bakkerij en kantoor 
in gebruik genomen. De zes Jumbo 
Heerschap supermarkten en de bak-
kerswinkel in Roggel worden dan 
vanuit Nederweert 7 dagen in de 
week, 365 dagen per jaar voorzien 
van vers brood, vlaai en het lekkerste 
banket.

Foto: Nederweert24

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

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

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.

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 5 november 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 6
november 13.30-15.30 uur haken*. 
Woensdag 7 november 09.30-12.00 
uur kookworkshop*. Donderdag 8
november 10.00-12.00 uur en 13.30-
15.30 uur workshop schilderen*. Vrij-
dag 9 november 09.30-12.00 uur cre-
atief atelier*. Dinsdag 13 november 
10.30-11.30 uur wandelen* / 19.30-
21.30 uur Café Toon Doodgewoon 
‘Palliatieve zorg bij ouderen’*.
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). 

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Nederweert

Op 12 november 2018 start Bevol-
kingsonderzoek Zuid met het be-
volkingsonderzoek borstkanker in 
Nederweert. Voor dit onderzoek
worden alle vrouwen tussen 50 en 75 
jaar elke 2 jaar uitgenodigd. Door het 
onderzoek kan borstkanker in een
vroeg stadium ontdekt worden. Dit 
verhoogt de kans op genezing. Bo-
vendien is vaker een borstsparende 
operatie mogelijk. 

Het onderzoekscentrum staat tot me-
dio januari 2019 op de parkeerplaats 
aan het Rochusplein-Beatrixstraat in 
Nederweert.

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Repair Café Nederweert
Weggooien? mooi niet!

Zaterdag 3 november van 10:00 –
13:00 uur is er weer repair café in de 
Pinnenhof.
Zijn er kapotte spullen waarvan je 
denkt, ik vind het jammer om ze weg 
te gooien o.a. elektrische apparaten, 
fietsen, rollators, kleine meubels, 
speelgoed of kleding wij zullen pro-
beren deze te repareren en ze hier-
door een tweede leven te geven. 
Repair Café is een reparatie werkplaats 
die gerund wordt door vrijwilligers.
Aan de reparaties zijn geen koste 
verbonden, echter zijn materiaalkos-
ten voor eigen rekening. Een kleine 
vrijwillige bijdrage voor de reparaties 
wordt gewaardeerd. Bezoekers die 
kapotte spullen aanbieden ter repa-
ratie, doen dat op eigen risico.
E-mail: repaircafenederweert@tel-
fortglasvezel.nl
facebook: Repair Café 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



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

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

BOND VAN 
WAPENBROEDERS

Aan de inwoners van Nederweert
Namens het bestuur van de Wapen-
broeders afdeling Ospel nodigen wij 
u uit voor de jaarlijkse Dodenher-
denking op de Britse Militaire be-
graafplaats te Nederweert welke zal 
plaatsvinden op

ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018, 
aanvang 15.00 uur.

De herdenking zal worden geleid 
door de voorzitter van de Bond van 
Wapenbroeders, Ospel, dhr. Arie van 
der Lee. Hij zal eveneens de inleiding 
voor de Engelstalige gasten verzor-
gen. Bij slechte weersomstandighe-
den wordt er uitgeweken naar een 
binnenlocatie. Indien u van de gele-
genheid gebruik wilt maken om een 
krans te leggen kunt u dit kenbaar 
maken aan de voorzitter de heer A. 
van der Lee via mail  apvdlee@xs4all.
nl. U bent van harte uitgenodigd 
deze plechtigheid bij te wonen. Na 
afloop bent u welkom voor een kop 
koffie of thee in het Gemeentehuis 
van Nederweert.

Bestuur Wapenbroeders Ospel

PROGRAMMA:
14.30 uur: Ontvangst van de autori-
teiten en gasten.
15.00 uur:  Intrede Banierwacht

• Welkomstwoord door de voorzitter 
van de Bond van  Wapenbroeders 
afdeling Ospel, de heer  A.P. van 
der  Lee.

• Koraal, gezongen door Milagri ge-
mengd koor Leveroy

• Overweging uitgesproken door 
Pastoor Marcus Vankan.

• “Exhortation” door een afgevaar-
digde van het  ”Royal British Legion”.

• Krans/bloemlegging door de leden 
van de scouting en militaire  auto-
riteiten  met achtergrondmuziek  
verzorgd door  “Fanfare Concor-
dia” uit Leveroy onder leiding van 
Hans Verlaek

• Kranslegging op het graf van Hen-
ry Harden V.C. en Pte. Foster door 
Jan Vossen en Mia Gubbels.

• The “Last Post” door trompettist Jo 
Verstappen

Een minuut stilte

• Muziekstuk  “Lament”.
• Het  ‘Reveille” door trompettist Jo 

Verstappen
• “Dedication” door een afgevaar-

digde van het  ‘Royal British Legi-
on”.

• “God save the Queen”
• Het  “Wilhelmus”
• Gedicht door Niek Hendrix
• Uittreden van de Banieren.
• Afsluiting van de ceremonie door 

de voorzitter dhr.  A.P. van der Lee.

Sinterklaas en Pieten logeren tij-
dens hun verblijf in Nederland 
op een nieuwe locatie. Het Huis 
van Nicolaas in Weert wordt dit 
jaar in het Franciscus Huis Weert 
georganiseerd. De verhuizing 
gaat gepaard met de presentatie 
van een nieuwe huisstijl van het 
evenement en de organisatie van 
diverse nieuwe Sinterklaas-activi-
teiten in de binnenstad.

In november is het weer tijd voor het 
feestelijkste evenement van Weert. 
Het Huis van Nicolaas, hét logeer-
adres van Sint en Pieten tijdens hun 
verblijf in Nederland, opent de deu-
ren. Dit jaar voor het eerst op een 
nieuwe locatie vol prachtige historie: 
het Franciscus Huis Weert. 

Kinderen, groot en klein, nemen een 
kijkje in diverse kamers en zien zo 
met welke knuffel Sinterklaas slaapt, 
hoe de Keukenpiet de pepernootjes 
bakt en waar de Pietjes leren lezen, 
rekenen en natuurlijk klimmen over 
de daken.

Nieuwe huisstijl
Met de verhuizing als aanleiding 
wordt het Huis van Nicolaas ook in 
een nieuw fris jasje gestoken. Zo is 
er een nieuw logo ontwikkeld, waar 
net als bij het voorgaande logo een 
verwijzing naar de ramen van de eve-
nementenlocatie wordt gemaakt, 
en komt tijdens het evenement een 
nieuw ‘dorpsplein’ centraal te staan. 
Deze ruimte is de centrale verzamel-
plaats voor alle gasten, met diverse 
spelelementen en een terras.

Huis van Nicolaas verhuist

Vrijwilligers
De organisatie van het jaarlijkse eve-
nement is in handen van Stichting 
Huis van Nicolaas en draait volledig 
op vrijwilligers. Elk jaar is het weer 
een flinke klus om zo’n grote groep 
enthousiastelingen bij elkaar te krij-
gen.

Ook dit jaar zoekt de organisatie 
weer naar veel vrijwilligers die Sint 
een helpende hand willen bieden. 
Geïnteresseerden vanaf 16 jaar kun-
nen zich vanaf nu aanmelden via de 
website.

Openingstijden
Het Huis van Nicolaas is in 2018 ge-
opend van 19 november t/m 4 de-
cember, voor publiek van 13.00 tot 
17.00 uur. De doordeweekse och-
tenden zijn gereserveerd voor basis-
scholen en instanties voor minder-
validen die zich daarvoor hebben 
aangemeld. De reguliere entreeprijs 
is €1,50 per persoon, voor scholen 
wordt een gereduceerd tarief van 
€1,00 gehanteerd.

Ook in de binnenstad blijft Sint Ni-
colaas zijn opwachting maken. Op 
zondag 18 november zal de intocht 
als vanouds door de straten trekken 
en in de weekenden worden speciale 
activiteiten voor de hele familie geor-
ganiseerd.

Meer informatie over het Huis van 
Nicolaas, de mogelijkheid tot reserve-
ren van een basisschoolbezoek en het 
aanmelden als vrijwilliger is te vinden 
op www.huisvannicolaas.nl.

Beste leden van Jong Nederland, in-
woners van Budschop en omgeving,
Ook dit jaar organiseren wij op 11 
november weer het Sint Maarten 
feest. We verzamelen ons op het ter-
rein van Jong Nederland Budschop 
(Ospelseweg 15a) waar om 18.30u 
het Sint Maarten verhaal verteld zal 
worden. We zullen om 18.45u met 
Sint Maarten te paard voorop , in een 
grote stoet vertrekken naar het Sint 
Maarten vuur gelegen aan de Schans-
straat.

We vertrekken vanuit de blokhut 
om daar de Ospelseweg over te ste-
ken en deze te volgen en vervolgens 
de Bernhardstraat rechts in te gaan. 
Daar gaan we de Wilhelminastraat in 
om vervolgens de Willem I Straat te 
bewandelen. Door de Nassaustraat 
komen we ook en nog een klein stuk 
Bernhardstraat tot aan Budschop. 
Vanuit daar lopen we de Schansstraat 
in en steken de Hoofstraat over. Na 
200 meter zal het Sint Maarten vuur 
duidelijk zichtbaar zijn.

Wij verzoeken u zo veel mogelijk met 
de stoet mee te blijven lopen zodat 

Sint Maarten 2018
Jong Nederland Budschop

er geen gaten vallen. Let wel op; on-
danks de aanwezigheid van verkeers-
regelaars loopt u mee op eigen risico! 
Ouders let op uw kinderen, ook bij 
het Sint Maarten vuur i.v.m. synthe-
tische kleding.

Het zou leuk zijn voor de kinderen als 
degene die langs de route wonen een 
snoepje of iets dergelijks aan de kin-
deren kunnen uitdelen.

Ook dit jaar weer is er voor ieder-
een een lekkere wafel en warme 
Chocomel. Alle aanwezigen bij het 
Sint Maarten verhaal krijgen via een 
waardebon een wafel en chocolade-
melk. 
Alle andere belangstellenden kunnen 
voor een kleine prijs van €1,- een wa-
fel halen bij het kraampje. Wij hopen 
natuurlijk op een grote opkomst en 
zien jullie graag op 11 november!

Wilt u een vrijwillige bijdrage leve-
ren? Dit kan in de daarvoor bestemde 
pot bij de wafel- en Chocomel kraam.

Met vriendelijke groet,
Jong Nederland Budschop

Week van de Pleegzorg start met wervingsacties bij sportverenigingen

3500 nieuwe pleegouders gezocht
Van 31 oktober t/m 7 november is 
het de Week van de Pleegzorg
Met de jaarlijkse actieweek vraagt 
Pleegzorg Nederland aandacht voor 
het belang van pleegzorg. Op dit 
moment zijn er in Nederland ruim 
19.000 pleegkinderen. Pleegouders 
zijn van onschatbare waarde én heel 
hard nodig, voor de pleegkinderen 
van nu maar ook die van de toe-
komst. Het doel is om 3.500 nieuwe 
pleegouders te werven.

Samenwerking sportverenigingen
Met de actie ‘Doneer je sporthek’ 
werkt Pleegzorg Nederland dit jaar sa-
men met het sportverenigingen voor 
de werving van nieuwe pleegouders. 
Sportclubs kunnen op een simpele 
manier een bijdrage leveren aan de 
campagne Supergewone mensen ge-
zocht door hun sporthek beschikbaar 
te stellen voor een spandoek. In heel 
het land helpen sportverenigingen 
mee bij de werving van nieuwe pleeg-
ouders, waaronder de betaald-voet-
balclubs van Willem II, AZ en Telstar.

Aftrap woensdagochtend 
31 oktober
De Week van de Pleegzorg start op 
woensdagochtend 31 oktober tij-
dens de Pleeggrootouderdag in De 
Glind. Daarmee benadrukken het 
belang van deze waardevolle en 
belangrijke groep binnen de pleeg-
zorg; 16% van alle pleegouders zijn 

pleeggrootouder. De aftrap is in lijn 
met de sportieve insteek dit jaar en 
wordt verzorgd door ‘De spelers 
van Lucky Ajax’: Sjaak Swart, Simon 
Tahamata, John Bosman en Dick 
Schoenaker. Zij spelen een (mini) 
wedstrijd tegen een team van pleeg-
grootouders en pleegkleinkinderen.

Week van de Pleegzorg 2018
In de Week van de Pleegzorg worden 
overal in Nederland activiteiten geor-
ganiseerd, zoals een boekpresenta-
tie, ‘gast-aan-tafel’ bij pleegouders 
voor lokale politici en beleidsmakers, 
een pleegouderontbijt, een omdenk-
show, kennisdelen door pleegouders 
voor professionals en gemeenten. Op 
weekvandepleegzorg.nl staat een 
overzicht van alle activiteiten. 

Samenwerking gemeenten
Op de campagnesite www.superge-
wonemensengezocht.nl/3500-pleeg-
ouders-gezocht/ staat een tool die 
laat zien hoeveel pleeggezinnen er 
per gemeente zijn. Met de interac-
tieve kaart kunnen partijen in de ge-
meenten het gesprek aangaan. 

De Week van de Pleegzorg is onder-
deel van de campagne ‘Supergewone 
mensen gezocht’ die loopt tot eind 
2018. De campagne is financieel mo-
gelijk gemaakt door Kinderpostze-
gels en het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. 

Rain(a)Way en Groen2 winnaars 
innovatieprijzen Waterschap Limburg

De bedrijven Rain(a)Way  uit 
Eindhoven en Groen2 uit Reuver 
zijn de winnaars geworden van 
respectievelijk de publieksprijs  
en de juryprijs die Waterschap 
Limburg vandaag uitreikten. De 
winnaars ontvingen een cheque 
van € 15.000. Met dit bedrag 
gaan de winnaars samen met het 
waterschap een pilot uitzetten 
in Limburg met hun innovaties. 
De innovatieprijzen werden uit-
gereikt tijdens het symposium 
Hitte zonder Stress over de gevol-
gen van de klimaatverandering. 

In totaal dienden  42 bedrijven hun 
innovatie in, gericht op het voor-
komen van problemen door wa-
teroverlast, droogte of hittestress. 
Het bedrijf Rain(a)Way uit Eindhoven 
won de publieksprijs met de Wave 
tegels, een fundering waarmee piek-
buien opgeslagen en gezuiverd kun-
nen worden.  Fien Dekker: “Het is 
ontzettend tof dat we nu ons hele sys-
teem kunnen gaan testen en meten.” 
Het bedrijf Groen2  uit Reuver won 
de juryprijs met de Verticale Regen-
tuin, een slimme, verticale groene 
waterbuffer die tegen een gevel 
wordt geplaatst en piekbuien op-
vangt. Twan van Hagen: “Het is echt 
een opsteker, we zijn ontzettend 
blij. We kunnen nu aan de slag met 
het realiseren van een prototype.”
De bedrijven kunnen met het gewon-
nen bedrag een pilot starten in het 
werkgebied van Waterschap Limburg. 

Juryvoorzitter Michel Bouts is en-
thousiast over deze innovaties: “Het 
zijn beiden oplossingen die breed 
toepasbaar zijn en die echt kunnen 

gaan bijdragen aan het terugdringen 
van de overlast. We gaan nu verdere 
stappen zetten om de concepten 
straks ook daadwerkelijk te kunnen 
gaan implementeren.”

Visie op klimaatverandering
Tijdens het symposium “Hitte zon-
der stress” deelden de  sprekers Jaap 
Dirkmaat en Maxime Verhagen hun 
visies op de klimaatverandering  met 
ruim 200 bestuurders, ambtenaren 
en ondernemers. Daarnaast pre-
senteerden ruim 50 standhouders 
hun innovaties op het gebied van 
hittestress, droogte en waterover-
last  aan de aanwezigen. Maxime 
Verhagen: “De klimaatverandering 
staat op zich hoog op de politieke 
agenda, maar: wat doen we nu wer-
kelijk? Het staat bij de bouwsector 
nog onvoldoende op het netvlies.”

Overige activiteiten
Vandaag stond de hele dag in het 
teken van de klimaatverandering. 
Voorafgaand aan het symposium or-
ganiseerde het waterschap in samen-
werking met de Veiligheidsregio’s 
een ochtendbijeenkomst, gericht op 
de gevolgen van de klimaatverande-
ring voor de processen van de hulp-
diensten. Na het symposium is de Pro-
vincie Limburg aan de beurt met een 
bijeenkomst over de Energietransitie. 

Dijkgraaf Patrick van der Broeck; “Dit 
symposium heeft duidelijk voorzien 
in een behoefte die er is aan samen-
werking tussen overheid, bedrijven 
en andere ketenpartners en smaakt 
naar meer. We hebben daarom voor 
volgend jaar al een vervolg gepland 
op 10 oktober 2019.” 

Wil je ook Weerter 
mantelzorgers verrassen?

Weerter mantelzorgers worden 
rondom de Landelijke Dag van de 
Mantelzorg door familie, vrien-
den of bekenden in het zonnetje 
gezet. Zo’n 300 mensen worden 
door een vrijwillige bezorger aan 
huis verrast met de mantelzorgat-
tentie. Een kleine blijk van waar-
dering voor hun enorme inzet. 
Vind jij het leuk om Weerter man-
telzorgers aan huis te verrassen 
met deze attentie?

Mantelzorgers, jong en oud, zor-
gen langdurig en onbetaald voor 
iemand die chronisch ziek, gehan-
dicapt of hulpbehoevend is. Dit kan 
een partner, ouder, kind of ander 
familielid, vriend of kennis zijn. In 
Nederland zijn er 3,7 miljoen men-
sen die voor een ander zorgen. 
Omdat de zorg zich meestal richt 
op bekenden, vinden deze mantel-
zorgers hun werk vaak vanzelfspre-
kend, maar dat is het zeker niet.

Daarom worden mantelzorgers jaar-
lijks, rondom de Dag van de Mantel-
zorg op 10 november, in het zonnetje 
gezet. Dit jaar kunnen familie, vrien-
den of bekenden wederom een man-
telzorger aanmelden voor het ont-
vangen van de mantelzorgattentie. 
Punt Welzijn is hiervoor nog op zoek 
naar mensen die het leuk vinden om 
de mantelzorgers aan huis met deze 
attentie te verrassen. Het bezorgen 
vindt plaats op zaterdag 10 novem-
ber tussen 11:00 en 15:00uur. Vooraf 
komen we allemaal bij elkaar onder 
het genot van een kopje koffie en iets 
lekkers en krijgt iedereen te horen 
wat er zoal verwacht wordt. Als vrij-
willige bezorger krijg je tussen de 15 
en 25 adressen toegewezen. Wij hou-
den er rekening mee dat deze adres-
sen dicht bij elkaar liggen, zodat men 
niet heel Weert door hoeft te rijden. 

Het bezorgen van de attentie wordt 
jaarlijks als zeer waardevol en dank-
baar werk ervaren. Enkele reacties 
van voorgaande vrijwillige bezorgers: 
‘Het was leuk om te doen, de ontvan-
gers waren allemaal blij verrast! Som-
migen zelfs een beetje ontroerd…’ 
‘Mooi gebaar en heel fijn dat ik dit 
mee heb mogen maken!’

Lijkt het je leuk om mantelzorgers op 
10 november te verrassen? Meld je 
dan aan bij Sanne Kuepers van Punt 
Welzijn door te bellen naar 0495-
697900 of een e-mail te sturen naar 
goedbezig@puntwelzijn.nl

Op zaterdag 27 oktober werd het ju-
bileumjaar van de Vogelwerkgroep 
Nederweert afgesloten met een fees-
telijke bijeenkomst in de Bosserhof, 
in Nederweert. Na de Koninklijke 
Onderscheiding voor Thijs Loven, 
een van de schrijvers, werd het eerste 
boek officieel overhandigd aan Hu-
bert Mackus, gedeputeerde van de 
provincie Limburg. Het nieuwe boek 
“Broedvogels van Nederweert” is de 
kroon op het jubileumjaar van de Vo-

Boek ‘Broedvogels 
van Nederweert gepresenteerd

Foto: John Linders

gelwerkgroep. Het is een onderzoek 
naar zeldzame en schaarse soorten 
1994-2018. Na afloop was er gelegen-
heid de vooraf bestelde boeken af te 
halen en natuurlijk was het boek voor 
geïnteresseerden ook nog ter plekke 
te koop. 
Het boek is geschreven door Thijs Lo-
ven, Willem Maris, Frank Meewissen 
en Raymond Pahlpatz.
Opmaak en vormgeving zijn verzorgd 
door Drukkerij van Deursen bv.

Zaterdag 3 november
BC Bumpers M18-1 - Jumping Giants M18-1 10:45
B.C. Virtus V18-1 - Jumping Giants V18 13:30
E.B.C.G. X14-1 - Jumping Giants X14-1 14:00
OBC M22 - Jumping Giants M22-1 15:15

Zondag 4 november
Jumping Giants VSE-1 - Gennep Cougars VSE-1

13:00
Jumping Giants MSE-3 - BAL MSE-3 13:00
Jumping Giants MSE-1 - Gennep Cougars MSE-1

15:00
Jumping Giants M20-1 -  BC Heeze M20-1 15:00

Toer- en WielerClub Weert (TWC 
Weert) organiseert op zondag 11 
november, voor de 5e keer de Land 
Van Horne MTB- Toertocht. Dit jaar 
zal de tocht in het teken staan van 
het Van Horne Jaar. Omdat het 
450 jaar geleden is dat Philips van 
Horne werd onthoofd, wordt de 
5e editie van de Land van Horne 
MTB-Toertocht eenmalig omge-
doopt tot Philips van Horne MTB-
Toertocht. De tocht wordt georga-
niseerd samen met de Philips van 
Horne Scholengemeenschap, die 
in het schooljaar 2018-2019 haar 
50-jarig jubileum viert. In dit kader 
is een MTB-variant gemaakt van 
Het Graaf Van Horne wandelpad. 

Weert is bij veel wandelaars bekend 
om zijn “Van Horne pad”. Deze jubi-
leumeditie is eenmalig en heeft een 
unieke en uitdagende MTB-route van 

100 km, die de contouren van het ge-
waardeerde Van Horne wandelpad 
volgt. De route kan ingekort worden 
tot 65, 55, 40 of 30 km. Voor kinde-
ren of beginners is er een route van 
15 km. Deze tocht is met die ruime 
keuze in afstanden geschikt voor zo-
wel recreatieve als sportieve fietsers 
op een ATB- of MTB-fiets voor zowel 
mannen, vrouwen en kinderen. Deel-
nemers kunnen zich inschrijven vanaf 
8:00 tot 10:30 uur (voor de 65 en 100 
km tot 9:00 uur) bij Partycentrum De 
Sluis, Industriekade 58 in Weert. 

Inschrijfgeld: € 5,00 + € 1,00 en voor 
NTFU leden € 4,00 + € 1,00 (Scan to 
go aanwezig). Jongeren tot 16 jaar 
kunnen gratis deelnemen.
Op de inschrijfplaats zijn voldoende 
parkeerplaatsen en een bewaakte 
fietsenstalling aanwezig. Voor meer 
informatie www.twcweert.nl 

Toer- en Wielerclub Weert organiseert op 11 november

De Philips van Horne MTB-Toertocht
Jubileumeditie


