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Voorwoord

Hierbij presenteer ik het jaarverslag 2011 van post Nederweert. 

Het jaar 2011 was voor post Nederweert een bewogen jaar. Er is gestart met brandveilig 
leven, verschuiving van aandacht van repressie naar preventie. Ook de nieuwe visie 
brandweerzorg is vastgesteld. Hierin zien we o.a. veranderingen in voertuigbezettingen of 
uitrukken met ander soort voertuigen, veranderingen in opkomsttijden en veranderingen in 
specialisaties. Alhoewel deze omslag niet in verband gebracht mag worden met de 
voorgestelde bezuinigingen zijn deze in principe onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In januari werd door burgemeester Evers en Eric van Mierlo aangegeven wat deze 
veranderingen zoals voorgesteld in de visie brandweerzorg  voor de vrijwilliger van post 
Nederweert zouden kunnen gaan inhouden. In februari kwam de themaraad waar door Jan 
Mueters en Eric van Mierlo aan de raad uitleg werd gegeven wat de nieuwe visie op 
brandweerzorg voor Nederweert zal gaan inhouden. Deze avond werd door velen van onze 
vrijwilligers bezocht, dit laat zien dat de betrokkenheid en  gedrevenheid groot is. 

Repressief gezien was het een druk jaar met 156 meldingen. 
Opmerkelijk was dat 8 maal moest worden uitgerukt voor een schoorsteenbrand en 5 maal 
voor een binnenbrand in een woning. 3 van deze binnenbranden waren veroorzaakt door 
friteusebrand. Het aantal schoorsteenbranden is relatief hoog. 
Waar vorig jaar nog sprake was van een 30 tal meldingen van stormschade, is de teller nu 
blijven steken op een 3 tal meldingen. Het aantal automatische onechte of ongewenste 
brandmeldingen is enorm gestegen van 27 in 2010 tot 52 meldingen dit jaar. Het aantal 
verkeersongevallen bleef in de meeste gevallen gelukkig beperkt tot licht gewonden en 
materiële schade.

In 2011 heeft een aantal vrijwilligers zich ingezet om hun opleiding positief af te ronden. 
Vanaf augustus zijn Joyce Scheffers en Martin Tillemans als nieuwe leden aangesteld bij 
post Nederweert. Olaf Weerens van Post Stramproy rukt tijdens kantooruren met post 
Nederweert uit.  Iwan Stultiens heeft zijn repressieve functie als bevelvoerder neergelegd en 
is aangesteld als OvD. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Annemieke 
Coumans.  Eric van Mierlo is 1-1-2012 gestopt als districtscommandant. 

In 2011 is de TS tijdens kantooruren altijd voltallig uitgerukt. Daarnaast hebben we een 
aantal maal dankbaar gebruik kunnen maken van de TS 4 ter ondersteuning bij een brand 
en/of HV. De alarmeringen voor middelbrand gaven het afgelopen jaar geen probleem beide 
TS-en waren steeds volledig bemand. Hiermee is aangetoond dat de paraatheid voor 2011 
goed was. 

Postcommandant 

Iwan Stultiens

Januari 2011
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1 Inleiding

Zoals uit het voorwoord al op te maken is, was het een bewogen dynamisch jaar. Er zijn vele 
veranderingen op ons afgekomen. De visie brandweerzorg is gepresenteerd en is 
vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Er is een start gemaakt met 
het brandveilig leven. Voorlichting aan ouderen en leerlingen op scholen moeten in de 
toekomst hun vruchten gaan afwerpen voor meer bewustzijn op het gebied van 
brandveiligheid. Ten aanzien van preparatie hebben we gebruik kunnen en mogen maken 
van de faciliteit O&O en Beheer van het District Weert. Denk maar eens aan de 
voorbereiding van alle oefeningen, het opstellen voor op maat gemaakte observatielijsten en 
niet te vergeten de fantastische eindoefeningen. Daarnaast zijn we gestart met kwalitatieve 
registratie voor bevelvoerders. Door de start met brandveilig leven, het vaststellen van de 
visie brandweerzorg en de aanstaande reorganisatie binnen de Veiligheidsregio Limburg 
Noord zullen er waarschijnlijk nog meer veranderingen komen.
In dit jaarverslag zullen alleen de taken welke directe relatie met post Nederweert hebben 
worden beschreven. De taakvelden pro-actie en preventie hebben deze directe relatie niet 
en worden daarom niet beschreven.

2 Taakveld preparatie

2.1 Uitleg taakveld

Preparatie is de daadwerkelijke voorbereiding op de incident-bestrijding, zoals het oefenen, 
het onderhoud van materieel en het opstellen van aanvalsplannen.

2.2 Opleiden en oefenen

Opleiden en oefenen
De doelstelling van het opleiding- en oefenbeleid is dat personeel vakbekwaam wordt en 
blijft. Een cyclus van levenslang leren is noodzakelijk om dit doel te bereiken.

Opleidingen in 2011
Het opleiden is gericht op het aanleren van een basisniveau. Dit gebeurt door het personeel 
volgens de wettelijke eisen op te leiden.

In 2011 zijn de volgende opleidingsresultaten behaald:
• Henk Stals, Huib van Deursen en Piet Slaats zijn geslaagd voor de module 508 

(repressie)  Brandmeester.
• Theo Luijten is geslaagd voor de opleiding als pompbediende
• Peter Ketelaers, Jordy Koppen en Harold Kuepers zijn geslaagd voor 

brandwacht eerste klasse.
• Bart Vlassak, Mario Frenken en Pieter van Gog zijn gelaagd voor het onderdeel 

brand van Manschap A
• Piet Slaats is opgeleid tot Saver zwaar.
• Edward Sieben is geslaagd voor de opleiding als oefencoördinator. 



Oefenen in 2011

Het oefenen is erop gericht om kennis, vaardigheden en competenties op peil te houden of 
op een hoger niveau te brengen. Uitgangspunt hierbij is de Leidraad oefenen.

Wekelijkse korpsoefeningen

In 2011 is wekelijks geoefend op de woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. 
Er wordt gewerkt met een districtelijk opgesteld oefenrooster dat bestaat uit de onderdelen 
OGS, HV en brand. Deze blokken zijn weer onderverdeeld in elementaire, basis en 
eindoefeningen. De elementaire oefening worden  meestal in een standvorm georganiseerd. 
De personen worden persoonlijk beoordeeld op hun kennis en vaardigheden. De 
basisoefeningen vinden vaak plaats op locatie bij een ondernemer of ergens in een 
leegstaand pand. Hier wordt getoetst aan de competentie in team verband (6 personen).Ter 
afsluiting van een oefenblok wordt een eindoefening gehouden. Deze eindoefeningen 
worden ergens in het district georganiseerd en voorbereid en geënsceneerd door het team 
O&O. Ware spektakelstukken zo kunnen  de oefeningen het beste worden beschreven. De 
eindoefening voor het blok OGS werd gehouden bij het chemisch overslagbedrijf BDB in 
Ittervoort. Voor het blok HV werd een autosnelweg geënsceneerd op het MOB complex en 
voor het blok brand werd een molenbrand in Heythuysen geënsceneerd.

Verder werden dit jaar de WVD-ers, chauffeurs, pompbediendes en VZH bediendes door 
eigen instructeurs bijgeschoold of werden ze in districtelijk of regionaal verband getraind. De 
in 2011 gehouden oefeningen zijn niet meer te categoriseren zoals voorheen werd gedaan. 
In onderstaande tabel zie je de soorten en aantal oefeningen die in 2011 zijn gehouden. 

Jaarverslag Brandweer Nederweert 2011                         5



Brand: 
10 elementaire oefeningen 
13 Basisoefeningen (inzet) 
 4 Eindoefeningen
 2 bezichtiging bijzonder gebouwen (PSW)
 2 Groote Peel oefeningen
THV:
2 elementair oefeningen
2 Basis oefeningen
2 Eindoefeningen
12 districtelijke oefeningen
OGS:
7 elementair oefeningen
1 basisoefeningen
2 Eindoefeningen
1 lezing L.F.O.
Duikoefening:
1 Basisoefeningen
WVD:
4 elementaire oefeningen
3 regionale WVD oefeningen

VZH:
4 elementaire oefeningen
Chauffeurs: 
7 rij/pomp oefeningen
Alle chauffeurs hebben een rijtraining gehad van procentrum.
Leerwerkplek opdrachten: 
4 maal Manschap-A
1 maal bijscholing brandmeester
FireFitTest: 
2 maal Fire Fit Test. 
Boot:
1 maal specifieke oefening met de boot
Start to run:
3 maal onder professionele begeleiding hardlopen.
AED/BLS:
2 avonden bijscholing AED/BLS
Wedstrijdoefening:
3 maal specifieke oefeningen voor wedstrijdploeg
Vergaderingen: 
1 korpsvergadering
1 ploegoverleg
1 vergadering B.O.K.
1 info burgerhulpverlening
Bevelvoerdertraining:
2 maal districtelijke oefening
2 regionale bijeenkomsten
2 bevelvoerders operationele training in Zweden
3 districtelijke bijscholing dagdienst bevelvoerders (hebben ook  personen van Nederweert meegedaan, zowel 
als blusploeg als bevelvoerder)
Peloton:
1 maal deelname aan pelotonsoefening 
Realistisch:
Er is districtelijk 14maal in Antwerpen (Campus Vesta) geoefend. Korpsleden van Nederweert hebben op 
verschillende dagen deelgenomen. 



Oefeningen

Realistisch
In 2011 is gekozen om een realistische oefening voor het gehele district te organiseren. Er is 
gekozen om op elementair niveau te gaan trainen bij Campus Vesta te Antwerpen. Hier werd 
de deurprocedure rookgaskoeling beoefend en werd de warmtebeeldcamera in een 
daadwerkelijke “warme” situatie getraind.

Bevelvoerders
Ook de bevelvoerders werden op zowel op post- als districtsniveau getraind. Zo werd het 
afgelopen jaar twee maal voor alle bevelvoerders zo’n oefening georganiseerd. In het 
voorjaar moest een HV incident tot een goed einde worden gebracht door te werken met een 
virtueel systeem. Een geëigend middel om de procedures geldend voor de bevelvoerders te 
beoefenen. Het  tweede incident was een HV die daadwerkelijk was geënsceneerd. In het 
najaar werden virtuele oefeningen OGS gehouden.

Chauffeurs
Chauffeurs volgen in districtsverband een doorlopende oefencyclus die bestaat uit de 
componenten: rijden op de weg, rijden in het terrein, verkeersregels en simulatortraining.

AED en BLS
De leden van post Nederweert hebben in 2011 de jaarlijkse  herhalingstraining gevolgd in de 
omgang met de AED en een herhaling Basic Life Support (BLS). Onder professionele leiding 
van RAV instructeurs hebben alle leden deze vaardigheden positief afgesloten. 

Regionale oefeningen
Post Nederweert heeft dit jaar deelgenomen aan de regionale oefening bij Clauscentrale in 
Maasbracht. Hierbij was geënsceneerd. Er had een explosie plaatsgevonden waarbij brand 
uitgebroken was en een aantal medewerkers werden vermist. Taak aan een peloton om deze 
klus te klaren
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2.3 Wedstrijden

Tijdens de provinciale brandweerwedstrijden in de klasse 112 in Sprang Capelle heeft de 
wedstrijdploeg een keurige 4de plaats behaald. Helaas net een aantal puntjes te kort om 
door te kunnen stromen naar de 1ste ronde gewestelijke wedstrijden. Deze dag is Piet Slaats 
uitgeroepen tot beste bevelvoerder. Qua uitslag misschien een pleister op de wonden maar 
een fantastische persoonlijk resultaat voor Piet als beginnend bevelvoerder.

2.4 Brandweercompetitiedag
Post Nederweert had op 1 oktober de organisatie van de brandweercompetitiedag in 
handen. Tijdens deze competitiedag draaien de bedrijfsbrandweer van Facilities Wetering en 
de gemeentelijke korpsen van Weert, Hunsel, Stramproy, Grathem, Roggel, Heythuysen en 
Nederweert bij elke deelnemende post een oefening. Deze oefeningen variëren van het 
bestrijden van woning- en industriebranden tot het bevrijden van slachtoffers bij ongevallen. 
De ploegen moeten ook deelnemen aan een theorieronde om de parate kennis te toetsen.
De organiserende post zorgt voor het onderdeel theorie.

Dit jaar liep de situatie anders dan voorgaande jaren. Even voor 9.00 uur kwam een melding 
binnen van een schuurbrand aan Roeven te Nederweert. Al snel werd opgeschaald naar 
middelbrand en later naar zeer grote brand. Voormalig partycentrum Trinkeshof is aan de 
vlammen ten prooi gevallen. Hierdoor hebben de posten Weert en Nederweert dit jaar niet 
deelgenomen aan deze competitiedag.  



Aan het eind van de dag vond bij de organiserende post de prijsuitreiking plaats. Hierbij 
werden niet alleen de drie best spelende ploegen genoemd maar werd ook een prijs verzorgt 
voor de post met het best geënsceneerde scenario. Je zou denken dat Nederweert voor 
deze prijs in aanmerking zou komen ware het niet dat een geënsceneerd incident binnen een 
tijdsbestek van 20 minuten geklaard moest zijn. Helaas dit jaar dus geen prijs voor 
Nederweert. Uiteraard strijden we volgend jaar weer mee voor de prijzen.

2.5 Fire fit test

Dit jaar is voor de eerste maal getest met een conditionele test, genaamd de fire fit test. 
Deze test zal op een soortgelijke wijze onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe 
brandweerkeuring (PPMO periodiek preventief medisch onderzoek). Het is de bedoeling dat 
een fysiek zwaar parcours met ademlucht binnen een bepaalde tijd wordt afgelegd. Gelukkig 
bleek de conditionele gesteldheid van onze leden goed te zijn.

2.6 Materieel

Het korps beschikt over een modern wagenpark. Op 31 december 2011 beschikte het korps 
over het volgend materieel.

• tankautospuit 645 (bouwjaar 2004)
• tankautospuit 640 (bouwjaar 2008)
• personeelsbus 601 (bouwjaar 2009)
• boot op trailer
• oefenaanhanger
• VZH

Jaarverslag Brandweer Nederweert 2011                         9



VZH
In 2010 is door het regiobureau brandweer in Venlo een VZH (verzorgingshaakarmcontainer) 
aangeschaft. Doel van deze container is dat bij langdurige inzetten de aanwezige 
brandweermensen hun handen kunnen wassen en warm en droog kunnen genieten van een 
koffie, thee of soep. Met andere woorden een logistieke ondersteuning. Deze container wordt 
door de brandweer mensen van de post Nederweert bemand. Afgelopen jaar is deze 
container ingezet bij branden in Baexem, Venray en Nederweert. Verder is gebruik gemaakt 
van deze container bij de ontmanteling van een XTC laboratorium in Weert en bij de 
ontmanteling van hennepplantages in Roermond.

Mobiele dataterminal (MDT)
In juli 2009 is het eerste uitrukvoertuig van post Nederweert (640) uitgerust met een MDT. Dit 
jaar is de MDT van de 640 is geüpdate naar de nieuwste versie. Zowel de MDT van de 640 
als van 645 zijn voorzien van digitale bereikbaarheidskaarten. De manschappen en 
bevelvoerder kunnen digitale informatie aanvragen over brandkranen, 
bereikbaarheidskaarten, gevaarlijke stoffen, veiligheidssystemen in verongelukte auto’s enz. 

Materieel Ts-en
De twee ts-en zijn voorzien van nieuwe motorkettingzagen. Nu zijn alle ts-en in het district 
voorzien van één en de zelfde type motorkettingzaag.

De “oude” lage drukslagen zijn vervangen door nieuwe.



3. Taakveld repressie

3.1 Uitleg taakveld

Repressie is de verlening van hulp in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van 
brandweer, politie en andere hulpverleningsdiensten.

3.2 Repressief optreden

In 2011 kreeg de brandweer van Nederweert 156 keer een melding voor een uitruk. Het 
betrof 107 maal brand en 46 maal hulpverlening. Onder hulpverlening wordt hier verstaan 
incidenten anders dan brand. Het aantal middelincidenten was hoger dan voorgaande jaren. 
Dit jaar werd Nederweert 10 maal gealarmeerd voor een middelincident. Overigens kon in 
alle gevallen beide  TS-en voltallig uitrukken. Door het droge voorjaar zijn er veel inzetten 
voor beginnende bos/bermbranden geweest. Opmerkelijk zijn de interregionale en 
internationale bijstand welke we dit jaar in het droge voorjaar hebben geleverd. Eén maal 
werd onze hulp gevraagd voor bijstand bij de duinbranden in Schoorl (gemeente Bergen 
Noord Holland) en één maal bijstand bij een heidebrand in Meeuwen-Gruitrode (België). Het 
aantal stormschades was aanzienlijk minder dan anders. Daarentegen waren het aantal 
automatische onechte en onterechte brandmeldingen beduidend meer dan andere jaren. Dit 
jaar is post Nederweert maar liefst 54 maal gealarmeerd voor dit soort meldingen.     
Het aantal verkeersongevallen was gemiddeld en bleef vaak beperkt tot materiële schade 
met veelal lichtgewonde slachtoffers. Echter het verkeersongeval aan de Houtsberg, waarbij 
het slachtoffer uit een brandende auto moest worden gehaald was toch een incident met een 
behoorlijke impact.

Een markant detail is een 3 tal binnenbranden in woningen, allen veroorzaakt door een 
friteuse brand. 

Uitsplitsing van uitrukken naar brand en hulpverlening
Branden 2009 2010 2011 Hulpverlening 2009 201

0
2011

Woningbrand 8 5 5 Verkeersongeval 10 19 17

Bedrijfsbrand 5 10 11 Overige hulpverleningen 4 7 4

Wegvervoer 9 11 10 Auto/persoon te water 3 - 3

Schoorsteen 1 4 8 Gevaarlijke stoffen 4 4 5

Natuurbrand 4 21 9 Dieren in nood 3 1 4

Automatische 
brandmeld.

26 27 54 Assistentie 
politie/ambulance

5 3 4

Inzet WVD-ploeg 1 1 1 Stormschade/wateroverla
st

4 34 3

Diversen 14 16 9 Diversen 3 1 4

VZH - - 5

Totaal 68 95 107 Totaal 36 69 49
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Opmerkelijke en indrukwekkende alarmeringen en incidenten in 2011

Auto rijdt café binnen
Op 24 januari rond de klok van 18.45 uur kregen we een melding van een ongeval aan de 
Dorpsstraat 3 te Leveroy. Tijdens het aanrijden kregen we te horen dat er een auto tegen een 
woning was gereden en dat er nog een persoon in de auto zat. Ter plaatse troffen we een 
auto aan welke, komende vanuit Heythuysen, de macht over het stuur is verloren. In de 
bocht heeft hij eerst een lantaarnpaal en een aantal bloembakken omver gereden om 
vervolgens gedeeltelijk in de café zaal tot stilstand te komen. Nadat het ambulance 
personeel het slachtoffer had gestabiliseerd hebben we slachtoffer kunnen bevrijden. Hierna 
hebben we, nadat de gevel was gestut, het voertuig met de berger uit de gevel getrokken.    

Dieren in nood
Op 6 februari kregen we een melding dieren in nood nabij brug 14. Tijdens het aanrijden 
krijgen we te horen dat het zou gaan om vijf wilde zwijnen die waarschijnlijk ter hoogte van 
de Houbenbaan te water zijn geraakt. De dierenambulance was al ter plaatse en heeft de 
brandweer ingeschakeld. De brandweer heeft, met behulp van de boot, tussen brug 14 en 
brug 15 drie wilde zwijnen uit het water gehaald. Één wild zwijn is tot aan de Schoorbrug 
gezwommen en daar zelf op de kant geklommen. Het vijfde zwijn is helaas verdronken. De 
drie wilde zwijnen zijn onderzocht door een dierenarts en in overleg met Staatsbosbeheer 
naar het Nationaal Park de Groote Peel gebracht en daar los gelaten. Voor het redden van 
de wilde zwijnen hebben de vrijwilligers een oorkonde ontvangen van de Partij voor de 
dieren. 



Regionale, interregionale en internationale bijstand
De maanden april en mei waren erg droog. Het logische gevolg was dat er vele 
natuurbranden ontstonden. Op 9 april werd post Nederweert gealarmeerd om bijstand te 
gaan verlenen aan een bos/heide brand aan de Vetpeel weg te Weert. De OvD ter plaatse 
schaalde op naar grote brand. Het probleem bij natuurbranden is de enorme snelle 
brandvoortplanting, het snel uitgeput raken van personeel en water wat vaak op grote 
afstand is gelegen. Echter deze brand kenmerkte zich ook door de in overvloed aanwezige 
eikenhouten processierups. Een aantal de ingezette manschappen heugden zich de brand 
nog vele dagen later.

Op 2 mei werd vanuit de regio Noord-Holland Noord beroep gedaan om bijstand te gaan 
verlenen bij de duinbranden in Schoorl. Zoals hierboven ook al benoemd is het vaak een 
uitputtingsslag voor het personeel en breidt de brand zich vaak in razend tempo uit. Deze 
twee factoren bepaalde mede dat het personeel uit de regio Noord-Holland Noord kon 
worden afgelost om de meer dan 300 hectare afgebrande bossen en duinen af te blussen. 
Op die dag werd een peloton met 4x4 voertuigen vanuit 

Limburg-Noord naar Schoorl gestuurd. Samen met een peloton uit Brabant vormde we ter 
plaatse een compagnie. Enkel dagen later werd nogmaals een beroep gedaan op een 
peloton uit onze regio. Deze brand heeft in totaal ongeveer een week geduurd alvorens alle 
brandhaarden waren geblust.

Op 7 mei werden de alarmontvanger wederom in werking gesteld. Dit maal niet voor bijstand 
in onze regio, wel buiten de regio en zelf buiten onze landsgrenzen. Onze Zuiderburen 
vroegen om bijstand voor een bos/heidebrand in Meeuwen-Gruitrode. Met een peloton 4x4 
voertuigen hebben we acte de presant gegeven. Ook hier was sprake van een 
compagniesinzet, alhoewel de Belgen hiervoor een andere benaming zullen hanteren.

Het was overigens een leuk gezicht om te zien hoe de brandweermensen verontwaardigd de 
kazerne binnenliepen om vervolgens uit te moeten rukken naar Schoorl en Meeuwen.
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Paraatheid
Grote brand Dorpsstraat Baexem was de melding in onze alarmontvanger op zondagmiddag 
24 juli. Een autobedrijf in Baexem stond in brand en de brand dreigde over te slaan naar 
aangrenzende bouwwerken. De TS 645 van Nederweert rukte uit. 
In het een garagebedrijf lagen vele brandbare rubber en kunststof materialen opgeslagen. 
Hierdoor was de rookkolom in een verre omtrek waarneembaar. De rookkolom dreef richting 
een woonwijk van Baexem. De OvD ter plaatse heeft dan ook een GRIP 2 situatie 
afgekondigd. Hierop is door de meetplanleider de waarschuwing en verkenningsdienst 
gealarmeerd. Vanuit Nederweert gingen 2 personen als WVD-er naar Baexem om aan de 
rand van de woonwijk meting te verrichten. 
Inmiddels was duidelijk geworden dat de inzet in Baexem nog wel enige tijd in beslag zou 
gaan nemen. De ingezette brandweermensen hadden behoefte aan een droge plek om te 
worden voorzien van een drinken en eten. Logisch gevolg was dat de VZH ter plaatse moest 
komen. Ook voor het bemannen van de VZH zijn 2 personen naar Baexem uitgerukt. Voor 
de verzorging van ademlucht, benzine voor aggregaten, bluspakken enz is 1 persoon vanuit 
zijn beroepsfunctie voor deze logistieke ondersteuning ter plaatse gegaan. Een andere 
vrijwilliger  van Nederweert was die dag woordvoerder van dienst. Vanuit  Nederweert zijn in 
totaal 13 personen bij de brand in Baexem ingezet. 

Blijft nog over mocht er zich in Nederweert een incident plaatsvinden ook hiervoor een TS 
beschikbaar moest blijven. Ook voor deze TS voor restdekking zijn 6 personen in 
Nederweert paraat gebleven. Samenvattend het was zondagmiddag, vakantietijd en toch 13 
personen ingezet in Baexem en 6 personen paraat in Nederweert. Prima prestatie!!



Rand Roeven 4
Op 1 oktober stonden de meeste brandweermensen klaar om zich op te maken voor de 
jaarlijkse brandweercompetitiedag. Maar een aantal leden kreeg even voor 9.00 uur een 
alarmering, schuurtje in brand aan Roeven 4 te Nederweert. De eerste TS van Nederweert 
rukt uit. Voordat ze ter plaatse waren werd op grond van de gigantische rookkolom door de 
bevelvoerder opgeschaald naar middelbrand. Ter plaatse stond een gedeelte van het 
voormalige partycentrum Trinkeshof in brand. Het vuur dreigde over te slaan naar het 
inpandige woonhuis en naar een achtergelegen woonchalet. Door de inmiddels gearriveerde 
OvD is opgeschaald naar zeer grote brand. Op de brand zelf zijn 3 maal een TS ingezet. Eén 
TS is gebruikt als haler voor het WTS 200 systeem. 

Na twee uur na het ontstaan van de brand kon het sein brandmeester worden gegeven. 
Gezien het feit dat nablussen nog geruime tijd in beslag zou gaan nemen is de logistieke 
regeling met VZH opgestart.
Nadat de brand onder controle was bleek in het bouwwerk een hennepplantage aanwezig te 
zijn. 
Rond de klok van 15.00 uur waren de eenheden weer inzetgereed terug op aan de kazerne. 
Tja aan de competitiedag kon niet meer worden deelgenomen, maar het mooiste object lag 
wel degelijk in Nederweert. 
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Verkeersongeval en brand
Op vrijdag 25 november rijdt Iwan Stultiens als OvD vanuit zijn werk naar huis. In 
onderstaand stuk beschrijft Iwan wat hij toen heeft meegemaakt. 
In de bocht ter hoogte van Fixet in Leveroy is een witte bestelauto met waarschijnlijk hoge 
snelheid tegen een boom gereden. Ter plaatse waren nog geen hulpverlenende instanties 
aanwezig. Als OvD heb ik toen een verkenning uitgevoerd en kwam al snel tot de conclusie 
dat het slachtoffer in het voertuig bekneld zat en dat de auto onder de motorkap reeds vlam 
had gevat. Ik heb melding van het incident gemaakt richting meldkamer en gelijktijdig heeft 
een omstander getracht de brand te blussen maar te vergeefs. Met behulp van twee ander 
omstanders hebben we geprobeerd met een breekijzer de deur te forceren. Een bijna 
ondoenlijke klus wanneer je je beseft dat het voertuig inmiddels bijna geheel in lichterlaaie 
staat. Uiteindelijk lukt het toch de deur te openen en het slachtoffer met brute kracht uit het 
voertuig te trekken. 
Toen we bezig waren met reanimatie van het slachtoffer arriveerde de overige hulpdiensten 
als ambulance, politie en brandweer. Voor de brandweer bleef op dat moment niet veel meer 
over dan een “gewone” autobrand.  Helaas heeft het slachtoffer het incident niet overleefd.

Het was een incident met een voor mij behoorlijke impact. Op zo’n moment zie je hoe 
machteloos je bent wanneer je geen professioneel gereedschap voorhanden hebt. 
Overigens werd door de ter plaatse aanwezige trauma-arts bevestigd dat het slachtoffer ten 
gevolge van het ongeval en niet aan de brandwonden en rookinhalatie was gestorven. 



3.3 Alarmering en consignatie

Alarmering post Nederweert
Om ervan verzekerd te zijn dat voldoende personen bij een alarmering opkomen, wordt 
tijdens werkdagen van 6.00 uur tot 19.00 uur korpsalarm gegeven. Het hele korps wordt 
gealarmeerd om de eerste tankautospuit zo snel mogelijk met zes personen te bemensen.

In de weekenden worden in de overdagsituatie twee ploegen gealarmeerd. De reden van de 
tweede ploeg is dat mensen die tijdens het weekend even naar de supermarkt 

willen gaan of even met de kinderen naar het voetbalveld willen gaan, niet telkens een 
vervanger hoeven te regelen.

Gelukkig kunnen we spreken van een parate post. Zowel tijdens kantooruren, de weekenden 
als de nachtelijke uren maar ook tijdens feestdagen zoals carnaval, koninginnendag, kermis, 
kerstmis oud en nieuw enz. blijven de mensen paraat om in geval van een calamiteit met de 
brandweer uit te rukken. Tijdens carnaval worden 6 personen geconsigneerd om de 
paraatheid te garanderen.

De alarmeringsregeling is als volgt:

Op werkdagen van 06.00 tot 19.00 uur korpsalarm (3 ploegen)
Op werkdagen van 19.00 tot 06.00 uur 1 ploeg
Op zaterdag en zondag van 08.00 tot 19.00 uur 2 ploegen
Op zaterdag en zondag van 19.00 tot 08.00 uur 1 ploeg
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4 Taakveld nazorg

Nazorg is alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale 
verhoudingen, door bijvoorbeeld opvang van eigen personeel. Deze opvang van het 
personeel is structureel geregeld. In 2011 heeft bijscholing plaatsgevonden voor de regionale 
BOT teams. Vanuit Nederweert neemt John Scheffers hieraan deel. 

5 Bedrijfsvoering

5.1 Personeel

Per 31-12-2011 heeft het korps 26 leden. Drie leden zijn lid van een ander brandweerkorps, 
maar werken in Nederweert en rukken tijdens kantooruren uit met post Nederweert. In bijlage 
2 is een volledige lijst van de leden opgenomen per 31-12-2011.

Opbouw korps
Functie Rang Aantal
Postcommandant/OvD Hoofdbrandmeester 1
Bevelvoerder-ploegleider Brandmeester 3
Bevelvoerder Brandmeester 3
Brandwacht Manschap  A  t/m Hoofdbrandwacht 21

Werving/nieuwe leden
In augustus en september van 2011 zijn Martin Tillemans en Joyce Scheffers aangesteld bij 
post Nederweert. In februari 2012 starten ze met hun opleiding tot manschap A.

Bevorderingen
Per 1 januari 2012 zijn Harold Kuepers, Peter Ketelaers en Jordy Koppen bevorderd tot 
manschap A. Henk Stals is bevorderd tot bevelvoerder ploegleider, en Mourk Koppen is 
bevorderd tot bevelvoerder. Iwan Stultiens is aangesteld als OvD. 

Jubilea
Dit hebben Piet Slaats en Leon Geuns hun 12,5 jarig jubileum.  



Afscheid
In 2009 heeft Annemieke Coumans als repressieve kracht afscheid genomen van post 
Nederweert. 

In 2003 is Annemiek lid geworden van 
brandweer Nederweert. Ze had en heeft 
nog steeds veel respect voor het werk 
van de brandweer. Dat is dan ook de 
reden geweest voor haar om bij de 
brandweer te gaan. Dat jaar is Annemiek 
ook gestart met haar opleiding tot 
brandwacht. De opleidingen waren 
volgens Annemiek leerzaam, interessant 
en uitdagend. Een echt technisch vak. 

Het geleerde uit de opleidingen heeft 
Annemiek vaak in de praktijk kunnen 
laten zien. Ze was bij bijna iedere uitruk 
overdag aanwezig. Ze kwam rennend de 

kazerne binnen, deed haar brandweerpak aan en sprong in de brandweerauto. Vaak al 
bellend tijdens de rit naar het incident ritste ze haar laarzen en jas dicht en zette haar helm 
op. Ter plaatse gekomen rende ze van haar ene naar haar andere opdracht. Op de weg 
terug naar de kazerne belde ze vaak weer dat ze op de weg terug was. Terug gekomen in de 
kazerne, haar pak uit en al renende goedendag zeggend naar haar auto. 
Opvallend is dat Annemiek bijna geen grote of indrukwekkende branden heeft meegemaakt. 
Wel veel hulpverleningen. Wat haar het meeste is bijgebleven was een verkeersongeval met 
een bejaard echtpaar. Annemiek was gewondenverzorger. Ze had tijdens de inzet steeds 
contact met de oude man. Toen de slachtoffers uit de auto waren had Annemiek een goed 
gevoel. Helaas is de man de dag na het ongeval alsnog aan zijn verwondingen overleden.

Met hele andere hulpverlening heeft Annemiek nog de voorpagina van de Limburger 
gehaald. Tijdens een koude wintermaand was een paard door het ijs gezakt. Ter plaatse 
vroeg de bevelvoerder wie ervaring had met het benaderen van paarden. Annemieke 
twijfelde geen moment en liep op het dier af. Dit had ook de inmiddels aanwezige pers ook 
door en legde het geheel vast op de gevoelige plaat. 

Niet allen bij uitrukken maar ook bij 
oefeningen was Annemiek bijna altijd 
aanwezig. Ze hield van haar vak en dat 
zag je dan ook aan de passie en 
uitdaging die ze vond om een oefening 
tot een goed eind te brengen. Na de 
oefening nam ze meestal even de tijd 
om nog even na te praten met collega’s 
over brandweer en andere zaken. 

Het werk op de boerderij nam toe, maar 
ook de belasting op de vrijwillige 
brandweerman/vrouw nam toe. Dit heeft 
Annemiek doen besluiten om na 8 jaar 
actief te zijn geweest als 

brandweervrouw te stoppen met dit leuke vak. Werk en brandweer was niet meer te 
combineren. Ze heeft er lang over nagedacht om deze moeilijke beslissing te nemen. 
Annemiek neemt dan ook met pijn in het hart afscheid van het brandweervak, maar vind 
zoals ze het zelf zegt nog steeds “superleuk”. 
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5.2 Arbo

Het hele brandweeroptreden heeft een relatie met veilig werken en alle activiteiten hebben 
wel een relatie met Arbo. In 2011 zijn de volgende - mede op Arbo - gerichte acties 
uitgevoerd.

• Digitale bereikbaarheidskaarten geïmplementeerd in beide MDT’s
• Intensivering training bevelvoerders en OVD’s
• Evaluatie incidenten met aandacht voor veiligheidsaspecten
• Continue aandacht voor VRO (Veilig Repressief Optreden)
• Aanschaf nieuwe beschermende zaagkleding
• Asbakken buiten aangebracht (rookvrije werkplek kazerne)

5.3 Communicatie

De brandweer is een dynamisch organisatieonderdeel dat aan veel wijzigingen onderhevig is 
en waar veel gebeurt. Een middel dat wordt ingezet om de leden te informeren zijn de 
zogenaamde nieuwsbrieven aan het personeel. In 2011 hebben de leden iedere week, met 
uitzondering van de zomervakantie een nieuwsbrief ontvangen. Tevens werden de leden een 
aantal maal per jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op districtelijk en 
regionaal niveau in de nieuwsbrieven en tijdens de door het district gehouden 
inloopavonden. 

Post Nederweert beschikt over een eigen website (www.brandweernederweert.nl) voor de 
informatieverstrekking aan burgers. 

5.4 Brandveilig Leven

Brandveilig leven is het voorlichten van de maatschappij om bewust te worden van de 
gevaren bij en door brand. In het district Weert zal deze voorlichting met name geënt zijn op 
scholen en ouderen. De vrijwilligers in deze organisatie zullen hierin een belangrijke rol gaan 
spelen. In principe werd door onze post, in uitvoerende zin op een soortgelijke wijze 
aandacht aan brandveilig leven geschonken. Door de afdeling risicobeheersing wordt dit 
“project”verder aangestuurd en bewaakt. Met aansturen wordt bedoeld dat de vrijwilligers 
worden benaderd om voorlichting te gaan geven. Met bewaken wordt bedoeld dat na verloop 
van tijd wordt gekeken of de voorlichting ook heeft geleidt tot het gewenste resultaat. In 
principe kun je dit project zien als een soort 6de schakel van de veiligheidsketen. In 
samenwerking met een aantal vrijwilligers is heeft de eerste voorlichting aan scholen al 
plaatsgevonden. 

We blijven het natuurlijk toejuichen wanneer een post een vereniging of school op bezoek 
krijgt om de kinderen of leden van een vereniging van uitleg over de brandweer te voorzien. 
In Nederweert zijn ook dit jaar weer diverse schoolklassen, scoutinggroepen en verenigingen 
zijn op bezoek geweest bij de brandweer. Verder is er medewerking verleend bij activiteiten 
van diverse verenigingen en scholen en is geholpen bij activiteiten van de jeugd- EHBO. 
           



6 Conclusie over 2011

2011 was qua uitrukken een bijzonder druk jaar. Het aantal brandmeldingen was hoog. Maar 
zoals je kunt zien mede veroorzaakt door tientallen automatische onechte of ongewenste 
brandmeldingen. Dit soort meldingen zal in de nabije toekomst gaan verminderen. Ten eerste 
wordt er met de ondernemer duidelijk geëvalueerd wat de reden van het in werking treden 
van het alarm was geweest. Ten tweede zullen het aantal directe doormeldingen naar de 
meldkamer brandweer vele malen minder gaan worden. 

Maar niet alleen een druk jaar op het gebied van repressie. Begin dit jaar spraken we als 
post nog samen met Eric van Mierlo en burgemeester Evers over de visie brandweerzorg. 
Belangrijk standpunt dat werd ingenomen was dat de betrokkenheid en de motivatie van de 
vrijwilliger gewaarborgd moest blijven. De vraag die onlosmakelijk aan dit standpunt was 
verbonden was of de SIV in plaats van de tweede TS in Nederweert hieraan kon voldoen. 
Uiteindelijk na de themaraad werd voorgesteld om voor Nederweert geen SIV aan te 
schaffen maar de tweede TS in Nederweert te behouden. Voor onze post was dit natuurlijk 
een win situatie aangezien op deze wijze o.a. geen uitrukverdunning plaatsvindt, dat we als 
post qua personeel niet hoeven in te krimpen en dat de manschappen op deze wijze 
beoefend kunnen blijven. Echter zoals reeds eerder vermeld zijn de visie brandweerzorg en 
de opgelegde bezuinigingen onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de 
bezuinigingsvoorstellen werd alsnog de tweede TS van Nederweert geschrapt en zou deze 
worden ingezet als vervangende TS van een andere post binnen ons district. Dit zou 
betekenen geen SIV en geen tweede TS. De gevolgen bij het verdwijnen van de tweede TS 
zijn groter dan alleen de uitrukverdunning, geoefendheid en inkrimping van onze post. De 
druk op de schouders van de overige vrijwilligers zou alleen maar gaan toenemen. Niet 
inzichtelijk zou zijn wat er dan nog van de parate en gemotiveerde post zou overblijven.  

In november van 2011 zijn de bezuinigingsvoorstellen in het algemeen bestuur van de 
veiligheidsregio besproken. Gelukkig heeft burgemeester Evers tijdens overleg gepleit dat de 
tweede TS in Nederweert moest blijven. 
Voor zover het nu naar uitziet zal Nederweert voorlopig nog over twee TS-en blijven 
beschikken. 

Mede door de motivatie en betrokkenheid van jullie als vrijwilligers is de tweede TS 
behouden gebleven en heeft de burger in Nederweert, en zelfs daarbuiten, in 2011 niet om 
hulp van de brandweer verlegen gezeten. 

Rest mij nog een woord van dank uit te spreken naar de BOK. Zei hebben met hun 
activiteiten ervoor gezorgd dat jong en oud, actief en oud leen zich uitstekend vermaakt 
hebben..
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Bijlage 1: Uitrukken 2011
Uitrukken 2011
TOTAAL 156 uitrukken in 2011

DECEMBER 15x
156 31-12-2011 @ BR Buitenbrand Kerkstraat Nederweert
155 29-12-2011 2 Ongeval In/Uitpandig (Gev Stof: Gas) Raadhuisplein 2 Nederweert
154 27-12-2011 1 AM Sint Willibrordusstraat Nederweert
153 23-12-2011 1 Ongeval Wegvervoer (Beknelling) Kelperweg Leveroy (Foto’s)
152 21-12-2011 1 BR Gebouw (schoorsteen) (OPS BR: Zeer groot) Bergerstraat 32 Neer
151 19-12-2011 1 Ongeval Wegvervoer (Beknelling) Lindenstraat Nederweert (Foto’s)
150 15-12-2011 2 DV Dieren Schansstraat Nederweert
149 13-12-2011 1 BR Gebouw (Schoorsteen) Waatskamp 3 Ospel (Foto’s)
148 09-12-2011 1Brand woning Wilhelminastraat 26 Nederweert (Foto’s)
147 08-12-2011 2 HV Stormschade Reulisweg Leveroy (Foto’s)
146 06-12-2011 1 BR Overig (zolder) (OPS BR: MIDDEL) Cafe zaal bij  Lenie Kruisstraat 53 Nederweert
145 06-12-2011 1 Br Cafe Zaal Bij Lenie Kruistraat 53 Nederweert Eind (Foto’s) (Foto’s)
144 04-12-2011 1 AM Autom.Brand Melding Woongebouw Hinkert 1 Nederweert
143 02-12-2011 1 Brand Nieuwstraat 7 Nederweert
142 01-12-2011 1 Brand Hagelkruisbaan 7 Ospel (Foto’s)

NOVEMBER 9x
141 27-11-2011 2 AM PAC basisschool De Schrank Siebenstraat 14 Ospel
140 25-11-2011 1 Ongeval Wegvervoer (x) Houtsberg (Foto’s) (Foto’s)
139 25-11-2011 1 Ongeval Lochtstraat Ospel
138 20-11-2011 Aanrijden Letsel A2 R 189,7 (Foto’s)
137 16-11-2011 1BR Korenbloemstraat Ospel
136 14-11-2011 2 BR Buitenbrand Overig Meijelsedijk Ospel
135 12-11-2011 1 VZH XTC Lab Weert
134 09-11-2011 1 AM PSW Eikenstraat 20 Nederweert
133 08-11-2011 1 AM PSW Eikenstraat 20 Nederweert

OKTOBER 13x
132 25-10-2011 1 BR buitengebied overig Bergenweg 1 Leveroij (Foto’s)
131 20-10-2011 1 1 Ongeval in/uitpandig Hulsenweg (ontalarmering)
130 20-10-2011 1 1 Ongeval wegvervoer (personenauto) A2 L203,9 (Foto’s)
129 14-10-2011 1 Ongeval wegvervoer (x) Venloseweg – N275 Nederweert (Foto’s Foto’s)
128 13-10-2011 1 BR Woning Klaarstraat Ospel (Foto’s)
127 08-10-2011 1 BR Overige (OPS BR:Zeer Groot) Grip 2 Metaalweg 10 Venray
126 08-10-2011 1 Ongeval In/Uitpanding Niesakkerweg Nederweert Eind (Foto’s)
125 05-10-2011 1 BR Autobrandmelding Hinkert 1
124 03-10-2011 1 Ongeval wegvervoer (x) Randweg Zuid – N275 Nederweert (Foto’s)
123 01-10-2011 2 BR Woning/woongebouw (VZH) Roeven 4 Nederweert
122 01-10-2011 2 BR Woning/woongebouw (OPS BR ZEER GROOT) Roeven 4 Nederweert (Foto’s)
121 01-10-2011 1 BR Gebouw (OPS BR:MIDDEL) Roeven 4 Nederweert (Foto’s)
120 01-10-2011 1 BR Roeven 4 Nederweert (Foto’s)

SEPTEMBER  12x
119 29-09-2011 1 Brand Eikenstraat 85 Nederweert (Foto’s)
118 23-09-2011 1 Brandweer til assistentie ambulance Klaproosstraat 6 Ospel
117 20-09-2011 1 Ongeval Wegvervoer (X) A2 L 188,3 Weert (Foto’s)
116 19-09-2011 1 Ongeval Venloseweg Nederweert (Foto’s)
115 16-09-2011 Ongeval A2 R 190,0 Weert
114 15-09-2011 1 Brand Onbekend Ospel (Foto’s)
113 14-09-2011 1 AM Handmelding PSW Eikenstraat 20 A Nederweert
112 12-09-2011 1 Brand Venloseweg – N275 1 Nederweert (Foto’s)
111 10-09-2011 1 AM Autom.Brand melding Het Peeljuweel Onze Lieve Vrouwestraat 34 Ospel
110 08-09-2011 1 AM Automatische melding Woon-zorgcentrum Kapelaniestraat Nederweert
109 06-09-2011 2 DV afstemverzoek (Ass. Politie) Ommelpad 9 Nederweert (Foto’s)
108 03-09-2011 1 AM Automatische melding App Complex Sint Willibrordusstraat 2 Nederweert

AUGUSTUS 9x
107 31-08-2011 1 Brand A2 L 192,0 Vrachtwagen Nederweert (Foto’s)
106 25-08-2011 2 AM PAC Laco Merenveld Winnerstraat 1 Nederweert
105 22-08-2011 1 AM Automatische Melding Woonzorgcomplex Aan Stad Thoes Stad 2 Ospel
104 21-08-2011 1 AM Automatische melding Woongebouw Hinkert 1 Nederweert
103 21-08-2011 1 AM Laco Merenveld Winnerstraat 1 Nederweert (Foto’s)
102 14-08-2011 1 AM PAC melding Restaria Chez Pierre Brugstraat 12 Nederweert NDW645
101 14-08-2011 HV Wateroverlast St. Josephstraat Nederweert NDW645 (Foto’s)
100 10-08-2011 1 AM Melding Woningvereniging Agneshof Nederweert NDW645
099 09-08-2011 Brand Theo Siebenstraat 16  Nederweert NDW645



JULI 24x
098 31-07-2011 Voertuig te Water Kanaal Wessem Nederweert NDW640 (Foto’s)
097 31-07-2011 Voertuig te Water Wessemerdijk Nederweert NDW645
096 31-07-2011 2 AM PAC Eindhovensebaan 6 Nederweert
095 30-07-2011 1 AM Melding Hinkert Nederweert
094 28-07-2011 1 AM PAC melding Pannenweg Nederweert
093 28-07-2011 1 BR Schoorsteenbrand Rijksweg Zuid Nederweert (Foto’s)
092 25-07-2011 1 AM Melding Kinderdagverblijf Drie Turf Hoog de Bengele 7 Nederweert
091 24-07-2011 1 BR Gebouw (OPS BR:Groot) Rijksweg N280/Dorpstraat Beaxem VZH (Foto’s)
090 24-07-2011 1 BR Gebouw (OPS BR:Groot) Rijksweg N280/Dorpstraat Beaxem Meetploeg WVD
089 24-07-2011 1 BR Gebouw (OPS BR:Groot) Rijksweg N280/Dorpstraat Beaxem NDW645 (Video)
088 23-07-2011 Reinigen wegdek Klaarstraat-Ospelseweg Nederweert
087 22-07-2011 1 AM aan Stad Thoes Ospel (Foto’s)
086 21-07-2011 Brand agrarisch bedrijf Bloemerstraat Nederweert (Foto’s)
085 20-07-2011 Reinigen wegdek Randweg-Zuid Nederweert
084 17-07-2011 1 AM De Meule ‘vakantiehuis’ Meijelsedijk 62 Ospel
083 17-07-2011 VKO Molenweg
082 17-07-2011 1 HV Tak over de weg Dr vd Wouwstraat 46 Nederweert
081 16-07-2011 1 VKO beknelling A2 (Foto’s)
080 16-07-2011 Brand Leveroysedijk Leveroy
079 14-07-2011 1 AM Peeljuweel Onze Lieve Vrouwenstraat 34 Ospel
078 14-07-2011 1 AM App Complex Sint Willibrordusstraat 2 Nederweert
077 07-07-2011 1 DV Dier in problemen Kuisstraat Nederweert-Eind (Foto’s)
076 02-07-2011 2 Brandweer tilassistentie ambulance Kerkstraat 6 a Leveroy
075 02-07-2011 DV Afstemverzoek Stienen Bedrijfselektrotechniek Mangaanstraat 9 Nederweert

JUNI 11x
074 29-06-2011 1 AM WZC Kapelaniestraat 25 Nederweert
073 29-06-2011 1 AM WZC Kapelaniestraat 25 Nederweert (Foto’s)
072 29-06-2011 2 HV Stormschade Reulisweg 15 Leveroy (Foto’s)
071 24-06-2011 1 AM Vakantiehuis “de Meule” Meijelsedijk 62 Ospel
070 23-06-2011 1 AM Woonzorgcomplex Aan Stad Thoes 2 Ospel
069 23-06-2011 1 Brand Burgemeeter Hobusstraat Nederweert (Foto’s)
068 10-06-2011 Brand A2 R 202,5 Weert (Foto’s)
067 09-06-2011 1 AM App Complex Sint Willibrordusstraat 2 Nederweert
066 07-06-2011 contact opnemen MKB
065 06-06-2011 2 HV Wateroverlast Roeven 2 Nederweert (Foto’s)
064 04-05-2011 2 BR Brandgerucht PSW Eikenstraat 20F Nederweert

MEI 15x
063 27-05-2011 1 AM Woongebouw Schoolstraat 1 Nederweert
062 26-05-2011 1 GS Gaslucht/Gasgerucht Brugstraat/Aan Vijftien Nederweert (Foto’s)
061 24-05-2011 1 Brand Roeven Nederweert (Foto’s)
060 23-05-2011 1 Brand Molswingelsdwarsdijk Nederweert (Foto’s)
059 23-05-2011 1 AM App Complex Sint Willibrordus
058 21-05-2011 1 HV Persoon te water Steer 2 Nederweert (Foto’s)
057 20-05-2011 2 BR Berm/afval Randweg West Nederweert (Foto’s)
056 15-05-2011 1 HV Techn.Bevrijding Booldersdijk/Molswingelsdwarsdijk Nederweert (Foto’s)
055 12-05-2011 ASS Politie Maalbroek 217 Roermond REG980 HHS863 (Foto’s)
054 07-05-2011 1 AM App Complex Sint Willibrordusstraat 2 Nederweert
053 07-05-2011 opkomen Kazerne ivm Inter. Bijstand Meeuwen-Gruitrode Heibrand (Foto’s)
052 06-05-2011 1 Brand Gebbelsweg Ospel (Foto’s)
051 04-05-2011 1 GS Gaslek Hulsen 1 Nederweert (Foto’s)
050 02-05-2011 Intergerionale bijstand Schoorl (Duinbrand Noord Holland) (Foto’s)
049 01-05-2011 1 HV Dier te water Nederweert

APRIL 15x
048 30-04-2011 1 AM Sint Willibrordusstraat 2 Nederweert
047 27-04-2011 Brand A2 204,0 Weert
046 26-04-2011 1 AM Stichting Wonenplus Lindanusstraat 7 Nederweert
045 26-04-2011 1 AM Kindercrech De Bengele Nederweert
044 23-04-2011 Brand Mildert Nederweert
043 20-04-2011 1 BR (.Kleurcode: geel) Kruisstraat 133 Nederweert-Eind (Foto’s)
042 20-04-2011 1 AM Vakantiehuis “de Meule” Meijelsedijk 62 Ospel
041 18-04-2011 1 Brand Auto/Personenbusje Boeket 21a Nederweert
040 16-04-2011 1 HM PSW Eikenstraat 20 A Nederweert
039 14-04-2011 1 AM Stichting Wonenplus Lindanusstraat 7 Nederweert
038 12-04-2011 1 AM Stichting Wonenplus Lindanusstraat 7 Nederweert
037 09-04-2011 1 BR Bos/Heid (kleurcode: geel) (N.B. grote natuurbrand) Vetpeelweg Altweerterheid (Foto’s)
036 08-04-2011 Prio 3 Oliespoor Kerkstraat Nederweert
035 07-04-2011 1 BR Woning (N.B.: Middel brand) Ribesstraat/Laurierstraat Nederweert (Foto’s)
034 01-04-2011 1 Brand Korenbloemstraat 43 Ospel (Foto’s)

MAART 9x
033 30-03-2011 1 Brand A2 Weert
032 27-03-2011 1 AM App Complex Sint Willibrordusstraat 2 Nederweert
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031 22-03-2011 a HV VKO-beknelling Booldersdijk Nederweert (Foto’s)
030 16-03-2011 1 handgedrukte melding Ouderencentrum St Jozef (Foto’s)
029 16-03-2011 1 AM App Complex Sint Willibrordusstraat 2 Nederweert
028 14-03-2011 1 BR Gebleektendijk Nederweert-Eind
027 09-03-2011 1 BR Nieuwstraat 20 Ospel
026 06-03-2011 1 BR Burgemeester Vullerstraat 4 Nederweert (Foto’s)
025 04-03-2011 1 AM App Complex Sint Willibrordusstraat 2 Nederweert

FEBRUARI 12x
024 26-02-2011 1 AM App Complex Sint Willibrordusstraat 2 Nederweert
023 23-02-2011 1 Brand Kampersweg Ospel (Foto’s)
022 22-02-2011 1 Ongeval A2 L 190,0 Weert (Foto’s)
021 20-02-2011 1 AM Woongebouw Schoolstraat 1 Nederweert
020 18-02-2011 2 GS Gaslucht/Gasgerucht Wetering Weert
019 14-02-2011 1BR Stienen Bedrijfselekrotechniek Mangaanstraat 9 Nederweert
018 10-02-2011 1 AM Woongebouw Schoolstraat 1 Nederweert
017 06-02-2011 2 HV Dier te water Brug 14 Zuid Willemsvaart Nederweert (Foto’s)
016 05-02-2011 1 BR Geheugden Nederweert
015 03-02-2011 2 Nacontrole Schoorsteenbrand Staat 59 Nederweert
014 02-02-2011 1 BR Staat 59 Nederweert (Foto’s)
013 01-02-2011 1 AM Woongebouw Geenestraat 21 Nederweert

JANUARI 12x
012  27-01-2011 1 AM Stichting Wonenplus Lindanusstraat 7 Nederweert
011  24-01-2011 1 Ongeval Dorpstraat 3 Leveroy (Foto’s)
010  24-01-2011 1 AM Stichting Wonenplus Lindanusstraat 7 Nederweert
009  23-01-2011 1 Ongeval Venloseweg 3 Ospel
008  23-01-2011 1 AM Vakantiehuis “De Meule” Meijlsedijk 62 Ospel
007  18-01-2011 1 BR industriegebouw Rijksweg Zuid 15 (Foto’s)
006  17-01-2011 1 AM App Complex Sint Willibrordustraat 2 Nederweert
005  16-01-2011 1 AM App Complex Sint Willibrordustraat 2 Nederweert
004  15-01-2011 1 AM de Peeljuweel Onze Lieve Vrouwestraat 34 Ospel
003  09-01-2011 1 AM App Complex Sint Willibrordusstraat 2 Nederweert
002  01-01-2011 1 BR Auto/Personenbusje Kuilstraat/Nieuwstraat Ospel (Foto’s)
001  01-01-2011 1 BR Pastoor Brandstraat 29 Nederweert-Eind



Bijlage 2: Ledenlijst per 31-12-2011

Naam In dienst Dienstjaren Geb. datum Leeftijd
     
Stultiens I.(**) 01-08-96 16 19-07-71 39
Stals H. 01-08-03 9 12-05-72 38
Sieben E. 15-07-90 22 05-05-69 41
Geuns L. 01-09-99 13 12-09-67 43

Aggel D.(*) 01-01-10 2 27-12-69 41
Cranenbroek I. 01-08-96 16 14-01-62 48
Dehing P. 01-08-94 18 24-01-68 42
Deursen van H. 15-07-90 22 07-07-68 42
Frenken M. 01-07-10 1 17-11-87 23
Grüteke R. 01-01-00 12 13-01-64 46
Gog P. 01-08-10 1 26-09-86 24
Haar van de H(*) 01-10-01 11 10-02-71 39
Ketelaars P. 01-10-09 3 16-02-68 42
Knapen G.M. 01-09-85 27 14-07-58 52
Koppen J.G.H. 01-08-08 4 08-08-87 23
Koppen M. 01-08-94 18 15-09-69 41
Kuepers H. 01-08-09 3 26-03-71 39
Lankester M. 01-08-94 18 16-09-71 39
Luijten T. 01-08-92 20 27-08-63 47
Mackus J. 01-08-08 4 22-08-75 35
Peeters D. 01-08-07 5 28-01-87 23
Scheffers Joyce 01-09-11 - 21-08-91 20
Scheffers John 01-09-87 25 30-07-61 49
Simons R. 01-08-03 9 07-06-77 33
Slaats P. 01-09-99 12 13-07-64 46
Thijssen L. 01-09-87 25 21-12-57 53
Thuijl van F. 23-09-83 29 07-03-58 52
Tillemans M. 01-08-11 - 16-03-87 24
Vlassak B. 01-10-10 1 23-11-77 33
Weerens O.(*) 01-01-11 1 ------ --

* In dienst bij ander korps,werkzaam in Nederweert en rukt tijdens kantooruren uit  

met Nederweert.

** Postcommandant en OvD
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