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Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

wwwwww.tandartspraktijknederweert.nl.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!
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Het slagersberoep is een van de oud-
ste ambachten.  De meeste activitei-
ten gebeuren buiten het zicht van de 
klanten, maar geloof me dat slachten 
heel veel kennis en ervaring vraagt. 
De wat onorthodoxe slachttafere-
len van vroeger bestaan al lang niet 
meer. Het vak heeft een andere en 
meer culinaire betekenis gekregen en
de klanten worden graag mee geno-
men in diverse gerechten en smaak-
beleving. Een keer per jaar komt de 
traditie van de oude slacht nog echt 
in het zicht en dat is natuurlijk op 
Eynderhoof.

Traditioneel werd vroeger in de 
maand november het huisvarken ge-
slacht nadat het eerst zorgvuldig was 
vetgemest. Dan ging de slager aan 
het werk. Het hele varken werd ge-
bruikt. De slager maakte o.a. worst, 
bloedworst, balkenbrij, zult, ribbetjes 
ham en spek. Een pas geslacht varken 
komt dan op de uitbeentafel en  de 
echte slager laat zien hoe een varken 
vakkundig uitgebeend wordt. De sla-
ger zal dit doen volgens ouderwetse 
gebruiken. Tijdens dit uitbenen zal 
deskundige uitleg worden gegeven 
en natuurlijk wilt u weten waar de 
lekkerste stukjes vlees zitten. Het uit-
gebeende vlees zal in hanteerbare 
porties te koop worden aangeboden.

Er staat erwtensoep en balkenbrij 
klaar waarvan de opbrengst naar 
een goed doel zal gaan. Kortom, er 
is weer volop genieten in het leukste 
en gezelligste openluchtmuseum van 
de regio.
De muziek is vandaag Fer Hendrix.

Staatsbosbeheer organiseert in 
oktober en november een serie 
lezingen in het Buitencentrum De 
Pelen. Het thema is ‘75-jaar bevrij-
ding van de Peel’. De eerste lezing 
op zondag 27 oktober wordt ver-
zorgd door Hans van Laarschot. 
Hij vertelt over de belangrijke rol 
van het Peelmoeras in de verdedi-
ging tegen de vijand. Het Buiten-
centrum ligt aan de Moostdijk 15 
te Ospel.

Peel tegen de vijand
Al ver voor de Tweede Wereldoor-
log ontdekte het Nederlandse leger 
dat de Peel ingezet kon worden te-
gen een vijand. Het leger wilde in de 
vooroorlogse jaren dertig dan ook 
een volledig behoud van de Peel. De 
Peelgemeenten reageerden niet en-
thousiast en wilden doorgaan met de 
turfwinning en ontginning van het 
gebied. Toch krijgen de Peelmoeras-
sen een belangrijke plaats in de Peel-
Raamstelling. En uiteindelijk legt het 
leger hiermee de basis voor het Nati-
onaal Park De Groote Peel en het na-
tuurgebied zoals we het nu kennen. 

Tweede lezing
Tijdens de tweede lezing, op zondag 
3 november, toont Gerard Geboers 
de documentaire ‘De bevrijding van 
Ommel op 22 september 1944’. Die 
bevrijding ging met felle strijd ge-
paard. Ooggetuigen vertellen hun 
indrukwekkende verhaal. In 2017 zet-
te een opmerking van overlevende 
Martien Klaus, filmer Gerard Geboers 
aan tot het vastleggen van deze ge-
schiedenis. Dit Ommelse verhaal 
vertegenwoordigde de gemeente 
Asten bij Brabant Remembers; het is 
één van de 75 ‘life changing stories’ 
binnen dit Brabantse project. Gerard 
Geboers geeft toelichting bij deze in-
drukwekkende documentaire.

Landmijnen in en rond De Groote Peel 
Op zondag 10 november vertelt Jan 
Wijdemans over ‘Landmijnen in en 
rond De Groote Peel’. Tussen Groes-
beek en Venlo en van de Maas tot Ne-
derweert is flink gevochten van sep-
tember tot in december 1944. Naast 
artillerie, tanks en ander gepantserd 
materieel is gebruik gemaakt van
landmijnen. De presentatie vertelt 
over het gebruik van landmijnen in 
het algemeen, met in het bijzonder 
de grillige inzet van dit wapen in en 
bij dorpen rond De Groote Peel. Ook 
wordt ingegaan op de typen landmij-
nen en hun technieken, zowel als het 
humanitaire effect dat pas na 75 jaar 
bevrijding echt gezien is. Jan Wijde-
mans is als explosieven opruimer bin-
nen Defensie actief geweest in vre-
desoperaties en als technisch adviseur 

in Genève voor de Nederlandse diplo-
matieke post bij de Verenigde Naties. 

Vergeten
De lezing op zondag 24 november 
wordt wederom verzorgd door Gerard 
Geboers. Het onderwerp is ‘Tussen de 
Hemel en Het Eeuwig Leven’. Op 24
december 1944, drie maanden na de 
bevrijding van Asten wordt een huis 
in de Wolfsberg in Asten door een 
bom getroffen. Vijf mensen komen
om en twee gewonden zullen later 
nog overlijden. Waarom dit bombar-
dement? In 2014 interviewde Gerard 
Geboers Francien van Seters-van Bus-
sel die haar moeder, twee zussen en 
een broer verloor, maar zelf over-
leefde. Hoe kon dit bomincident zo 
totaal ‘vergeten’ worden? Thema’s 
die verder nog aan bod komen zijn de 

massale evacuaties, de inkwartiering 
van duizenden geallieerde militairen, 
de achtergebleven munitie en de pro-
blemen van en in het zogenaamde 
‘niemandsland’. 

Informatie en reserveren
Op 27 oktober, 3 november, 10 no-
vember en 24 november zijn tel-
kens twee identieke lezingen op 
een middag; om 13.30 uur en om 
15.00 uur. Deelname is een vrijwil-
lige bijdrage. Let op: vooraf online 
reserveren via www.staatsbosbeheer.
nl/75jaarbevrijdingpeel 

Meer informatie: www.staatsbosbe-
heer.nl/depelen of neem contact op 
met het Buitencentrum: depelen@
staatsbosbeheer.nl of telefonisch via: 
0495 – 641 497.

Vier lezingen – één thema: 

75 jaar bevrijding van de Peel

Slachtdag in Eynderhoof

Het museum is op 27 oktober open 
van 13.00  tot  17.00.

Kinderen de baas
Woensdag 30 oktober 
Kindermiddag met speciale activiteit
De kinderen gaan deze middag “oude 
spellen” spelen met de kindergidsen, 
zoals touw trekken, touw springen, 
zak lopen, klossen, zingen, dansen 
“school doen “en knutselen.

Bekijk het kinderdag programma op: 
www.eynderhoof.nl

Het seizoen 2019 zit er dan weer 
bijna op. Ruim 400 vrijwilligers 
van het leukste en leerzaamste 
openluchtmuseum in Nederweert 
Eind stonden met veel passie vele 
duizenden bezoekers te woord. 
Er was weer van alles te beleven 
en te bewonderen, te proeven

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten.

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

en te ontdekken. Dat maakt het 
Limburgs openluchtmuseum zo 
bijzonder. Nu gaan de poorten 
voor de winter op slot, maar de 
bedrijvigheid blijft, want ook tij-
dens de wintermaanden zullen
er nog verrassende activiteiten
plaatsvinden in de opmaat naar 
een nieuw seizoen vol met bele-
venissen in 2020.

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Foto: Niek Hendrix

Wij hebben een nieuw 
telefoonnummer 

0495- 218 520



CITAVERDE.NL/OPENDAG

containerverhuur 10-40m3

Molenweg 95,  6003 NC  Weert  -  Tel. 06 83 17 41 09

dakpannencement stenen isolatie betonvloeren
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kunststof kozijnen
houten kozijnen

isolatie
buiten deuren

buiten deuren
binnen deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel
Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0493 491 419
www.amaas.nl

Open: ma. t/m vr. 7.00 00 u. - zaterdag 7.00 - 13.00 u.

zand

bouwhout architravenmeranti plaatmateriaal tuinhout plinten

Dealer van:
• Tuin Visie producten

www.tuinvisie.nl      
• Trendhout

 www.trendhout.nl 
• Dekker Hout (Elephant)

www.dekkerhout.nl   

Douglas hout
op voorraad

Nu in onze showroom
Nieuwe generatie 

kunststof kozijnen
 Ideaal voor:

ZZP,ers, zelfbouwers 
en particulieren

Loop eens binnen 
en laat u informeren.
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De nieuwe tuingids
van Tuinvisie

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 2020 
kunne alle inwoners van Nederweert 
volop meelachen.

In dit nömmer
foto’s van oos 
zöstervereiniginge
Waorgebeurdje verhale

Poster Prinsepare
‘ne hieële houp
flauwe kul
Wichteroptocht

Borebroedspaar 2019
Programma Vastelaovendj 2019 Pries € 3,50
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Uitslagen B.C. Haaze-Hoof
1) bij de MLBB in Roermond:

a) team Haaze-Hoof 1 tegen Swalmen 1 op 
7 oktober jl.

Uitslag: 5-1 met als uitschieter Bill Frenken 
die zijn wedstrijd van 145 caramboles won 
met een hoogste serie van 46 en een gemid-
delde van 11.16. Bravo.
Ook is een hoogste serie van Wiel Raema-
kers van 26 caramboles in zijn partij zeer het 
vermelden waard. Chapeau.
Piet Raemakers behaalde een verdienstelijk 
gelijk spel.

b) team Haaze- Hoof 2 tegen Egchel 3 op 8
oktober jl.

Uitslag 0-8 en hierbij kan eigenlijk alleen 
maar vermeld worden dat alle 4 de spelers 
min of meer een off-day hadden en dit re-
sulteerde in deze dikke nederlaag. Volgende 
keer beter.

2) bij de WBB in Weert:

c) team Haaze-Hoof 1 tegen Micro 4 uit 
Weert op 10 oktober jl.

Uitslag 7-0 met als uitschieter Toon Frenken 
die zijn wedstrijd van 40 caramboles won 
met een gemiddelde van 2.11. Geweldig.
De andere 2 spelers Tom Geuns en Theo van 
Wijk wonnen hun partij op het nippertje.

1) Bij de MLBB uit Roermond:

a) team Haaze-Hoof 1 uit tegen KOT 1 uit 
Roermond  op 14 oktober jl.

Ook nu wisten onze mensen hun wedstrijd 
weer tot een goed einde te brengen en wel 
werd er gewonnen met 2-4. Geen noemens-
waardige uitschieters.

b)team Haaze- Hoof 2 uit tegen Bie de Vogel 
4 uit Montfort op 15 oktober jl.

Ook hier geen schokkende dingen te ver-
melden en eindigde de wedstrijd in een ver-
dienstelijk gelijkspel 4-4.

Jong geleerd, oud gedaan

Wie denkt dat je al “ouder” moet zijn om 
te leren duiken denkt heel verkeerd. Bij ons 
is het spreekwoord “jong geleerd, oud ge-
daan” zeer zeker van toepassing.  Binnen 
onze vereniging hebben we duikers tussen
de 12 en de 62 jaar….. allemaal nog actief 
en naar gelang tijd en zin duiken ze het hele 
jaar door. Veel aandacht besteden we aan 
onze opleidingen en deze beginnen al bij 
ons Sealteam. Dit is jeugd vanaf 10 jaar die 
gedurende het hele jaar in ons zwembad 
met sport, spel en een stukje theorie wordt 
voorbereid op de open water opleiding die 
de volgende stap is. 
Meer foto’s vind je op onze facebook pagina 
“duikteam nederweert” of Instagram.
Wil je nog meer over ons  weten ? Kom dan 
eens langs tijdens onze trainingsavonden 
op zaterdagavond van 17.30 tot 20.30 uur 
in het LACO zwembad Nederweert. Meer 
informatie vindt je op onze website of neem 
rechtstreeks contact met ons op via : info@
duikteamnederweert.nl

WEDSTRIJDSCHEMA MEOS
DINSDAG 22 OKTOBER
D.recr. MEOS 3 - Heibloem 21.15u.

WOENSDAG 23 OKTOBER
D.recr. BFC - MEOS 1 21.00u.

ZATERDAG 26 OKTOBER
Sporthal Egerbos Venlo
F1. MEOS - Handbal Venlo F1 9.50u.
BEVO F1 - MEOS 10.10u.
Hercules’81 F1 - MEOS 10.50u.
Sporthal Aoreven Heythuysen
E4. VIOS E3 - MEOS 11.20u.
D1. VIOS D1 - MEOS 14.45u.
Sporthal de Bengele Nederweert
E3. MEOS - BEVO E2 9.00u.
D3. MEOS - Rapiditas D3 9.55u.
C1. MEOS - BSAC C1 10.40u.
Sporthal St. Theunis Weert
E1. Rapiditas E1 - MEOS 12.00u.
D2. Rapiditas D2 - MEOS 14.45u.
Reinoudhal Susteren
DS1. NOAV DS1 - MEOS 20.30u.

ZONDAG 27 OKTOBER
Sporthal de Wiee Posterholt
E2. Posterholt E1 - MEOS 10.30u.
Sporthal de Haamen Beek
A1. BFC A1 - MEOS 11.00u.
Sporthal de Bengele Nederweert
DS2. MEOS - Manual DS1 12.00u.

DINSDAG 29 OKTOBER
D.recr. MEOS 2 - SVM 21.15u.

wedstrijdschema Jumping Giants

Zaterdag 2 november
BAL X12-1 - Jumping Giants X12-1 10:00

Zondag 3 november
Jumping Giants X14-1 - Dunatos X14-1 10:30
Jumping Giants M22-1 - Vido M22-1 10:30
BC Kimbria V18-1 - Jumping Giants V18-1 12:00
Jumping Giants M20-1 - Almonte M20-2 12:30
Jumping Giants MSE-3 - BC Heeze MSE-2 12:30
BV Schijndel M18-1 - Jumping Giants M18-1 12:30
Jumping Giants MSE-2 -
Gennep Cougars MSE-1 14:30
Springfield MSE-1 -
Jumping Giants MSE-1 14:45

Programma Za.26 okt Junioren
Eindse Boys JO19-1 - RKMSV JO19-1 17.00 uur
Eindse Boys JO17-1 - Deurne JO17-2 15.00 uur
Eindse Boys JO15-1 - Helden JO15-2 13.00 uur
Bieslo MO13-1 -
Eindse Boys/Merefeldia 10.30 uur
Eindse Boys JO11-1G -
Helmondia/Mulo JO11-3 09.00 uur
Eindse Boys JO9-1G - NWC JOJO9-4G 10.30 uur
Budel JO10-4M - Eindse Boys JO10-1 09.45 uur
Eindse Boys JO8-1 - RKMSV JO8-1 10.30 uur

Programma Do 24 okt Junioren
Eindse B/Merefeldia - Baarlo MO17-1 19.30 uur

Programma zat 26 okt Veteranen
Vrij

Programma Zondag 27 okt Senioren
Leveroy 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
MMC Weert 4 - Eindse Boys 2 10.00 uur
Eindse Boys 3 - RKSVO 4 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - DESM 35+1 10.00 uur

Programma Zo. 27 okt Vrouwen
RKMSV VR1 - Eindse Boys VR1 12.00 uur
Eindse Boys VR2 - RKAVC VR1 10.15 uur

Programma Do 31 okt Junioren
Eindse Boys JO19-1 - ZSV JO19-2 20.00 uur

Mededelingen
Leveroy, Henseveld, Dorpstraat 5A, 6091NJ, 
Leveroy
Supporters welkom bij de wedstrijden

Voor het laatste nieuws: 
www.eindse boys.nl

Dynamictennis is een relatief nieuwe attrac-
tieve racketsport, voor jong en oud, voor 
zowel dames als heren. 
Dynamictennis combineert de voordelen
van tafeltennis, lawntennis en badminton 
tot een dynamische sport.

Sport is goed voor uw gezondheid, uw so-
ciale contacten, uw geestelijke afleiding, de 
gezelligheid en de ontspanning.

Er zijn sporten die maar tot een bepaalde 
leeftijd goed te beoefenen zijn, of waarbij 
de risico’s van blessure steeds meer toene-
men naar gelang de leeftijd oploopt. Maar 
zoals men weet, bevestigen de uitzonderin-
gen de regel en dat geldt ook in de sport. 
Er zijn namelijk ook sporten die een zeer 
lage blessure gevoeligheid hebben, gemak-
kelijk zijn aan te leren en daardoor geschikt 
zijn voor alle leeftijden. 

Bent u geïnteresseerd en/of nieuwsgierig 
geworden, kom dan gerust 

eens kijken of een balletje slaan in het Sport-
centrum ‘de Bengele’ te Nederweert.

Er wordt gespeeld op:
• maandagavond op 4 banen 

van 19.00 – 20.00 uur;
• dinsdagavond op 4 banen 

van 19.30 – 20.30 uur;
• donderdagavond op 4 banen

van 20.00 tot 21.30 uur en 
• vrijdagmorgen op 4 banen 

van 09.00 tot 10.00 uur 

De vereniging zorgt voor het racket en de 
ballen.
Als u zelf zorgt voor de kleding en de gym-
schoenen (géén zwarte zolen) is dat mooi 
geregeld. 
Voor de nieuwe leden zullen er GRATIS trai-
ningen gegeven worden.
Meer informatie over onze vereniging vind 
u op : http://www.dt1999nederweert.nl/ of 
telefonisch 06-23535312 
Thijs Reijnders

Dynamictennis Nederweert 20 jaar jong 

Op de foto de Jubilarissen van DT 1999 
VLNR :Charel Stroek, Wiel Jonkers, Marleen Looyen, Mia Niessen, Mariet Konings, Margriet 
Smeets, Tina Breukers, Max Moors (Niet op de foto Wiel Hermans, Jos en Annelies Paes)

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Op vrijdag 25 en zaterdag 26
oktober!

Grandioze garageverkoop 
bij Pleunis Mode

U was er al eerder? Dan krijgt u ko-
mend weekend opnieuw de kans uw 
licht op te steken bij de garagever-
koop van Pleunis Mode in Neder-
weert. De garage naast het winkel-
pand wordt voor even outlet-store 
aan de Brugstraat 21.

Artikelen van de bekende merken
van vorig seizoen worden aan dump-
prijzen verkocht, met kortingen tot 
wel 80%.
Bij Pleunis mode vindt u kleding van 
de merken Sandwich, Donna Dura, 
Aventures des Toiles, Esqualo, Eroke, 
Eleonora Amadei, Bianca, Taifun, Ca-
puccino, Lizzy&Coco, Dolce Vita, Bet-
ty Barclay, Gil Bret, Joseph Ribkoff, 
Pause Café, Marie Méro, Leo&Ugo, 
Juffrouw Jansen,Via Appia, Brax, Zer-
res, Rosner, Edition by G.W., Gerry 
Weber, FrankWalder, Gollé Haug, 
Sommermann, Milo, Beaumont, Eta-
ge, Siegel en Lebek tegen de aller-
laagste prijs! In de maten 34 t/m 48 
is er nog een ruime keuze aan perfect 
passende modellen.

Slechts 2 dagen, vrijdag 25 oktober 
van 9.00 tot 20.00 en zaterdag 26
oktober van 9.00 tot 12.00 uur is 
de Outlet geopend. Sla uw slag! We 
starten echt pas vrijdag om 9.00 uur.

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke 
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Wij hebben een nieuw 
telefoonnummer 

0495- 218 520



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 R.K. Kerk St. Lamber-
tus te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 24 oktober tot en met 2 november 2019

DONDERDAG 24 oktober
H. Antonius Maria Claret, bisschop
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 25 oktober
Geen rozenkransgebed en H. Mis in Maria-
kapel

ZATERDAG 26 oktober
Vooravond van de 30e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantan-
tes lector koorleden) –jaardienst Dina Ver-
heijen-Horijon, jaardienst Frans Jetten.

ZONDAG 27 oktober
Dertigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr.L.Caris) 

MAANDAG 28 oktober
HH. Simon en Judas, apostelen
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 29 oktober
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 30 oktober
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 31 oktober
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 1 november
Allerheiligen
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel Voor oude 
stichtingen

ZATERDAG 2 november
Allerzielen
Vooravond van de 31e zondag door het jaar
18.00 uur  H. Mis (, zang dameskoor Cantan-
tes  lector koorleden) – Zeswekendienst Mia 
Coolen-Gielen, jaardienst Gerard en Maria 
Haenen-Teeuwen, jaardienst Hub Hoche,
Jan de Loos vanwege verjaardag, Lisette 
Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx, 
overleden ouders Coolen-Stienen, zonen
Jan en Andrè en schoondochter Toos, ou-
ders Gielen-van Nieuwenhoven en overle-
den familieleden.

Allerzielen
Op zondag 3 november om 14.00 uur is op 
de algemene begraafplaats de zegening van 
de graven.
In het Allerzielenlof op zondag 3 november 
om 15.00 uur zullen de kruisjes uitgereikt 
worden aan de nabestaanden van de over-
ledenen van het afgelopen jaar. Aansluitend 
zullen de graven op het parochiekerkhof ge-
zegend worden.

Overleden
Op 19 oktober was de uitvaart van Leen 
Geurts-van Riet, zij overleed in de leeftijd 
van 97 jaar en woonde de laatste jaren in 
zorgcentrum St.Joseph.
Moge zij rusten in vrede.

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 26 oktober 2019 – 2 november 2019

Zondagmorgen 27 okt. 09.30 uur:
Als hgm. uit dankbaarheid, Als hgm. voor 
Mina Schreurs (volkszang) 

Mededelingen:
• In de maand oktober iedere donderdag-

morgen vanaf 08.30 uur rozenkransgebed 
in de Maria-kapel;

• Het feest van Allerheiligen wordt in onze 
parochie gevierd op zondag 3 november 
a.s. met ’s middags een Allerzielenviering 
om 15.00 uur. Wilt u ervoor zorgen dat het 
graf of de graven van uw dierbare over-
ledene(n) voor Allerheiligen er keurig bij 
liggen. Bij voorbaat namens de kerngroep 
van onze parochie onze hartelijke dank. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie 
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

26 oktober t/m 3 november

ZATERDAG 26 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
voor Anneke Bosmans-Nies voor haar ver-
jaardag.

ZATERDAG 2 november viering Allerhei-
ligen: 19.15 uur H. Mis, koor De Leeuwerik, 
voor Paul Beelen en familie Beelen en fami-
lie Schulten, voor ouders Migchels-van Hoef, 
zoon Jan en schoonzoon Wiel.

ZONDAG 2 november viering Allerzielen: 
15.00 uur door leden van de woord- en ge-
bedsdienstgroep. In deze dienst worden alle 
overledenen vanaf Allerzielen 2018 tot heden
herdacht. Na de viering zorgt harmonie Pro 
Musica voor sfeervolle muziek op het kerkhof.

LEZERS: zaterdag 26 oktober Valerie Bee-
rens, zaterdag 2 november Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 2 november Lob-
ke Houtappels en Niek Wijen.

KINDERWOORDDIENST: kinderen aan-
staande zaterdag 26 oktober hartelijk wel-
kom om 19.15 uur in de sacristie.

 “Er zou helemaal niets gedaan worden, 
als je wacht tot je het zó goed doet dat nie-
mand er meer iets op aan te merken heeft.”

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631 317 Fax 632 453
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: 06 506 018 03. 
U kunt de intenties, kosten per 1 januari 
2019 € 27,50, opgeven via e-mail: 
maigubbels12@gmail.com en het bedrag over-
maken op de Rabobank of per enveloppe bij 
Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12 te Neder-
weert, met vermelding van uw naam, adres 
en telefoonnummer en de opgave van de mis-
intentie met de gewenste datum. Opgave mis-
intenties twee weken vóór datum. Telefoon-
nummer Parochiecentrum St. Rochus: 631 760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, tel. 632 684.

Zondag 27 oktober 2019 
H. Mis om 11.00 uur 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Jaardienst voor ouders Sjeng Smolenaers en
To Smolenaers-Timmermans 
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Zondag 3 november 2019 
H. Mis om 11.00 uur 
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H.Mis voor ouders Linders-Houben, Wille-
mien en Bob Driessen-Linders
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Tijdens de H. Mis van 11.00 uur zullen de 
kruisjes van de overledenen van het afge-
lopen jaar uitgereikt worden aan de nabe-
staanden. Om 14.00 uur is zegening van de 
graven op de Algemene Begraafplaats.

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel

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

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

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

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 24 oktober 2 november

Donderdag 24 oktober, in Mariakapel,
Klaarstraatzijweg, 
18.10 bidden van het rozenhoedje; 
18.30 voor de zieken. 

Zaterdag 26 oktober, 
19.00 (Samenzang) 
ghm Wiel de Wit en Lies Kursten.

Zondag 27 oktober, 30e zondag door het jaar, 
10.00 (Zangkoor De Peelklanken) 
ghm Pierre Veugen en Marie van Heugten; 
ghm ouders Mathieu Loijen en Catharina 
Bruekers en overleden familie. 

Donderdag 31 oktober, 
18.40 bidden van het rozenhoedje; 
19.00 voor de vervolgde christenen. 

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.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Telefoon: 06 - 44 34 98 10
van 8.30 - 17.00 uur

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

Vrijdag 1 november, 1e vrijdag van de 
maand, Ziekencommunie.

Zaterdag 2 november, viering Hoogfeest 
van Allerheiligen, 
19.00 (Zangvereniging St. Caecilia). 

ACOLIETEN: 
za. 26 okt. 19.00: Tom en Stan Dirks; 
zo. 27 okt. 10.00: Tom Kessels, Nick Stijnen; 
za. 2 nov. 19.00: Mathijs van Lierop.

DOOPSEL: 
Door het H. Sacrament van het Doopsel zijn 
in onze geloofsgemeenschap opgenomen: 
Robin Frijters, Knoopkruid 20, Jitske van 
Ool, Baexem, Rosario Marks, Annastraat 27. 
We wensen dopelingen en ouders proficiat 
en een gezegende toekomst. 

ALLERZIELEN-ALLERHEILIGEN:
Zaterdag 2 november en zondag 3 novem-
ber vieren we het Hoogfeest van Allerheili-
gen met de Zangvereniging St. Caecilia op 
zaterdag en het Kerkelijk zangkoor op zon-
dag. Op zondag 3 november n.m. vieren we 
het Allerzielenfeest ter gedachtenis van alle 
overleden gelovigen met  zegening van de
graven op de Algemene Begraafplaats en 
het parochiekerkhof.

GELD EN GOED IS NIET ALLES: 
Er zijn mensen die steeds maar zeggen: 
“Mijn kinderen zullen het beter hebben dan 
wij”. Dat is hun goed recht, maar zij moeten 
goed weten dat geld en goed niet alles is, 
de mens leeft niet van brood alleen. Ouders 
moeten ook van generatie op generatie 
geestelijke waarden doorgeven en in het 
hart van hun kinderen achterlaten. Want 
wat hebben zij aan geld en goed, als zij geen 
zin en inhoud kunnen geven aan hun leven 
en het leven van hun kinderen? Ze hebben 
dan alles en toch niets. 
Vele ouders maken op dit punt een kapitale 
vergissing. Geef uw kinderen toch ook een 
levensstijl door van: “delen met elkaar, ver-
geven onder elkaar, werken voor elkaar, 
bidden met elkaar, vertrouwen op elkaar”.
Bijna niemand in onze omgeving heeft ge-
brek, maar toch is er veel ellende, vooral 
geestelijk, omdat men niet geleerd of mis-
schien afgeleerd heeft om elkaar door dik 
en dun lief te hebben. Niet “de liefde voor 
elkaar” staat centraal, maar het “hebben en 
egoïsme, het ikke en de rest kan stikken”. 
Doodjammer, want dit is de dood voor velen 
tijdens het leven. Een goed woord is vaak 
het grootste cadeau. Zo’n cadeau komt uit 
het hart. Een tapijt of een asbak komt uit 
een koude beurs. Dat is zo gemakkelijk. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

Kapel O.L. Vrouw van
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr. 
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 27 oktober
10.00 uur Woord en Communiedienst
- Als bijzondere intentie voor de oud - vrij-
willigers van de geestelijke en pastorale 
zorg van het SJG weert.
opgeluisterd door het Sint - Janskoor   (o.l.v. 
Michel van Dooren )

Zondag 3 november (viering Allerheili-
gen en Allerzielen )
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties
Op Allerheiligen en Allerzielen wordt in de 
rooms-katholieke kerk gewezen op de the-
ma’s sterfelijkheid, dood en laatste oordeel. 

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, dat onze baby gezond ter 

wereld mag komen, en hopelijk niet al te 
lang meer op zich laat wachten.

- Moeder Maria, bedankt dat de operatie 
goed is gegaan.

- Lieve Maria, bid voor mijn dochter en 
haar kinderen, dat ze sterk zal zijn in deze 
moeilijke tijd, alvast bedankt.

Iets om over na te denken: 
Het plezierige aan herinneringen is dat je 
kan kiezen.

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis 
of Woord en Communiedienst in de ka-
pel 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.

KIENEN 
NEDERWEERT / ST. ROCHUS

Wij nodigen u uit voor de eerst-
volgende kienavond op VRIJDAG 
25 OKTOBER 2019.

Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk, 
Rochusplein 1, Nederweert. De zaal 
is open om 19.00 uur. Het kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 75,00. Iedereen
is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

VOOR ZORG, WONEN EN WELZIJN
IN SOMEREN, CRANENDONCK

WEER T, NEDER WEER T EN LEUDAL

Land van Horne is op zoek naar
BBL leerlingen verzorgende IG

en helpende plus

Heb jij een zorghart?
Dan zijn we op zoek naar jou! We starten weer met de opleiding tot
verzorgende IG (februari 2020) en helpende plus (april 2020) via de

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dé kans om te werken en te leren.

Wil je nu al aan de slag? Dat kan!
Er zijn mogelijkheden zodat je direct bij ons aan de slag kunt als aspirant 

leerling. Ben je gemotiveerd en houd je van aanpakken? Solliciteer dan via
de website. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

WWW.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.NL | 088 987 84 63

GARAGEVERKOOP
Merkartikelen van vorig seizoen aan DUMPPRIJZEN

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

Vrijdag 25 oktober 9.00 - 20.00 uur
Zaterdag 26 oktober 9.00 - 12.00 uur

SLA UW SLAG Laat je stralen!

Herdenking Amerikaans monument 
in Ospel

75 jaar geleden op 2 november 
1944 zette eenheden van de 7e 
Amerikaanse pantserdivisie de 
aanval in om Ospel  te bevrijden. 
Op hetzelfde moment probeer-
den Britse troepen Meijel in te 
nemen.  Deze  aanval  liep vast en 
daarom werd besloten door het 
geallieerde hoofdkwartier om de 
Amerikaanse aanval die inmid-
dels was gevorderd tot halver-
wege tussen Ospel  en Meijel  ook 
stop te zetten.

De zware gevechten  eisten een hoge 
tol.  Tot zover bekend zijn er 54 Ame-

rikaanse soldaten gesneuveld die ver-
meld staan op het monument aan de 
Plattepeeldijk 24. Ruim 300 soldaten 
raakten gewond.

Op 2 november 2019 om 14.00 uur 
herdenken wij onze bevrijders en
speciaal de Amerikaanse soldaten 
die hun leven verloren tijdens onze 
bevrijding. Zij vonden de moed om te 
vechten voor de rechten en vrijheid 
van hun medemens.

Iedereen is welkom.

Niek Hendrix

Try-out voor buuttereedners

Buutte avond in 
Nederweert

Vastelaovundjvereiniging De Pinmae-
kers uit Nederweert organiseert voor 
de 12e keer een try-out voor buutte-
reedners. De avond wordt gehouden 
op zaterdag 2 november 2019 in de 
Pinnenhof in Nederweert. 

Negen buuttereedners
Er zijn maar liefst 9 buuttereedners 
waarvan er 4 al eerder in de finale van 
de Groeët Limburgse Kampioenschap
hebben gestaan. Fer Naus uit Roer-
mond werd kampioen in 2011, 2013 
en 2018 en Bjorn Smits uit Neder-
weert-Eind werd kampioen in 2017.

Theo Nellen uit Heide (Venray) werd 
in 2017 derde en Helga Cornelissen
uit Oostrum werd in 2019 3e. Verder 
zijn er buuts van Rob Princen uit 
Weert, Willen Rongen uit Maashees, 
Esther Veugen uit Ospel, Charlie 
Wijen uit Weert en Ron Schmeitz
uit Reuver.

Beoordeling
Na de optredens wordt er een beoorde-
ling gegeven in de vorm van tips door 
Will Knapen (Wullemke) die tevens de 
workshops in Nederweert leidt, Peter 
Stultiens en Jos van Dooren. 

De presentatie is in handen van René 
Knapen.

Het wordt zeker weer een leuke 
avond vol plezier als voorbereiding 
op het nieuwe vastelaovundjseizoen.

De zaal gaat om 19.00 uur open en 
het programma start om 19.30 uur. 

De entree bedraagt € 5,00. Er is geen 
voorverkoop.

Voor meer informatie verwijzen
wij u naar www.pinmaekers.nl. 

Open Eettafel Budschop

Donderdag 31 oktober open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 30 oktober 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorps-
raad Budschop te praten, zal bij 
aanvang van iedere vergadering van 
de Dorpsraad Budschop, het eerste
half uur beschikbaar zijn om met U
in gesprek te gaan. Met dit inloop-
spreekuur wil de Dorpsraad Budschop 
de communicatie met de bewoners 
bevorderen. 
De eerst volgende vergadering is
maandag 28 oktober en begint om 
19.30 uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site: www. Budschopactueel.nl
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GemeenteContact
s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n !

Donderdag 24 oktober 2019

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
 06-28448431

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. 

De programmabegroting 2020-2023 is de 
tweede begroting die we in deze raads-
periode presenteren. Op diverse terrei-
nen vloeien oud en nieuw beleid daarin 
automatisch in elkaar over. Het vorig 
jaar gesloten coalitieakkoord ‘Samen, 
Duurzaam, Verbinden’ kent natuurlijk 
verschillen en nieuwe accenten. Deze 
accenten zijn zoveel mogelijk verwerkt 
in de nieuwe begroting die een gezond 
financieel beeld laat zien.

Stabiliteit, evenwicht en diversiteit
Nederweert is een stabiele gemeente 
met een organisatie die in evenwicht is. 
Bestuurlijke en ambtelijke veranderingen 
zijn redelijk soepel opgevangen. In regio-
naal verband zijn we een betrokken en op 
samenwerking gerichte partner. Dit alles 
met een gezonde diversiteit aan menin-
gen binnen onze gemeenteraad. We den-
ken namelijk niet over alle grote, belang-
rijke onderwerpen hetzelfde. Ondanks 
de politieke verscheidenheid is er respect 
voor elkaars meningen. Iedere keer pro-
beren de raadsleden en het college elkaar 
met argumenten te overtuigen. 

Raadswerkgroep
Het politieke debat vindt meer en meer 
plaats tussen raadsfracties. Vanuit de raad 
is een werkgroep geformeerd die nieuwe 
voorstellen gaat doen over onze manier 
van vergaderen. Wij willen de betrokken-
heid van onze inwoners hierbij vergroten. 
Het is belangrijk om hier snel conclusies 
te trekken, omdat een geplande verbou-
wing van onder andere onze raadzaal 
hier op wacht. We zien de uitkomsten 
daarom graag rond de jaarwisseling 
tegemoet. 

Voortgang grote projecten
We gaan door met de in gang gezette 
grote projecten, bijvoorbeeld het cen-
trumplan. Zodra het bestemmingsplan 
definitief is, start de uitvoering. Wat 
betreft de verbetering van de verbinding 
N275-N266 adviseerde de gemeenteraad 
op 9 juli 2019 aan Provinciale Staten om 
voor het nieuwe alternatief te kiezen. 
Dat gaat uit van verbeteringen van de 
bestaande kruispunten en wegen en 

de aanleg van een snelfietsroute. Als 
Gedeputeerde Staten en Provinciale 
Staten dit jaar een besluit nemen over 
het voorkeursalternatief, kan in 2020 
de uitwerking van het verkeerskundige 
ontwerp starten. 

Mobiliteit 
Via een interactief traject en met 
inbreng van burgers, deskundigen en 
betrokkenen, is ook een nieuwe visie 
op mobiliteit in de maak. De visie moet 
tot een uitvoeringsprogramma leiden. 
In deze begroting maken we budget vrij 
voor mobiliteit waarmee we stappen 
kunnen maken op het gebied van veilig-
heid, leefbaarheid en bereikbaarheid. 

Duurzaamheid en omgevingsvisie
Het onderwerp duurzaamheid geven we 
steeds meer aandacht. In 2020 stellen we 
onder andere een warmteplan op. Het 
plan brengt in kaart wat het betekent 
als we als gemeente van het aardgas 
afgaan. Ook de omgevingsvisie is de 
komende jaren een groot overkoepelend 
onderwerp. Het is hét thema waar de 
belangen van economie en gezondheid 
elkaar raken. Een enorme uitdaging voor 
iedereen: burgers, ondernemers en poli-
tiek Nederweert. Bij de begroting 2021 
en verder worden hiervoor de benodigde 
budgetten vrijgemaakt. 

Toerisme, recreatie, economie 
We hebben in deze begroting financiële 
middelen opgenomen voor de verta-
ling van de visie Recreatie en toerisme 
Midden-Limburg. Dat doen we op de 
maat van Nederweert. Voorheen kenden 
we vaak incidentele bijdragen toe aan 
initiatieven die bijdragen aan het ver-
sterken van het economisch klimaat. Nu 
maken we structureel ruimte vrij voor 
deze belangrijke sector voor Nederweert. 

Armoedebestrijding, Bengele 
Beweegt/de Uitwijck
Binnen het beleidsveld Armoedebestrij-
ding brengen we, waar mogelijk, be-
staande rechten van onze inwoners nog 
beter onder de aandacht. Ook ontwikke-
len we nieuwe initiatieven die bijdragen 

aan armoedebestrijding. Tot slot starten 
we in deze begroting, na veelvuldig 
overleg met betrokkenen, met het 
project Bengele Beweegt/de Uitwijck. 
De eerste fase staat in het teken van de 
‘basis op orde’ krijgen. Vervolgstappen 
zetten we samen met de initiatiefne-
mers, gebruikers en de raad.

Sociaal domein
Goede zorg voor onze burgers is het uit-
gangspunt van ons sociaal beleid. Maar 
het Rijk stelt minder geld beschikbaar 
en de kosten stijgen. Waar we de eerste 
jaren nog een positief saldo hadden, is 
er nu sprake van tekorten. En dan vooral 
op het terrein van de jeugdzorg. Ko-
mend jaar onderzoeken we de mogelijk-
heden om bij dit beleidsveld de aanpas-
singen in beeld te brengen om binnen 
de financiële kaders te blijven. 

Financiële gezonde huishouding
Met deze begroting hopen we een 
verdere stap te zetten naar een gezonde, 
leefbare en betrokken samenleving. Een 
relatief lage belastingdruk, een gezonde 
financiële huishouding zonder lenin-
gen en een prima weerstandvermogen. 
Dat is en blijft het motto voor Neder-
weert. Met tot slot een blijvend positief 
perspectief voor nieuwe noodzakelijk 
geachte investeringen. Wij wensen de 
gemeenteraad een goede behandeling 
van deze begroting toe. 

Begroting in één oogopslag
Om u een indruk te geven van de inkom-
sten en uitgaven, is er een Begroting 
In Eén Oogopslag (BIEO) gemaakt. Een 
duidelijk overzicht waarop u kunt zien 
waar de belangrijkste budgetten naartoe 
gaan. U vindt de BIEO volgende week in 
het Weekblad voor Nederweert en op 
onze website.

Begrotingsbehandeling
U bent van harte welkom om bij de 
begrotingsbehandeling op dinsdag 5 no-
vember aanwezig te zijn. De vergadering 
begint om 17.00 uur in de raadzaal. De 
conceptbegroting is in te zien op www.
nederweert.nl. 

Gezond, leefbaar, betrokken
Gemeenteraad behandelt begroting op 5 november, komt u ook?

Op de website...
 Themaraad over Bestuursrappor-

tage 2-2019 en digitalisering op 
dinsdag 29 oktober 

 Ontdek sporen en neem maat-
 regelen bij zwarte en bruine rat

 Aanmelden glasvezel 
 Leveroy en Ospeldijk 
 vóór 28 oktober

 
www.nederweert.nl

Omgevingsvisie: een belangrijke stap is gezet

Ook volgend jaar is er veel aandacht voor toerisme en recreatie. Onze gemeente heeft met haar prachtige natuurgebieden veel te bieden. 
Zoals het Weerterbos met waterloop Oude Graaf. De foto is gemaakt door Marijke Vaes van Buitencentrum De Pelen.

Op dinsdag 8 oktober nam de gemeente-
raad een belangrijke stap in het proces 
om te komen tot een nieuwe omge-
vingsvisie voor het buitengebied van 
Nederweert. De raadsleden steunen 
de hoofdlijnen van de visie en gingen 
akkoord met het voorontwerp. We gaan 
het document nu verder aanscherpen. 
Daarvoor voeren we opnieuw gesprek-
ken met belanghebbenden (stakehol-
ders) en belangstellenden.

Gezamenlijk product
De gemeenteraad was erg te spreken 
over de manier waarop het vooront-
werp tot stand kwam. De projectgroep 
interviewde diverse belanghebbenden 
in het buitengebied. Verder vonden er 
ambtelijke interviews, openbare bijeen-
komsten en moodboardsessies plaats. 

Ook raadsleden spraken in het voortra-
ject al mee via een werkgroep. Daarmee 
is de visie een gezamenlijk product. 

Ambitie
Op een aantal onderdelen mag de visie, 
volgens de raad, meer ambitie vertonen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van toeris-
me en recreatie. Nederweert heeft een 
groot buitengebied. Nu is het moment 
om de kansen die er liggen concreet te 
maken. Ook rond vrijkomende agrari-
sche bebouwing, het slopen van stallen 
en voorkeurslocaties wil de raad meer 
duidelijkheid. Wethouder Voss liet de 
raadsleden weten met dit signaal aan 
de slag te gaan.  

Publieksvriendelijker
Het voorontwerp van de omgevingsvisie 

heeft een bepaalde koers die niet voor ie-
dereen gunstig uitpakt. Daarom kiezen we 
ervoor om met het voorontwerp opnieuw 
het gesprek aan te gaan ‘met buiten’. De 
raad steunt deze aanpak. Met deze ma-
nier van werken loopt Nederweert voorop 
in de regio. Ten slotte mag de eindversie 
van het document wat publieksvriendelij-
ker. De visie is niet gemakkelijk te begrij-
pen voor mensen die niet bekend zijn 
met de onderwerpen. Ook dat pakt de 
projectgroep op, aldus de wethouder. 

Hoe nu verder
Het resultaat daarvan is voor iedereen 
in te zien via www.nederweert.nl/omge-
vingsvisie. Op donderdag 14 november 
vindt een grote bijeenkomst plaats in de 
Dorpsherberg in Ospel. Binnenkort leest u 
daar meer over. 

Uitkeringsfraude?
U hebt als inwoner de mogelijkheid 
om een signaal over uitkeringsfraude 
online te melden bij de gemeente 
Nederweert. 

Iedereen die een vermoeden heeft, 
kan dat bij ons melden. Het meldpunt 
‘Fraudemelding, uitkering/zorg’ staat 
op www.nederweert.nl. 

Voorbeelden
We noemen een aantal voorbeelden 
van uitkeringsfraude. Bij woonom-
standigheden kan het bijvoorbeeld 
gaan over samenwonen, schijnverla-
ting, woningdeling en het niet wonen 
op het opgegeven adres. Bij vermo-
gen om auto’s, bankrekeningen, 
onroerend goed (in zowel binnen- als 
buitenland). En bij werk bijvoorbeeld 
om inkomsten of (parttime) werk-
zaamheden.

Inhoud van de melding
Geef bij een melding zoveel mogelijk 
gegevens door over de betrokken 
persoon of personen. Wij bedoelen dan 
informatie zoals het eventuele (zwart)
werkadres, werktijden, vervoermiddel, 
kenteken, samenwoonadres en periode 
van vermoedelijke fraude. Hoe concre-
ter uw melding, hoe bruikbaarder.

Anoniem melden
U kunt uw melding anoniem en 
niet-anoniem doorgeven. Uiteraard 
behandelen wij uw informatie altijd 
vertrouwelijk. Wij mogen u helaas niet 
informeren over de afhandeling van 
uw melding. 

Vragen
Als u nog vragen heeft, neem dan con-
tact met ons op. E-mail: info@neder-
weert.nl. Telefoon: (0495) 677111.

Een appje met een boze emoji of een 
berichtje met #rotdag op Instagram. 
Was het maar altijd zo duidelijk wan-
neer kinderen en jongeren niet lek-
ker in hun vel zitten. In het dagelijkse 
contact zijn de signalen vaak subtieler. 
Dat maakt het lastig om ze te zien én 
te doorzien. Maar juist dat kan wel een 
wereld van verschil maken. De nieuwe 
website Maakhetverschilvooreenkind.nl 
helpt u hierbij. 

Eén op de vier kinderen groeit thuis op 
met zorgen. De redenen hiervoor lopen 
sterk uiteen: een psychisch of lichame-
lijk ziek gezinslid, een verslaving in het 
gezin, een (v)echtscheiding, geldproble-
men. De impact van problemen thuis 
is vaak groot en ieder kind gaat daar 
anders mee om. 

Signalen opmerken
Als een hulpverlener, welzijnswerker, 
docent, trainer, vrijwilliger of opa, oma, 
oom, tante of buur een kind regelmatig 
ziet, kunnen veranderingen in gedrag en 
wellicht zelfs signalen dat er iets mis is, 
opgemerkt worden. Voor een kind zijn 
hulp en ondersteuning bij zorgen zeer 
welkom. Een beetje aandacht, begrip en 
hulp zijn van onschatbare waarde. 

Nieuwe website
De website Maakhetverschilvooreen-
kind.nl helpt iedereen die regelmatig te 
maken heeft met kinderen en jongeren 

in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Op www.
maakhetverschilvooreenkind.nl is meer 
informatie te vinden over signalen van 
kinderen met zorgen thuis, gesprek-
stips en tips over hoe u zelf het verschil 
maakt voor een kind. Ook staan op 
de website adressen van professionele 
welzijns- en hulpverleningsorganisaties 
in de regio. Zij kunnen u hulp en advies 
geven als dat nodig is. Zo staat een vol-
wassene er niet alleen voor. 

Gezamenlijk initiatief
Maakhetverschilvooreenkind.nl is een 
initiatief van meerdere organisaties: Cen-
trum voor Jeugd en Gezin Midden Lim-
burg, Vincent van Gogh, MET ggz, GGD 
Limburg-Noord, Synthese, Wel.kom, Punt 
Welzijn en Menswel. Het project is mede 
mogelijk gemaakt door subsidie van de 
zeven Midden-Limburgse gemeenten.

Een beetje aandacht, begrip en hulp…

De kick-off vond enige tijd geleden plaats in Roermond. V.l.n.r.: wethouder Marianne Smitsmans (Roermond), 
wethouder Henk Cuijpers (Nederweert) en wethouder Math Wilms (Maasgouw).
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Burgemeester brengt terreinbezoek 
aan Newecoop

Afgelopen maandag ontving de Ne-
derweerter Energie Cooperatie de 
nieuwe burgemeester, mevrouw Bir-
git Op de Laak, voor een eerste ken-
nismaking. En wat is er beter dan een 
concreet bezoek in het terrein waar 
Newecoop diverse energieprojecten 
ontwikkelt? 
Eerst werd de waterkrachtcentrale 
“Roeven” bezocht bij Sluis 15,  waar 
Rijkswaterstaat waterbouwkundige 
aanpassingen voorbereidt, zoals 
voldoende gegarandeerde voeding 
vanuit de Zuidwillemsvaart naar de 
Noordervaart. Ter hoogte van Sluis 
15 stort het water ruim 4,5 meter om-
laag waarbij veel energie vrijkomt. 
Met een moderne turbine kan vol-
doende stroom worden opgewerkt 
voor 600 woningen. De historische 
waterkrachtcentrale moet daarbij ui-
teraard behouden blijven.
Vervolgens gaven leden van Ne-
wecoop-Zonnedaken uitleg bij de in-
middels gerealiseerde Postcoderoos 
op een dak aan de Riet. Hier gaan 25 
leden vanaf november zonnestroom 
realiseren op een collectief dak.
De derde stop werd gemaakt bij Land-
goed Het Kruis, waar aan de zuidzijde 
van de Noordervaart een zonnepark 

wordt voorbereid van 13,5 hectare, 
goed voor 12.000 MWh per jaar, of-
wel goed voor 5000 woningen. De 
burgemeester kon zich ter plekke 
een beeld vormen over hoe dit park 
wordt ingepast in zijn omgeving. Er 
komt ruimte voor biodiversiteit in de 
vorm van insect-, en vogelvriendelijke 
beplanting. Ook wordt er een recrea-
tief pad langs geleid.
Tijdens de theepauze werd ook uit-
gelegd hoe de energiecoach van Ne-
wecoop adviezen aan burgers geeft 
om energiebesparing in de woning te 
bevorderen, wat ook een belangrijke 
doelstelling van Newecoop is. 
Staande op de zuidelijke dijk van 
de Noordervaart wees de voorzit-
ter op de overkant van het kanaal, 
waar alles binnenkort in gereedheid 
wordt gebracht om over te gaan tot 
de bouw van vier grote windmolens, 
met een jaarproductie van 25 tot 40 
miljoen megawatt.
Het was voor de burgemeester dui-
delijk dat Newecoop bestaat uit een 
groep enthousiaste, deskundige en 
goed samenwerkende, deelnemers 
die samen met de burgers van Neder-
weert hun steentje bijdragen aan de 
noodzakelijke energietransitie.

JAN

Kansen bij ontwikkeling van ons 
buitengebied

Op 8 oktober heeft de gemeenteraad 
het concept van het ontwerp omge-
vingsvisie buitengebied besproken. 
Sinds JAN in 2012 via een motie erop 
heeft aangedrongen om een majeur 
programma Buitengebied in Balans 
op te starten, is er in Nederweert al 
veel gedaan. De vele onderwerpen, 
diverse thema’s en problematiek over 
het buitengebied, hebben daardoor 
al vele jaren de nodige aandacht ge-
kregen. Dit voorwerk helpt ons nu bij 
de verdere invulling van ambities en 
inrichten van processen in het kader 
van de Omgevingswet. Maar eerst 
is er een integrale visie nodig. Waar 
werken we als Nederweert naar toe 
op de korte en lange termijn, welke 
strategische keuzes maken we daarbij, 
hoe willen we de fysieke leefomge-
ving in gaan richten en welke omge-
vingskwaliteiten willen we nastreven? 
Ruimtelijke ontwikkeling is nu veel te 
veel een zaak van de overheid, speci-
alisten en grote marktpartijen gewor-
den. De balans mag wel weer eens 
verlegd worden naar de burger.

Perspectiefvolle locaties
De gemeente verwacht dat er op 
korte termijn snel veel agrarische be-
drijven in Nederweert gaan stoppen. 
Slechts 40 procent van de huidige be-
drijven blijft naar verwachting van de 
gemeente voortbestaan. Dit zijn in 
Nederweert dus minder dan 100 agra-
rische bedrijven. Maar wat betekent 
deze transitie eigenlijk voor de mili-
eudruk? Betekent de grote verminde-
ring aan veehouderijen ook een ver-
mindering van de veestapel, die op dit 
moment zo’n 4 miljoen dieren groot is 
in Nederweert? In de ontwerpvisie is 
beschreven dat op zogenaamde per-
spectiefvolle locaties ondernemers 
ruimte wordt geboden om verder te 
ontwikkelen. JAN vindt dat voor deze 
ondernemers en ook de inwoners 
vooraf duidelijk moet zijn of bedrij-
ven op hun huidige locatie wel of niet 
verder kunnen ontwikkelen.
Aan de randen van de gemeente lig-
gen drie beschermde Natura 2000 ge-
bieden en daarbinnen diverse woon-
gebieden. Tussen de woonkernen en 
de Natura 2000 gebieden is op dit 
moment al een grote overbelasting 
van geur, fijnstof en ammoniak. En 

daarnaast hebben we te maken met 
de stikstofproblematiek. Kortom: 
welk perspectief bieden we onze in-
woners en ondernemers eigenlijk?
JAN is voorstander om bij het aanwij-
zen van locaties waar ondernemers 
kunnen ontwikkelen in ieder geval 
ook rekening te houden met onze 
inwoners. Er moet gestreefd worden 
naar minimale overlast voor de omge-
ving van perspectiefvolle locaties.

Vrijkomende agrarische bebouwingen
In de vrijkomende agrarische bebou-
wingen wil JAN niet zomaar ruimte 
bieden aan industriële bedrijven met 
een milieucategorie 3. Deze bedrijven 
horen volgens JAN niet in het buiten-
gebied, maar moeten worden geves-
tigd op een bedrijventerrein. In ieder 
geval moet de gemeente hier duide-
lijke kaders voor stellen.

Toerisme en recreatie
JAN is verheugd over de ambitie van 
de gemeente om flink te gaan inves-
teren in groen en verbindingen tus-
sen woongebieden en natuurgebie-
den (zogenaamde recreatiezones).
Ten aanzien van het ontwikkelen 
van recreatie en toerisme wordt in 
de ontwerpvisie gesteld dat Neder-
weert momenteel toeristisch niet op 
de kaart staat, terwijl ons buitenge-
bied veel heeft te bieden. Dat is voor 
JAN juist de reden om te pleiten om 
op dit gebied meer te gaan doen. 
Geen afwachtende houding inne-
men, maar samen met de regio een 
duidelijke toeristische strategie ont-
wikkelen. Natuurlijk moeten we het 
toerisme en recreatie ook in balans 
met de leefomgeving laten groeien. 
Vooral daarom denkt JAN dat deze 
omgevingsvisie hét instrument is om 
dit beleid in te laten landen. 

JAN is benieuwd naar de mening van 
de inwoners en stakeholders over dit 
concept ontwerp van de omgevings-
visie. Daarom heeft de fractie het 
College van B&W verzocht om een 
publieksvriendelijke versie van de 
omgevingsvisie op te stellen en bij 
het participatietraject in het bijzon-
der de doelgroep jeugd en jongeren 
te bevragen wat zij vinden van deze 
visie. Zij zijn immers de toekomst!

Terug van weg geweest……
bij Guulke…..GRAYSON CAPPS!!!

Grayson Capps komt uit Mobile, Ala-
bama, hij zingt liedjes, speelt gitaar, 
vertelt verhalen, is een rebel, een 
dichter, een straatmuzikant, een filo-
soof en zeer sympathiek. In zijn lied-
jes maken we kennis met zwervers, 
dronkaards en andere lieden aan de 
rafelrand van de Deep South samen-
leving in Amerika. Grayson Capps was 
al eerder in de buurt, onder meer op 
Moulin Blues in 2006 en hij gaf een 
gedenkwaardig solo optreden in De 
Prins in Ospel een jaar later. Zij die 
erbij waren delen mooie muzikale 
herinneringen. Ook was hij al eens 
op het verjaardagsfeestje van Joost. 
En hij komt terug: op woensdag 23 
oktober is hij wederom bij Guulke. En 
opnieuw zal hij de luisteraar weten 
te raken met zijn cocktail van eerlijke 
rock ’n roll en country, aangelengd 
met gospel en soul. Of zoals de Ame-

rikaanse muziekwebsite American 
Songwriter ooit treffend beschreef: 
“Take the poetry of Texas troubadour 
Townes Van Zandt, combine with 
Steve Earle’s edgy attitude and stir 
with a little cup of the bayou-blues 
of Howlin’ Wolf and you start to get 
a taste of Capps’ scrumptious gothic 
gumbo.”
Op deze avond bij Guulke wordt 
Grayson Capps vergezeld door gi-
tarist Corky Hughes en bassist Sadie 
Morningstar.

Woensdag 23 oktober 2019
Ontvangst: 20.00 uur
Aanvang: 20.30 uur
Entree: e10,00 p.p.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Guulke. 
Wees er snel bij want vol is vol.
info@guulke.nl of 0495-634221

TE HUUR 
Vrijstaande woning met 
garage in het centrum 

van Nederweert 
per 15 december 2019

(ook tijdelijk te huur)

Inlichtingen: tel. 06 - 83776745

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Dins-
dag 29 oktober 13.00-15.00 uur ha-
ken* / 14.00-15.00 uur Café Toon 
Doodgewoon*. Donderdag 31 ok-
tober 10-12.00 uur en 13.30-15.30 
uur workshop schilderen*. Vrijdag 1 
november 09.45-11.45 uur creatief 
atelier*. Dinsdag 5 november 09.30-
13.30 uur ontspanningsmassage*. 
Woensdag 6 november 09.30-12.00 
uur kookworkshop - vijgenchutney*.
Deelname aan onze activiteiten is 
voor iedereen die met kanker ge-
confronteerd wordt en zijn/haar 
naasten. Open inloop op maandag, 
woensdag en vrijdag van 09.00-13.00 
uur en op dinsdag en donderdag 
van 09.00-16.00 uur (* = op afspraak 
- aanmelden kan via: 0495-541444 
of voor meer informatie zie website 
www.toonhermanshuisweert.nl).

Groot verzet tegen kanker 
in De Gunnerij

Afgelopen 5 en 6 sept. organiseerde 
het Toon Hermans Huis een sponsor 
wandeltocht naar de top van de Mont 
Ventoux. Een aantal mensen uit Ne-
derweert hebben deze 26 kilometer 
lange beklimming volbracht om geld 
in te zamelen voor kankeronderzoek.

Op woensdag 30 oktober om 
14.00 uur aanstaande willen Loes 
Heijltjes en Thea Verlaak in De Gun-
nerij hun verhaal vertellen over de 
voorbereiding, hun motivatie en de 
wandeltocht die zij hebben onderno-
men. Een waar avontuur met een bij-
zondere prestatie die zeker de moei-
te waard is om gehoord te worden.

Toon Hermans Huis
Het Toon Hermans Huis is een in-
loophuis voor iedereen die direct 
of indirect met kanker wordt ge-
confronteerd. Een inloop,- en ont-
moetingsplaats voor iedereen die 
behoefte heeft aan steun of een luis-
terend oor. Zij biedt ondersteuning 
en organiseert activiteiten die door 
vrijwilligers en beroepskrachten wor-
den begeleid.
Deze bijeenkomst in De Gunnerij is 
bedoeld voor iedereen die in zijn/
haar omgeving met kanker te maken 
heeft of te maken heeft gehad.
Iedereen is van harte welkom in De 
Gunnerij. De entree is gratis.

Leveroy 75 jaar bevrijd

Bevrijdingsconcert Fanfare 
Concordia met beelden 

en interviews uit film van 
Peter Crins

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat 
Limburg werd bevrijd. Een ge-
beurtenis die in de hele provin-
cie wordt gevierd. Ook Leveroy 
is vanaf november 75 jaar bevrijd 
van de bezetting door de Duitsers. 
Reden voor Fanfare Concordia om 
hier aandacht aan te besteden 
met een bevrijdingsconcert met 
originele beelden en interviews 
met mensen die de oorlog van 
dichtbij hebben meegemaakt en 
door documentairemakers Pe-
ter Crins en Peter Hermans zijn 
geïnterviewd. De beelden en in-
terviews zijn te zien op een me-
gascherm. Fanfare Concordia zal 
onder de beelden live muziek 
spelen. Het concert vindt plaats 
op zaterdag 2 november om 20.00 
uur in zaal Pestoeërskoel, Sillen-
hoek 4 in Leveroy. Kaarten kos-
ten €10,- en zijn nu al te bestellen 
via bevrijdingsconcertleveroy@
gmail.com (vrije plaatskeuze)

Het bevrijdingsconcert zal in chrono-
logische volgorde de oorlog in Leve-
roy belichten aan de hand van een 
viertal thema’s: het begint voor de 
oorlog met verhalen over spionage 
en de inval van de Duitsers. Tijdens de 
oorlog gaat het over het onderduiken 
van Joden, arbeitseinsatz door men-
sen uit Leveroy en de razzia in het 
dorp. Vervolgens komt het optrek-
ken van de geallieerden en het daar-
aan gekoppelde terugtrekken van de 
Duitsers aan bod en tenslotte gaat 
het over het onverbiddelijke lot van 
de kerk van Leveroy en uiteindelijk de 
bevrijding. 

Kortom een prachtige, afwisselende 
en onderhoudende avond die u niet 
mag missen! 

De informatie is terug te vinden op 
www.fanfareconcordialeveroy.nl

Van 9 november tot en met 24 no-
vember 2019 is in de Paterskerk 
aan de Biest in Weert de exposite 
“Grand Canal” te bezichtigen. 
Centraal in deze expositie staat 
het “Grand Canal” in Limburg.

 “Grand Canal ” is een kunstexpositie 
met een collectie kunstwerken van 
kunstenaars Ma Dengfeng en Chen 
Shu uit Yuhang en Lilian Creemers, 
Theo Derksen uit Weert. Een bijzon-
dere verslaglegging over het “Grand 
Canal” te Weert en Yuhang, waarbij 
historisch materiaal en het landschap 
van nu op een artistieke wijze is ge-
visualiseerd. In de nieuwe tentoon-
stelling ligt het accent op het “Grand 
Canal Du Nord” ons groot kanaal in 
het Limburgs landschap. 

De geëxposeerde collectie bestaat 
uit installatie, fotografie, video. Het 
geheel is een gevisualiseerde reis, 
over de samensmelting van vroeger 
tijden met de moderne hedendaagse 
tijd, langs de oevers van het “Grand 
Canal”. Het is een beeldverslag waar-
bij de impact van het kanaal op de om-
geving is weergegeven. Het werk laat 
zien dat deze impact, net als in oude 
tijden, vandaag de dag nog sterk voel-
baar is. De collectie is tot stand geko-
men na een reis langs de oevers van 
het kanaal. Hierbij is duidelijk geble-
ken dat de mensen en hun dagelijkse 
activiteiten toen en nu onlosmakelijk 
zijn verbonden met het kanaal.

De collectie is opgebouwd als een bij-
zonder reisverslag. Het “Grand Canal” 
heeft bij het ontstaan niet de meest 
mooie herinneringen achtergelaten. 
Met name de reden van de aanleg is 
niet bepaald een schoonheid te noe-
men. Immers in eerste instantie de 
Spanjaarden en later Napoleon wilde 
de 7 provinciën van Nederland handel-
slam maken. Onder andere de 80-jari-
ge oorlog was hier een gevolg van. De 
Zuidelijke Nederlanden werden van-
wege hun geloof streng onder Spaans 
en later Frans regime gehouden. Dat 
het project nooit helemaal voltooid 
is, is het gevolg van geldgebrek en 

het bijleggen van de ruzie tussen het 
Noorden en het Zuiden.   

Wij mogen trots zijn op ons Lim-
burgse Landschap waarin het “Grand 
Canal” dagelijks mee deint op ons le-
vensritme. Stil, roerloos en strak is ze 
aanwezig in het landschap en daar-
mee ons bestaan. Ze herinnert aan 
wat is geweest, wie wij zijn en blikt 
voorzichtig met ons naar de toekomst.

Het resultaat van deze unieke expositie 
is mede tot stand gekomen door de Pro-
vincie Limburg en de Gemeente Weert.  

Geniet en mijmer mee naar toen, nu 
en straks.

Programma
Bijzondere deelname:
Aan het project “Grand Canal de 
Nord” hebben ook nieuwe Weertena-
ren deelgenomen. In de expositie is 
een kleine selectie van het gemaakte 
werk te bezichtigen. Onder andere 
van Wassim Habib. Habib toont een 
videocompilatie met gedicht over de 
invloed van kanalen vanuit zijn visie 
als vluchteling.

Openingstijden expositie:
De openingstijden van de expositie 
zijn telkens: zaterdag en zondag van 
13:00 tot 17:00 uur. 

Lezing met rondleiding:
Op zondag 24 november is er van 
15:00 tot 17:00 uur een afsluitende le-
zing met rondleiding over het project. 
U kunt zich hiervoor gratis aanmelden 
via het contactformulier op www.lili-
ancreemers.info

Rondleidingen:
Rondleidingen voor groepen zijn mo-
gelijk op afspraak en in overleg met de 
kunstenaars. U kunt hiervoor contact 
opnemen via het contactformulier op 
www.liliancreemers.info

Informatie:
Meer informatie en achtergronden 
zijn te vinden op:  www.grandcanal-
dunord.nl 

Een héél bijzondere band tussen verleden en heden

Cultuur in de vorm van kunst

Foto: Theo Derksen

SJG Weert viert 150-jarig jubileum 
met foto-expositie

SJG Weert bestaat 150 jaar en dat 
wordt onder andere gevierd met 
een foto-expositie in de Paterskerk 
die voor iedereen vrij toegankelijk 
is. Hierin wordt teruggekeken op de 
rijke geschiedenis van het Weerter 
ziekenhuis. Prachtige beelden met 
soms verrassende, maar soms ook 
herkenbare verhalen en feiten nemen 
de bezoekers mee in het verhaal van 
150 jaar ziekenhuiszorg in Weert. Een 
geschiedenis waar iedereen in deze 
regio op zijn of haar manier onder-
deel van heeft uitgemaakt.  

Openingstijden expositie
De foto-expositie is van 26 oktober 
tot en met 3 november in de Paters-
kerk, Biest 43. De expositie is vrij en 
kosteloos toegankelijk en een mooi 
moment om oude bekenden weer 
eens te ontmoeten. De openingstij-
den zijn als volgt:
Zaterdag 26 oktober 13 - 17 uur
Zondag 27 oktober 13 - 17 uur
Dinsdag 29 oktober 14 - 21 uur
Donderdag 31 oktober 14 - 21 uur
Zaterdag 2 november 13 - 17 uur
Zondag 3 november 13 - 17 uur

Samen voor gezond gedrag

Basisschool De Bongerd had de eer 
om de eerste activiteit van KERNge-
zond van het nieuwe schooljaar te 
beleven. Topsporter Jeroen van den 
Beucken (handbal) was aanwezig om 
een gastles te geven in het kader van 
gezond gedrag.

Tijdens deze gastles gingen de kinde-
ren in op wat gezond gedrag is. Zo 
werd ingegaan op het verschil tussen 
plagen en pesten en de gevolgen daar-
van. Klassikaal werd er een mindmap 
gemaakt over gezond gedrag en sa-
men maakten de kinderen afspraken 
over hoe ze met elkaar om dienen te 
gaan. Jeroen vertelde over gezond ge-
drag binnen het handbal en vertaalde 
dit naar de kinderen toe. Gezond ge-
drag is niet alleen niet pesten, maar 
ook luisteren naar elkaar, elkaar hel-
pen en respect hebben voor elkaar. 
Alle kinderen kregen ook een blaadje 
en Jeroen vertelde een verhaal met 

daarin enkele negatieve aspecten, bij 
elk negatief aspect mochten de kin-
deren het blaadje een keer kreuken. 
De kinderen hielden een verfrom-
meld blaadje over. Daarna vertelde 
Jeroen hetzelfde verhaal maar dan 
met positieve aspecten erin. Bij elke 
positieve opmerking of actie mochten 
de kinderen het blaadje een keer glad 
strijken. Uiteindelijk hadden de kin-
deren een glad gestreken blaadje met 
daarin allerlei vouwtjes. 
Zo toonde Jeroen aan dat kwetsende 
opmerkingen altijd zullen blijven han-
gen, hoe vaak je bijvoorbeeld ook sor-
ry zegt. De kinderen leerden zo dat ze 
elkaar vooral complimentjes moesten 
geven.

De kinderen vonden het een erg inte-
ressante en leerzame gastles en gin-
gen uiteraard met Jeroen op de foto 
en ook de handtekeningen mochten 
niet ontbreken. 

L.K.V. Nederweert

Beste dames,

Dinsdag 29 oktober hebben we een 
avond van de Buurtzorg. Dit is mis-
schien interessant als je hulp nodig 
hebt. Aanvang 19.30 uur in de Pin-
nenhof op het podium.

Groeten het bestuur.


