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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!

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

€ 45.000. Dat was het reusach-
tige bedrag dat het actiecomité 
moest inzamelen voor de re-
novatie van de Ospelse kerkto-
ren. Met de crowdfundingsactie 
‘Same sterk vör oos kerk’ tracht-
ten zij de Ospelse gemeenschap 
enthousiast te krijgen een fi-
nanciële bijdrage te leveren. Nu, 
ruim anderhalf jaar later, maken 
ze de balans op.

Het was juni 2017 toen het officiële 
startsein voor de renovatie van de Os-
pelse kerktoren klonk. De parochie-
commissie was toen al enige tijd bezig 
met de voorbereidingen, waaronder 
de verwerving van subsidies. Een re-
novatie die € 300.000,- zou gaan kos-
ten, waarvan 15% ten laste kwam van 
de parochie. 

Het actiecomité
De parochiecommissie benaderde 
Ospelse verenigingen om een actie-
comité te vormen. Het comité startte 
de crowdfundingsactie ‘Same sterk 
vör oos kerk’. Zij hoopte met de actie 
de benodigde € 45.000,- op te halen. 
Antoine Hekers, voorzitter van het 
comité, is ‘gruuëts’ als hij terugblikt 
op het afgelopen anderhalf jaar. “Het 
actiecomité heeft zich lange tijd be-
langeloos ingezet om de actie te la-
ten slagen.”

Onmogelijke klus
De omvangrijke opdracht kreeg al 
snel handen en voeten in de vorm van 
een actieplan. “We moesten natuur-
lijk met een concrete inzamelings-
actie komen”, vertelt Antoine. ”Een 
initiatief dat de gemeenschap zou 
aanspreken. Toen is het idee geboren 
van de verkoop van 3.000 bakstenen 
van de kerktoren; een symbolische ac-
tie waarbij de stenen voor € 15,- per 
stuk konden worden geadopteerd. 

Actiecomité Same sterk vör oos kerk maakt de balans op 

‘Same sterk vör oos kerk’

Noodlijdende leien
Maar daar bleef het niet bij.  “Kort na 
de start werden door het comité nog 
een aantal acties op touw gezet, allen 
even succesvol”, zo vertelt Antoine. 
”Onderdeel van de renovatie was het 
vervangen van een reeks leien van 
de kerktoren. De oude leien werden 
door kinderen van basisschool de 
Schrank gebruikt in kersttukjes die 
bij de Coop te koop werden aange-
boden. Ook de leien die niet in een 
kerststukje belandden, vonden gretig 
aftrek.”

Bakstenen en Baksteinkes
“Bakkerij Kessels draaide overuren 
met het bakken van 520 cakes die 
omgedoopt werden tot Bakstein-
kes”, vervolgt Carin. “We hebben de 
smaakvolle, luchtige baksels verkocht 
op de kerstmarkt bij het Thomashuis, 
tijdens de Welfare tentoonstelling 

van de Zonnebloem en de Venezuela 
werkgroep, bij de Coop en in het ge-
meentehuis tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie. Mensen reageerden erg leuk 
op de Baksteinkes”, aldus Carin.

De wind in de zeilen
De crowdfundingsactie leefde, en 
hoe! “Verschillende (Ospelse) vereni-
gingen boden het comité een cheque 
aan. En bij de Coop zijn 3 maanden 
lang lege flessen ingezameld en de 
Coop verdubbelde het bedrag. We 
hadden de wind in de zeilen”, vertelt 
Antoine met een brede glimlach.

De balans 
Op de vraag waar de donaties van-
daan komen, reageert Carin: “De 
bakstenen werden massaal ge-
adopteerd door mensen van Ospel 
en (ver) daarbuiten. Zelfs een oud-
inwoner van Ospel die momenteel 

in Londen woont, heeft stenen ge-
adopteerd. Maar we kregen ook bij-
dragen uit Oostenrijk, België, Velp, 
Utrecht, Roermond en Helmond.” 
Antoine kijkt ondertussen in zijn pa-
pieren en vertelt trots: “Inmiddels is 
er € 41.000,- gedoneerd. Omgere-
kend zijn dit 2.733 bakstenen! Echt 
een geweldig resultaat.”

Knallende afsluiter
Carin Sieben licht nog een tipje van 
de sluier op: “We sluiten de crowd-
fundingsactie in december af met 
een geweldig benefietconcert. Diver-
se muziekverengingen, zangkoren en 
solisten hebben de handen ineenge-
slagen en staan samen op de ‘bühne’ 
in de Ospel kerk. Het belooft een 
groot spektakel te worden.”

Volgende week leest u meer over 
het benefietconcert.

Samen op zoek
naar een nieuwe
burgemeester!
De gemeente Nederweert zoekt een nieuwe
burgemeester. Om die te vinden, wordt een 
profi elschets opgesteld. De gemeenteraad hoort 
graag van u als inwoner van Nederweert wat voor 
burgemeester u wenst.

Op www.nederweert.nl/burgemeestergezocht
kunt u uw voorkeur aangeven. Dat kan tot en
met 23 november 2018. De uitkomsten neemt
de vertrouwenscommissie mee bij het opstellen 
van de profi elschets. Deze wordt besproken en 
vastgesteld tijdens een openbare raadsvergadering
op 18 december 2018 in aanwezigheid van de
gouverneur van de provincie Limburg, de heer 
Theo Bovens. 

Geen internet? Dan kunt u de enquête invullen bij 
de balie van het gemeentehuis.

“Broedvogels 
van Nederweert”

Dit prachtige rijk geillustreerde 
boek (256 pagina’s) in full color 
over broedvogels en het land-
schap van Nederweert kost 
slechts € 18,-  en wordt te koop 
aangeboden bij:  Bruna Gom-
mans, Nederweert;  Brinkmans 
Opticien, Nederweert; Mackus 
Verzekeringen Hypotheken 
Reizen, Nederweert; Buitencen-
trum De Pelen, Ospel; Natuur- 
en Milieucentrum De IJzeren 
Man,  Weert; Bruna Weert 
en  Bruna Heythuysen. 

Bestellen kan ook via de website: 

www.vogelwerkgroepnederweert.nl 
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Fruitbedrijf Hoeben
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Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616
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STEVENS
TELEVISIES ‘Dynamisch’ Huis van Nicolaas

De zeventiende editie van het 
Huis van Nicolaas wordt voor het 
eerst op een nieuwe locatie geor-
ganiseerd. In het Franciscus Huis 
aan de Biest in Weert beleven be-
zoekers een hernieuwd Huis van 
Nicolaas, waarbij ‘dynamisch’ het 
toverwoord is.

De organisatie van het Huis van Nico-
laas is in handen van een enthousiaste 
groep vrijwilligers. De verhuizing naar 
het Franciscus Huis is aangegrepen 
om het Huis van Nicolaas in een her-
nieuwde vorm toekomstbestendiger 
te maken. Natuurlijk blijft het bezoe-
ken van diverse kamers een vast on-
derdeel, maar dit gebeurt niet meer 
in een tijdschema. Bezoekers worden 
vrijgelaten in de keuze hoe lang zij 
in een bepaalde kamer blijven. De 
thema’s in de kamers worden interac-
tiever benaderd en kinderen worden 
uitgenodigd actief deel te nemen. 
Daarnaast wordt de koude wachtrij 
van buiten vervangen door een dyna-
misch dorpsplein met diverse spelele-
menten en een breed uitgezet terras.

Dorpsplein
Wie het Huis van Nicolaas in het verle-
den bezocht heeft ongetwijfeld in de 
vaak lange wachtrij buiten gestaan. 
In het nieuwe concept wordt dit ge-
minimaliseerd door gasten, zoveel als 
mogelijk, binnen te laten op het zo-
genoemde dorpsplein. Op het plein 
heerst alom gezelligheid en staan 
enkele huisjes waar binnen verhalen 
worden voorgelezen en spelletjes 
worden gespeeld. Op een verhoging 
is een groot terras ingericht, vanwaar 
ouders hun kinderen tijdens het spe-

len goed in de gaten kunnen houden. 
Doel van het dorpsplein is kinderen 
meer in de gelegenheid te stellen zelf 
op ontdekkingstocht te gaan. Er is 
dus geen vaste route. Als alle hoekjes 
van het plein zijn bezocht is er de mo-
gelijkheid de kamers van het Huis van 
Nicolaas te bezoeken.

Vrijwilligers
De opbouw in het Franciscus Huis is al 
in volle gang. Een flinke groep vrijwil-
ligers is bezig met het installeren van 
effecten en het inrichten van de ka-
mers. Voor het evenement zelf zoekt 
de organisatie vooral voor doorde-
weekse dagen nog enthousiaste vrij-
willigers.

Huis van Nicolaas
Het Huis van Nicolaas wordt in 2018 
voor de zeventiende keer georgani-
seerd en is hét logeeradres van Sint 

en Pieten tijdens hun verblijf in Ne-
derland. Kinderen, groot en klein, 
nemen een kijkje in diverse kamers 
en zien zo hoe de Keukenpiet de pe-
pernootjes bakt, waar de Pietjes leren 
lezen en natuurlijk hoe ze oefenen te 
klimmen over de daken.

Het Huis van Nicolaas is in 2018 ge-
opend van 19 november t/m 4 decem-
ber, voor publiek van 13.00 tot 17.00 
uur. De doordeweekse ochtenden 
zijn gereserveerd voor basisscholen 
en instanties voor mindervaliden die 
zich daarvoor hebben aangemeld. De 
reguliere entreeprijs is �1,50 per per-
soon, voor scholen wordt een gere-
duceerd tarief van �1,00 gehanteerd.

Meer informatie over het Huis van 
Nicolaas en de mogelijkheid aan te 
melden als vrijwilliger is te vinden op 
www.huisvannicolaas.nl.



Op donderdag 22 november wordt 
er in de Gasterij de Ontmoeting in 
Nederweert een gezellige stamp-
pottenavond georganiseerd. 

Vanaf 17.30 uur is iedereen welkom 
om bij Gasterij de Ontmoeting aan te 
schuiven. “Het zijn altijd erg gezel-
lige avonden, mensen genieten van 
de lekkere stamppotten”, aldus Henk 
de Wit, teamleider catering. “We ser-
veren een lekker kopje soep, diverse 
stampotten en vlees en uiteraard 
hoort daar een toetje bij. En dat alles 
voor 13,50 euro per persoon. We ho-
pen weer veel mensen uit de buurt, 
familieleden en bekenden van clien-
ten te mogen ontmoeten.”

Iedereen kan zich aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aan-
melden door te bellen naar Gasterij 

Programma: week 46
13-11-2018: Montfort 1 - CENTRAAL 1

Hoofdklasse Libre
13-11-2018: Montfort 3 – CENTRAAL 3

2e Klasse C
13-11-2018: ’t Paradies 3 (Roermond) – 
CENTRAAL 4 5e Klasse B
15-11-2018: Avanti 2 (Leeuwen) - CENTRAAL 2

1e Klasse D
15-11-2018: CENTRAAL 5 – BDL 6 (Neder-
weert) WBB C-Klasse
15-11-2018: BDL 5 (Nederweert - 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. 

U bent van harte welkom bij de wedstrijden! 

BDL Biljarten 
Programma: week 46
13-11-2018: BDL 2 – de Tram 4 (Ittervoort)

Hoofdklasse Libre
13-11-2018: Vriendenkring 3 (Roermond) – BDL 3

1e Klasse E
14-11-2018: Roermond/OVU 1 – BDL 1

Hoofdklasse Libre
15-11-2018: ’t Paradies 2 (Roermond) – BDL 4

5e Klasse A
15-11-2018: BDL 5 – Centraal 6 WBB C-Klasse
15-11-2018: Centraal 5 - BDL 6 WBB C-Klasse

Thuiswedstrijden worden gespeeld in Café-
Zaal Centraal op dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrijdag. De middagwedstrijden 
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! 

Programma Zat. 17 nov. Junioren
VV Hebes JO19-2 - Eindse Boys JO19-1 15.00 uur
Eindse Boys MO17-1 - Bieslo MO17-1 11.00 uur
Eindse Boys JO17-1 - Roggel/SVVH JO17-1 14.00 uur
Olympia Boys Jo15-1 - Eindse Boys JO15-1 13.00 uur
Merefeldia JO13-2 - Eindse Boys MO13-1G 11.30 uur
DES Swalmen JO11-1 - Eindse Boys JO11-1 10.00 uur
Eindse Boys JO10-1 - Leveroy JO10-1 09.45 uur
Wilhelmina JO09-1 - Eindse Boys JO9-1G 09.00 uur
Brevendia JO8-1 - Eindse Boys JO8-1 09.00 uur

Programma Za. 17 nov. Veteranen 
Eindse Boys - Panningen (B) 17.00 uur

Programma Zo. 18 nov. Senioren 
SVVH 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
RKESV 3 - Eindse Boys 2 11.30 uur
Wilhelmina 3 - Eindse Boys 3 10.30 uur
Eindse Boys 4 - RKESV 4 11.00 uur
MMC Weert 35+1 - Eindse Boys 35+1 09.45 uur

Programma Zo. 18 nov. Vrouwen
Eindse Boys VR1 - IVS VR1 12.15 uur
Eindse Boys VR2 - Bruheze VR1 10.15 uur

Programma Ma. 19 nov. Junioren
Eindse Boys MO13-1 - GKC/RKHVC MO13-1 19.00 uur

Mededelingen
SVVH: Elzenweike 119, 6089NR, Heibloem
Donderdag 15 nov. kaarten aanvang 20.00 uur

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Voorzitterswissel bij 
Eindse Boys

Voetbalvereniging Eindse Boys heeft in 
de recente jaarvergadering een nieuwe 
voorzitter gekozen. Als gevolg van de aan-
vaarding van het wethouderschap in de ge-
meente Nederweert, vond Peter Koolen het 
niet langer gepast om de voorzittershamer 
voor de groen-witten uit D’Injd ter hand te 
blijven nemen. Zeker omdat het onderwerp 
‘sport’ in diens politieke portefeuille zit. 
Met algemene instemming vanuit de leden 
is Jac Beerens uit Nederweert Eind gekozen 
als nieuwe voorzitter. Jac Beerens is zeker 
geen onbekende bij Eindse Boys omdat hij 
voorheen al jarenlang de functie van voor-
zitter heeft bekleed. De belangrijkste op-
dracht die hij voor zichzelf en voor de club 
ziet, is de club te leiden in dit jubileumjaar 
en de leiding daarna structureel over te dra-
gen aan een nieuwe voorzitter. Eindse Boys 
viert in mei 2019 het 60-jarig bestaan. De 
club dankt Peter Koolen voor zijn bijdrage 
in de afgelopen vijf jaar en ziet het jubile-
umjaar onder leiding van Jac Beerens met 
vertrouwen tegemoet.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Agenda
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 17 NOVEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
F3. MEOS - MEOS F2  9.00u.
E4. MEOS - Handbal Venlo E4  9.00u.
D1. MEOS - Rapiditas D2 10.00u.
C1. MEOS - BEVO C2 9.45u.
Reinoudhal Susteren
F1. NOAV F2 - MEOS  11.00u.
Sporthal Craneveld Venlo
E3. Handbal Venlo E3 - MEOS  10.40u.
Sporthal Aoreven Heythuysen
E1. VIOS E2 - MEOS  12.05u.
Sporthal St. Theunis Weert
D2. Rapiditas D3 - MEOS  14.05u.
Sporthal de Heuf Panningen
B1. BEVO B3 - MEOS  12.20u.
Sporthal Maasbree
D.recr.1. BSAC - MEOS 19.30u.

ZONDAG 18 NOVEMBER
Sporthal Gulick Tegelen
E2. Klaverblad Eksplosion’71 E1 - MEOS 10.00u.
Sporthal in de Bandert Echt
A1. NOAV A1 - MEOS 14.20u.
Sporthal de Bengele Nederweert
DS2. MEOS - Blerick DS1 14.15u.
DS1. MEOS - Swift DS1  13.00u.

DINSDAG 20 NOVEMBER
Sporthal De Weert Venray
Beker
DS2. Manual DS1 - MEOS  20.00u.
Sporthal Weert
D.recr.3. Rapiditas - MEOS 3 20.00u.

DONDERDAG 22 NOVEMBER
Sporthal Valkenswaard
D.recr.2. VHC - MEOS 21.00u.

Zaterdag 8 December 2018, Wijnactie MEOS 
Handbal. We zullen in Nederweert en Ospel 
langs de deuren gaan.
U kunt ook nu al wijn bestellen via 
wijnactie@meoshandbal.nl

ZONDAG 25 NOVEMBER

NAJAARSCONCERT  
ZANGVERENIGING ST. CAECILIA

AANVANG VAN HET CONCERT 14.00 UUR

Met medewerking van accordeonorkest  
coretto

HET CONCERT ZAL PLAATSVINDEN IN
 GEMEENSCHAPSHUIS HAAZENHOOF

DE TOEGANG TOT DIT CONCERT IS GRATIS

ALS VERENIGING NODIGEN WIJ U VAN 
HARTE UIT OM OP DEZE ZONDAGMIDDAG 

NAAR ONS CONCERT TE KOMEN LUISTEREN.

Hobbyisten

Zondag 10 maart 2019  is er weer de 
bekende jaarlijkse hobbymarkt in zaal 
Don Bosco in Weert. Deze druk bezoch-
te hobbymarkt is zeer bekend in de 
regio en omstreken.  Een aantal hob-
byisten hebben zich nu al aangemeld.
We staan iedere keer weer verbaasd 
over de bijzondere hobby’s die de 
mensen hebben. Mocht u ook zo’n bij-
zondere hobby hebben of wilt u het 
publiek laten kennis maken met uw 
hobby, meld u dan aan. U kunt ook een 
presentatie of een workshop geven.  
Het is een bijzondere markt omdat er 
naast de hobbymarkt ook een Luikse 
markt is. Er is een entree van �2  en 
dit geeft toegang tot beide markten. 
De Luikse markt is in een zaal schuin 
tegenover  de locatie van de hobby-
markt.  Op de Luikse markt verkopen 
particulieren hun spullen. 
Interesse? Ga dan naar de site van 
conamoreweert.nl en vul in het in-
schrijfformulier in. 
Voor meer info kunt u bellen 0495-
536337. 

Presentatie Platbook 20: 
Det sjmaak nao mier

Op zaterdag 17 november a.s. om 
15.00 uur wordt in café ’t Maas-
huuske in Illikhoven Platbook 20 
gepresenteerd. Het thema van dit 
20e deel in de reeks bloemlezin-
gen in het Limburgs dialect is ‘Det 
sjmaak nao mier’, waarbij aan 
alle goede dingen van het leven 
is gedacht en zeker niet alleen 
aan culinaire specialiteiten. Re-
dacteur Ronald Colée selecteerde 
veertig teksten uit de in totaal 
bijna negentig inzendingen uit de 
hele provincie. Onder hen zijn be-
dreven auteurs die al een goede 
naam hebben opgebouwd in de 
Limburgse dialectliteratuur, maar 
ook diverse nieuwkomers. Het 
thema komt op allerlei manieren 
terug in Platbook 20, dat opval-
lend veel poëzie en enkele proza-
stukken bevat. Redacteur Ronald 
Colée: ‘Ik heb me mogen laven 
aan woorden als boajbreukske, 
koekake, krollemol, klevièterkes, 
rainiejoeng en zevezöldersgezich 
en dat smaakte goed!’. 

Platbook 20 bevat werk van Wiel 
Roeselers, Marleen Schmitz, Vivianne 
Rijnders, Marloes Lammers-Hoekstra, 
Colla Bemelmans, Frans Adriaens, 
Mia Engels, Mien van Wijnhoven, 
Annie Schreuders-Derks, Jessie Spin-
Schlicher, Leonne Cramers, Mariet 
van Knippenberg, Jan Widdershoven, 
Lisa Naus, Marjo van Es-Jaspar, Els 
Zeegers-Koelen, Els Diederen, Anne-
Marie Webers-Wesels, Annie Tum-

mers-Huppertz, Riky Simons-Julicher, 
Piet Nieuwenhuizen, Jo van Es, Riny 
Muyres-Engels, Jan Titulaer, Har Snie-
kers, Fer Hellenbrand, Guus Kitzen, 
Wim Kallen, Miranda Meuwissen-
Vergoossen, Tjeu Wetzeler, Ton van 
Wegberg, Loek van de Weijer, Wiebe 
de Vries, Frans Hendriks, Arno Kier-
kels, Jan Feijen, José Beumers, Dorrie 
Satijn, Harie Wetzelaer en Iene van 
Dale.

Platbook 20 is evenals alle voorgaan-
de nummers voor 9,90 euro te koop 
in diverse Limburgse boekhandels, 
evenals via www.ticshop.nl. 

Over Platbook
Platbook is bedoeld voor Limburgse 
dialectschrijvers en –lezers. De bun-
dels worden uitgegeven in opdracht 
van het Huis voor de Kunsten Limburg 
in samenwerking met Veldeke Lim-
burg, Raod veur ’t Limburgs, Stichting 
LiLiLi, Uitgeverij TIC en Wim Kuipers. 
Auteurs uit de hele provincie werken 
mee om telkens een ander thema te 
beschrijven in hun eigen verhalen, 
gedichten en andersoortige teksten. 

Over de redacteur van Platbook 20
Redacteur Ronald Colée is in het da-
gelijkse leven journalist bij dagblad 
De Limburger. Hij werd geboren in 
Born en schrijft zelf ook graag in het 
Limburgs. Hij stond al een keer in de 
finale van het   Limburgs Vastelaove-
sleedjes Konkoer (LVK) met een zelf-
geschreven liedje.

Rob Knoops neemt afscheid en wordt opgevolgd door Hans de Kinderen

Directiewisseling Rabobank 
Weerterland en Cranendonck

“Een  keuze die ik met mijn hart 
heb gemaakt.” Zo noemt Rob 
Knoops zijn besluit om per 1 fe-
bruari, ruim een jaar na zijn aan-
treden, afscheid te nemen als 
directievoorzitter van Rabobank 
Weerterland en Cranendonck. Di-
recteur Bedrijven Hans de Kinde-
ren volgt hem op. En vormt dan 
samen met de huidige directeur 
Particulieren & Private Banking, 
Marja Blankman, de directie.

De bancaire sector verandert en de 
Rabobank verandert en krimpt mee. 
Ook binnen de directie. “Dit heeft 
mij uitgedaagd om na te denken 
over mijn toekomst. Daarbij heb ik 
mijn persoonlijke ambities richting 
ondernemerschap laten meewegen.” 
Rob beseft goed dat zijn snelle ver-
trek vraagtekens oproept. “Die zou 
ik waarschijnlijk zelf ook hebben, als 
het iemand anders betrof. “

“Begrijpelijkerwijs was de Raad van 
Commissarissen verrast door mijn be-
sluit. Het voelde bij mezelf ook heel 
dubbel, omdat ik zoveel aan de Ra-
bobank te danken heb en bovendien 
nog maar zo kort in Weerterland en 
Cranendonck bezig ben. Maar mijn 
gevoel geeft aan dat nu het moment 
is om te kiezen voor iets nieuws. Wat 
de toekomst me gaat brengen is 
nog niet helemaal helder, al lijkt het 
woord ‘ondernemen’ daar wel een 
prominente plek in te krijgen. 
Ik kijk terug op een warme en ple-
zierige samenwerking met klanten, 
ledenraad, Raad van Commissaris-
sen, mede-directieleden en collega’s. 
Onze bank staat er goed voor en ik 
ben ervan overtuigd dat mijn opvol-
ger Hans de Kinderen het uitstekend 
zal doen. En ook al neem ik afscheid, 
ik blijf de bank met veel belangstel-
ling volgen.”

Hans de Kinderen nieuwe direc-
tievoorzitter
Voorzitter Raad van Commissarissen 
Noud Bex: “We vinden het bijzon-
der jammer dat Rob onze bank gaat 
verlaten, maar we respecteren zijn 
keuze. We bedanken hem voor zijn 
inzet en wensen hem alle goeds voor 
de toekomst. We zijn ervan overtuigd 
dat we met de benoeming van Hans 
de Kinderen tot directievoorzitter 
van Rabobank Weerterland en Cra-
nendonck, de juiste persoon op de 
juiste plek krijgen. Hans maakt al 
sinds 2010 deel uit van onze directie, 
eerst als directeur Particulieren & Pri-
vate Banking en sinds 2014 als direc-
teur Bedrijven. Hans heeft veel kennis 
en ervaring, een coöperatief Rabo-
hart en verstaat de kunst van het ver-
binden van mensen en initiatieven.”

Tweehoofdige directie
Noud Bex: “We gaan over van een 
driehoofdige naar een tweehoof-
dige directie. Dit voornemen past 
bij de nieuwe coöperatieve strategie 
van Rabobank. Die koerswijziging is 
nodig omdat de wereld om de bank 
heen in steeds rapper tempo veran-
dert. Mensen regelen hun bankzaken 
tegenwoordig hoofdzakelijk via in-
ternet. Daarnaast zijn het wettelijke 
toezicht en de regelgeving dermate 
complex geworden dat de Rabobank 
enkele zaken meer centraal gaat re-
gelen en bepaalde specialismen regi-
onaal gaat bundelen. Tegelijkertijd 
blijven de lokale Rabobanken ge-
woon bestaan. Midden in de samen-
leving, waar de coöperatie ruim hon-
derd jaar geleden ook ontstond, om 
klanten zo goed mogelijk van dienst 
te zijn en verder te helpen met het 
realiseren van hun ambities. En dat 
geldt ook voor de 65.000 particuliere 
en zakelijke klanten van Rabobank 
Weerterland en Cranendonck.”

Van links naar rechts Rob Knoops, Marja Blankman en Hans de Kinderen.

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

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

Op dinsdag 6 november is de begro-
ting voor onze Gemeente Nederweert 
vastgesteld. Ook is er gesproken over 
de energielabels voor de gemeente-
lijke gebouwen. Net zoals onze eigen 
woningen moeten ook de gebouwen 
van de gemeente namelijk voldoen 
aan een groen label, het liefst cate-
gorie A (het meest duurzaam). Maar 
dat hoeft vanuit de landelijke over-
heid pas in 2030.
De Gemeente heeft besloten om die 
aanpassing al in 2021 te realiseren en 
zodoende als overheid het voorbeeld 
te geven. Daarnaast is een motie aan-
genomen om zo snel mogelijk te on-
derzoeken of en wanneer zonnepa-
nelen op het gemeentehuis kunnen 
worden aangebracht. 

Zijn we er dan? Hebben we dan alles 
gedaan wat mogelijk is? Nee hoor, 
ook andere onderdelen van het bre-
de spectrum van onze omgeving heb-
ben aandacht gevraagd. Zo zijn wij 
het niet eens met het rooien van ruim 
190, 80 jaar oude eikenbomen aan 
de Leveroysedijk. Deze bomen zijn 
belangrijk omdat zij ons landschap 
verrijken, fijnstof afvangen en ook 
voor de vogels en biodiversiteit in het 
gebied zorgen. Zij zouden moeten 
verdwijnen omdat zij het asfalt op de 
weg opdrukken en daardoor overlast 
veroorzaken voor het verkeer (fiet-
sers, auto’s, landbouwverkeer). De 
Leveroysedijk (een belangrijke route 

voor jongeren die naar school gaan) 
moet veilig zijn. Daar is geen discussie 
over. Maar het weghalen van 190 bo-
men in combinatie met het verbete-
ren van het wegdek is daarvoor NIET 
de oplossing. Op 20 november gaan 
wij in de Raadsvergadering daar ver-
der over praten.

Groen is belangrijk, ook op andere 
plekken. Helaas zien we steeds vaker 
groen verdwijnen in onze Gemeente. 
Een motie van Nederweert Anders 
zorgt ervoor dat er in 2019 één boom 
per dag bijkomt in Nederweert (of 
een Tiny Forest)! Een Tiny Forest is 
een dichtbegroeid, inheems bos ter 
grootte van een tennisbaan. Dit bos 
is niet alleen een prettige plek voor 
vlinders, vogels, bijen en kleine zoog-
dieren, maar ook voor mensen. Kin-
deren leren in zo’n buitenlokaal over 
de Nederlandse natuur en buurtbe-
woners ontmoeten elkaar op een 
prettige en gezonde plek.

Het streven is om, minimaal 365 bo-
men in 2019 extra – aanvullend op de 
bestaande beplantingsplannen - te 
planten. .

Nederweert Anders blijft gaan voor 
de duurzaamheid en extra Groen in 
onze gemeente,

Jan van Nierop
Nederweert Anders

Ruim baan voor duurzaamheid en groen, 
elke dag één boom er bij in Nederweert

de Ontmoeting. Deze is dagelijks be-
reikbaar tussen 09.30 uur en 18.00 
uur via T (0495) 59 67 26 of stuur een 
e-mail naar sj_voeding@landvanhor-
ne.nl. Aanmelden is mogelijk tot en 
met 19 november.

Zorgcentrum St. Joseph ligt aan 
Brugske 16 in Nederweert, aan de 
Zuid-Willemsvaart. In Gasterij de 
Ontmoeting kunnen mensen dage-
lijks een driegangenkeuzemenu nut-
tigen voor € 9,00

De Stichting Land van Horne is een 
organisatie voor verzorging, verple-
ging en thuiszorg. Met ruim 2.300 
medewerkers en 1.300 vrijwilligers 
biedt de stichting (thuis)zorg en aan-
vullende diensten aan cliënten in de 
gemeenten Weert, Nederweert, Leu-
dal, Cranendonck en Someren.

Stamppottenavond in Gasterij de 
Ontmoeting, Nederweert

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

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

timmerwerken         huis         tuintimmerwerken         huis         tuin



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 15 tot en met 24 november 2018.

DONDERDAG 15 november
H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.15 uur Biechtgelegenheid
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 16 november
H. Margarita van Schotland
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 17 november
H. Elisabeth van Hongarije
Vooravond van de 33e zondag door het jaar
18.00 uur  H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.L.Caris) –jaardienst ouders 
Berben-Bukkems en zoon Wiel, Toos Gielen-
Loijen vanwege verjaardag, Peter Lamber-
tus Verdonschot vanwege verjaardag.

ZONDAG 18 november
33e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
dhr.W.Engelen) – 

MAANDAG 19 november
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 20 november
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 21 november
Opdracht van de H.Maagd Maria
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 22 november
H.Cecilia, maagd en martelares
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 23 november
H.Clemens I
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 24 november
Vooravond van Christus, Koning van het heelal
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) –echtgenoten Bruij-
naers-Gielen vanwege verjaardag.

Dromen over de toekomst
Op woensdag 23 oktober vond er een in-
formatieavond plaats. Op deze avond werd 
uitleg gegeven over de bedoelingen van 
het bisdom met het opstellen van beleids-
plannen per samenwerkingsverband van 
parochies. Het is de bedoeling dat ook onze 
federatie een dergelijk beleidsplan maken 
dat gericht is op de toekomst van onze pa-
rochies.
Op deze avond is aangegeven dat de eer-
ste stap bestaat uit het met een groep van 
geïnteresseerden gaan dromen over de 
toekomst van onze parochies, los van de 
mogelijkheden en onmogelijkheden. Met 
het resultaat van dit dromen kunnen daarna 
groepen aan de slag om te kijken wat gere-
aliseerd kan worden en hoe. Maar de eerste 
stap is dus het vormen van een kerngroep 
die samen wil gaan dromen.
Op de informatieavond werd al de gelegen-
heid gegeven zich voor deze kerngroep aan 
te melden. Maar er zullen zeker ook men-
sen zijn die die avond niet aanwezig konden 
zijn, maar wel interesse hebben. Zij kunnen 
zich melden bij pastoor Schuffelers, tele-
foon 631317.

Hernieuwde oproep
In september deed ik een oproep voor huis-
houdelijke hulp op de pastorie, omdat ik op 
dit moment alles zelf moet doen. Helaas heb 
ik nog geen nieuwe huishoudelijke hulp we-
ten te vinden. Is er echt niemand die mij wil 
helpen? Men kan contact met mij opnemen 
als men interesse heeft (Schoolstraat 2, tele-
foon 631317). We kunnen dan samen over-
leggen over de frequentie, het aantal uren 
en de vergoeding.

Pastoor Schuffelers 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 17 - 24 november

Zaterdag 17 november, H. Elisabeth van 
Hongarije, 19.00 (Samenzang) ghm Bèr Gielen 
en Nel Gielen-Hendriks, ghm Teng Bruekers.

Zondag 18 november, 23e zondag door 
het jaar, 10.00 (Samenzang) Catharina Sop-
hia Schreurs en Henricus Hubertus Vaes, 
ghm Sjeng Feijen en Hanna Feijen-Valks, 
zwd Lowie Kessels.

Donderdag 22 november, H. Cecilia, 
maagd en martelares, 19.00 voor de zieken.

Vrijdag 23 november, 18.30 St. Ceciliavie-
ring parochiemedewerkers. 

Zaterdag 24 november, vooravond Hoog-
feest van Christus Koning, 19.00 (Samen-
zang) ouders Jacobs-Hermans, ouders Cuij-
pers-Evers en overleden familie, ghm Wiek 
Huijerjans, Til Huijerjans-Verheijen (verjaar-
dag) en schoonzoon Albert, ghm Andries 
Veugen en Drika Veugen-Wijen, zwd Toos 
van de Kruijs-Hendrikx. 

ACOLIETEN: za. 17 nov. 19.00: Tom en Stan 
Dirks; zo. 18 nov. 10.00: Tom Kessels, Nick 
Stijnen; za. 24 nov. 19.00: Mathijs van Lierop, 
Edwin van Rooijen. 

OVERLEDEN: Op 1 november jl. overleed 
Martha van Hulsen-Hekers, 83 jaar, Win-
destraat 24. Op 2 november jl. overleed Jan 
Vaes, 79 jaar, Meijelsedijk 213. Mogen zij 
rusten in vrede.

ONS DAGELIJKSE SAMENLEVEN: Vaak zit 
ik met de vraag: Waarom houden de men-
sen de liefde niet vol? Waarom wordt het zo 
moeilijk als men dagelijks moet samenleven? 
Ikke - Ik geloof dat we heel dikwijls ons zelf 
wat wijs maken. We beweren van de ander 
te houden, maar in feite houden we alleen 
van ons zelf, van ons eigen “ik”. We ver-
wachten te veel van de ander.
De ander - De ander moet vriendelijk zijn. 
De ander moet mij ophemelen, moet me op 
handen dragen, mag geen kwade bui heb-
ben en mag me niets verwijten ! 
Bij de minste ontgoocheling voel ik me ge-
kwetst in mijn liefde. We denken te weinig 
of bijna nooit aan hetgeen we zelf kunnen 
geven en kunnen doen voor de ander.
Zeg niet te vlug: “Je houdt niet meer van 
mij!”, zolang je zelf niet alles hebt gegeven.
Het dienen van zich zelf gaat tot het graf, 
het dienen van de medemens gaat verder.

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 18 november 2018 
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagkoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor de leden en overleden leden van 
het St. Rochuskoor en de vrijwilligers van de 
St. Rochusparochie wegens Caeciliafeest
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Zondag 25 november 2018
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagkoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor overleden ouders Rulkens-Juli-
cher en overleden kinderen en schoonzoon 
Jos Gubbels
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

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

17 t/m 24 november 2018

ZATERDAG 17 november: 19.15 uur H. Mis, 
ter ere aan de H. Gerardus.

ZATERDAG 24 november: 19.15 uur H. Mis, 
koor de Leeuwerik viering St. Caecilia, zes-
wekendienst voor Mien Claessens-Bijlmakers

LEZERS: zaterdag 17 november Maria van 
Nieuwenhoven, zaterdag 24 november Piet 
van Gog.

MISDIENAARS: zaterdag 17 november Ayla 
Beerens en Lobke Houtappels, zaterdag 24 
november Valerie Beerens en Janne Wijen.

KINDERWOORDDIENST: Aanstaande za-
terdag 17 november zijn jullie weer hartelijk 
welkom om 19.15 uur in de sacristie.

Besef hoe belangrijk het is ergens bij te 
mogen horen.
De eerste 3 x wanneer je in een nieuwe 
groep komt zijn beslissend.

De eerste keer kijk je de mensen en de om-
gangsvormen aan.
De tweede keer hoop je dat iemand je herkent.
De derde keer is er een begin van “erbij horen”

Ben je vaste bezoeker in de kerk, dan kan 
het geen kwaad je af en toe te verplaatsen 
in de nieuwkomer, de gast.
Want wat jij in een gemeenschap ervaart, 
kan op de ander overkomen als een kerk vol 
ruggen, waar je niet tussenkomt. Gast zijn is 
ook een kunst.

Realiseer je dat alles wat je om je heen ziet, 
door deze mensen wordt verzorgd – door 
allen samen gedragen – dat jij één van die 
mensen bent.

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 18 november 
10.00 uur Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Zondag 25 november 
10.00 uur H. Mis
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze 
kapel.
- Moeder Maria, Ik steek een kaarsje aan 

voor Pap van ons, wij missen je elke dag 
opnieuw.

- Lieve Moeder Maria, let alsjeblieft goed 
op mijn kinderen, en in het bijzonder  
voor mijn meisje, ze heeft het heel hard 
nodig, dank je wel!!!

- H. Maria, help me bij mijn ziekte, t’ wordt 
weer een spannende week, en  neem me 
mee in uw gebed, ik vertrouw op U.

Iets om over na te denken:
Neem de tijd en investeer een week voor jezelf.

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.

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 17 november – 24 november 2018

Zondagmorgen 18 nov. 09.30 uur:
Als hgm. voor Truus Strijbos-Gabriëls, Als 
hgm. voor Pierre Triepels v.w. zijn verjaardag 
en tevens voor Wiel Triepels, Maria Triepels-
Wulms, Annie v.d. Kruys-Triepels en Wim 
Triepels (volkszang)

Mededeling:
• Overleden in de leeftijd van 79 jaar Annie 

Raetsen-Ottenheijm moge zij rusten in vrede.

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

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en belangstelling 
betoond na het overlijden van onze lieve vader, schoonvader, 

opa en overgrootvader

Lowie Kessels
✷ Ospel, 30 oktober 1929
† Ospel, 5 oktober 2018

Kinderen en klein- en 
achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 18 november om 
10.00 uur in de parochiekerk te Ospel.

L.K.V. Ospel

Beste leden,dinsdag 20 november: Sin-
terklaas-avond . De invulling van deze 
avond blijft een verrassing.De avond 
begint om 19.30uur in Haaze- hoof.

Groetjes, het bestuur.

L.K.V. Nederweert

Beste dames,
Dinsdag 27 november hebben we 
onze St. Nicolaas avond.
We gaan het dit jaar iets anders doen 
dan anders, maar we zorgen voor een 
gezellige avond.

Groeten het bestuur

DiaNico - 
Diaconie voor Leudal

DiaNico is ontstaan vanuit de paro-
chie cluster Tabor in samenwerking 
met een groep enthousiaste vrijwilli-
gers. De naam DiaNico komt van Dia-
conie ( dienst verrichten aan mensen, 
uit christelijk oogpunt) en Nicolaas 
(patroonheilige van de kerk van Hey-
thuysen, staat symbool voor vrijgevig-
heid). Wij willen ons breed inzetten 
binnen het cluster (Heythuysen, Ba-
exem, Leveroy, Grathem en Kelpen-
Oler), maar ook voor de overige kern-
dorpen binnen de gemeente Leudal. 
Daar waar noden en vragen zijn. In 
samenwerking met het clusterkerk-
bestuur en vele vrijwilligers uit de om-
geving, zetten wij ons belangeloos in 
voor o.a. senioren, mensen met een 
beperking en jonge gezinnen. Ie-
dereen die een steuntje in de rug 
kan gebruiken, op welk gebied dan 
ook, kan en mag bij ons aankloppen. 
Diverse ondernemers uit de omge-
ving zijn bereid ons te helpen en te 
ondersteunen. Zo zullen wij om te 
beginnen, in samenwerking met 
woon- en zorghuis Scheyvenhof, een 
kerstmaaltijd verzorgen voor 25 seni-
oren die kampen met eenzaamheid 
of financiële zorgen. 
Indien u mensen kent of weet die wij 
zouden kunnen benaderen of die ons 
nodig zouden kunnen hebben (denk 
hierbij ook aan de voedselmandenac-
tie), schroom niet ons te benaderen 
of ons aan te bevelen. 
Wilt u ons helpen of sponsoren? 
Graag! U kunt voor meer informatie 
hiervoor terecht bij één van de vrij-
willigers.

DiaNico; contactpersoon Frank Nies-
kens tel. 06-39819201 
mailadres: f.nieskens@kpnmail.nl

In december helpt de Broederschap 
de Voedselbank voor de 6e keer met 
het inzamelen van artikelen. Met deze 
actie voor de Voedselbank brengt de 
Broederschap de naastenliefde in de 
praktijk. De kerken in het dekenaat 
Weert helpen hier graag aan mee. 
Carin Rosbergen, coördinator namens 
de Broederschap: “U maakt niet al-
leen de cliënten van de Voedselbank 
blij. Het is ook een fijn gevoel iets 
voor een ander te kunnen doen, zeker 
in deze dagen voor Kerstmis.”

Hoe doet u mee? 
Doneer houdbare producten, vooral 
blikken of potten groenten, vis in 
blik, wc-papier, waspoeder, schoon-
maak- en toiletartikelen (shampoo, 
tandpasta, zeep). Deze producten 

Kerstactie Broederschap Weert
levert u in tussen 7 en 22 december 
bij de kratten die klaarstaan in de ker-
ken. Ook de Jumbo winkels doen aan 
de actie mee. Dit zijn Jumbo Heer-
schap (Boshoven, Collegeplein, Leu-
ken, Moesel en Nederweert) en Jum-
bo René Puts in Stramproy. Alle giften 
zijn van harte welkom. Let u wel op 
dat de producten nog minstens twee 
maanden houdbaar zijn.

Hoe werkt de Voedselbank?
De cliënten zijn mensen uit onze regio 
die onder het bestaansminimum zitten. 
Vaak zitten ze in de schuldsanering. 
Zonder de hulp van de Voedselbank 
zouden deze mensen honger lijden. Zij 
kunnen onze hulp goed gebruiken. Na-
mens de Voedselbank vraagt de Broe-
derschap u om gul te geven.

Op zondag 18 november is er 
weer een interessante lezing bij 
Buitencentrum De Pelen. Her-
borist Diana Vossen vertelt dan 
over peelplanten en kruiden en 
hun gebruik in vroeger tijden. Er 
zijn twee (dezelfde) lezingen; om 
13.30 en 15.00 uur in de activitei-
tenruimte van De Pelen. Het Bui-
tencentrum ligt aan de Moostdijk 
15 te Ospeldijk. 

Planten en kruiden van de Peel
Vaak lopen we er aan voorbij, of zelfs 
er over heen. Soms noemen we het 
onkruid, maar in de vrije natuur van 
onze omgeving zijn veel eetbare en 
geneeskrachtige kruiden en planten 
te vinden. Ook in De Groote Peel ko-
men veel verschillende soorten voor. 
Diana Vossen uit Someren is Peelgids 
en herborist en zij heeft zich verdiept 
in de flora van dit bijzondere hoog-
veengebied. Ze geeft regelmatig ex-
cursies, workshops en presentaties. 

Tijdens de lezing op zondag 18 no-
vember vertelt Diana over de naam-
verklaring, volksgebruiken en ge-
neeskracht van wilde kruiden en 
planten die groeien langs de oude 
peelbanen. Haar verhaal gaat vooral 
over voedsel en gebruik in vroeger 
tijden. Je krijgt informatie die soms 
al eeuwenoud is en omgeven met 
oude verhalen en legenden. Wist je 
bijvoorbeeld dat er veel kruiden wer-
den gebruikt in bier en ‘bitters’? En 
dat je kamille moet plukken voor 24 
juni (St. Jan) omdat anders Petronella 
de Heks de bloemen komt bespren-
kelen? Een veel voorkomende struik 
met diverse gebruikstoepassingen is 
de ‘vuilboom’ ook wel ‘sporkehout’ 
genoemd. De naam vuilboom ver-
wijst naar het feit dat de schors een 
laxerende, vuil afdrijvende werking 

Lezing bij Buitencentrum De Pelen

Herborist vertelt over kruiden
en Peelplanten

heeft. Maar pas op; de schors moet 
eerst lange tijd gedroogd zijn want 
anders is ze giftig. En zo vertelt Diana 
nog veel meer leuke en interessante 
feiten en weetjes. Na afloop kun je 
een klein kopje biologische kruiden-
thee proeven.

De lezing duurt ongeveer 45 mi-
nuten en wordt twee keer gehou-
den in de activiteitenruimte van 
het Buitencentrum De Pelen. Let 
op: Er is een beperkt aantal zit-
plaatsen en reserveren is niet mo-
gelijk dus wees op tijd. Deelname 
is een vrijwillige bijdrage. 

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de lezing kun je 
nog een heerlijke wandeling maken 
in het Nationaal Park De Groote Peel 
en struinen door de winkel van het 
Buitencentrum. Hier vind je boeken, 
Streekproducten en leuke souvenirs. 
Voor een hapje en een drankje kun je 
bij de Peelkiosk en in de Peelboerderij 
terecht. Het Buitencentrum is op dins-
dag t/m zondag geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen 

Foto: Marijke Vaes

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

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

Nederweert krijgt 
zonnepanelen op 

gemeentehuis

De gemeenteraad van Nederweert 
heeft het college opgeroepen om 
snel werk te maken van het plaatsen 
van zonnepanelen op het gemeen-
tehuis. Een voorstel hiertoe van D66 
Nederweert is met steun van JAN en 
Nederweert Anders aangenomen.

De gemeente Nederweert streeft 
ernaar om uiterlijk in het jaar 2035 
energieneutraal te zijn. Volgens D66 
Nederweert moet de gemeente daar-
om zelf ook aan de slag, zeker vanuit 
haar voorbeeldfunctie. Fractievoor-
zitter Martin van Montfort: “Steeds 
meer inwoners en ondernemers leg-
gen zonnepanelen op hun daken. Als 
gemeente juichen we dat toe. Dan 
moeten we ook zelf het goede voor-
beeld geven en zonnepanelen op 
onze eigen daken leggen.”

Het college was al bezig met het ver-
duurzamen van het gebouw. Door 
betere isolatie, energiebesparende 
maatregelen en het plaatsen van een 
warmtepomp moet het gemeente-
huis in 2021 energielabel A krijgen.



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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Verkeersregelaars gezocht 
voor de wichteroptocht 2019

De gezamenlijke scholen van ne-
derweert zoeken verkeersrege-
laars voor de groeëte wichterop-
tocht 2019.

De verkeersregelaars spelen een
belangrijke rol tijdens de groeëte 
wichteroptocht. Zij zorgen voor ver-
keersveiligheid zodat alle kinderen 
ongestoord carnaval kunnen vieren.

Het zou toch heel jammer zijn dat 
deze optocht niet door zou kunnen 
gaan door een tekort aan vrijwilligers.

Daarom zijn wij dringend op zoek 
naar enkele verkeersregelaars voor 
vrijdag 1 maart 2019 .

Iedereen boven de 16 jaar kan wor-
den opgeleid tot verkeersregelaar.

Ben jij diegene die de kinderen van 
Nederweert wil helpen zodat zij vei-
lig hun optocht kunnen lopen?

Meld je dan aan!

Aanmelden of voor informatie bij:
h.bosch42@kpnmail.nl

of bij een van de basisscholen of kin-
derdagverblijven.
Graag reageren voor 1 december.

“Op glad ijs”:
Controversieel en interactief kunstproject

22 kunstenaars gaan aan de slag 
met achtergebleven schilderijen
Jan Tullemans .
Zowel wijlen kunstenaar Jan Tulle-
mans (1924-2011) als het schitterende 
pand waarin hij zo lang woonde en 
werkte, zijn welbekend in Weert en
daarbuiten. Menigeen heeft nog 
warme herinneringen aan hoe het 
was in het kunstenaarshuis wat lan-
ge tijd HET broeinest voor artistiek 
Weert was. De erven hebben het 
pand inmiddels verkocht.

Ondanks talrijke selectierondes waarin
het creatieve nalatenschap van Jan 
Tullemans is gearchiveerd en veilig ge-
steld blijft er nog een ruime hoeveel-
heid werk achter in het huis. Dan rijst 
de vraag wat daarmee moet gebeuren.

Stichting Kunstcentrum Weert heeft 
in samenwerking met de erven Tul-
lemans de unieke gelegenheid gekre-
gen het ‘achtergebleven werk’ in de 
schijnwerpers te zetten aan de voor-
avond van de overdracht van het huis 
en een definitieve herbestemming. 
Niet met de zoveelste veiling, niet 
met een rechttoe rechtaan tentoon-
stelling, maar met een controversieel 
en interactief project.

Controversieel, omdat 22 kunstenaars 
in het huis aan het werk zullen gaan
met het achtergebleven werk. Ze mo-
gen erop doorgaan, het veranderen en
er co-kunstwerken van maken, ze mo-
gen het onder een stolp zetten of een 
reactie maken op een werk …alles mag.

Heiligschennis
Het is eigenlijk ‘not done’ om werk 

van een andere kunstenaar aan te 
raken, dat is een soort heiligschennis. 
Toch gaan de deelnemende kunste-
naars dat doen. Het is aan ieder indi-
vidueel om zichzelf de morele vraag 
te stellen hoe hij of zij hiermee om wil
gaan. Er zullen voor- en tegenstan-
ders zijn, er zijn nu al felle discussies.

Publiek
Het project is naast controversieel 
ook interactief omdat het publiek 
getuige hiervan kan zijn, want een 
deel van de werkperiode is het huis 
geopend voor bezoekers. Kunste-
naars zullen in het huis van Jan aan 
het werk zijn, worstelen met deze 
vragen, worstelen met het werk van 
Jan Tullemans en met elkaar. Het pu-
bliek mag meedoen in deze discussies 
en kijken hoe het vordert.

De werkperiode voor de kunstenaars 
start 18 oktober, de werkperiode 
waarin het publiek welkom is in het 
huis start 15 november en duurt tot 
7 december 2018. De expositie zal 
groeien onder de ogen van het pu-
bliek. Tijdens de werkperiode zullen 
naast de co-kunstwerken ook ori-
ginele werken van Jan Tullemans te 
koop zijn. Het project wordt officieel 
afgesloten door op zaterdag 8 de-
cember met een feestelijke finissage!

Open: 15 november-7 december, do-
vr-zo 14-17uur
Finissage: 8 december 16 uur.
Adres: Huis/Atelier Tullemans, Emma-
singel 85 Weert.
www.kunstcentrumweert.nl/ info: 
Yvonne Schroeten, 06 54254614, 
info@yvonneschroeten.nl

Hulsenweg 1
6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

Stichting De Gunnerij
Voor, door en met elkaar

Stichting “De Gunnerij” is een ont-
moetingsplek in Nederweert waar 
iedereen welkom is.
Van maandag t/m vrijdag kunnen 
bezoekers tijdens open inloopuren
van 10.00u tot 16.00u en zaterdag 
van 10.00u tot 14.00u binnenlopen 
om een praatje te maken, een kopje 
koffie/thee (voor eigen rekening) te 
drinken, een spelletje te doen, een 
kaartje te leggen of de krant te lezen. 
Er zullen altijd twee gastvrouwen of 
gastheren aanwezig zijn. Bij de dage-
lijkse inloop staan elkaar ontmoeten, 
gezelligheid en verbindingen leggen 
centraal.

Nieuwe activiteit!
Op donderdag 22 november 2018
wordt een workshop georganiseerd 
door Ada Verheij-Vogelzang. Tijdens 
deze workshop leert u luxe kerst-
kaarten maken met sneeuwkris-
tallen. Zeer toepasselijk voor de 
komende kerstdagen. Aanmelden 
vóór 19 november, kosten € 12,50 
incl. materiaal  per persoon, tel. 06 
22972069.

Elke maandagmiddag houdt het 
steunpunt van de Gemeente Neder-
weert spreekuur van
13.00u tot 15.00u.

Elke dinsdagmiddag zijn van 13.00u 
tot 16.30u verschillende kaartclubjes 
aanwezig. Deze middag kunt u ook 
samen met Marina op een creatieve 
wijze van oude spullen iets nieuws 
maken, “Van Zooi tot Mooi”. 

De donderdagmiddag staat in het 
teken van bewegen. U kunt aansluiten 
bij een wandeling door Nederweert 
met als afsluiting koffie/thee met iets 
lekkers in de Gunnerij. Dit onder bege-
leiding 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 16.00u tot 
18.00u 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 T. 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”, Lambertus-
hof 2 te Nederweert. T. 06 22972069.

Team De Gunnerij.

Sinterklaasfeest
1 december. 11.00-16.00u. 

Centrum Nederweert.

Maak je eigen pietenmasker,
los de pepernotenpuzzel op,
ontmoet de Sint met zijn pieten

en WIN!

De drie Weerter scholen voor 
Voortgezet Onderwijs en het 
BRAVO! College Cranendonck, 
verenigd in LVO Weert, willen
dat leerlingen de beste keuzes 
maken voor de start van hun toe-
komst. De keuze voor een school 
voor Voortgezet Onderwijs is 
een grote stap en een belangrij-
ke beslissing. Daarom verzorgen
de scholen van 10 t/m 13 decem-
ber 2018 uitgebreide voorlich-
tingsavonden met proeflessen.
Alle ouders/verzorgers van leer-
lingen uit groep 8 zijn met hun 
zoon of dochter voor de voor-
lichtingsavonden uitgenodigd. 
Online inschrijven kan van dins-
dag 6 november 2018 tot vrijdag 
23 november 2018 op www.lvo-
weert.nl.

“Algemene voorlichting voortgezet onderwijs weert en cranendonck”

Voorlichtingsavonden met 
proeflessen LVO weert

Tijdens de voorlichtingsavonden 
presenteren de scholen de voorde-
len van een goede samenwerking, 
de kenmerkende resultaatgerichte 
aanpak en de leerlinggerichte mo-
gelijkheden. Ondertussen kunnen de 
leerlingen ‘proeven’ aan bijvoorbeeld 
het Technasium, de sportklas of het 
Tweetalig Onderwijs. Elke school or-
ganiseert de voorlichtingsavond op
haar eigen en unieke manier. 

Data voorlichtingsavonden/proef-
lessen
• Maandag 10 december: 

BRAVO! College Cranendonck
• Dinsdag 11 december: 

Het College Weert
• Woensdag 12 december: 

Philips van Horne
• Donderdag 13 december: 

Het Kwadrant

NederweertNederweert

Tijdens de afgelopen raadsverga-
dering is de begroting voor 2019 
behandeld. Hierbij kwamen veel on-
derwerpen aan bod. Hier zullen wij 
een selectie vermelden. Wil je onze 
volledige inbreng teruglezen, kijk 
dan op onze website www.d66ne-
derweert.nl.

Wonen
Het tekort aan betaalbare woningen 
in de gemeente blijft ons bezig hou-
den. Gelukkig wil nu ook gedepu-
teerde Hans Teunissen (D66) vanuit 
de provincie snel aan de slag met het 
bouwen van nieuwe woningen, vooral 
voor starters, senioren en sociale huur. 
We hebben vorige raadsvergadering 
al een motie ingediend om extra in te 
zetten op starterswoningen. We heb-
ben het college opgeroepen om nu 
door te pakken en samen met de pro-
vincie te zorgen dat er snel gebouwd 
kan gaan worden.

We hebben al vaker opgeroepen tot 
betaalbare huur- en koopwoningen in 
alle kernen. Daarom konden wij een 
voorstel van het CDA om te zorgen dat 
er voldoende (levensloopbestendige-) 
huurwoningen in de kleine kernen 
aanwezig blijven dus ook volmondig 
ondersteunen.

Verkeersveiligheid
Als D66 Nederweert vinden we het 
belangrijk dat er komend jaar werk 
wordt gemaakt van verkeersveiligheid. 
We hebben aandacht gevraagd voor 
veilige fietsroutes, naar de scholen in 
de eigen gemeente, naar de middel-
bare scholen in Weert en Heythuysen, 
maar ook in het buitengebied. In het 
buitengebied zien we mogelijkheden 
voor het verlagen van maximumsnel-
heden, het aanbrengen van fietsstro-
ken, meer straatverlichting en het 
scheiden van verschillende verkeers-
stromen waar mogelijk. We hebben 
het college opgeroepen om dit mee te 
nemen in het nieuwe mobiliteitsplan 
dat wordt ontwikkeld.

Het mobiliteitsplan is een plan waarin 
naar de gehele gemeente wordt ge-
keken naar verkeer en vervoer. Hierin 
wordt gekeken naar de bereikbaar-
heid, verkeersveiligheid en leefkwa-
liteit. Het gaat dan om bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen, fietsroutes, open-
baar vervoer, landbouwverkeer en
laadpunten voor elektrische auto’s. De 
belangrijkste knelpunten zullen dan
het eerste worden aangepakt.

Onze wethouder Peter Koolen heeft 
gezegd om dit plan vooral samen met 
de inwoners op te stellen. We horen 
namelijk graag van u welke straten u
onveilig vindt en waar volgens u dus 
iets gedaan moet worden.

Economie
Gezien de aanhoudende vraag naar 
bedrijfskavels hebben wij het college 
opgeroepen om voortvarend aan de 

Raadpraat: Samen 
aan de slag in 2019

slag te gaan met het onderzoek naar 
nieuwe bedrijfslocaties. We hebben 
ook aangegeven dat wij graag één 
visie voor het gehele centrum van Ne-
derweert willen ontwikkelen. Daarbij 
denken we onder andere aan het aan-
pakken van de leegstand, de wens om 
tot komen tot een herontwikkeling 
van de Pinnenhof en het kijken naar 
nieuwe culturele mogelijkheden in het 
centrum.

We hebben ook aandacht gevraagd 
voor de ontwikkelingen in de agra-
rische sector. Veel bedrijven stoppen 
de komende jaren. In deze uitdaging 
zien we ook kansen. Daar moeten 
we samen met de sector mee aan de 
slag. We zien kansen voor het aanpak-
ken van het fijnstofprobleem en zien 
mogelijkheden voor de vrijkomende
bebouwing. We hebben het college 
opgeroepen om te onderzoeken wat 
er mogelijk is voor startende onder-
nemers in bijvoorbeeld de recreatieve 
sector. Daarnaast kan gerichte sloop 
ook gecombineerd worden met na-
tuurontwikkeling.

Duurzaamheid, milieu en gezondheid
We hebben aandacht gevraagd voor 
zwerfvuil. Dit is op verschillende plek-
ken in de gemeente een probleem. De 
carpoolplek is vaak bezaaid met afval, 
net als bermen langs sommige wegen 
en fietsroutes. Het college heeft ge-
zegd nieuwe afvalbakken en blikvan-
gers te gaan plaatsen op plekken waar 
vaak veel zwerfafval ligt.

In het kader van duurzame energie 
hebben we een motie ingediend om
in 2019 zonnepanelen te plaatsen op 
het gemeentehuis. Dit voorstel is met 
steun van JAN en Nederweert Anders 
aangenomen.

We willen in de breedte inzetten op 
milieu, natuur, gezondheid en duur-
zaamheid. Zo zullen we inzetten op 
het verder effectief terugdringen van 
de fijnstofuitstoot, maar ook op meer 
groen in en om de kernen. In dat groen 
is volgens ons ook ruimte voor recrea-
tieve en sportieve functies. De heront-
wikkeling van Sportpark De Bengele 
en het gebied De Uitwijck biedt mooie 
kansen voor vergroening én investeren
in een sportieve en gezonde samenle-
ving. Maar ook op kleine schaal zien 
we kansen. Naar het voorbeeld van 
de beweegtuin bij St. Joseph zouden 
we graag meer van dit soort toestel-
len in de openbare ruimte zien, ook in 
de andere kernen. Hiermee zou je een 
mooie sportieve route door de kern 
kunnen aanleggen.

Meedoen
Heb je goede ideeën over wat de 
gemeente moet besluiten? Wil je 
aandacht vragen voor bepaalde pro-
blemen? Of wil je gewoon een keer 
meedenken? Neem dan contact met 
ons op via www.d66nederweert.nl of 
stuur een mail naar info@d66neder-
weert.nl.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 19 november 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Woensdag 
21 november 09.30-12.00 uur kook-
workshop*. Donderdag 22 november 
10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur 
workshop schilderen*. Vrijdag 23 no-
vember 09.30-12.00 uur creatief ate-
lier*. Woensdag 28 november 09.30-
12.00 uur ontspanningsmassage*. 
Donderdag 29 november 13.00-16.00 
uur voetwellness*.
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).

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 
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Deelnemer aan de
Sint Nicolaas

kassabonactie!

I n - B t w e e n  Wo m e n s w e a r  •  B u rg e m e e s t e r  Vu l l e r s s t r a a t  4  •  N e d e r w e e r t

I n - B t w e e n  M e n s w e a r  •  L a m b e r t u s h o f  1  •  N e d e r w e e r t

WIJNKOPERIJ ALEX STORMS • KERKSTRAAT 24 • 6031 CH  NEDERWEERT
TEL. 0495-632450 • WWW.STORMS.NL • DI. T/M ZA. GEOPEND

ELKE VRIJDAG
EN ZATERDAG

OPEN
PROEVERIJ

OONT
ALITEIT

FOUR FRIENDS 2016/2017
Thracian Lowland

Een opkomende ster waarbij 4 vrienden het avontuur zijn aangegaan 
om wijnen op internationaal topniveau te produceren. Geïnspireerd 
op een klassieke Bordeaux (compositie van cabernet sauvignon, ca-
bernet franc, petit verdot en merlot) maar met een eigentijdse visie 
(zie bijvoorbeeld de schitterende, maar afwijkende uitmonstering). 
Een bewaarwijn, maar anderzijds ook een wijn 
die nu al gedronken kan worden met vrienden! 
De inhoud van 1000ml zorgt ervoor dat u on-
bevangen kunt genieten voor een zeer scherpe 
prijs. VALUE FOR MONEY!!!

Geconcentreerd en dieppaars van kleur. Uit-
nodigend bouquet met donkere chocolade, 
koffie en bosbessen. Zeer smaakvol met ronde, 
romige tannine waarbij in de lange afdronk 
kers, chocolade, kruiden en specerijen worden 
gepresenteerd

12,95  9,9,7575
ACTIEPRIJS

INT NICOL AAS
KASSSAAB AAC IT

Geef eens 
een kadobon 

voor de feestdagen

Geenestraat 2a | Nederweert
Tel.: +31 (0)495-634221 | info@guulke.nl | www.guulke.nl

Cadeaubon
LEUK OM TE GEVEN
EN OM TE KRIJGEN.

Geef een Guulke cadeaubon!
De bon is verkrijgbaar in elk gewenst bedrag 

vanaf € 5,- De cadeaubon is onbeperkt geldig.

Kerkstraat 12 . 6031 CH  Nederweert
t. 0495-634578 . info@alda-creatief.nl

www.alda-creatief.nl

Voor een 
persoonlijk 
Sint Nicolaas 
geschenk:

Alda’Alda’s kadobon!s kadobon!

Bedtextiel Nachtmode
Badtextiel Matrassen
Kussens Dekbedden
Ledikanten Boxsprings

Keuzekorting*:

* Op één artikel, geldig op het gehele assortiment,
ook op reeds afprijzingen! Geldig t/m 31-12-2018

Brugstraat 14-16  Nederweert +31(0)495 842646
24/7 online geopend           www.znurk.com

-10%

Cafetaria eethuis

‘t Goudhaantje
Kerkstraat 51 
Nederweert

Tel. 0495-625570

Doe al je kassabonnen van de deelnemers met een totaalbedrag van 
€ 200,00 samen in de speciale actie-envelop en ding mee.

Sinterklaas komt dit weekend weer aan in Nederweert en de onderne-
mers van Nederweert vinden dit superfijn. Dit vieren zij met een leuke 
kassa bon actie en diverse activiteiten.

Heel veel Pieten gaan inkopen doen in al die leuke winkels van Neder-
weert.
Al deze kassabonnen kunnen de Pieten in een actie-envelop stoppen. 
Zit er voor minimaal € 200,00 in de envelop, plak hem dicht, zet je
naam erop en stop hem in de speciale actieton bij Jan Linders, Guulke, 
Hubo Duijts of Pleunis Mode.

De actie begint op 15 november en loopt t/m 5 december. 
Op 28 november worden al de eerste 4 prijswinnaars getrokken. Zij win-
nen elk € 100,00 aan Nederweerter waarde cheques. 

Op 7 december worden ook nog eens 6 winnaars gelukkig gemaakt met 
waarde cheques t.w.v. € 100,00. Je mag zo vaak mee doen als je wilt. 
De cheques kun je uitgeven bij alle winkels in Nederweert.

Pieten masker
Alle kinderen kunnen vanaf maandag 19 november bij de deelne-
mende winkeliers Pieten maskers afhalen, om zelf te kleuren en te 
versieren. Kom op 1 december met je zelf versierde Pieten masker, 
naar het centrum en ontmoet Sint en zijn Pieten. Op deze speciale SINT-
ZATERDAG zijn er heel veel leuke activiteiten. 

Deelnemers aan de enveloppenactie zijn:
Jumbo Heerschap - Alatas Computer - Kaasshop Vurrukkulluk - De Tover-
bal - Wups Pub - SE Raamdecoratie - Bollen Modeschoenen - Fotostudio 
Ton - Sportivalife - Brinkmans Optiek - Bakkerij Broekmans- Meora - 
Bloemstyling ‘t Roosje - Jan Linders - In Btween - Driessen Tweewieler 
Bike Totaal - Hubo Duijts - bi-j Siem - dPs - Bruna Gommans V.O.F. - De 
Schoenengarage - Shoeby - Gildeslagerij Hermanns - Today - Dansrijck -
Mackus - Expert Lambers - Guulke eten en drinken - Shoe Time - Pleunis 
Mode - La Dilligence - zzZnurk - Renki - Alex Storms - Bath and Living 
- Kapsalon Switch - Eetcafé de Kleine winst - Jola Mode - Kijk op Huid 
- Carool - Alda Creatief - Diverso - Noralux - Leon Wijnen Wonen en Sla-
pen - De Vijzel - B-Beth - Hema Nederweert - t Goudhaantje - Pearle 
Zonnestudio Sunny Dais.

DUS DOE JE SINTERKLAASAANKOPEN 

IN NEDERWEERT EN WIN 50% 
VAN JE AANKOOPBEDRAG TERUG!

Grandioze Sinterklaas kassabon actie 
met 10 hoofdprijzen van € 100,-

heel veel
gratis
monturen

Kerkstraat 18, Nederweert, Tel. 0495 - 62 57 85
Je betaalt alleen de glazen.

Bekijk de voorwaarden op pearle.nl



Sinterklaas kapoen,

Bij Carool vindt u veel leuks voor in de schoen.

Eigenzinnige kleding, van truien tot jassen,

Schmink, sjablonen, accessoires en tassen.

Sint wees wijs,

Loop binnen, heel veel voor een leuke prijs!

Kerkstraat 45 - 6031 CE Nederweert www.carool.nl

Drogisterij “De Vijzel”
St. Antoniusplein 7 • 6031 ED  Nederweert

Tel. 0495-631521

Voor al uw heerlijke geurtjes of 
Sinterklaasgeschenken 

Hubo DUIJTS
Kerkstraat 16
6031 CH Nederweert
Telefoon (0495) 626309

www.huboduijts.nl

Op maat
gemaakte
schuifkasten &
inloopkasten

De hele maandDe hele maand
nonovvembemberer
bij aankoop vbij aankoop van eenan een
schuif- of inloopkschuif- of inloopkastast

raamdecoratie | schuifkasten
vloeren | deuren

beveiliging | mengverf

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.

WAUW, WAT EEN SFEERTJE!

Vestigingen in Leende

C o m p u t e r s  S a t e l l i e t e n  e n  G S M

www.alatas.nl 0495 84 04 92
280  Brugstraat 33, Nederweert

A

Eigenzinnige kleding, van truien tot jassen,

Schmink, sjablonen, accessoires en tassen.

Loop binnen, heel veel voor een leuke prijs!

.carool.nl

en &
en

an een

Wintersale!
Fietsen tot 

50%
korting

* Vraag naar de voorwaarden

• • 

Brugstraat 16b
6031 EG  Nederweert

Tel. 0495 - 586531

www.schoenengarage.nl

schoenmakerij

Tassen, portemonnees, 
sleutelhangers, etuitjes

schoenengarage Nederweert

Sint tip!
• Heerlijke kaaspakketten
• Bonbons
• Delicatessen
• Belegde broodjes

Lambertushof 1-A • 6031EP  Nederweert • 0495-634464

Het sinterklaasfeest is, ondanks de populariteit van de kerstman en 
de controverses rondom zwartepiet, nog altijd een geliefd moment 
in het jaar. De combinatie van publiek theater, cadeaus voor ieder-
een en huiselijke gezelligheid in de donkere winterperiode maakt 
het feest populair onder Nederlanders van alle leeftijden, religies 
en culturen.

Sinterklaasfeest
Veel van het huidige Nederlandse sinterklaasfeest heeft rond 1850 
vorm gekregen. De Amsterdamse onderwijzer Schenkman publiceer-
de rond dat jaar de eerste editie van een sinterklaasprentenboek. Hierin 
verscheen Sinterklaas voor het eerst met een naamloze bediende aan 
zijn zijde, een Indisch aandoende man in harem-broek en jasje. In de 
tekeningen van de tweede editie in 1855 of daaromtrent ziet de be-
diende eruit als een zestiende-eeuwse moorse page. Deze verbeelding 
beklijfde. De naam Piet(er) komt voor de eerste keer voor in een boek 
uit 1863 maar werd pas in het begin van de twintigste eeuw algemener.

Taken verdelen
Het nieuwe duo Sint en Piet verdeelt de taken. De straffende kant van 
Sint wordt steeds meer overgenomen door Piet, die dreigt en kinderen 
in de zak stopt. De twee karakters winnen aan overtuiging als Sint-Ni-
colaas ook daadwerkelijk gaat optreden, als bisschop gekleed met een 
zwarte knecht aan zijn zijde, oprukkend vanuit het (katholieke) zuiden. 
De eerste verschijningen vonden vermoedelijk plaats in de loop van de 
jaren 1870. in de jaren twintig van de twintigste eeuw trok de Sint onder 
meer Leeuwarden, Venlo, Deventer en Utrecht binnen. Steeds meer deed 
de invloed van winkeliers en warenhuizen zich gelden. Vanuit die hoek 
kwam ook de wens tot de organisatie van de eerste intocht in Amster-
dam in 1934.

Na de Tweede Wereldoorlog groeide de intocht van Sint-Nicolaas uit tot
een nationaal gebeuren. De media spelen daarbij een steeds grotere 
rol. Het evenement wordt uitvoerig geafficheerd en verslagen op de na-
tionale tv en in alle kranten, de heilige wordt ontvangen door burge-
meesters en komt op elke school. De Sint is alomtegenwoordig en wordt 
kennelijk door alle volwassenen serieus genomen. Voor jonge kinderen 
neemt dit elke twijfel weg of de Sint wel echt bestaat.

Totaaltheater
De kracht van het feest is dat het veel meer is dan alleen een kinder-
feest. Zodra gelovige kinderen ongelovig worden, gaan ze naadloos over 
naar het andere kamp, dat van de ingewijden. Ze weten nu dat het nep 
is, maar werken onmiddellijk mee om voor de kleinsten de illusie in 
stand te houden. Op elke basisschool is de jongste helft gelovig en de 
andere helft niet. Die balans blijft volmaakt in evenwicht.

De pijn (en soms de opluchting) van de verbroken illusie, wordt verzoet
door allerlei nieuwe aantrekkelijkheden. De oudere sinterklaasvierder
wordt geacht nu zelf cadeautjes te kopen en weg te geven, gedichten 
te schrijven en surprises te maken. Dit alles onder strikte anonimiteit. 
Het sinterklaasfeest wordt zo een onverwachte jaarlijkse uitlaatklep van 
collectieve creativiteit. Het optreden van de Sint voor een publiek van 
gelovige onderdanen en meespelende ingewijden leidt tot toespraken 
vol dubbelzinnigheden. En zelfs wie geen enkel ander liedje kent, kent
op zijn minst een paar sinterklaasliedjes.

Sinterklaasfeest door d



Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl

BASISTOPS 
EN T-SHIRTS
in 4 kleuren

2 + 1 
GRATIS*

* Zo lang de voorraad strekt

Expert Lambers • Sint Lambertusstraat 10 • 6031 EC Nederweert • Tel. 0495-625714
www.expert.nl

ALS BESTE GETEST!
55” (139 cm) LG OLED C8 | �9 Intelligent Processor | Oneindig 
contrast | Cinema HDR met Dolby Vision |Blade Slime design

Belangrijkste Kenmerken
· Perfect zwart. Verbluffend contrast.
· Het briljante brein, �9 Intelligent Processor
· Cinema HDR, toont wat de filmmaker bedoelt
· Dolby Atmos� Bioscoopgeluid bij je thuis
· Het gaat naadloos over in uw omgeving

Consumentenprijs    2299,00
Expert Korting       -/-  300,00
Cashback via LG      -/-  300,00

Prijs na Cashback 1699,00

LG OLED55C8PLALG OLED55C8PLA

van de grote van de grote 
Sint Nicolaas KassabonactieSint Nicolaas Kassabonactie

Kerkstraat A,  CH NederweertKerkstraat A,  CH Nederweert

ASS
ALS BESTE GETEST!ALS BESTE GETEST! LG OLED55C8PLA

AAAA
LG OLED55C8PLA

I
ALS BESTE GETEST!

S

www.dpsfashion.nl

Geef een

WAARDE-

CHEQUE
kado!

Kerkstraat 6, Nederweert 

Kerkstraat 30A • 6031 CH Nederweert

Blijft het feest bestaan?
Zeker in de opbouwjaren na 1945 is het sinterklaasfeest 
een niet te missen aanwezigheid in vele Nederlandse huishou-

dens. De van oorsprong katholieke heilige is geaccepteerd als natio-
naal feestfiguur, zowel door katholieken, protestanten als niet-ker-

kelijken. Voor de oorlog bleef het vaak bij een enkel cadeautje. 
Na de oorlog pakt Nederland steeds forser uit.

Maar de heilige heeft concurrentie. De laatste jaren schrijft men 
steeds vaker over de bedreiging door de oprukkende kerstman. 

De (vage) cijfers geven wel verschuivingen aan. In 1983 zou 77 pro-
cent van de bevolking Sinterklaas vieren met cadeaus. In 1996 zou 
dat gedaald zijn naar 58 procent. Ook winkeliers doen mee aan 
deze trend door soms al voor 5 december kerstetalages te maken. 
Cadeaus geven met kerst lijkt eigentijdser. Weggespeeld is de Sint 
echter nog lang niet. De bestrijders van de amerikanisering in de 

vorm van de enkel ‘ho ho’ roepende Coca Cola Santa Claus zijn alert.

Buitenland
In Nederland is het Sinterklaasfeest populair, maar dat geldt eigenlijk 
nog meer voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Militairen, 
ontwikkelingswerkers, tropendokters, olieboorders of schooljuffrouwen, 
waar ook ter wereld, vieren begin december Sinterklaas, met of zonder 
kinderen. Een poging om tenminste eens per jaar het ‘thuisgevoel’ even 
op te roepen. Sinterklaas overzee geeft een verrassend beeld van deze 
geëxporteerde traditie. In deze bundel komt de goedheiligman aan op 
de Mekong, Nijl, of Yangtze, en vervolgt zijn tocht per paard, pickup-
truck, riksja, kameel of olifant.

Multicultureel Sinterklaas
Ook de multiculturele samenleving die Nederland geworden is heeft 
zijn effect. In het boekje Sinterklaasje kom maar binnen zonder knecht 
(1998) wordt niet het (kinder)feest als zodanig bekritiseerd, maar wel 
de aanwezigheid van zwartepieten, waarin de auteurs een racistisch 
cliché terugzien. Er is geëxperimenteerd met verschillende varianten 
(gekleurde pieten, witte pieten) maar de oude samenstelling is voor-
alsnog niet wezenlijk aangetast. Op veel gemengde scholen worden 
verschillende culturele feesten naast elkaar gevierd. Sommige zwarte 
scholen hebben Sinterklaas van het programma afgevoerd, andere niet, 
Al wijst niets er op dat Sint en Piet verdwijnen, de rollen zijn veranderd. 
Tot in de negentiende eeuw was Sint-Nicolaas vaak een boze bestraffer, 
onzichtbaar maar alles ziend. In de tweede helft van de negentiende 
eeuw neemt zwartepiet gewapend met roe en zak de disciplinerende 
rol over. De laatste decennia speelt de figuur van strenge opvoeder 
geen rol meer. Sinterklaas is geëvolueerd van kinderschrik tot vrien-
delijke oude vaderfiguur, die kinderen meer en meer beschermt, maar 
ook steeds saaier is geworden. Piet is van krom pratende, dommige en 
dreigende knecht, uitgegroeid tot dynamische hoofdfiguur, of liever ge-
zegd tot een hele categorie in zichzelf. Er is een hoofdpiet die alles weet 
en organiseert, en een hele stoet van andere pieten, die snoep uitdelen 
en vooral entertainen.

Door de combinatie van publiek theater, cadeaus voor iedereen, satiri-
sche gedichten, creatieve surprises en huiselijke gezelligheid in de don-
kere winterperiode, is het sinterklaasfeest door alle leeftijden, religies 
en culturen heen, nog steeds een geliefd moment in het jaar.

Sinterklaasfeest door de jaren heen

kere winterperiode, is het sinterklaasfeest door alle leeftijden, religies 
en culturen heen, nog steeds een geliefd moment in het jaar.



V.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërtV.V. De Pinmaekers

Ni-jwieërt

Mark Eilers
Mark Eilers

1

Rick van Meel

Rick van Meel
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Peter Eilers
Peter Eilers
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Robbert 

van der VleutenRobbert 

van der Vleuten

4

Johan Vossen
Johan Vossen

6

Harm Kuijpers
Harm Kuijpers

7

Bart Vlassak
Bart Vlassak

8

Sam Thijssen
Sam Thijssen

9

Roel Bruijnaers
Roel Bruijnaers

10

Joost LinsenJoost Linsen

11

5

Pascal 

van den SchoorPascal 

van den Schoor

Oetroping
Dit jaor waertj de jeugdprins en de groeëte prins 
oetgerope op zóndigmiddig 25 november 2018. 
De oetroping vingtj plaats inne Pinnenhof in 
Ni-jwieërt. De middig begintj um 13.33 oor en zitj 
weer vol meziek, show en amusement. 

Jeugdprinsepaar
Ouch in 2019 zal de jeugd van Ni-jwieërt nouw 
betrokke waere bi-j de vastelaovendjvering. 
't Jeugdprinsepaar zal door de juniore-aafdaeling 
op 'n schoeën meneer waere oetgerope.

Mei-jwerkers zeen o.a.:
De dansmarietjes, hofkepel Klein mer Neugter, DZN,
Celine, Tommè-dèh en LVK-finalist Bjorn van Berkel.

Presentatie
De middig wurtj gepresenteerdj door 
Jos Willekens.

Waogtj 'nne gok
Op Nederweert24 kumtj weer 'n poll wao dejje kuntj
aangaeve weem volges uch de nowe prins waertj.

Oetroping
jeugdprinsepaar 2019!
en presentatie vanne Jeugdraod
door de Juniore-aafdaeling.

Met optraejes van:

Prinsoetroping 
zondig 25 november 
13.33 oor inne
Pinnenhof!!

20192019
WEEM WURTJ DE NOWE PRINS

VAN NI-JWIEËRT

Met optraejes van:
door de Juniore-aafdaeling.

“5 x 11 jaor aes unne hieele tieed!!”

Op zaoterdig 17 november aes de 
jubileumresepsie van KV de Piep-
kukes oet d’Indj. Vanaaf 19.00 oor aes 
eederein welkom um de vereiniging 
te koome feliciteere. Auch zulle diver-
se vereiniginge vanaaf 20.00 oor langs 
de taofel koome um os ein hendje te 
koome gaeve. As veurbereiding op 
deeze daag hebbe vae oos twiee 5x11 
jaorige jubilarisse effe gesprooke:

Annelies van Kempen-Verstappen:

Annelies waas 8 jaor wi-j Pap (Sjaak 
Verstappen) heur vroog um met te 
gaon as dansmarietje, same met Nel, 
Lenie en Ine. Det vong ze hieel schoeen 
en heet det opslaag gedaon en mini-
maal 11 jaor actief volgehaoje, in dae 
tössetieed aes ze al gauw trainster 
gewoore van diverse groepe en auch 
zeker ut Danspaartje. Det woore hieel 
succesvolle jaore van de Kwikstertjes. 
Onvergaeteluk waas ut dae kieer det 
ze met heure groep ginge optraeje in 
Duitslandj op ein luchtvaart basis, ut 
leek waal ein gevangenis en de maegd-
jes woorte dan auch begeledj van deur 
tot deur, de spanning waas um te snei-
je. Toch hebbe ze ut optraeje volbrachtj 
en hebbe ze met name völ lol gehadj 
inne bös nao hoees, Raodslid Han reej 
en de Kwikstertjes vergramdje de zaak 
zoee det zellufs ut loeek boove inne 
bös dur oet vloog, onvergaetelik zeet 
Annelies. De groep van toen, pak weg 
50 jaor geleeje, haaje zoee unne gooje 
bandj, ze traoje jaorluks waal 35 kieer 
op. Zellufs nao al di-j jaore koome ze 
nog geregeldj saame um vanalles te 
ongerneeme. Door de jaore haer aes 
dur waal vanalles verangerdj, mer ut 
aes waal good det dur in d’Indj nog 
altieed vastelaovundj weurtj geveerdj 
en zoeelang as ich ut kin zuldje mich 
teege koome in Wieert, Neewieert of 
in d’Indj.

Piet van Eijk:
Piet aes lid vanaaf det hae 29 jaor 
waas, Pierre Stienen vroog hem um 
beej de raod van elluf te koome en 
det heet hae dan auch gedaon. Binne 
de vereiniging heet Piet hieel völ ge-
daon, hae waas behalve raodslid auch 
besteurslid, veural vör de Dansma-
rietjes, daobeej waas hae un aantal 
jaore Veurzitter van dees vereiniging 
en sinds un hieel aantal jaore Ieere-

lid. Auch heet hae völ gedaon vör 
de waagebouwers van de Schuuvers 
wao hae auch hieel völ plezeer aan 
heet belaeftj. Onvergaeteluk waas 
vör hem de dage det ze op zoondig 
s’merrigus nao de Pinmaekers ginge 
nao de recepsie en aansloeetendj noa 
de Pieel beej de Törfstaekers ginge 
Frühshoppe. De zoondig woord dan 
aafgesloote beej de Kuukekoeej, 
toen beej Broer en Truus. Piet en auch 
Toos koome nog altieed gaer nao oos 
activiteite haer. De boonte aovundj, 
Prinserecepsie, de més en de sloee-
ting op deensdig wille ze neet misse. 
Echter heet op al di-j 55 jaor Piet eine 
kieer verstek motte laote gaon, in 
1992 waas hae neet mieer fit nao ut 
twieelinge-bal. De saamhorigheid 
aes minder dan in de tieed det Piet 
en Toos ginge fieeste, mer ze vinge ut 
nog altieed hieel speciaal det tieedes 
de optocht in Neewieert zoeevöl be-
kindje oet d’Indj met doon. Ze vinge 
zeker det vastelaouvundj mot blieeve 
bestaon en ze hoope det de minse 
net zoeevöl lol en plezeer hebbe as 
hun in heure tieed. Mieer plezeer ku-
jjae neet hebbe.

De Piepkukes zeen uch gaer op dees 
resepsie en vanaaf 21.30 oor aes dur 
unne artieste-aovundj vör eeder-
ein. Dae aes gratis towgankeluk. Met 
diverse optraejes o.a. The Deejays, 
Shakin DJ’s en Ed & Frans.

Gae zeetj genuuedj!

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

TOUCH OF TOTO LIVE BIJ 
CAFÉ DE PRINS IN OSPEL!

“It’s gonna take a lot to drag me 
awaaaaay from you
There’s nothing that a hundred men 
or more could ever dooo
I bless the rains down in Aaaaafrica
Gonna take some time to do the things
We never haaaad…”

Toto liefhebbers opgelet! Op 9 de-
cember komt de Toto Tributeband, 
Touch of Toto, naar De Prins in Ospel. 
Hold the Line, Rosanna, Africa, Pa-
mela, Stop Lovin’ You, I’ll be over You 
– we zingen ze al jaren uit volle borst 
mee bij De Prins. Zondagmiddag 9 
december zijn we dat weer van plan, 
maar dan mét band!

Touch of Toto is een acht-koppige, 
Nederlandse tributeband, die het 
werk van Toto speelt. Een band die 
de songs van Toto zoals zij zelf zeg-
gen ‘met een bezieling en een groove 

brengt’ zoals dat ook moet gebeu-
ren. Dankzij o.a. dubbele keyboards, 
percussie en veel zangstemmen in de 
band weet Touch of Toto de ziel van 
de nummers van Toto te raken. De 
echt hits komen voorbij en ook de iets 
minder bekende songs die de echte 
Toto-liefhebber direct zal herkennen 
worden gespeeld.

Een middag genieten van muziek, 
swingen en meezingen – dat gaan we 
meemaken op zondagmiddag 9 de-
cember (aanvang 15.00 uur). Kaarten 
zijn verkrijgbaar voor €15,- p.p. bij 
ons aan de bar. Groepsticket: 5 per-
sonen voor €60,-. Oftewel: raap die 
vriendengroep bij elkaar en kom ge-
zellig een middag meezingen met de 
grootste Toto hits bij De Prins!

Meer weten? Check www.facebook.
nl/cafedeprins 

JAN

‘Hulp in noodkaart’ in Nederweert 
Belangrijke hulpgegevens 

binnen handbereik

Snel handelen voor hulpverleners als 
de nood aan de man is, kan levens 
redden. Soms, vaak in noodgevallen, 
komen hulpverleners in de situatie dat 
ze graag contact leggen met familie-
leden over informatie die in noodge-
vallen niet altijd voorradig is. Zeker nu 
mensen langer zelfstandig thuis blij-
ven wonen, komt het vaker voor dat 
men belangrijke gegevens mist, waar-
mee een leven daadwerkelijk gered 
kan worden. Een simpele informatie-
kaart in de meterkast met daarop in-
formatie over de contactpersonen en 
medicatie kan dan dé oplossing zijn. 
In Nederweert komt deze kaart er nu.

Unaniem besluit gemeenteraad
Tijdens de begrotingsvergadering op 6 
november heeft de politieke partij JAN 
door middel van een motie het College 
van B&W opgeroepen om in de ge-
meente Nederweert met een ‘hulp in 
noodkaart’ aan de slag te gaan. Daarbij 
is ook aandacht gevraagd voor de wijze 
waarop deze kaart aan onze inwoners 
kan worden aangeboden. Want met 
wat extra uitleg of hulp bij het invul-
len, kan de kaart nog beter gebruikt 
worden. Dankzij de steun van de gehe-
le gemeenteraad wordt nu samen met 
hulpinstanties en zorginstellingen in 
Nederweert deze ‘hulp in noodkaart’ 
ontwikkeld.  Op deze manier kan er 
sneller en doeltreffender hulp gebo-
den worden in noodsituaties. Een hulp-
middel dat levens kan redden!!

Verzamelaarsbeurs 
november 2018

Zondag 18 november organiseert 
Verzamelaarsvereniging “De Peel-
streek” uit Meijel weer haar maande-
lijkse ruilbeurs. Het evenement vindt 
plaats in het gemeenschapshuis “D’n 
Binger”, Alexanderplein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verza-
melgebied is van alles te vinden zoals 
postzegels, munten, pennen, bid-
prentjes, geboortekaartjes, ansicht-
kaarten, bankbiljetten, suikerzakjes, 
voetbalplaatjes  etc. 

De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 10.00 u tot 13.00 u. Zoals altijd 
zijn er ook veel tafels gereserveerd 
voor ruilers. Alle verzamelaars en 
belangstellenden zijn van harte wel-
kom. Parkeergelegenheid is er vol-
doende. Entree volwassenen € 1,00 
en kinderen gratis.

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

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

timmerwerken         huis         tuintimmerwerken         huis         tuin

Intocht Sinterklaas in Nederweert
Het SintNicolaascomité Nederweert-
Budschop organiseert ook dit jaar 
weer de traditionele intocht van 
Sinterklaas in Nederweert op 18 no-
vember voor alle kinderen uit Neder-
weert en de omgeving.

Ook dit jaar zal de Sint met een gro-
te groep pieten en begeleid door 
de bootjes van waterscouting Mark 
Twain met de stoomboot om 14.00 
uur aankomen. Op de kade van Steer 
zal hij aan land komen en zal de heer 
Evers, burgemeester van Nederweert, 
hem officieel welkom heten. 

Nadat de Sint voet aan wal heeft 
gezet, zal hij onder muzikale bege-
leiding van Harmonie St. Joseph per 
open koets naar de Pinnenhof gaan. 
Daar hebben de kinderen van Neder-
weert de mogelijkheid om de Sint 
een handje te geven.

In de Pinnenhof zullen de kinderen 
van dansgroep DéDé Dans een op-
treden verzorgen en een heuse goo-

chelpiet zal magische trucs laten zien. 
Houd u hiervoor de facebookpagina 
van Sinterklaasintocht Nederweert in 
de gaten!@SinterklaasNederweert

Dankzij enkele sponsors en de ge-
meente Nederweert hebben wij ook 
dit jaar weer een fantastisch feest kun-
nen organiseren voor onze kinderen. 
Wij danken hen dan ook voor de me-
dewerking en de financiële bijdragen 
die wij hebben mogen ontvangen.



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

Heel veel afval is prima te recyclen, zodat we er weer nieuwe producten van kunnen maken.

Donderdag 15 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. 

Wist u dat een duobak in de gemeente 
Nederweert gemiddeld 280 kilogram 
afval per jaar bevat? Dit is 118 kilogram 
afval per inwoner per jaar. Hiermee 
scoren we niet slecht. Gemiddeld ligt de 
hoeveelheid afval bij gemeenten met 
een vergelijkbare omvang op 134 kilo-
gram per inwoner. Ook op het gebied 
van kosten presteren we goed. Met 
de totale afvalbeheerkosten behoren 
we tot de 20 goedkoopste gemeenten 
van Nederland. Prima resultaten, maar 
achterover leunen is er niet bij. Want de 
afvalmarkt is in beweging!

Vroeger werd afval op een grote hoop 
gestort. Daarna werd het beperkt 
gescheiden ingezameld en kwamen er 
verbrandingsovens voor het restafval. 
Tot 2011 was het Nederlandse beleid 
vooral gericht op afvalscheiding en ver-
branding van restafval. 

Niet weggooien, maar nieuwe pro-
ducten maken
Het nieuwe beleid is meer gericht op 
de filosofie Van Afval Naar Grondstof 
(VANG). Afvalproducten worden daarbij 
steeds vaker gebruikt als grondstof om 
nieuwe producten van te maken. Neem 

bijvoorbeeld het gft-afval dat wordt 
omgezet naar compost. Of kunststof 
verpakkingsafval dat we weer inzetten 
om er nieuwe producten van kunststof 
van te maken. 

Wat zit er nog in ons restafval?
Het restafval in de duobak bevat nog 
altijd veel grondstoffen. Uit onderzoek 
blijkt dat het gemiddelde restafval in 
Nederweert voor meer dan de helft be-
staat uit gft-afval. Dit wordt nu verbrand 
in verbrandingsovens, terwijl hier via 
vergisting en compostering gemakkelijk 
biogas en compost van te maken is. Via 
de ondergrondse containers zamelen we 
al 22 kilogram PMD (plastic, metalen en 
drankenkartons) in. In ons restafval zit 
nog ongeveer 13 kilogram van ditzelfde 
afval dat we prima kunnen recyclen.

Een gemiste kans! Want door dit afval 
beter te scheiden, dragen we bij aan 
een zogenaamde circulaire economie en 
lagere verwerkingskosten. En dit laatste 
merkt u in uw portemonnee.

Beleidskader VANG
Op dinsdag 9 oktober stelde de ge-
meenteraad het beleidskader VANG 

vast. Hiermee geven we mede invulling 
aan ons duurzaamheidsbeleid. We gaan 
uit van zoveel mogelijk scheiden vooraf 
in plaats van nascheiding. We zien afval 
meer en meer als grondstof. En we ne-
men daarbij onze inwoners ‘als gebrui-
ker’ als uitgangspunt. 

De doelstellingen:
 In 2020 hebben we maximaal 100 kg 
restafval per inwoner
 In 2025 hebben we maximaal 30 kg 
restafval per inwoner

Effectief en efficiënt
Op basis van dit beleidskader bekijken 
we welke manier van afvalinzameling 
past bij het bereiken van de doelstel-
lingen. Hierbij hebben we als uitgangs-
punt ‘effectief en efficiënt’. We zoeken 
naar een duurzame balans tussen mi-
lieu, service en kosten. Een belangrijke 
factor bij het bepalen van het juiste 
inzamelsysteem bent u als inwoner. Het 
succes van afvalscheiding begint name-
lijk bij het draagvlak voor het inzamel-
systeem bij u als gebruiker. 

Op onze website kunt u de nota Van 
Afval Naar Grondstof lezen.

Van afval naar grondstof
Nog beter scheiden is goed voor het milieu én de portemonnee

Korte weetjes
De begroting is vastgesteld…
Na een lange en pittige begrotingsver-
gadering ging de gemeenteraad vorige 
week dinsdag unaniem akkoord met 
de begroting 2019. Voor Nederweerter 
begrippen werd er een ongekend groot 
aantal amendementen (2) en moties 
(15) ingediend. Een aantal van deze 
is unaniem aangenomen, waaronder 
een oproep om dagelijks een boom te 
planten. De geluidsopnamen van de 
vergadering zijn online te beluisteren op 
onze website. 

… binnenkort is de volgende raads-
vergadering
De begroting is dus vastgesteld, maar 
er staan alweer nieuwe voorstellen 
voor de komende raadsvergadering op 
de agenda. Op dinsdag 20 november 
vergaderen de raadsleden en het college 
om 19.00 uur in de raadzaal. We begin-
nen dan met een kort besloten gedeelte, 
namelijk om de besluitenlijst uit de be-
sloten vergadering van 10 oktober vast 
te stellen. Daarna volgt het openbare 
gedeelte waarin o.a. het centrumplan 
en het beleid voor plattelandswoningen 
aan de orde komen. U bent van harte 
welkom.
 
Op zoek naar een nieuwe burgemeester
De gemeente Nederweert zoekt een 
nieuwe burgemeester. Om die te vinden, 
wordt een profielschets opgesteld. 
De gemeenteraad hoort graag van u 
als inwoner van Nederweert wat voor 
burgemeester u wenst. Op www.neder-
weert.nl/burgemeestergezocht kunt u 
uw voorkeur aangeven. Dat kan tot en 
met vrijdag 23 november. Kijk op de 
voorpagina van dit weekblad voor meer 
informatie.

Over de Kanaalzone
Op dinsdag 27 november begint om 
19.30 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis een informatie- en werkbij-
eenkomst over de Structuurvisie Kanaal-
zone in relatie tot de alternatieven van 
de Randweg N275/N266. Omwonen-
den en belanghebbenden ontvangen 
komende week een uitnodiging. In het 
Gemeente Contact van volgende week 
komen we uitgebreid terug op het on-
derwerp. 

Weer even terug in de klas. Burgemeester 
Evers en de wethouders Cuijpers en Koolen 
gingen vorige week in gesprek met leerlin-
gen over respectvol omgaan met elkaar. 

Week van Respect
Dit gebeurde in het kader van de Week 
van Respect. Tienduizenden scholieren, 
docenten, schoolleiders, (top)sporters, 
vrijwilligers, BN’ers, maatschappelijke 
organisaties en gemeenten spannen zich 
jaarlijks in voor de Week van Respect. 
In het hele land gaan prominenten met 
jongeren in dialoog en worden activiteiten 
georganiseerd.

Landelijk thema: respectzone
Net als in 2017 stond in de Week van Res-
pect het thema ‘respectzone’ centraal. Dit 
thema is een oproep aan iedereen om een 
omgeving te creëren waarin respect voor 
elkaar aanwezig is. Idee is om dit gebied 

vol respect te laten uitgroeien en uit te 
breiden. Als iedereen dit doet, is er spra-
ke van een olievlekwerking en ontstaat er 
straks een groot gebied vol respect. Maar 
wel vanuit het idee: verbeter de wereld 
en begin bij jezelf, in het klein.

Gastlessen op scholen
Op woensdagochtend 7 november 
bezocht wethouder Cuijpers de groepen 
3 t/m 8 van basisschool Budschop. De 
burgemeester gaf op vrijdagmiddag 9 
november een gastles voor de groepen 5 
t/m 8 in basisschool De Tweesprong in Ne-
derweert-Eind. Diezelfde middag praatte 
wethouder Koolen met de Ospelse 
kinderen van basisschool De Schrank over 
respectvol omgaan met elkaar. 

Het waren leuke en leerzame lessen. 
We bedanken de scholen voor hun 
gastvrijheid! 
 

Over respect voor elkaar gesproken

Wethouder Koolen gaf een gastles over respect aan de Ospelse leerlingen. Foto: Nederweert24

De schildersgroep exposeert
Kunstenaars van Schildersgroep Ne-
derweert exposeren met hun werk 
op de Kunstmuur in Nederweert. De 
groep schildert in gemeenschapshuis 
De Pinnenhof, onder leiding van RICK-
docente José Jansen. De leden werken 
met verschillende materialen zoals 
houtskool, acryl en olieverf. Daarnaast 
gebruiken ze ook vaak andere ma-
terialen, bijvoorbeeld kranten, zand 
en lijm. Hun werken zijn heel divers, 
van landschap tot figuratief en van 
abstract tot portret. T/m maandag 17 
december zijn de schilderijen van Siem 
Peeters, Jo Coolen-Bennenbroek, Toos 
Ramaekers, Wilhelmine Brok-de Jong 
en Anny Verdonschot-Claesses nog te 
bezichtigen aan de Kunstmuur in het 
Gezondheidscentrum, Loverstraat 8 in 
Nederweert.

Ruim 60 deelnemers gaan deze maand 
op een creatieve manier het toekomst-
beeld van ons buitengebied schetsen. 
De ideeën en beelden gebruiken we in 
het proces om te komen tot de nieuwe 
Omgevingsvisie. 

De gemeente Nederweert werkt aan 
een nieuwe Omgevingsvisie voor het 
buitengebied. 
“Dat doen we met belanghebbenden, 
belangstellenden en iedereen die zijn 
ideeën voor onze omgeving wil aan-
dragen”, aldus projectleidster Rianne 
Bongers. 

Veel ideeën
De opbrengst van de eerste meedenk-
sessie van dinsdag 2 oktober is inmiddels 
in kaart gebracht en beschikbaar. Ruim 
100 belangstellenden dachten en deden 
toen mee. “Ze droegen goede ideeën 
aan voor onze omgeving. Deze varië-
ren van meer natuurprojecten en meer 
ruimte voor eigen verantwoordelijkheid 
tot meer voedsel voor wilde dieren en 
ruimte om water op te vangen tegen 
droogte. De resultaten zijn verdeeld in 
vier categorieën en staan op de project-
website www.nederweert.nl/omgevings-
visie”, aldus Bongers. 

Vier creatieve sessies
De opgehaalde input vormt ook de basis 
voor de moodboardsessies. Deze sessies 
worden geleid door kunstenaar Rob 
Benders van Regentag. Ze vinden plaats 
op maandag 19 november in Ospel, 
woensdag 21 november in Nederweert-
Eind en maandag 26 november en 
woensdag 28 november in Nederweert. 
Een bijeenkomst duurt van 19.00 uur 
tot 21.00 uur. Alle deelnemers hebben 
inmiddels een uitnodiging ontvangen. 

Uiteraard houden we u op de hoogte 
van de resultaten van de sessies.

Creatief aan de slag met ons buitengebied!

Ontbijten in de raadzaal. Dat is weer 
eens wat anders toch? Een aantal 
leerlingen van basisschool Budschop 
en Integraal Kindcentrum De Kerneel 
kwamen vorige week vrijdag naar het 
gemeentehuis voor een gezonde start 
van de dag.

Samen met de burgemeester en wet-
houders zaten ze aan de ontbijttafel 
en maakten ze kennis met elkaar. Al 
een paar jaar worden leerlingen in het 
gemeentehuis uitgenodigd voor het 
Burgemeestersontbijt, in het kader van 
het Nationaal Schoolontbijt. 

Feestje voor iedereen
Deze keer was het thema ‘Een feestje 
voor iedereen!’. Een feestje is pas een 

Een gezonde boterham in de raadzaal

Burgemeester Evers in gesprek met een aantal leerlingen tijdens het ontbijt. Foto: Nederweert24

feestje als iedereen erbij hoort. Het 
werd een gezellige bijeenkomst. Na het 

gezonde ontbijt konden de kinderen 
weer vol energie aan de slag op school. 



Traditioneel wordt op de zaterdag 
voor de vastelaovundj in Nederweert 
de Boorebroeeleft gehouden.

Bekendmaking
Tijdens de opening van het nieuwe 
Vastelaovundj seizoen op de 11e van 
de 11e is de boorefamilie bekend ge-
maakt. Het boorebroeëdspaar ging 
bij de ambtenaar van de burgerlijke 
stand Giel Bruijnaers in ondertrouw.

Boorebroeëdspaar Nederweert 
voor 2019
De bruid is Daniek Caris en de brui-

Bekendmaking Boorebroeëdspaar 
Nederweert 2019

degom is Robert van Renswouw.

De ouders van de bruid worden ge-
vormd door Loes Metsemakers en
Marcel Timmermans. 

De ouders van de bruidegom zijn Ine 
Feijen en Matthijs Kaan.

Getuigen van de bruid zijn Rita Naus  
en Edwin Peters.

Getuigen van de bruidegom zijn Lisa 
Smolenaers en Dirk Driessen. 

Nieuwe opzet
Voor de 26e keer wordt in Neder-
weert tijdens het lidjeskonkoer de 
Ni-jwieërter Vastelaovundj schlager 
gekozen.

Het 25e lidjeskonkoer zal gehouden 
worden op zondagmiddag 25 novem-
ber 2018 in de Pinnenhof,
Aanvang 13.33 uur, zaal open van 
13.11 uur.

Nieuwe opzet
Vastelaovundj vereiniging De Pin-
maekers hebben ervoor gekozen het 
konkoer compacter te maken en sa-
men te laten vallen met de prinsuit-
roeping.
Dit jaar zijn er 4 deelnemers en de 
nummers worden twee maal tenge-
hore gebracht.

Deelnemers Titel lidje
Sterre van Steer Doorgaon
DZN Heivers
Celine Kuepers Dae Kik
Djuu Toch !! Overslaon

Winnaar 2018 DZN

Foto: Nederweert24

26e lidjeskonkoer in Nederweert

Studio-opnames
Alle nummers zijn vooraf gearran-
geerd door Studio difference, zodat 
het publiek van optimale kwaliteit 
kan genieten tijdens de optredens.

Winnaar
Het winnend liedje zal compleet wor-
den opgenomen en is te downloaden 
via de website van VV de Pinmaekers.

Jurering
Een vakjury zal bepalen wie de win-
naar van het 25e konkoer zal worden.
De samenstelling van de vakjury is als-
volgt: Hans Sieben, Germa Camp en 
Peter Stultiens.
Verder zullen de 11 prinsenkandida-
ten samen het vierde jurylid vormen.

Presentatie
De presentatie is handen van Jos Wil-
lekens.

Gratis entree
Iedereen is van harte welkom en de 
entree is gratis.

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

KERST 2018!
Particuliere maar ook 
zakelijke kerstkaarten 
bij ons verkrijgbaar. 

Tot 1 april expositie van design brei-
werk van creatieve duizendpoot 
Saskia Lavell. Er is veel te zien: wand-
kleden, truien, tassen, lampen, sjaals, 
theemutsen etc.

Legpuzzel ruilbeurs
In de koffie/theehoek van het mu-
seum is een puzzelruilbeurs ingericht. 
Zoek een puzzel uit en leg er één voor 
in de plaats.
Maximale grootte van de puzzels is 
1000 stukjes. 

Nieuw in het theepottenmuseum

Puzzel van 1000 stukjes voor een puz-
zel van 1000 stukjes
Puzzel van 500 stukjes voor een puz-
zel van 500 stukjes
etcetera

Loop gerust even binnen op vrijdag 
en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur., 
St. Cornelisplein 2, Swartbroek. 

Dan kunt u ook gelijk naar de meer 
dan 2100 theepotten in allerlei vor-
men kijken.

Vastelaovundj kanaal 
WieërtFM.nl weer 24/7 
online te beluisteren

Ook dit vastelaovundj seizoen kun je 
weer luisteren naar “WieërtFM.nl - de 
vastelaovundj radio”. Op dit internet 
radio kanaal hoor je 24 uur per dag 
de beste Weerterlandse en Limburgse 
vastelaovundj muziek.
Kom alvast in de vastelaovundjsfeer 
en luister via www.WieertFM.nl!

Speculaasactie
 Scouting Nederweert

Op zaterdag 24 november a.s. gaan 
de leden van Scouting Nederweert 
weer de echte overheerlijke bakkers-
speculaas verkopen voor € 1.90 per pak.

Onze allerjongste leden, de Bevers 
komen van 10.00u tot ongeveer 
12.30u bij Domus Bona Ventura en 
de Antonius Veste. In Nederweert 
en Budschop starten onze welpen 
en dolfijnen vanaf 9.45u weer met 
de verkoop samen met de Pietjes en 
onder het gehoor van gezellige sin-
terklaasliedjes met de geluidswagens
Vanaf 9.30u komen de scouts en de 
waterscouts bij u aan de deur in de 
buitengebieden en in Ospel en Ne-
derweert-Eind. Als u speculaas koopt 
zullen onze leden u zeer dankbaar 
zijn. De opbrengst gaat naar spelma-
teriaal en de kampen. 

Volgend jaar bestaat Scouting Neder-
weert 65 jaar. We zullen dit vieren met 
een aantal leuke en ludieke acties. 
Scouting suf, sullig, ouderwets en 
stoffig?
Tof, lollig, modern en avontuur-
lijk kun je beter zeggen!
Bij Scouting Nederweert bieden we 
de jeugd een actief, modern en
uitdagend programma, binnen en 
buiten, op het water en op het land. 
Kijk voor meer informatie op www.
scoutingnederweert.nl

Nog één voorstelling staat er gepland 
in de huiskamer van de theaterboer-
derij en dan zit het theaterseizoen 
er voor dit jaar echt op. Het theater 
kijkt nu al terug op een heel erg mooi 
theaterjaar met een uitverkochte zaal 
voor o.a. Jim van der Zee, Stef Bos, 
Wim Daniels en De Gestampte Meis-
jes. Maar ook de kleinere, intiemere 
voorstellingen waren uniek en prach-
tig zoals de avond met Ton Engels en 
Eric Coenen die spontaan hun optre-
den verplaatste naar de tuin van de 
Theaterboerderij. Of het optreden 
van Gloed dat vanwege de intiemere 
setting in de huiskamer plaats vond. 
We kunnen concluderen dat het een 
unieke locatie is waar ze iedere ar-
tiest de juiste plek weten te bieden 
en het publiek hierdoor optimaal kan 

Theaterboerderij Boeket  
Een uniek plekje in Nederweert

genieten van de voorstellingen. En 
dat ook nog tegen schappelijke en-
tree prijzen. U ontmoet er naast be-
kende artiesten ook veel jong talent. 
Gaat u naar de theaterboerderij, dan 
geniet u niet alleen van puur theater, 
maar ook van de hele ambiance, de 
tuin, de sfeer en de gezelligheid. 

Komtj dur beej
Maar om dit alles mogelijk te maken 
hebben ze ook uw hulp nodig, dus 
Komtj dur aug beej! Steun Theater-
boerderij Boeket als vriend met een 
donatie van minimaal €25 per jaar per 
persoon. U krijgt er uiteraard ook iets 
voor terug zoals een uitnodiging voor 
de speciale vriendenavond op 16 maart 
2019. Ga naar www.theaterboerderij-
boeket.nl voor meer informatie.

Statiegeldactie school 
San Bernardo “Colombia”

In de supermarkten van Jumbo Heer-
schap wordt deze statiegeldactie van 
1 november tot eind december 2018 
gehouden. De opbrengst is vooral 
bedoeld om het basisonderwijs voor 
kinderen uit de armste wijken van 
het stadje San Bernardo del Viento ( 
gemeente van ca 31.000 inwoners) te 
verbeteren. San Bernardo ligt in de 
provincie Córboda een van de armste 
provincies van Colombia. Oud Heeze-
naar Adriaan van der Velden kwam 
regelmatig in Colombia om zijn vriend 
Fried te bezoeken. Fried werkte al vele 
jaren in Colombia tussen de plaatselij-
ke boeren. Tijdens deze bezoeken was 
Adriaan erg begaan met het lot van de 
allerarmste kinderen. Na een aantal 
jaren is Adriaan er ook zelf gaan wo-
nen. Adriaan heeft een oude school 
opgeknapt in San Bernardo. Momen-
teel zitten er ca 125 kinderen op in de 
groepen 1 t/m 8. Zijn motto is, goed 
onderwijs geeft de kinderen een kans 
om aan de vicieuze cirkel van armoede 
en ellende te kunnen ontsnappen. 
Via sponsoring en acties van relaties, 
vrienden en bekenden, en veel eigen 
inzet kan hij dit rond krijgen. Voor het 
zevende jaar steunen de supermarken 
van Jumbo Heerschap weer dit gewel-
dige initiatief van Adriaan.

Bedankt voor uw steun!
Medewerkers Jumbo Heerschap

10 november is de dag van de 
mantelzorg. De GGD Zuid Lim-
burg en de GGD Limburg-Noord 
presenteren daarom deze week 
de resultaten van onderzoek naar 
ontwikkelingen in mantelzorg 
in Limburg tussen 2008 en 2016. 
Hieruit blijkt onder andere dat 
het aantal mantelzorgers in Lim-
burg is verdubbeld. Ook het aan-
tal overbelaste mantelzorgers is 
weer toegenomen. 

Aantal mantelzorgers in Limburg 
stijgt sterk 
Het aantal mensen dat intensieve 
mantelzorg geeft in Limburg is flink 
toegenomen. In 2008/2009 gaf 8% 
van de volwassen Limburgers mantel-
zorg, in 2012 12% en in 2016 16%. Dit 
komt neer op een stijging van 70.000 
Limburgers in 2008/2009 naar bijna 
150.000 in 2016. 

Zowel bij mannen als bij vrouwen is 
sprake van een forse toename. Lim-
burgers van alle leeftijden geven nu 
veel vaker mantelzorg dan acht jaar 
eerder. Nog steeds geldt dat mantel-
zorg het meest wordt gegeven door 
Limburgers in de leeftijd van 55 tot 
64 jaar. 

Veel mantelzorgers nog steeds 
overbelast 
Het percentage mantelzorgers dat 
overbelast is daalde van 17% in 
2008/2009 naar 14% in 2016. Maar 
omdat er zoveel mantelzorgers zijn 
bijgekomen, is toch het aantal over-
belaste mantelzorgers in de totale be-
volking toegenomen. 

Stijging overbelasting 85-plussers 
Een stijging van de overbelasting is 
te zien bij mantelzorgers in de leef-
tijd van 19 tot en met 39 jaar en bij 
85-plussers. In de leeftijd van 40 tot 
84 jaar is er juist een afname van 
overbelasting. Bij zowel mannen als 
vrouwen is het percentage overbe-
laste mantelzorgers licht gedaald. 

Ondersteuning mantelzorg aan-
dachtspunt 
Naar verwachting zal de behoefte aan 
mantelzorg in de toekomst door de 
vergrijzing verder toenemen. Goede 
ondersteuning van mantelzorgers zal 
daarom in de toekomst nog belangrij-
ker worden. Gemeenten kunnen hier-
in het voortouw nemen met voorzie-
ningen die aansluiten bij de behoefte 
van de verschillende groepen mantel-
zorgers. 

GGD presenteert onderzoeksresultaten

Aantal mantelzorgers in Limburg 
verdubbeld

Proefjesmiddag

Op 18 november 2018 organiseert het 
Natuur en Milieu Centrum weer een 
van haar felbegeerde proefjesmid-
dagen. Dit keer kun je terecht bij de 
uitvindersacademie. Daar leer je hoe 
je een echte professor kan zijn. Maak 
kennis met Professor Oelewapper en 
voer proefjes uit over allerlei onder-
werpen. Laat een vulkaan uitbarsten 
en schenk licht uit een fles. Als je wilt, 
dan neem je vrienden en vriendinne-
tjes mee en doe de proefjes samen. 
Maar het belangrijkste van alles; ont-
dek of jij een uitvinder bent! Kom 
dus op 18 november tussen 13:00 en 
16:00 naar het Natuur en Milieu Cen-
trum in Weert, Geurtsvenweg 4. Je 
kunt ieder moment binnen lopen!

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Staatsbosbeheer biedt, in samen-
werking met fotograaf Nando 
Harmsen, een fotoworkshop 
Nachtfotografie op zaterdag 1 
december. Het decor voor de 
workshop is het Nationaal Park 
De Groote Peel. Nando laat zien 
hoe je prachtige foto’s kan maken 
in het donker. De workshop start 
om 19.30 uur bij de ingang van 
het Buitencentrum De Pelen aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Fotograferen in het donker
Fotograferen houdt niet op als de 
zon ondergaat. In de avond en nacht 
krijgt fotograferen een nieuwe di-
mensie. Niet alleen in de met licht 
overgoten stedelijke omgevingen, 
maar ook in het buitengebied waar 
het licht minder aanwezig is. Tijdens 
de avondvullende workshop ‘Nacht-
fotografie’ leert Nando Harmsen je 
de kneepjes van het fotograferen in 
de donkere uren van de dag. Welke 
instellingen moet je gebruiken, wat 
kun je aantreffen en waar moet 
je op letten als de warmte van de 
huiskamer wordt ingeruild voor een 
prachtige avond fotograferen. De 
workshop is in het Nationaal Park De 
Groote Peel, een hoogveengebied op 

Fotoworkshop met Nando Harmsen in De Groote Peel

Fotografeer de Peel in het donker 

de grens van Brabant en Limburg. Het 
gebied is weids en open en, zeker in 
de avond, heel erg stil. De workshop 
duurt 3,5 uur. Tijdens het eerste uur 
worden de basisbeginselen uitgelegd 
waarna je de gelegenheid krijgt om 
in het donker de natuur vast te leg-
gen. Met een beetje geluk is de lucht 
onbewolkt en staan de maan en ster-
ren aan de hemel. 

Het enige wat je nodig hebt om deze 
workshop te volgen is een camera 
waarop je de belichting zelf kan instel-
len en een objectief natuurlijk. Een 
statief is absoluut noodzakelijk omdat 
er met lange sluitertijden gefotogra-
feerd moet worden. Veel ervaring in 
fotografie is niet nodig, maar enige 
kennis van diafragma, sluitertijd en ISO 
maakt het een stuk makkelijker. Alle 
deelnemers krijgen vooraf een ebook 
waarin de basis van nachtfotografie 
uitgebreid aan bod komt. Tijdens de 
workshop zal veel van deze informatie 
in de praktijk gebracht worden.

Voor meer informatie en reser-
veren www.staatsbosbeheer.
nl/nachtfotografiedepelen Voor 
meer informatie over Nando 
Harmsen: www.nandoonline.com

Foto: ©Nando Harmsen

De ingang om contact te maken met 
mensen met dementie kan via de zin-
tuigen worden gezocht. Zintuigacti-
vering betekent dat je een toegang 
zoekt in de innerlijke leefwereld. Dit 
kan door middel van zien, horen, voe-
len en aangeraakt worden, reuk en 
smaak. Soms is het er prettig, rustig en 
vriendelijk maar het kan ook gebeuren 
dat het deurtje dat zich opent span-
ningen versterkt en onrust oproept. 
Een naaste kan dan ondersteunen in 
het verwerken. Hoe kan dit worden 
verwezenlijkt? Deze avond worden 
handvatten aangereikt en gaan we 
met elkaar in gesprek over dit thema.

Het Alzheimer Café wordt gehouden 
in Het Keenter Hart, St. Jozefskerk-
plein 3, 6006 ZH te Weert en is vanaf 
19.00 uur geopend. Het programma 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Ieder-
een is van harte welkom! Zowel men-
sen met dementie en hun partners, 
mantelzorgers, familieleden, zorg-
verleners, als andere belangstellen-
den, jong en oud. Aanmelden is niet 
nodig,  iedereen kan zo binnenlopen.  
Uw eerste kopje koffie  of thee  is 
gratis, voor uw volgende consumptie 
betaalt u een bescheiden vergoeding.

Graag tot ziens in ons Alzheimer Café.

Alzheimer Café Weert op 19 november 2018

“Deurtjes zoeken in de belevings-
wereld bij dementie”

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


