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Benieuwd naar wat er in deze 21e 
eeuw op een boerderij gebeurt? 
Wie er werken en wat ze doen? 
De vereniging Boeren van Neder-
weert zet de staldeuren wagen-
wijd open. Vandaag deel 1 in de 
serie ‘Boerenverhalen van eigen
bodem’: Niek Janssen (37). Be-
gonnen als weekenhulp… om ver-
volgens nooit meer weg te gaan. 

Je hebt boerenknechten en je hebt 
Niek Janssen. Al bijna 25 jaar (!) is hij 
de zakelijke steun en toeverlaat van 
pluimveehouder Pascal van de Schoor 
uit Nederweert. 

Het begon in 1997 aan Roeven, de 
straat waar ze als buurjongens op-
groeiden. Niek was twaalf toen boer 
Jan van de Schoor hem vroeg of hij 
op zaterdag wilde meehelpen in de 
stal. Varkens voeren, roosters schoon-
spuiten, stallen uitmesten, oftewel: 
de handen laten wapperen. De jonge 
Niek zag het helemaal zitten en ook 
zijn ouders vonden het prima dat hun 
zoon al vroeg leerde dat je moet wer-
ken voor je geld. 

“Ik heb altijd iets met dieren gehad. 
Thuis hadden we schapen en toen ik 
in groep 6 zes zat, ben ik kippen gaan 
houden. Onze familie kwam de schar-
releieren ophalen. Daarnaast sleu-
telde ik na school graag aan machines 
en oude tractors. Die combinatie van 
dieren en techniek heeft me altijd ge-
trokken”, vertelt de geboren Neder-
weertenaar die nu met zijn vrouw en 
kinderen in Hunsel woont. 

Werken als ontspanning
De meeste weekendhulpen stoppen
als ze van school gaan en een vaste 
baan krijgen. Niek Janssen niet. De 
Hunselnaar werkt vijf dagen in de 

Boerenverhalen van eigen bodem

Niek: een boerenknecht uit duizenden

week als technisch medewerker en 
storingsmonteur bij Intrak B.V., leve-
rancier van onder meer landbouw-
machines. Op zaterdagmorgen en tij-
dens vakanties is hij te vinden aan de 
Eindhovensebaan, tussen de hennen
van de familie Van de Schoor. “Op da-
gen dat Pascal er niet is, begin ik al 
om zes uur, het liefst nog eerder. Dan 
zet ik m’n stofmasker op en loop ik 
langs de kippen. Kijken of ze gezond 
zijn en of het water- en voersysteem 
goed werkt. Heerlijk vind ik dat. Niet 
is zo ontspannend als ’s ochtends 
vroeg door de stal lopen. Zolang Pas-

cal dit bedrijf heeft, blijf ik dit doen.”

Vertrouwen
Met de benaming ‘knecht’ zouden 
we Niek schromelijk tekort doen, zo 
beseft Pascal als geen ander. “Be-
drijfsleider of mededirecteur zou
meer op zijn plaats zijn. Alle stallen, 
hier aan de Eindhovensebaan, heb ik 
samen met Niek gebouwd. Hij is ook 
mijn monteur. Zelf heb ik niet veel 
kaas gegeten van techniek, bij een 
serieuze storing is één belletje naar 
Niek genoeg. Dan komt hij ’s avonds 
na zijn werk. Toen hij hier op z’n 

twaalfde begon, was hij al een harde 
werker. Tien jaar later kon ik met een 
gerust hart op vakantie. Niek runde 
het bedrijf helemaal in zijn eentje. 
We werken al zo lang samen, hebben 
al zoveel meegemaakt. Ik kan hem 
blindelings vertrouwen.”

De toewijding aan het werk en de 
dieren, het zat er bij Niek altijd al in. 
“Ik weet nog dat mijn ouders vroe-
ger met mijn broer en zus naar De 
Efteling gingen. Ik ging niet mee, ik 
wilde liever bij Van de Schoor gaan 
werken.”

Foto: Nederweert24

Groep 8 van basisschool De 
Schrank uit Ospel is de meest 
mediawijze klas van Limburg. De 
leerlingen van die klas hebben tij-
dens de landelijke wedstrijd van 
de serious game MediaMasters 
meer bits (punten) gehaald dan
andere Limburgse klassen.

Van 4 t/m 12 november vond de elfde 
editie van MediaMasters plaats, een 
vast onderdeel van de Week van de 
Mediawijsheid en een initiatief van 
Netwerk Mediawijsheid. Aan de lan-
delijke wedstrijd deed een record-
aantal van 160.000 leerlingen uit 
groep 7 en 8 uit het regulier en spe-
ciaal basisonderwijs mee. Zij bouw-
den spelenderwijs basiskennis op
over mediawijze onderwerpen zoals 
WhatsApp, privacy, gamen, cybercri-
minaliteit, online pesten, nepnieuws 
en meer. 

Een week lang probeerden de kinde-
ren op school en thuis zoveel moge-
lijk bits (punten) te verdienen door 
samen MediaMissies te volbrengen 
en mediawijze uitdagingen aan te
gaan. Na een spannende finaledag 
bleken de leerlingen uit groep 8 van 
basisschool De Schrank de meeste bits 
te hebben verdiend van de hele pro-
vincie. 
Groepsleerkracht Melanie Bisschops: 
“De kinderen waren erg enthousiast 
over de game en het verhaal. De fi-
nale is gespeeld als een echte groep. 
Positief naar elkaar en alles in goed 
overleg. Zelfs de kinderen thuis de-

den mee via de Google Meet. Ieder-
een was betrokken en er is hard ge-
werkt, met dit als resultaat!”

Hoopgevend
“De landelijke spelresultaten van Me-
diaMasters zeggen altijd veel over de 
basiskennis mediawijsheid van kin-
deren in groep 7 en 8”, aldus Sarah 
Hijmans, producent en eindredacteur 
van MediaMasters. “Sowieso is het 
fantastisch om te zien hoe enthousi-
ast MediaMasters dit jaar gespeeld is. 
Qua resultaten zien we dat er over-
wegend veel goede antwoorden
gegeven zijn. Opvallend was bijvoor-
beeld dat leerlingen goed doorhad-
den welke video echt was en welke 
de deepfake-video gemaakt met de

Groep 8 van De Schrank uit Ospel is de 
meest mediawijze klas van Limburg

app Wombo. Ze zagen meteen dat er 
iets mis was met de mond van degene 
in beeld en dat het haar niet meebe-
woog met het gezicht. Het is hoopge-
vend dat een generatie die opgroeit 
met deze technieken ook beter is in 
het herkennen van dit soort beeldma-
nipulatie.”

Moeite herkennen phishing-mails
Aan de andere kant hadden de leer-
lingen meer moeite met het herken-
nen van phishing-mails. Sarah: “Niet 
gek natuurlijk, want ook voor vol-
wassenen is phishing een groot pro-
bleem. Heel goed dus dat kinderen 
al op jonge leeftijd oefenen met het 
herkennen hiervan. Tot slot zien we 
ieder jaar dat het onderwerp online 

gedrag, oftewel ‘nettiquette’ veel 
oproept bij leerlingen en leraren en 
dat het belangrijk is te blijven bena-
drukken dat je geen dingen online 
moet zeggen die je ook niet in het 
echt tegen elkaar zou zeggen.”

De rest van het schooljaar
Na de Week van de Mediawijsheid 
gaat MediaMasters door met indi-
viduele ThemaMissies en Klassen-
gesprekken. De ThemaMissies zijn 
ingebracht door meer dan 50 verschil-
lende netwerkpartners van Netwerk 
Mediawijsheid. Deze zijn het hele jaar 
door op ieder moment beschikbaar 
en dus ideaal om mee te geven als 
huiswerk of als zelfstandige opdracht 
op school.

Nu in Nederweert: Hoorzorg aan Huis
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Heb jij het in je, dat zorgen voor een ander? Ben je van 
nature iemand die klaar staat voor mensen om je heen? 
Leg je gemakkelijk contact en vind je het leuk om met 
ouderen te werken? 

Dan is werken in de thuiszorg zeker iets voor jou. Je 
helpt cliënten thuis een handje, met schoonmaken 
bijvoorbeeld, of de was doen als dat nodig is. Niet alleen 
de standaard taken zijn van belang. Ook het sociale 
aspect van dit werk. Je maakt een praatje en biedt een 
luisterend oor. Ben jij de juiste kandidaat die wij zoeken? 
Bekijk dan snel onze thuiszorgvacatures!

De heer Stultiens had al jaren last van een hese stem. 
De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) van het ziekenhuis 
verwees hem naar de logopedist van Vitaal Thuis. De 
behandeling was succesvol: zijn heesheid is een stuk 
minder. Als hij had geweten wat een logopedist voor hem 
kan betekenen, dan had hij eerder een afspraak gemaakt. 
De heer Stultiens heeft zoveel profijt van de behandeling, 
dat hij dagelijks nogg oefeningen doet die hij geleerd 
heeft. “Ik had er echt last van en ben dan ook meer dan 
blij en tevreden over de behandeling.”

�           Voor meer informatie kijk op werkenbij.landvanhorne.nl

Nieuwe uitdaging?�

Stichting Land van Horne | Werthaboulevard 3 
6001 HZ Weert | 0900 333 55 55

� � �
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Stichting Land van Horne

Hoe belangrijk goede zorg is, 
besef je als je het nodig hebt.

����� Lees over de ervaingen van de heer Stultiens 
op www.werkenbij.landvanhorne.nl

Ben jij een tr trotse zotse zororggprprofofessionalessional
en ben je toe aan een nieuwnieuwe uite uitdagdaginging

in een inspirinspirererende omgeende omgeving?ving?
Kijk op werkenbij.landvanhorne.nl.

Heb jij het in je? Doe er iets mee!
Kom snel kennismaken met je collega’s�

� 
"Als ik had geweten
wat een logopedist

voor mij kan betekenen..."

Wat is artrose?
Artrose is een aandoening van de gewrichten. Een gewricht verbindt 
twee botten met elkaar, om die botten soepel te laten bewegen zijn de 
uiteinden van die botten bekleed met een laagje kraakbeen. Men denkt 
vaak dat het gewricht is versleten maar het is het laagje kraakbeen dat 
om de botten zit wat dunner en onregelmatiger is geworden waardoor 
het gewricht minder soepel beweegt. Bij artrose is er vaak sprake van 
overbelasting en ontsteking van het gewricht.

Artrose komt vaak voor in de heupen, de knieën en de vingers, maar 
kan ook in de andere gewrichten voorkomen. Veel mensen met artrose 
hebben vooral in de ochtend, na het opstaan last van pijnklachten of 
wanneer ze een tijdje stilgezeten hebben, de zogenaamde startpijn. Dit 
vermindert vaak weer na beweging. Ook kunnen de gewrichten een kra-
kend geluid maken tijdens het bewegen. Dit is misschien een vervelend 
geluid maar het heeft verder niks te maken met de ernst van de bescha-
diging van het gewricht. De perioden waarin men klachten heeft kunnen 
ook variëren in perioden met weinig pijn en perioden met veel pijn. 

Artrose is niet te genezen, maar gelukkig zijn er diverse behandelmetho-
des om de klachten te verlichten. Verder is gebleken dat een verstandige 
leefstijl, voldoende bewegen, goede voeding, en een gezond gewicht 
een positief effect hebben op de klachten.

De Fysioclub heeft een multidisciplinair programma ontwikkeld wat 
wordt ingezet om de klachten te verminderen. Hierbij zijn een fysiothe-
rapeut, ergotherapeut, diëtist en een podotherapeut betrokken.

Voorlichtingsbijeenkomst | 4 december 
Op zaterdag 4 december houdt JVDI de Fysioclub op zowel de locatie 
Deurne als ook op de locatie Mierlo een voorlichtingsbijeenkomst van 
10.00 tot 12:00 (Inloop vanaf 9:30). Deelname is gratis. 

Aanmelden kan via onderstaande QR code of via jvdi@fysioclub.nl

JVDI De Fysioclub via 085-782 16 16 | jvdi@fysioclub.nl
www.fysioclub.nl/jvdi

“mocht de bijeenkomt vanwege de coronamaatregelen fysiek niet 
kunnen plaatsvinden dan zullen we deze gelijktijdig omzetten naar een 

online bijeenkomst”.

JVDI DE fysioclub

S c h m i t z - E n g e l e n  i s  s p e c i a l i s t  v o o r  a l  u w
r a a m d e c o r a t i e ,  g o r d i j n e n  e n  i n b e t w e e n s

. . .  WAT EEN SFEERTJE !

S c h m i t z - E n g e l e n  i s  s p e c i a l i s t  v o o r  a l  u w
r a a m d e c o r
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Wandel mee met Nederweert Anders

Nederweert Anders organiseert 
elke maand een ‘Walk & Talk’ 
met Nederweertenaren. Telkens 
in een andere dorpskern en met 
andere thema’s. Op zondag 12 
december is er een route in Bud-
schop uitgestippeld. Thema’s zijn 
onder andere geur en fijnstof en
de ontwikkelingen rondom de ka-
nalenviersprong. Maar ook ande-
re onderwerpen kunnen bespro-
ken worden. Iedereen is welkom 
om aan te sluiten. De wandeling 
start om 10.30 uur bij Brug 15.

Nederweert Anders
Nederweert Anders gaat in gesprek
met burgers en organisaties in Ne-
derweert. In dat kader wordt een 
aantal activiteiten georganiseerd. De 
maandelijkse zondagmorgenwande-
ling is er daar één van. Iedere maand 
wordt een wandeling uitgestippeld 
door iemand die bekend is in de 
desbetreffende kern. Aan elke kern/
wandeling worden specifieke thema’s 
verbonden, maar alles kan besproken 
worden. Iedereen kan meelopen, ie-
dereen is welkom en al wandelend
voeren we het gesprek.

Walk & Talk Budschop
Op zondag 12 december vindt er een 
‘Walk & Talk’ in Budschop plaats. Deze 
dorpskern is volop in beweging. Veel 
plannen zijn de afgelopen jaren al tot 
uitvoering gebracht. Denk daarbij aan
het bouwen van tientallen woningen 
en het verfraaien van het park in pro-

ject ‘de Heerlijckheid’. Andere projec-
ten zitten nog in de plan- ontwerp- of 
ontwikkelfase;  het verplaatsen van 
de scouting, de aanleg van een fiets-
brug over het kanaal en een nieuwe 
bestemming voor de oude brand-
weerkazerne. Hoe kijk jij naar deze 
ontwikkelingen? Wat betekenen deze 
plannen voor de leefbaarheid en (ver-
keers)veiligheid van Budschop. Welke 
kansen of bedreigingen zijn er? En la-
ten we misschien kansen liggen? 

Ook in Budschop hebben we te ma-
ken met intensieve veehouderij. Wat 
betekent dit voor de uitstoot van 
geur en fijnstof? Hoe ervaar jij dit 
als bewoner? Een ander thema dat 
speelt is de pilot afvalinzameling die 
volgend jaar in Budschop start. ‘Van 
bakken naar zakken’, een hele veran-
dering. We horen graag hoe jij hier-
over denkt. 

We starten om 10.30 uur bij Brug 15 
(aan Budschopkant). De route is 3 à 4
kilometer en loopt via Steer naar de 
nieuwe scoutingplek. Daarna over de 
Hulsenweg naar het Sint Rochusplein, 
de oude brandweerkazerne en via 
het park terug naar de brug. Op een 
aantal plekken staan we stil bij ont-
wikkelingen die daar spelen. Rond 
12.00 uur zijn we terug bij de brug.

Zin om mee te wandelen? Doen! Aan-
melden hoeft niet. Vragen? Stuur dan 
een mailtje naar info@nederweert-
anders.nl 

Leuke kinderworkshops bij Bibliocenter
Kunst maken geïnspireerd door 
boeken – met als afsluiting: een 
echte expositie in de bieb!
Ben jij een echte creatieveling 
met veel fantasie en knutsel je 
graag? Doe dan mee met ‘Kunst 
maken geïnspireerd door boe-
ken’! Je maakt in drie workshops 
kunstwerkjes geïnspireerd op 
kleurrijke boeken, met als afslui-
ting een echte expositie in de 
bibliotheek in Weert! Er is geen 
goed of fout in kunst. Plezier heb-
ben staat voorop!

Je wordt begeleid door Gerarda 
Beumer van Atelier Crea7. Gerarda is 
docent & coach beeldend. Zij geeft 
op een kunstzinnige manier les aan 
jong en oud. Ze nodigt uit om te ex-
perimenteren, te onderzoeken en te 
ontdekken. De workshops zijn voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. 

Het programma:
3 december van 15.30 - 17.00 uur 
Het boekje Vrolijk van Mies van 
Hout is de inspiratie voor de work-
shop van vandaag. We gaan een te-
kening maken op zwart papier met 
oliepastelkrijt. Net als in het boek 
tekenen we dieren met verschillen-
de emoties. Eerst leer je een beetje 
over het materiaal waar je mee gaat 
werken en dan ga je lekker aan de 
slag waarbij je al je fantasie mag ge-
bruiken. 

17 december van 15.30 - 17.00 uur
Vandaag ga je zelf een boekje maken. 
Niet zomaar een boek maar een heel 
bijzonder boekje met gekke bladzij-
des. Met waterverf en stiften gaan 
we verven en tekenen. Je mag zelf 
een ‘verhaal’ maken. Als het klaar is 

binden we het boekje met kleurig ga-
ren samen. 

24 december van 11.00 - 12.30 uur
Vroeger was de eerste letter van een 
woord in een boek een complete te-
kening. In deze laatste workshop be-
ginnen we met het maken van een 
ondergrond van stukjes papier met 
tekst. Daarna maak je van de eerste 
letter van je naam een fantasie teke-
ning. Deze kleur je in met Oost-Indi-
sche inkt en waterverf of kleurpotlo-
den. 

Expositie
Van 27 december t/m 9 januari wor-
den alle kunstwerkjes tentoongesteld 
in de bibliotheek in Weert. Alle pa-
pa’s, mama’s, opa’s en oma’s, broer-
tjes en zusjes zijn van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen. 

Aanmelden
Dit is een reeks van drie creatieve 
kinderworkshops. De workshops 
zijn niet los te boeken. Aanmelden 
kan via www.bibliocenter.nl/kunst-
maken. De kosten bedragen voor de 
reeks van drie workshops € 24,-.



55
’’

14
0 c

m

 @tummerselectro          @eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site

T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

ROERMOND     •     WEERT     •     PANNINGEN     •     TEGELEN     •     ECHT     •     HEYTHUYSEN     •     HORST     •     SITTARD-GELEEN

NIEUWEMEGASTORE

Tummers
OP=OP OP=OPOP=OP OP=OP OP=OPOP=OPOP=OP OP=OPOP=OP OP=OP OP=OPOP=OP OP=OP OP=OPOP=OP OP=OP OP=OPOP=OPOP=OP OP=OPOP=OP

OOK ONLINE EN VIA DE TELEFOON!
     8 WINKELS       EPTUMMERS.NL       085-105 4444

SAMSUNG DRAADLOZE
STOFZUIGER
VS15T7036R5/EN

• Tot 150W zuigkracht • Tot 40 minuten gebruiksduur
• 3 Borstels, 2 opzetstukken • Reservoir inhoud van 0,8 liter

EUFY VIDEO DEURBEL  
VIDEO DOORBELL 2K + HOMEBASE

• Geen extra abonnement nodig • 16GB opslaggeheugen
• 2K videobeelden

DEDEED O DEO DO DE EO DEEO D UEUUE RURRU BRBBR EBEEB L  EL  L  E

444499,-,-

299,-

191999,,--

169,-

--333%3%

-1-155%%

WHIRLPOOL WARMTEPOMP-
DROGER
FTNL M11 82

• Vulgewicht 8 kg • FreshCare+ • Easy Cleaning •  SenseInverter
Motor •  Woolmark Blue

SONY BRAVIA TV
XR75X94JAEP

• Full Array LED • 4K Ultra HD • 4K HDR-tv met Cognitive Processor
XR • Google Assistant • Google TV

559999,-,-

479,-

22339999,-,-

1599,-

-2-200%%

--333%3%

SAMSUNG WASMACHINE
WW90T936ASH/S2

• QuickDrive • AI Wash • Super Speed • Eco Bubble
• 9 kg vulgewicht • Incl. 5 jaar garantie na registratie bij Samsung
* Prijs na €200,- cashback, cashbackactie geldig t/m 30-11-2021

PHILIPS AMBILIGHT TV
55PUS9435/12

• LED • 4K Ultra HD • Driezijdig Ambilight • Android TV
• Bowers & Wilkins-luidsprekers • P5 Perfect Picture Engine

11119999,,--

799,-

--5500%%

-1-188%%

Daar word ik vrolijk van!

KORKORTING OP BIJNA TING OP BIJNA ALLES!ALLES!

OOK ONLINE EN OOK ONLINE EN OOK ONLINE EN VIA DE VIA DE TELEFOON!TELEFOON!
     8 WINKELS       EPTUMMERS.NL       085-105 4444
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599,-
€200 CASHBACK
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Groene Kruis
Postbus 694, 5900 AR  Venlo
www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg 
Telefoon: 088 - 61 088 61

Groene Kruis Ledenorganisatie 
Telefoon: 088 - 61 076 54

Voeding en Dieet 
Telefoon: 088 - 610 19 64
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

✔ Gespecialiseerd in
gebitsprotheses

✔  Vergoedingen vanuit
de basisverzekering

✔  Contracten met alle
grote verzekeraars

✔  Gratis advies en
informatie

Slechte of pijnlijke tanden?
Toe aan een nieuw gebit?

Vragen over uw mondsituatie?

Bel ons voor
vrijblijvend advies!

Maarheeze/ Weert
Tel. 0495 592 622
Roermond
Tel. 0475 820 395
www.eengoedgebit.nl

Bij ons krijgt u altijd een 
gratis afspraak! Want goed 
advies moet voor iedereen 
mogelijk zijn. 

Elke laatste zondag van de maand open

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

Eynder Accordeon- en
Harmonica Treffen

Vanwege de huidige corona situatie 
kan het Eynder Accordeon- en Har-
monica Treffen op 28 november geen 
doorgang vinden. Na de persconfe-
rentie van 3 december gaan we de 
situatie opnieuw bekijken. We hopen 
op jullie begrip.

“stom streek”

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 geroe-
pen “Det is un gooj”, “Det is wat vör 
in de vastelaovundj gezet!”. Maar he-
laas bereiken de komische verhalen
en stom streek de redactie van Vaste-
laovendjgezet De Pinmaeker niet. Dat 
kan anders, want heel Nederweert 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 kunnen 
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 2020
Programma Vastelaovendj 2020 Pries € 3,50
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Lotte

Te huur
vrijstaande woning 

in het centrum 
van Nederweert.

Met drie slaapkamers en tuin 
op het zuiden.

Interesse bel 06-290 139 72

Te koop: kerstbomen
Nordman, blauwspar, Abiës, fraisers en zilversparren 

van 0,5 m tot 3 m hoog. Met of zonder kluit, ook in pot.
Elke dag open, zondags ook. ‘s Avonds verlicht.

Eventueel thuisbezorgd.

Mertens, Molenweg 90, 6031 RC  Nederweert
(nabij rotonde Mc Donalds)

tel. 0495-62 63 58 / 06-14 10 50 84
www.mertenskerstbomen.nl

ZOEKERTJES
Via sociaal media ontvangt u constant 
reclame valt het nog wel op! Vanaf nu 
ook in het weekblad voor Nederweert, 
zoekertjes tegen een aantrekkelijke 
prijs. Iets te koop/huur of te koop/huur 
gevraagd, personeel gezocht. Plaats 
een zoekertje voor slechts € 10,00 incl.
BTW maximaal 15 woorden.

Aanleveren stuur een mail naar 
info@drukkerijvandeursen.nl
Vergeet niet uw telefoonnummer in 
uw advertentie te vermelden.



Amsterdam

Van Gogh

Ecoline & Sakura

500 ml | €16,90

1095

Prijsvoorbeeld:
Acrylverf Lichtroze

Prijsvoorbeeld:
Acrylverf Groengeel

120 ml | €6,20

475

5 stuks| €10,85

Ecoline Brush
Pennen

per set | €59,70

4995

Van Gogh basiskist 
acryl- of olieverf

vanaf | €22,15

1895

Van Gogh pocketbox 

vanaf | €22,15

Van Gogh pocketbox Van Gogh pocketbox 
basiskleuren

795

Ecoline & SakuraEcoline & Sakura

3 stuks| €7,10

595

Sakura Gelly roll sets per stuk| €6,85

575

Sakura schetsboek

Shop online www.deverfzaak.nl

Ook vesti gingen in:

Baarle - Nassau | Cuijk | Eindhoven
Hoensbroek | Maastricht | Panningen
Roermond | Sitt ard | Valkenswaard | Venlo

Poell De Verfzaak Weert
Roermondseweg 100
(tussen Gamma en Praxis)
6004 AV Weert 
0495 - 74 59 16

Openingsti jden

Ma - Vr
Za
Zo

08.00 - 18.00
09.00 - 17.00
11.00 - 16.00

Aanbiedingen geldig van 25-11 t/m
 15-12-2021.

Zet- en drukfouten voorbehouden.



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

Begin november bezocht een afvaardi-
ging van de raad en de Ondernemers-
vereniging Nederweert de werkzaam-
heden voor het centrumplan. Het werk 
verloopt goed en ligt op schema. De 
verwachting is dat het appartementen-
complex in mei 2022 wordt opgeleverd. 
In maart volgend jaar start de inrichting 
van de openbare ruimte. Dit project is 
gegund aan aannemer Den Ouden uit 
Schijndel. Tijd om u bij te praten over 
wat er allemaal staat te gebeuren. 

Opstellen van het inrichtingsplan
Het inrichtingsplan is eerder opgesteld 
in overleg met betrokkenen waaron-
der het gehandicaptenplatform en de 
omgeving. Het plan was onderdeel van 
de bestemmingsplanprocedure. Bij de 
inrichting is rekening gehouden met tal 
van wensen en verplichtingen. Bijvoor-
beeld het aanleggen van voldoende par-
keerplaatsen, het aanplanten van groen 
en het afkoppelen van het regenwater 
in het plangebied van het vuilwater-
riool. Hierdoor kan het regenwater ter 
plaatse infiltreren. 

Heel veel werkzaamheden tegelijk 
Als het werk start, vindt er heel veel 
tegelijk plaats waarbij verschillende 
partijen betrokken zijn. Denk aan het 

verhuizen van de apotheek en het 
slopen van het oude apotheekgebouw. 
Maar ook aan het verhuizen van de 
supermarkt(en) en het verleggen en 
aansluiten van kabels, leidingen en 
rioolafvoeren. Daarbij is het van belang 
dat het gebied bereikbaar blijft, dat 
winkels bevoorraad kunnen worden 
en dat de overlast voor inwoners en 
bezoekers beperkt blijft. Bij de aanbe-
steding van de werkzaamheden is er 
dan ook gekeken dat de aannemer veel 
aandacht heeft voor communicatie met 
de omgeving en betrokkenen.

Informatieavond voor de start
De werkzaamheden duren van maart tot 
augustus 2022. Voordat de aannemer 

start, maar ook tijdens de werkzaamhe-
den, krijgen alle bewoners, bedrijven, 
bezoekers en belanghebbenden informa-
tie over de werkwijze en de verschillende 
fases. Een algemene informatieavond 
vindt naar verwachting in februari of be-
gin maart plaats. Bewoners en bedrijven 
in het gebied ontvangen hiervoor een 
schriftelijke uitnodiging. Een klein deel 
kan pas in juli 2023 uitgevoerd worden.

Blijf ook op de hoogte 
Naast de informatieavond voor de 
start informeren we onder andere via 
bewonersbrieven en het Gemeente 
Contact over het project. Op onze 
website nederweert.nl kunt u onder 
Projecten>Centrumplan Burg. Hobus-
straat de tekeningen van het gebied 
bekijken en leest u meer over de verschil-
lende onderdelen. 

BouwApp voor nieuwsberichten
Daarnaast kunt u via de QR-code de 
BouwApp op uw telefoon zetten. U 
ontvangt dan automatisch berichten als 
er nieuws te melden is. Op het werk zal 
de uitvoerder dagelijks aanwezig zijn 
om vragen te beantwoorden en eventu-
ele knelpunten op te lossen. Tenslotte 
kunt u met vragen ook altijd bij de 
gemeente terecht.

Bouw centrumplan op schema
Voorbereiden van inrichting openbare ruimte in volle gang

Dank voor jullie deelname. Blijf melden!

Op vrijdag 5 november kregen raadsleden en leden van de ondernemersvereniging een presentatie van het plan. Daarna bezochten ze de bouwlocatie. Foto: Nederweert24

Er was volop actie in Nederweert de 
afgelopen weken. We zagen speurende 
groepjes mensen met een mobiele te-
lefoon en een krant in de hand…. Deze 
inwoners, in totaal ongeveer 400 perso-
nen, speelden het spel Eenheid 75. Via 
augmented reality (AR) zochten zij naar 
verdachte situaties die leidden naar een 
drugsbende. Deelnemers die het hele 
spel uitspeelden, maakten kans op een 
prijs. Afgelopen week was de prijsuitrei-
king aan de twee winnende teams. Van 
harte proficiat Deborah, Dolf, Dinte en 
Danja Reijnders van Team 1 en Mandy, 
Pien, Pleun, Resian en Joeri Beerens van 
Team 2!

Stevige vuist 
Burgemeester Birgit Op de Laak: “Samen 
met de politie en andere instellingen 
maken we als gemeente een stevige vuist 
tegen ondermijnende criminaliteit. De 
focus hierbij ligt op het buitengebied. 
Voor criminelen kan dit gebied namelijk 
een interessante locatie zijn om een hen-
nepkwekerij of drugslab op te richten of 
om illegaal (drugs)afval te dumpen.” 

Eerste of laatste puzzelstukje
“Wij zien niet altijd alle signalen. Jullie 
als inwoners zijn de oren, de ogen én de 
neus van Nederweert. Daarom zijn jullie 
meldingen over signalen zo belangrijk! 

Elke melding kan het laatste of eerste 
puzzelstukje zijn bij het in kaart bren-
gen van ondermijnende criminaliteit. 
Dank jullie wel voor jullie deelname aan 
Eenheid 75. En blijf melden!”, aldus de 
burgemeester.

Op meerdere manieren melden
Signalen kun je eenvoudig en anoniem 
melden via nederweert.nl/ondermijning. 
Hier vind je ook een lijst met mogelijke 
signalen, zoals een vreemde geur, veel 
aanloop op vreemde tijdstippen, en 
voortdurend gesloten rolluiken of afge-
plakte ramen. Melden kan ook via Meld 
Misdaad Anoniem (M. 0800-7000) en bij 
de politie (0900-8844 als het geen spoed 
is, 112 als het wel spoed is).  

Ook Risk Factory interessant voor jeugd
Eenheid 75 paste goed bij de belevings-
wereld van de jeugd en maakte hen ook 
attent op signalen. Ook de Risk Factory 
is een aanrader. De Risk Factory brengt, 
vanuit een oude brandweerkazerne in 
Venlo, risico’s op het gebied van veilig-
heid en gezondheid onder de aandacht. 
Er zijn verschillende units en in elke 
unit is een ander scenario te beleven 
voor jonge tieners. Ze gaan onder meer 
over verkeersveiligheid, noodsituaties, 
internetveiligheid, brandveiligheid en 
ondermijning. Kijk op www.riskfactory-
limburgnoord.nl of mail naar info@risk-
factorylimburgnoord.nl als je met een of 
meerdere klassen wilt deelnemen.

Burgemeester Op de Laak reikt de prijzen uit aan Danja en Dinte Reijnders en aan Mandy Beerens. 
Foto's: gemeente Nederweert

Ogen en oren gezocht
Op het gebied van veiligheid kent 
Nederweert het initiatief Veiligheid 
in en om de wijk. Vrijwilligers van het 
initiatief houden, zoals de naam al zegt, 
in hun buurt een oogje in het zeil. 

Signaleren ze bijvoorbeeld een onvei-
lige situatie, dan melden ze dit aan de 
gemeente. 

Hulp nodig
De vrijwilligers kunnen nog hulp gebrui-
ken. Bijvoorbeeld in de nieuwbouwwij-
ken Hoebenakker en Merenveld. Maar 
ook als u in een van de andere kernen of 
in het buitengebied woont, kunt u een 
bijdrage leveren aan de veiligheid van 
ons allemaal. 

Aanmelden
Wilt u meehelpen om de veiligheid in en 

om uw wijk te verbeteren? Neem dan 
contact op met coördinator Jo Gielen 
via veiligheidinenomdewijk@gmail.com. 
Hij kan u alles vertellen over wat u als 
vrijwilliger kunt betekenen en wat het 
inhoudt om actief te zijn bij Veiligheid 
in en om de Wijk.  

Samen groots, samen veilig!

Ook dit jaar gaan we weer jassen inza-
melen voor Kledingbank Limburg. We 
richten ons deze keer specifiek op kin-
derjassen, omdat die het hardst nodig 
zijn. Uiteraard blijven winterjassen voor 
volwassenen ook erg welkom!

Samen met andere Limburgse gemeen-
ten heeft de gemeente Nederweert zich 
vorig jaar ingezet om de allerarmsten 
en kwetsbaren in onze provincie een 
warme winterjas te geven. De actie was 
zeer succesvol.

Uw jas een tweede leven
Heeft u een (kinder)jas die u kunt mis-
sen voor iemand die hem hard nodig 

heeft en voor wie het niet vanzelfspre-
kend is om er een te hebben of aan te 
schaffen? Maak er een ander blij mee! 
Hang hem vóór vrijdag 10 december 
in de kledingkast in de hal van het 
gemeentehuis. Wij zorgen ervoor dat 
de jas bij Kledingbank Limburg terecht-
komt en een tweede leven krijgt. 

Kaartje met warme groet
In de kledingkast liggen kaartjes waarop 
u een groet kunt schrijven aan degene 
die uw jas zal ontvangen. Schrijf iets op 
het kaartje en doe het kaartje in de jas-
zak. De ontvanger van de jas zal uw gift 
warm in ontvangst nemen. Alvast dank 
namens de gelukkige ontvanger! 

Een kind uit de kou met een jas van jou

Donderdag 25 november 2021

Wekelijkse informatierubriek

van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 

6030 AA Nederweert

Telefoon: 0495-677111

E-mail: info@nederweert.nl

Internet: www.nederweert.nl 

 @GemNederweert 

  Facebook.com/GemeenteNederweert

Afgelopen zaterdag, 20 november, ont-
vingen niet een, maar twee straten het 
bord De Gezelligste Straat van Neder-
weert. 
 
Lochtstraat
In september 2020 werd de Lochtstraat 
verkozen tot winnaar, maar toen was er 
vanwege de coronamaatregelen geen 
onthulling mogelijk. Natuurlijk ver-
dienen de bewoners het om alsnog in 
het zonnetje gezet te worden. En dus 
kwam wethouder Dieteren naar Ospel 
om het straatnaambord te onthullen. 
Bewoner Ramon: "De Locht(straat) 
verbindt straten en buurtbewoners aan 
beide zijden van deze weg met elkaar. 
Mooi dat jong en oud elkaar zo blijft 
ontmoeten in deze gezelligste straat. 
De postbode was het bordje ook al 
opgevallen. Hij is blij in de gezelligste 
straat te mogen bezorgen.”

Toren
De bewoners van Toren hadden afgelo-
pen september enorm hun best gedaan 

Bewoners van Lochtstraat en Toren: proficiat!
om tijdens de Burendag een gezellige 
activiteit voor en door de buurt te orga-
niseren. Zo was er een grote stormbaan, 
oud-Hollandse spelen en een feestelijke 
middag voor alle straatgenoten. Ook in 
de straat Toren werd het straatnaam-
bord samen met wethouder Dieteren 
onthuld. Bewoners Rian en Wouter: 
"Door de gezelligste straat is er nog 
meer saamhorigheid ontstaan op de 
Toren. Juist ook de wat oudere bewo-
ners zijn nu meer aangesloten bij de 
buurt. Ook hebben wij sindsdien meer 
buurtbewoners toe kunnen voegen aan 
de buurtWhatsApp-groep. Aan deze 
verbinding heeft de gezelligste straat 
zeker bijgedragen."

Wij-gevoel versterken
Het initiatief wordt elk jaar georgani-
seerd door de gemeente Nederweert. 
Leefbaarheidsregisseur Harold van der 
Haar: “We vinden het belangrijk dat bu-
ren en straatgenoten met elkaar in con-
tact komen en zo de saamhorigheid en 
het ‘wij-gevoel’ in de straat versterken.”

Ook de bewoners van Toren in Nederweert zijn blij met de titel. Foto’s: Johan Horst, Nederweert24

De Lochtstraat in Ospel heeft nu officieel het eervolle straatnaambord.



Zwanger en vragen over de bevalling? Neem 
dan deel aan de online informatieavond

Op dinsdag 14 december a.s. or-
ganiseren de verloskundigen en
gynaecologen uit de regio Weert 
een online bijeenkomst over de 
bevalling. Deze is bestemd voor 
zwangere vrouwen en hun part-
ner, als voorbereiding op de be-
valling. De informatieavond vindt
plaats via Microsoft Teams, van
20:00 tot 21:30 uur. Aanmelden 
kan via het inschrijfformulier 
onder ‘agenda’ op de website: 
www.sjgweert.nl.

Als je gaat bevallen wil je daarover 
goed geïnformeerd zijn. Hoe gaat de 
bevalling verlopen? Wat gebeurt er 
precies in mijn lichaam? Hoe ga ik om 

met de pijn? Wat is er mogelijk qua 
pijnbestrijding? Als ik in het zieken-
huis beval, hoe ziet dan de verloska-
mer en de kraamafdeling eruit? Na 
het deelnemen aan deze online in-
formatiebijeenkomst, georganiseerd 
door een verloskundige uit de regio 
en een verloskundige en gynaeco-
loog uit het ziekenhuis, heb je hier 
een beter beeld van. Tijdens de on-
line bijeenkomst kun je via de chat 
vragen stellen aan de sprekers. 

Wil jij je graag aanmelden? Dit kan 
via www.sjgweert.nl. Je ontvangt 
enkele dagen voor de bijeenkomst 
plaatsvindt de link om deel te kunnen 
nemen.

CDA Nederweert heeft de lijst-
trekker voor de gemeenteraads-
verkiezingen bepaald. Tijdens 
een, vanwege corona, digitale 
ledenvergadering hebben de le-
den unaniem ingestemd met het 
ervaren raadslid Antoine Hekers 
uit Ospel.

Antoine (56), getrouwd met Henny 
en vader van Daphne en Michelle, is 
sinds 2014 een zeer betrokken raads-
lid in de gemeente Nederweert. Hij 
heeft zich altijd sterk gemaakt voor 
het op orde houden van de financiën, 
ruimte voor ondernemerschap, een 
leefbaar buitengebied en aandacht 
voor de kernen.

De komende periode wil Antoine 
zich blijven inzetten op deze thema’s, 
maar ook oog houden voor de grote 
uitdagingen van vandaag de dag. Zo 
wil hij met het CDA de focus leggen 
op starters- en seniorenwoningen in 
alle kernen en initiatieven van on-
derop door verenigingen, organisa-
ties en dorpsraden de ruimte geven. 
Daarnaast wil hij samen met de inwo-
ners van Nederweert aan de slag met 
verduurzaming: “niet praten maar
uitvoeren”.

Door zijn betrokkenheid bij verschil-
lende maatschappelijke initiatieven 
is hij een bekend gezicht in Neder-
weert. Antoine hier zelf over: “Naast 
mijn drukke baan als mede-eigenaar 
van varkenshandel Hekers & Koppen
wil ik iets betekenen voor een ander 
en voor de leefbaarheid in het dorp. 
Maatschappelijk actief zijn is me met 
de paplepel ingegeven en daarom 
één van mijn drijfveren waar ik ener-
gie van krijg.”

Antoine Hekers gekozen tot 
lijsttrekker CDA

Zo is hij initiatiefnemer van Hartslag 
voor Nederweert, een stichting die 
de afgelopen jaren al vele levens 
heeft gered. Mede door dit initiatief 
zijn er AED’s beschikbaar in heel de 
gemeente en is er een netwerk van 
vrijwilligers die kunnen reanimeren. 
Verder is hij betrokken geweest bij de 
restauratie van de kerktoren in Ospel 
en heeft hij er voor gezorgd dat voet-
balclub RKSVO zowel financieel als 
bestuurlijk gezond is overgedragen 
aan de volgende generatie bestuur-
ders.

Voorzitter Henk Geraats kijkt uit naar 
de aanstaande gemeenteraadscam-
pagne onder leiding van Antoine. 
“Antoine is energiek en benaderbaar, 
iemand die in allerlei opzichten mid-
den in de samenleving staat. Hij staat 
met beide benen op de grond en met 
zijn ervaring de ideale lijsttrekker 
voor maart volgend jaar", aldus Henk
Geraats.

Douane informeert Nederlanders over invoerregels bij webshoppen

Medicijnen, namaakartikelen, planten 
en alcohol invoeren: mag dat wel?

Veel Nederlanders shoppen bij 
webshops buiten de EU, vooral in 
aanloop naar de feestdagen. Toch 
is het - voordat je iets koopt - goed 
om te checken of wat je koopt ook 
mag worden ingevoerd. Want 
daar gaat het regelmatig mis, 
blijkt uit onderzoek in opdracht 
van de Douane. Om Nederlanders 
te informeren over de invoerre-
gels voor internetaankopen start 
de Douane een campagne.

“Veel Nederlanders shoppen buiten
de EU. Logisch, want daar lijken pro-
ducten soms goedkoper”, zegt Maris-
ka Mirer, specialist Post & Koeriers bij 
de Douane. “Toch is het goed je in de 
regels te verdiepen. Wil jij je kinderen 
bijvoorbeeld merkschoenen cadeau 
doen met de feestdagen? En zie je een 
deal die eigenlijk te mooi is om waar 
te zijn? Check dan of je te maken hebt 
met een namaakartikel. Namaakarti-
kelen kunnen bij controles in beslag 
worden genomen. Zonde dus!”

Nederlanders denken de regels te 
kennen, toch gaat het regelmatig mis
In het onderzoek in opdracht van 
de Douane geeft het merendeel van 
de Nederlanders aan op de hoogte 
te zijn van de regels over wat je wel 
en niet mag invoeren. Ruim één op 
de vijf (22%) denkt volledig op de 
hoogte te zijn, ruim een derde (37%)
grotendeels en bijna één derde (30%)
geeft aan de regels een beetje te 
kennen. Toch gaat het regelmatig 
mis. Zo denkt bijna een vijfde van de 
jongeren (18%) én een kwart van de 
60-plussers (25%) dat medicijnen pro-
bleemloos ingevoerd mogen worden. 
Dat mag niet. Medicijnen kunnen ver-
valst zijn en geen werkzame, vervuil-
de of teveel werkzame bestanddelen 
bevatten, met gezondheidsschade 
tot gevolg. Ook is ruim een vijfde 
(21%) er zeker van dat alcohol niet 
ingevoerd mag worden. Dat mag wél, 
maar is aan bepaalde regels gebon-
den. De meeste fouten worden ge-
maakt met namaakartikelen: bijna de 
helft van de jongeren (47%) denkt dat 
namaakartikelen zonder problemen 
ingevoerd mogen worden. Dat mag 
niet. Namaakproducten zijn kopieën 
van merkartikelen. De juridische term 

voor het namaken van merkartike-
len is intellectuele eigendomsfraude. 
Merken zijn beschermd. Het is verbo-
den deze na te maken. Het is ook niet 
toegestaan om in valse merkartikelen 
te handelen of ze in te voeren.

Regels op een rij
1. Niet alles wat van ver komt, is oké. 

Koop bijvoorbeeld geen namaak, 
want nepartikelen invoeren in Eu-
ropa is verboden.

2. Over alle aankopen in een web-
shop buiten de EU betaal je btw. 
Controleer of deze kosten op de 
factuur staan. Is dit niet berekend 
in de webshop? Dan moet je deze 
kosten bij aflevering van je pakket 
betalen aan de bezorger.

3. Is je pakket meer waard dan € 150? 
Dan betaal je meestal ook invoer-
rechten (tot 12% van het aankoop-
bedrag). Voor deze pakketjes doet 
de bezorger aangifte bij de Dou-
ane, wat daarbij ook nog tot in-
klaringskosten leidt. Het volledige 
bedrag reken je af bij je pakketbe-
zorger.

Feestmaanden populair
Jaarlijks koopt de gemiddelde Ne-
derlandse webshopper meerdere ke-
ren buiten de EU. Vooral in oktober, 
november en december. Oftewel, de 
maanden van Black Friday, Sinter-
klaas en Kerstmis. De belangrijkste 
reden om buiten de EU te shoppen is 
de prijs: ruim driekwart (77%) denkt 
buiten de EU minder te betalen voor 
hetzelfde product.

Checken, checken, kopen
Online bestellen? Check wat wel en 
niet mag op douane.nl/internetaan-
kopen. De virtuele assistent geeft 
snel en eenvoudig antwoord op je 
vragen.

Over de peiling
De peiling is van 24 september tot en 
met 1 oktober 2021 uitgevoerd door 
PanelWizard in opdracht van de Ne-
derlandse Douane. Aan het onder-
zoek namen 1.111 respondenten deel 
vanaf 16 jaar die de afgelopen zes 
maanden één of meer aankopen heb-
ben gedaan in webshops die buiten 
de Europese Unie gevestigd zijn.

Huis van Nicolaas opent de deuren

Het Huis van Nicolaas in Weert is 
vanaf 16 november voor de ne-
gentiende maal geopend. Om aan
de geldende coronamaatregelen
te voldoen worden er wel enkele 
aanpassingen gedaan.

Om een bezoek aan Sinterklaas in 
goede banen te leiden werkt de or-
ganisatie dit jaar voor het eerst met 
tijdsloten van een half uur waarbin-
nen gasten kunnen arriveren. De oor-
spronkelijke capaciteit is vanwege de 
verscherping van maatregelen naar
beneden bijgesteld, waarmee de kans 
op uitverkoop groot wordt. De orga-
nisatie roept daarom op om vooraf via 
de website tickets te reserveren om 
teleurstelling aan de ingang te voor-
komen. Tickets kosten online 2 euro 
per persoon (exclusief transactiekos-
ten), aan de dagkassa is dat 2,50.

Vaste looproute
De tijdsloten van een half uur zorgen 
ervoor dat bezoekers verspreid over 
de dag arriveren. Eenmaal binnen 
was het oorspronkelijk de bedoeling 
dat iedereen in vrijheid zo lang kon 
blijven als gewenst, maar om aan 
de kenmerken van een doorstroom-
locatie te kunnen voldoen is er nu 
een vaste looproute gecreëerd. Per 
kamer worden telkens twee huishou-
dens toegelaten, zodat iedereen in 

alle rust en ruimte een bezoek kan 
brengen. Na een wandeling door de 
kamers is er de mogelijkheid plaats 
te nemen op het extra breed uitge-
stalde terras.

Omdat dit bij binnenevenementen en
horeca-aanbod verplicht is wordt bij 
de kassa iedereen vanaf 13 jaar ge-
controleerd op een geldige QR-code 
via de CoronaCheck-app of een pa-
pieren uitdraai hiervan.

Ontdekken waar Sint slaapt
Het Huis van Nicolaas, hét logeeradres 
van Sint en Pieten tijdens hun verblijf 
in Nederland, opent de deuren in de 
prachtige historische omgeving van 
het Franciscus Huis Weert. Kinderen,
groot en klein, nemen een kijkje in di-
verse kamers en ontdekken waar Sint 
en Pieten slapen, hoe de Keukenpiet 
de pepernootjes bakt, waar de Pieten 
leren hoe de vaarroute van Spanje 
naar Nederland loopt en natuurlijk 
hoe te klimmen over de daken.

Het Huis van Nicolaas is in 2021 ge-
opend van 16 november t/m 5 de-
cember, voor publiek van dinsdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De 
doordeweekse ochtenden zijn gere-
serveerd voor basisscholen en instan-
ties voor mindervaliden die zich daar-
voor hebben aangemeld.

Het was even spannend of de pers-
conferentie over corona op 12 novem-
ber jl de organisatie letterlijk “in de 
wielen” zou rijden. Bestuur en leden 
van TWC Nederweert kunnen echter 
opgelucht ademhalen: de tocht op 28 
november a.s. kan binnen de gelden-
de coronaregels door gaan. Prettig 
voor de werkgroep die er al heel veel 
uren werk in heeft zitten. Fijn ook 
voor Huyskamer Daatjeshoeve dat zij 
een groot aantal wielrenners kunnen 
verwelkomen. 
Ter herinnering: er zijn door TWC
Nederweert twee nieuwe ATB routes 
uitgezet van 30 en 50 km door Kem-
penbroek en regio’s van het Brabants 
Landschap. Het is niet uitgesloten dat 
de renners  onderweg edelherten
te zien krijgen! Helemaal nieuw zijn 
twee gravelroutes van 65 en 110 km 
die over mooie wegen en paden in 
Midden-Limburg lopen. Ook aan de 

Heksenheuveltocht voor ATB en gravel 
gaat op 28 november a.s. definitief door!

pauzeplaatsen bij camping De Hek-
senheuvel in Someren en Ingelshof 
in Tungelroy en de terugkomst bij 
Daatjeshoeve is extra aandacht be-
steed. O.a. zal op de pauzeplaatsen 
voor het eerst ook gratis soep ver-
krijgbaar zijn. En er is nog iets ex-
tra’s toegevoegd: iedere 50e renner 
die de finish passeert, wacht een klei-
ne verrassing! Alle renners worden bij 
de finish ontvangen met behaaglijk 
vuur en muziek.

Het is belangrijk dat de deelnemers 
aan de 110 km graveltocht op tijd kun-
nen starten: het is immers een flinke 
tocht. Daarom zijn de inschrijvingen 
op 28 november a.s. voor deze groep 
al geopend vanaf 08.00 uur. Alle overi-
ge deelnemers kunnen starten tussen 
08.30-10.30 uur. Startplaats: Huyska-
mer Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 
34, 6031 LE Nederweert

Het zijn bijzondere tijden. Ook de 
ondernemers in de gemeente Neder-
weert merken dit. 
Als ondernemer in de gemeente Ne-
derweert zijn we dankbaar voor alle 
mensen die ons steunen en lokaal 
shoppen of consumeren. 
Om jullie te bedanken als trouwe 
klant, geven we dit jaar de feest-
maanden een bijzonder feestelijk 
tintje. We starten met de actie HART-
VERWARMEND NEDERWEERT 2.0.
Als dank voor je bezoek, stellen onze 
ondernemers leuke prijzen beschik-
baar. Zo geven we jou  een bijzondere 
gevoel van “Welkom in Nederweert” 
en maak jij ons blij met je bezoek. 

Hoe werkt de actie? Shop lokaal!
Wie zou jij willen verrassen met een 
leuk cadeautje of attentie? Bij elke 
aankoop bij een van de leden van de 
OVN kan je iemand opgeven voor een 
leuk cadeautje of attentie.
We helpen je met het invullen van 
een formulier in de deelnemende 
winkels met je eigen naam en die van 
de persoon die je de prijs gunt. (of je 
neemt het formulier mee en vult het 
thuis in.  Inleveren van het formu-
lier kan van 29 november tot en 
met 29 december bij een van on-
derstaande adressen:
• Meora

Hartverwarmend Nederweert 2.0

• B-Beth
• Vrienden van de Peel 
• Bloemenhuis Marcel
• Cafetaria d’Ind-j (donderdag t/m 

zondag)
• Tussen Kunst en Kast in Leveroy 

(vrijdag en zaterdag)

Er zijn twee trekkingen. De eerste 
trekking is op 8 december, de tweede 
op 30 december 2021. 
Deze laatste wordt gedaan door bur-
gemeester Op de Laak op 30 decem-
ber om 18.00 uur bij de kerstboom op 
het Lambertushof.

Welke prijzen zijn er?
De deelnemenede winkels verassen 
met leuke, ontroerende en gezellige 
prijzen. Zo zetten we de winnaars 
extra in het zonnetje  Welke winkels 
doen mee? Dat is gemakkelijk, die 
herken je aan een hartverwarmende 
poster op de deur.

Bedankt dat jullie nog steeds lo-
kaal shoppen.
Samen doen we ons uiterste best on 
Nederweert, veilig, verantwoord én 
leuk te houden. 

Wij hopen dat deze hartverwarmen-
de actie weer een groot succes mag 
worden.

SKO

Vluchten kan niet meer…..
Een grauwsluier hangt over het land
verkilling vreet naar binnen
eenieder zoekt warmte bij mekaar 
wil veilig nestelen en onderdak
maar de mensheid talmt, kijkt toe 
door de vensters van begrenzing

wereld’leiders’ nemen wraak
wijzen verantwoordelijkheid af
strijden hun ego’s aan flarden

en intussen

leunt haar hoofdje op mijn borst
oogjes zonder kracht gesloten
ze ademt mee in mijn ritme

zwakke wolkjes kostbaar leven
op zoek naar een lichtpunt
in de grauwsluier over het land

Wie ziet dit tere signaal?

Annie Kessels
www.schrijverskringospel.nl

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

www.teunissenletselschade.nl
Teunissen Letselschade • Kraan 10a • 6031 RX Nederweert
T: 0495-633600 • info@teunissenletselschade.nl

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Nederweert • Tel. 0495-625714

Nieuw in ons 
assortiment

TV en AUDIO
Made in Germany



Parochies Groot Nederweert
Nederweert Sint-Lambertus
Ospel O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Nederweert-Eind H.-Gerardus Majella
Budschop St. Rochus
Leveroy H-Barbera

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631 317); e-
mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ 
Nederweert, kantooruren maandag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Mis-
sen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625 
887): e-mailadres: administratie@kerkne-
derweert.nl 
Daarnaast kunnen misintenties, adreswij-
zigingen en/of andere parochiezaken als 
volgt gemeld worden:
Telefonisch pastoor 0495-631317. 
Een briefje in de brievenbus: pastorie 
Schoolstraat 2; of brievenbus parochiecen-
trum Kerkstraat 58.
per e-mail: administratie@kerknederweert.nl
Ook kunt u gebruik maken van invulformu-
lieren, die u op de website https://www.
kerknederweert.nl/?page_id=1448 aantreft.
Website: https://www.kerknederweert.nl
IBANNUMMER: NL80RABO.0135.5072.27

Liturgische kalender van 25 november 
tot en met 4 december 2021.

DONDERDAG 25 november
H. Catharina van Alexandrië, maagd en mar-
telares
9.00 uur H. Mis 

VRIJDAG 26 november
9.00 uur H. Mis 

ZATERDAG 27 november
H. Maria
18.00 uur H. Mis, Echtgenoten Bruijnaers-
Gielen vanwege verjaardag

Zondag 28 november
1ste zondag van de Advent
9.30 uur H. Mis 

Maandag 29 november
Geen H. Mis

DINSDAG 30 november
H. Andreas, apostel, feest
9.00 uur H. Mis 

WOENSDAG 1 december 
H. Eligius, bisschop
Geen H. Mis

DONDERDAG 2 december
9.00 uur H. Mis 

VRIJDAG 3 december
H. Franciscus Xaverius, priester
9.00 uur H. Mis 

ZATERDAG 4 december
H. Johannes van Damascus, priester en kerk-
leraar
18.00 uur H. Mis, maanddienst Gerrit en Mia 
Haenen-Teeuwen

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631 317 Fax 632 453

Banknummer Sint Rochusparochie: 
Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Voor inlichtingen of intenties telefoon: 
06 506 018 03. 

E-mail:miagubbels12@gmail.com
Kosten H.Mis € 27,50

Koster: Bert Verheggen, tel. 632 684.

Zondag 28 november 2021
Eerste zondag van de Advent
11.00 uur H. Mis 
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Tuinonderhoud
Eenmaal per maand zijn de tuinmedewer-
kers bezig met het onderhoud van de tuin.
Graag willen we er nog een paar vrijwilligers 
bij die mee kunnen helpen.
Aanmelding kan via dhr. Piet Wullems. Tele-
foon 0495-625 126
Of kom gewoon de laatste zaterdag van de 
maand naar de kerk om mee te helpen.
Van 09.00 uur tot 11.00 uur.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

27 november t/m 4 december

ZATERDAG 27 november begin van de 
advent: 19.15 uur H. Mis, jaardienst voor 
Alda Timmermans-Langers.

ZATERDAG 4 december: 19.25 uur H Mis.

LEZERS: zaterdag 27 november Valerie Bee-
rens, zaterdag 4 december Doortje Linders.

MISDIENAARS: zaterdag 4 december Jill en 
Lise Vaes.

“Onderling begrip begint dáár waar sprake 
is van respect voor elkaars standpunten.” 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.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 28 November
(Geen dienst in onze Kapel)

Zondag 5 December
(Geen dienst in onze Kapel)

(Door de aangescherpte coronamaatregelen 
zijn er tot nadere berichtgeving geen dien-
sten in onze mooie Kapel!!)

Gelezen in het intentieboek van onze kapel. 
- Lieve Maria, ik heb 2 kaarsjes aangestoken 

in deze mooie Kapel, voor hulp en kracht 
en licht voor mijzelf, dat dit mij mag helpen 
dit jaar!!! met mijn warme groet tot U.

- Heilige Maria, help me dat mijn man weer 
snel hersteld is, en voor mijn hele gezin. 
Dank U.

- Moeder Maria, draag zorg voor mijn kin-
deren en kleinkinderen, dat ze weer vei-
lig thuiskomen, en dat we gezond mogen 
blijven.

Iets om over na te denken:
Dromen is erg belangrijk. Je kunt alleen iets 
realiseren als je je er een voorstelling van 
kunt maken.

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom.
Het is mooi om te zien dat de weg naar 
onze Kapel en Maria zo vaak word gevon-
den om daar eenieders persoonlijke inten-
tie neer te leggen!!

Parochie O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen Ospel

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

tel/fax 631307 
website: www.parochieospel.nl

e-mail: parochieospel@gmail.com
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 27 november – 4 december

Zaterdag 27 november, vooravond 1e zon-
dag van de advent, 19.00 Avondviering, ghm 
Andries Veugen en Drika Veugen-Wijen. 

Zondag 28 november, 1e zondag van de 
advent. 10.00 Hoogmis, ghm overleden ou-
ders Hein Kusters en Johanna Janssen, ghm 
Jan Rietjens en Fien Rietjens-Stultiens.

Donderdag 2 december, 19.00 voor de 
zieken. 
Vrijdag 3 december, de ziekencommunie 
wordt met Kerstmis uitgereikt. 

Zaterdag 4 december, H. Johannes van 
Damascus, priester en kerkleraar, 19.00 
Avondviering,   ghm Piet en Andrea van den 
Boom-Meevis en overleden familie. 

MISDIENAARS: Za. 27 nov. 19.00: Tom en 
Wout Dirks; Zo. 28 nov. 10.00: koster; Za. 4 
dec. 19.00: Rick van Hulsen.

DOOPSEL: Door het H. Sacrament van het 
Doopsel is Anouk Dirks, Venloseweg 7, in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen dopeling en ouders proficiat en een 
gezegende toekomst. 

OVERLEDEN: Op 10 november jl. overleed 
Drika Hekers-Soers, 91 jaar, Heersel 1. Op 11 
november jl. overleed Thieu Caris, 101 jaar, 
Stad 8A. Op 11 november jl. overleed Thea 
Kiggen-Swaans, 91 jaar, Stad 6A. Mogen zij 
rusten in vrede. 

ADVENT: Opgelet! Welke toon wordt gezet 
bij het begin van de adventstijd ? We horen 
profetische woorden die ons oproepen om 
aandachtig te leven, om ons niet af te laten 
leiden van het wezenlijke. Eigenlijk kunnen 
we ons dit appel het hele jaar door aantrek-
ken en niet alleen in deze tijd van het jaar, 
want christelijk leven is een vorm van aan-
dachtig leven. Dat geldt vooral in onze jach-
tige samenleving waarin we zo vaak aange-
zet worden tot nog meer, nog sneller, beter, 
hoger ….. Mogen we ons in deze advent be-
wust worden van nieuwe kansen en moge-
lijkheden om te groeien in een opmerkzame 
levenshouding, niet morgen of overmorgen, 
maar vandaag. Opgelet, nu ! In die geest 
gaan we ons voorbereiden op Kerstmis. 

Pastoor Koumans, OMI. 

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

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 
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ZOEKERTJES
Via sociaal media ontvangt u con-
stant reclame valt het nog wel op!
Vanaf nu ook in het weekblad voor 
Nederweert, zoekertjes tegen een 
aantrekkelijke prijs.
Iets te koop/huur of te koop/huur ge-
vraagd, personeel gezocht.
Plaats een zoekertje voor slechts € 

10,00 incl. BTW maximaal 15 woor-
den.

Aanleveren stuur een mail naar 
info@drukkerijvandeursen.nl
Vergeet niet uw telefoonnummer of 
waar men kan reageren in uw adver-
tentie te vermelden.

TE HUUR
Binnenkort te huur vrijstaande wo-
ning in het centrum van Nederweert 
info: 0495-123 456

Te huur mooi appartement met lift in 
Nederweert info: 0495-123 456

PERSONEEL GEVRAAGD
Personeel gevraagd leeftijd vanaf 13 
jaar wisselende tijden Cafetaria Jans-
sen

Poetshulp gevraagd voor 2,5 uur per 
week bij interesse graag een bericht-
je naar poetshulp@poetshulp.nl

PERSONEEL AANGEBODEN
Ik ben 14 jaar en heb al vaker opge-
past, wil dit meer gaan doen. 
06-123 456 78

GEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kin-
deren 06-123 456 78

Parochie H. Barbara
 Leveroy

Website: www.clustertabor.nl
Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651 237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652 054 

Bij overlijden Tel. 0495-652 054 

Week van 27 nov. 2021 – 4 dec. 2021

Zondagmorgen 28 nov. 09.30 uur:
1ste Zondag van de Advent
Als maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wij-
ers-Baetsen, Voor de overledenen van de 
fam. Schreurs

Mededelingen:
• Op de volgende zondag in november zal 

er een eucharistieviering worden gehou-
den in onze parochiekerk om 09.30 uur.
- Zondag 28 november

• U kunt iedere dag de Maria-kapel bezoe-
ken voor een persoonlijk gebed of om een 
kaarsje op te steken.

Verdrietig maar met mooie herinneringen hebben wij 
afscheid  genomen van 

Harrie Knapen
* Nederweert, 9 oktober 1936     † Weert, 14 november 2021

echtgenoot van 

Ida Knapen - de Waal †

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Hoek 6, 6031 PW Nederweert

De afscheidsdienst in Crematorium Weerterland heeft in 
besloten kring plaatsgevonden.

Een woord van medeleven kunt u achterlaten via 
www.vandeursen-uitvaart.nl

L.K.V. Nederweert

Beste dames, 
Helaas moeten we de St. Nicolaas 
avond wegens de huidige Corona-
maatregelen afzeggen. .

Groetjes het bestuur.

Molen de Korenbloem 
Ospel gesloten voor bezoek

Gezien de huidige maatregelen (van-
af 13 november) mbt corona is de mo-
len weer gesloten.
De molenwinkel is uiteraard  ge-
opend en te bezoeken . Uiteraard zijn 
de algemene maatregelen van kracht 
zoals het houden van afstand en het 
dragen van een mondkapje.  In de 
winkel kunt u verschillende meelsoor-
ten kopen incl. de recepten voor het 
bakken van het ambachtelijke brood 
of pannenkoeken. Ook hebben we 
Cadeau-pakketten om een ambach-
telijk brood en pannenkoeken te bak-
ken!

Ook de activiteiten rond kerst 
gaan niet door, zoals het “billen” 
van de stenen.

Verdere activiteiten.
• Bij de molen is ook een minibieb.

De boeken die daarin staan kunt 
u gratis meenemen of lenen. Er is 
een grote verscheidenheid aan on-
derwerpen. Kom eens kijken er is 
altijd wel een boek van uw gading 
te vinden.

• 2022. Op 9 april 2022 bestaat het 
Gilde van Molenaars 50 jaar. In 
dat kader zijn er extra activiteiten 
gericht op het molenaarsvak.  Bij 
die gelegenheid willen we het vak 
van molenaar extra onder de aan-
dacht brengen. Zo bestaat de ge-
legenheid om 1 dag (of dagdeel) 
mee te lopen met de molenaar. U 
maakt dan alle werkzaamheden 
van de molenaar van dichtbij mee 
of u kunt bepaalde handelingen 
zelf uitvoeren. Het begint met het 
opzeilen van de molen en goed op 
de wind zetten. Daarna draaien 
van de molen en het malen van het 
graan. Vervolgens het meel builen 
en mengen. 
We komen hier nog op terug.

ACTIEPRIJZEN!! 

STEVENS
TELEVISIES

Kijk op onze

 internetsite!

UW (O)LED-TV
ADRES!

De Televisie Specialist
met een verrassend lage prijs!
LED TV, 4K/8K TV, QLED TV, OLED TV 

Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105
BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16
www.stevensbudelschoot.nl

Senioren Menu voor € 14,50
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

EETTAFEL EIND

Donderdag 2 december: Eettafel Eind
Aanvang: 12.00 uur. 
Plaats Cafe/Zaal van Nieuwenhoven. 

Iedere eerste en derde donderdag 
van de maand. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte 
welkom. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 30 november. 
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden.

Aanmelden kan via eettafel.eind@
gmail.com of bellen naar Wil Heijnen 
06-203 726 33.
Wie nog meer informatie wil of vra-
gen heeft, we horen het graag.

Denk en houd u aan de RIVM regels.

Kennismaken met Bridge 
bij Bibliocenter Weert 

Waarschijnlijk heb je wel eens van 
het kaartspel bridge gehoord. Mis-
schien heb je familie of vrienden 
die het spelen. Of heb je zelf al 
eens overwogen om te gaan brid-
gen. Maar wat is dat nu precies, 
‘bridge’? Fon Beerens of Willem 
Deijsselberg van Bridge Club Weert 
geven een gratis introductie in 
bridge bij Bibliocenter Weert op 4 
december van 13.00 tot 14.00 uur. 

Iedereen die kennis wil maken met 
het kaartspel bridge is welkom. Ook 
mensen die het kaartspel lang gele-
den hebben gespeeld en hun kennis 
hierover weer willen opfrissen. Fon 
Beerens of Willem Deijsselberg leg-
gen uit hoe het bridgespel gaat en 
wat de bedoeling eigenlijk is. Je leert 
hoe het bieden gaat, wat de theorie 
is die erachter zit en hoe je met de 
meest voorkomende spelverdelingen 
omgaat. In het begin lijkt bridge een 
ingewikkeld spel maar al gauw wordt 
vrijwel iedereen enthousiast. Ieder-
een kan het leren en zowel thuis als 
bij een club is het een erg prettige, 
sociale bezigheid.

Enthousiast?! Meld je dan aan voor 
deze middag via www.bibliocenter.
nl/bridge. Deelnemen is gratis. 

KennisMakers
Deze activiteit vindt plaats in het kader 
van het project KennisMakers. Heb je 
een jarenlange passie die je graag wilt 
delen met anderen? Specifieke kennis 
op een bepaald gebied die ook voor 
anderen boeiend zou kunnen zijn? 
Oftewel, ben jij een KennisMaker? 
Dan kun je nu samen met de Biblio-
theek jouw kennis delen met anderen. 
Zie jij het wel zitten om KennisMaker 
te worden? Stuur ons een bericht via 
kennismakers@bibliocenter.nl of vraag 
het een van onze medewerkers en wij 
nemen contact met je op om verder te 
praten. Commerciële initiatieven zijn 
uitgesloten van deelname.

Badbevalling voortaan mogelijk in 
SJG Weert

In het Vrouw Moeder Kind-cen-
trum van het SJG Weert kan sinds 
vorige week gebruikgemaakt 
worden van een bevalbad. De eer-
ste baby is inmiddels in het bad 
geboren. Warm water kan een be-
valling vlotter laten verlopen en 
zorgt voor een meer natuurlijke 
overgang voor de baby vanuit de 
baarmoeder.

Het bevalbad is een speciaal opblaas-
baar bad, waar een wegwerphoes 
overheen getrokken wordt. Dank-
zij een thermometer houden we de 
watertemperatuur in de gaten. Het 
warme water werkt ontspannend 
voor de moeder, waardoor weeën be-
ter opgevangen kunnen worden, de 
ontsluiting kan daardoor sneller ver-
lopen. Ook is bewegen makkelijker; 
tijdens de bevalling kan zo makke-
lijker een andere houding aangeno-
men worden. Monique Bons, verlos-
kundige in SJG Weert: “Het is in het 
water mogelijk om, indien nodig, de 
hartslag van de baby te monitoren.”

Het bad kan gebruikt worden om 
de weeën op te vangen, of de baby 

ook daar geboren te laten worden. 
Gedurende de bevalling kun je dus 
ook altijd besluiten toch liever uit bad 
te stappen. De verloskundige denkt 
mee over wat op dat moment het 
fijnste en verstandige is voor moeder 
en kind. Het bevalbad kan op iedere 
verloskamer geplaatst worden, deze 
wordt kosteloos ter beschikking ge-
steld, echter dient de wegwerphoes 
die gebruikt wordt wel door de pati-
ent aangekocht te worden.

Natuurlijke overgang 
Voor de baby is het water een meer 
natuurlijke overgang van vruchtwater 
in de baarmoeder naar de buitenwe-
reld. Monique: “Zij zijn hierdoor na 
de geboorte vaak rustiger. De baby 
begint pas met ademhalen zodra je 
hem of haar boven water haalt.” Er is 
voldoende tijd om huid-op-huid con-
tact te maken. Voor de geboorte van 
de moederkoek worden moeder en 
kind naar een bed op dezelfde kamer 
begeleid. 

De verloskundige of gynaecoloog be-
spreekt met de aanstaande moeder 
of een badbevalling mogelijk is. 

De -vanwege de ‘coronavirus uit-
braak’- uitgestelde 5e editie van 
‘Vinyl-Luister-Spot’ van maart  
2020, vindt nu plaats op zondag 
28 november a.s., zoals altijd in 
Theater de Huiskamer. Na drie 
succesvolle jaargangen zal het Vi-
nyl Luister Spot programma van 
deze zondag definitief de laatste 
sessie zijn. Aanvang 14.00 uur. Het 
café is vanaf 13.00 uur geopend. 
De toegang is gratis. Belangrijk: 
vanwege de aangescherpte co-
rona-regels wordt aan de ingang 
van het theatercafé een corona-
check en een gezondheidscheck 
uitgevoerd. Het maximaal aantal 
gasten is gesteld op 60 personen 
en elke gast krijgt een vaste zit-
plaats. Het VLS-team verzoekt 
dan ook om tijdig aanwezig te 
zijn; immers ‘vol=vol’.

Gasten
Gasten tijdens deze editie zijn: Her-
man Janssen, (programmering & 
PR Moulin Blues), Johan Bijlmakers 
(48, docent aardrijkskunde Philips 
van Horne en Het College), Bart Bijl-
makers (56, voormalig medewerker 
openleercentrum Het College) en 
Henk Evers (66, oud-burgemeester 
Nederweert; voorzitter Toon Her-
mans huis). De presentatie is in han-
den van Harrold Verheijen, Jos de 
Graaff en Jan Leenders.

Vinyl verkoop voor het goede doel
Voor de derde keer in het bestaan 
van Vinyl Luister Spot heeft een pla-
tenliefhebber, vanwege bijzondere 
persoonlijke omstandigheden, zijn 
platencollectie ter verkoop aangebo-

Vijfde ‘Vinyl –Luister-Spot’ met vier 
interessante gasten

den. De opbrengst is bestemd voor 
een nader te bepalen onderwijs ont-
wikkelingsproject.

Vinyl-Luister-Spot 
In ‘Vinyl-Luister-Spot’ worden platen-
liefhebbers uitgenodigd om iets over 
hun favoriete LP (of single) te vertel-
len en een of meer tracks te laten ho-
ren. Er is vooral ook ruimte voor het 
persoonlijke verhaal achter de plaat. 
Alle genres (rock & roll, pop, rock, 
metal, soul, country, blues en jazz) 
zijn tijdens drie jaar ‘Vinyl Luister 
Spot’ aan bod gekomen.

Spotify
Alle nummers die aan bod zijn ge-
komen in drie jaar Vinyl Luister Spot 
staan op de speciale ‘VLS’- Spotify lijst.

• Vinyl-Luister-Spot is een initiatief 
van Jos de Graaff, Peter Vleeshou-
wers, Harrold Verheijen en Jan 
Leenders, vier muziekliefhebbers 
en verzamelaars van Vinyl (en vin-
tage apparatuur).  
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Kies de kledingbak
Twee derde van de kleding die in 
het restafval belandt had nog mak-
kelijk hergebruikt of gerecycled 
had kunnen worden. Die verspilling 
van grondstoffen is eenvoudig te 
voorkomen. Je kunt je kleren door-
geven aan familie of vrienden, aan 
de kringloopwinkel of doorverko-
pen op Marktplaats; alles is beter 
dan de vuilnisbak. En als je dan 
toch een bak zoekt: alle kleren en 
schoenen mogen in de kledingbak, 
hoe versleten ze ook zijn. Alleen 
kleren met olie of verfvlekken 
moeten bij het restafval. 

Uit het juiste hout gesneden
Aangezien de meeste milieube-
lasting van kleding komt door de 
productie, kan je ook een verschil 
maken door je materiaalkeuze. 
Met afstand de beste keuze is 
tweedehands kleding. Op de 
tweede plaats komt nieuwe 
kleding van gerecyclede vezels. 
Daarna komen katoen en syn-
thetische stoffen. Het verschil in 
CO2-uitstoot tussen beide opties 
is klein. Katoen zorgt voor meer 
land-, water- en gifgebruik. Syn-
thetische stoffen dragen bij aan 
de plastic soep. Koop liever geen 
wol of zijde, want dat zorgt voor 
veel CO2-uitstoot en landgebruik. 

Ook versleten kleren mogen in de kledingbak 

Zo word je weer verliefd op je kleren
Het grootste deel van de kleren in je kast draag je nooit. Dat is 
zonde, want het maken van kleding zorgt voor veel vervuiling. 
Op deze pagina lees je alles wat je moet weten om weer verliefd 
te worden op je garderobe, terwijl je energie en grondstoffen 
bespaart. Love your clothes!

Te vaak worden in winkels 
modieuze kleren van lage kwaliteit 
tegen bodemprijzen verkocht. Daar 
wordt niemand blij van. Dé manier 
om het milieu te ontzien bij het vul-
len van een stijlvolle kledingkast 
is: koop kwaliteitskleding! Je doet 
er veel langer mee. Goed voor je 
uiterlijk en goed voor het milieu.

Water, energie en gif
Kleding zorgt voor zo’n 5 procent 
van de klimaatbelasting van 
de gemiddelde consument: 
550 kilo CO2 per jaar. Dat is 
evenveel als 2.500 km rijden in 
een benzineauto, ofwel naar 
Venetië en terug. Voor het 
maken van kledingstoffen zijn 
veel land, water, energie en/of 
chemicaliën nodig.

20 kledingstukken per jaar
In Nederland geven we per 
persoon gemiddeld 600 euro 
per jaar uit aan nieuwe 
kledingstukken. De gemiddelde 
Nederlander koopt jaarlijks 
20 nieuwe items in de winkel, 
waar we gemiddeld vijf 
jaar mee doen. Als we een 
kwart minder kleding zouden 
kopen, besparen we samen 
meer CO2 dan het jaarlijkse 
energiegebruik van alle 
Amsterdamse en Utrechtse 
huishoudens samen.

Laat de wasmachine uitrusten

Kleding in 
het kort

Vijf keer zo lang 
met je kleding doen 
Over duurzame kleding 
hoeven we niet lang van 
stof te zijn. Twee derde 
van de milieubelasting van 
kleding is toe te schrijven 
aan het maken van kleren: 
gebruik van land, bestrij-
dingsmiddelen en fossiele 
brandstoffen en de produc-
tie in de fabriek. Daarom 
maak je voor het milieu het 
grootste verschil door zo 
lang mogelijk te doen met 
de kleding die je al hebt:

1. Was je kleren niet vaker 
dan nodig. 

 Zo voorkom je onnodige 
slijtage van je kleding en 
bespaar je energie.

2. Repareer scheuren, 
ritsen en knopen. 

 Vaak kan een kledingstuk na 
het herstellen van een klein 
onderdeel nog prima mee.

3. Maak je een vlek? 
 Behandel de plek zo snel 

mogelijk! Probeer warm 
water en zeep of een vlek-
kenstift. Hoe langer je de 
vlek laat zitten, hoe moeilij-
ker je hem eruit krijgt.

4. Geef kleding die je niet 
meer draagt een nieuw 
leven. 

 Ruil, geef weg of kies de 
juiste bak. Twee derde van 
de kleding die bij het restaf-
val belandt, had uitstekend 
hergebruikt of gerecycled 
kunnen worden.

5. Gebruik het pashokje! 
 Als je kleding koopt zonder 

passen is de kans groot dat 
thuis blijkt dat het toch net 
niet lekker zit of net niet zo 
leuk staat als je dacht. Door 
te passen voorkom je een 
miskoop, die je uiteindelijk 
weer weg doet. Is de enige 
reden dat je het koopt de 
lage prijs? Dan draag je het 
waarschijnlijk nooit.

Het naadje 
van de kous 
weten?
Deze informatie wordt 
je aangeboden door 
voorlichtingsorganisatie 
Milieu Centraal. Voor alles 
over energie en milieu in 
het dagelijks leven. 

Kijk op de site:
milieucentraal.nl/kleding 
voor meer handige tips 
over kleding. 

Lever textiel
gescheiden in!

Weggooien van 
textiel bij het restafval
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Een derde van de milieu-impact van kleding is te wijten aan 
wassen en drogen. Deze milieubelasting ontstaat zowel door 
het elektriciteitsverbruik van de wasmachine en de wasdroger. 
Daarnaast wordt tijdens het wassen van synthetische kleding 
het milieu belast door het uitspoelen van plastic vezels (van 
bijvoorbeeld fleece truien). Dat zorgt voor plastic soep in de 
oceanen. Beide vormen van milieuvervuiling voorkom je door 
niet nodeloos te wassen.

Lekker luchtig
Vaak volstaat het om je boven-
kleding te luchten. Dat zie je 
bijvoorbeeld ook aan kleren die 
je moeilijker kunt wassen zoals 
jassen en wollen truien. 

Er kan nog meer bij
In zo’n wasmachine past meer 
dan je denkt. De meeste mensen 
denken dat de wasmachine vol is 

als hij in werkelijkheid pas voor 
twee derde vol zit. De machine 
goed vol doen spaart op twee 
manieren het milieu. Ten eerste 
draai je zo op jaarbasis minder 
wasjes, waardoor je energiever-
bruik en CO2-uitstoot vermijdt. 
Ten tweede is er in een volle 
wasmachine minder wrijving tus-
sen de kledingstukken, waardoor 
ze minder slijten. Nog een tip: doe 

de ritssluiting van vesten dicht 
voor je de was in de machine 
stopt: zo voorkom je schade aan 
andere kledingstukken. 

Zonnig en schoon
De waslijn is de schoonste 
wasdroger. Nooit ruiken je kleren 
zonniger en frisser. Ze slijten niet 
en je vermijdt het stroomverbruik 
van de droger. En dat tikt aan: 
een beurt in de wasdroger kost 

2 tot 8 keer zoveel stroom als de 
wasbeurt zelf op 30 graden.

Te heet is voor niemand fijn
Te heet wassen is niet alleen 
slecht voor je kleren, het verspilt 
ook energie. Was die niet erg vuil 
is, wordt op 30 graden goed 
schoon. Kies voor andere tempera-
turen de Eco-knop. Een wasbeurt 
op 60 graden kost twee en half 
keer zoveel energie als op 30o C.

Trends: 
upcycling en ruilfeestjes
Steeds meer twintigers en 
dertigers doen aan upcycling: 
oude kleding gebruiken als 
basismateriaal om zelf nieuwe 
kleding van de maken. Dat is voor 
het milieu bijna even feestelijk als 
de ruilfeestjes (zoals Little Green 
Dress) die als paddenstoelen uit 
de grond schieten. Het concept 
van ruilfeestjes is simpel: ieder-
een neemt een paar tassen kleren 
mee die hij nooit draagt. Je ruilt. 
En de kans is groot dat je zonder 
een cent uit te geven met een 
tas vol nieuwe aanwinsten naar 
huis gaat. 

Eerlijk duurt het langst
Er is veel kritiek op kleding, die 
wordt gemaakt in ongezonde 
naaiateliers door slecht 
betaalde vrouwen die te lange 
dagen moeten maken. Daarom 
heeft de overheid afspraken 
gemaakt met de kledingsector 
over verbeteringen en zijn er 
steeds meer initiatieven om hier 
verbetering in te brengen, zoals 
Fair Wear, Fairtrade en Made-
By. Je kunt de duurzaamheid 
van merken en winkels 
vergelijken op GoedeWaar.nl en 
RankaBrand.nl. 
Keurmerken kan je terugvinden 
op www.keurmerkenwijzer.nl.

Ook versleten kleren mogen in de kledingbak!


