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ÉCHT, ALLES VOOR MIJN RAMEN?

Ja, bij Schmitz-Engelen (SE) vind je de nieuwste trends op het gebied van raamdecoratie!

Van gordijnen uit voorraad, tot accu-bediening op alle type zonweringsproducten.

Vestigingen in Leende

Sinterklaas kapoen,
Bij Carool vindt u veel leuks voor in de schoen.
Eigenzinnige kleding, van truien tot jassen,
Eigenzinnige kleding & modeaccessoires

Schmink, sjablonen, accessoires en tassen.
Sint wees wijs,
Loop binnen, heel veel voor een leuke prijs!

Kerkstraat 45 - 6031 CE Nederweert

www.carool.nl

Sint tip!
• Heerlijke kaaspakketten
• Bonbons
• Delicatessen

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

Voor een
persoonlijk
Sint Nicolaas
geschenk:

Alda’s kadobon!
Kerkstraat 12 . 6031 CH Nederweert
t. 0495-634578 . info@alda-creatief.nl

www.alda-creatief.nl

Wij leveren op maat:
• Rolluiken
• Zonwering
• Raamdecoratie
• Horren
• Schuifkasten
• Inloopkasten
• Laminaat
• Binnendeuren
• Buitendeuren
• Velux dakramen

De hele maand
nov
no
vemb
ember
er
bij aankoop van
van een
schuif- of inloopkast
inloopkast

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

www.huboduijts.nl

KIDS VIP dagen!!!
Geef je nu op…

Op vrijdag 17 november
en zaterdag 18 november
gaan we onze KIDS VIP dagen weer organiseren.
Op deze speciale dagen ontvangt u minimaal

20% KORTING op de kindercollectie!
En u kunt tot maximaal 50% KORTING GRABBELEN!!!
Opgeven kan t/m donderdag 16 november 16.00 uur
via info@bollenmodeschoenen.nl
Bij opgave graag naam en aantal kinderen vermelden.
Tevens deelnemer van de Sinterklaasactie.
Kerkstraat 45b
Nederweert
tel. 0495-626717
www.bollenmodeschoenen.nl
Ook voor al uw schoenreparaties!!

Grandioze Sint
met 10 hoofdprij
Doe al je kassabonnen van de deelnemers met een totaalbedrag
van € 200,00 samen in de speciale actie-envelop en ding mee.
Sinterklaas is weer in Nederweert aangekomen en de ondernemers van Nederweert vinden dit superfijn. Dit vieren ze
met een leuke actie.
Heel veel Pieten gaan inkopen doen in al die leuke
winkels van Nederweert. Tussendoor gaan zij
nog even uitpuffen op een van de gezellige
terrasjes. Al deze kassabonnen kunnen de
Pieten in een actie-envelop stoppen. Zit er
voor minimaal € 200,00 in de envelop,
plak hem dicht, zet je naam erop en stop
hem in de speciale ton bij Jan Linders,
Guulke, Hubo Duijts of Pleunis Mode.
De actie begint op 15 november en loopt t/m 5
december.
Op 23 november worden al de eerste 4 prijswinnaars getrokken. Zij winnen elk a € 100,00 aan
Nederweerter waardecheques. Op 6 december
worden ook nog eens 6 winnaars gelukkig gemaakt met waardecheques t.w.v. € 100,00.
Je mag zo vaak mee doen als je wilt. De
cheques kun je uitgeven in Nederweert.
Op 19 november is er een speciale Sint Koopzondag.
De winkels zijn dan geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Die middag lopen er Zwarte Pieten door het dorp, die
aan alle kinderen snoepgoed uitdelen.
Deelnemers aan de enveloppenactie zijn:
Supermarkt Heerschap - Alatas Computer - Kaasshop

I n - B t w e e n Wo m e n s w e a r • B u rg e m e e s t e r Vu l l e r s s t r a a t 4 • N e d e r w e e r t
In-Btween Menswear • Lambertushof 1 • Nederweert
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Deelnemer aan de
Sint Nicolaas
kassabonactie!

K ASS B ONAC I

Voor
V
oor al uw heerlijk
heerlijke geurtjes of
Sinterklaasgeschenken

BROEKEN
BROEKENWEEK
t/m 18 november

15%

Geef eens
een kadobon
voor de feestdagen

korting
op alle broeken

Kapsalon Switch
Paulus Holtenstraat 5
6031 CS Nederweert
Tel: 0495-632903
www.kapsalonswitch.nl

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl

Drogisterij “De Vijzel”
St. Antoniusplein 7 • 6031 ED Nederweert
Tel. 0495-631521

terklaasactie
jzen van € 100,Vurrukelijk - De Toverbal - Schmitz Engelen Raamdecoratie - Bollen Modeschoenen - Fotostudio Ton - Sportivalife - Brinkmans
Optiek - Bakkerij Broekmans - Het Expertteam - Meora Bloemstyling ‘t Roosje - Jan Linders - In Btween - Driessen Tweewieler Bike Totaal - Hubo Duijts - dPs - Bruna
Gommans V.O.F. - De Schoenengarage - Shoeby - Gildeslagerij Hermanns - Today - Dansrijck - Mackus
Verzekeringen - House of Brocante - Expert Lambers - Guulke eten en drinken - Shoe Time Pleunis Moede - Verfhuis Poell - La Dilligence
- Kussensenzo - Renki - Alex Storms - Bath
and Living - Kapsalon Switch - Eetcafé de
Kleine winst - Jola Mode - Kijk op Huid Carool - Alda Creatief - Diverso - Noralux Leon Wijnen Wonen en Slapen - De Vijzel B-Beth - De Spijkerbox - Hema Nederweert
- t Goudhaantje

Computers Satellieten en GSM

280

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

van de grote
Sint Nicolaas Kassabonactie

Tassen, portemonnees,
sleutelhangers, etuitjes
Brugstraat 16b
6031 EG Nederweert
Tel. 0495 - 586531

www.schoenengarage.nl
schoenengarage Nederweert

Kerkstraat A,  CH Nederweert
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Parochie H. Barbara
Leveroy
H.H. Missen In Weekeinde
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel:
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind:
zaterdag 19.15 uur.
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met
pastoor volgens afspraak (tel. 631317);
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.0011.00 uur voor het bestellen van HH. Missen,
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887;
e-mail adres kantoor: administratie@kerknederweert.nl. Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO
01355 072 27 ten name van Kerkbestuur SintLambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl
Liturgische kalender
van 16 tot en met 25 november 2017.
DONDERDAG 16 november
H.Gertrudis, maagd
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Aanbidding
18.15 uur Boeteviering
18.30 uur Rozenkransgebed en Biechtgelegenheid.
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie.
VRIJDAG 17 november
H.Elisabeth van Hongarije
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel
Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN
tel/fax 631307
In spoedgevallen boodschap inspreken.
Spreekuren:
pastoor: dinsdag + donderdag 10.30-12.00
pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00
IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en
Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79
KERKDIENSTEN 17 - 25 november.

Kapel O.L. Vrouw van
Lourdes in Schoor

Zaterdag 18 november,
19.00 (Samenzang)
Jaap Kramer, ghm Wiek Huijerjans en
Til Huijerjans-Verheijen (verjaardag) en
schoonzoon Albert.

Kerkbijdrage Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 19 november,
33e zondag door het jaar,
10.00 (Zangkoor De Peelklanken)
Bertus en Toke Vossen-van Deursen en hun
kinderen Teng, Sjra en Piet, Harry Vossen
(verjaardag), Catharina Sophia Schreurs en
Henricus Hubertus Vaes, jrd Thomas en Toos
Hoeben-Konings, jrd Piet Cuijpers en overleden familie Cuijpers-Bijlmakers.
Donderdag 23 november,
H. Clemens I, paus en martelaar,
19.00 voor de zieken.
Zaterdag 25 november,
H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares,
vooravond hoogfeest van Christus Koning,
19.00 (Samenzang)
Jaap Kramer, Andries Veugen en Drika Veugen-Wijen.

ZONDAG 19 november
33e zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis (zang herenkoor, lector
mevr.L.Roost.) –

ACOLIETEN:
za. 18 nov. 19.00: Tom Kessels, Nick Stijnen;
zo. 19 nov. 10.00: Harry Geerlings;
za. 25 nov. 19.00: Mathijs en Luc van Hulsen.

MAANDAG 20 november
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DOOPSEL:
Door het Sacrament van het H. Doopsel zijn
Lynn en Emma Frencken, Kruisstraat 38, in
onze geloofsgemeenschap opgenomen. We
wensen dopelingen en ouders van harte
proficiat en wensen hen een gezegende
toekomst.

WOENSDAG 22 november
H.Cecilia, maagd en martelares
Geen rozenkransgebed en H. Mis.
DONDERDAG 23 november
H.Clemens I.
Geen rozenkransgebed en H.Mis
VRIJDAG 24 november
HH. Andreas Düng-Lac, priester, en gezellen, martelaren.
Geen rozenkransgebed en H. Mis
ZATERDAG 25 november
H.Maria
Vooravond van Christus, Koning van het
Heelal
18.00 uur (zang dameskoor Cantantes, lector mevr.H.Dielissen) – maanddienst Mia
Truijen, jaardienst familie Rutjens-Wiermans, echtgenoten Bruijnaers-Gielen vanwege verjaardag.
Overleden
Op 11 november was de uitvaart van Frits
van de Winkel, hij overleed in de leeftijd van
84 jaar en woonde Loverstraat 3.
Moge hij rusten in vrede.

Parochie
H. Gerardus-Majella
Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus
Tjongerstraat 3 tel. 626380
b.g.g. in spoedgevallen 06-22617907
e-mail: leniemackus@outlook.com
website: www.parochie-nederweert-eind.nl
NL96 RABO 0135 5077 15
18 t/m 25 november 2017
ZATERDAG 18 november: 19.15 uur H. Mis,
Ceciliaviering koor De Leeuwerik, voor Pierre Verdonschot voor zijn verjaardag, ter ere
aan de H. Gerardus.
ZATERDAG 25 november: 19.15 uur H. Mis,
koor Young for Ever, jaardienst voor Truus
Janssen- v.d. Voort, voor Thieu Vaes voor
zijn verjaardag.
LEZERS: zaterdag 18 november Toos Verheijen, zaterdag 25 november Annie Jonkers.
MISDIENAARS: zaterdag 18 november Pam
en Sien Smeets, zaterdag 25 november Tom
van Horik.
KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. zaterdag 18 november zijn jullie weer hartelijk
welkom om 19.15 uur in de sacristie.
“Het leven is als fotograferen. Focus op wat
belangrijk is. Leg de goede momenten vast.
Geniet van de herinneringen.”

Week van 18 november – 25 november 2017
Zondagmorgen 19 nov. 09.30 uur:
Als hgm. voor Pierre Triepels v.w. zijn verjaardag en tevens voor Wiel Triepels, Maria
Triepels-Wulms, Annie v.d. Kruys-Triepels en
Wim Triepels (volkszang)

Vrijdag 17 november
H. Elisabeth van Hongarije,
18.30 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans)
Sint Caeciliaviering kerkelijk zangkoor en
parochiemedewerkers.

ZATERDAG 18 november
H.Maria
Vooravond van de 33e zondag door het jaar.
18.00 uur (zang dameskoor Cantantes, lector mevr.L.Caris) – jaardienst ouders BerbenBukkems tevens vanwege verjaardag en
voor zoon Wiel, Toos Gielen-Loijen vanwege
verjaardag.

DINSDAG 21 november
Opdracht van de H. Maagd Maria
Geen rozenkransgebed en H.Mis

Website: http://parochie.leveroy.nl
Bankrekeningnummer:
NL15RABO01284.00.625
Bankrekeningnummer kerkbijdrage:
NL47RABO01284.02.474
Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054
Bij overlijden Tel. 0495-651316

TORENRESTAURATIE:
De restauratie van de kerktoren ligt op schema. Er zijn 1560 bakstenen geadopteerd !
Voor actuele informatie : zie artikel “Same
sterk vör oos kerk” elders in dit blad.
Pastoor A. Koumans, OMI.

Sint Rochusparochie
Budschop
Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers,
Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie:
Rabo-bank: NL97RABO 0135506824
Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven van intenties en het uitschrijven van
doopbewijzen kunt u contact opnemen met
Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803.
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--.
U kunt ook de intenties opgeven via email: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag
overmaken op de Rabo-bank.
Een andere mogelijkheid is het bedrag in
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, St.
Antoniusplein 12 te Nederweert, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie
met de gewenste datum. Opgave misintenties twee weken vóór datum. Telefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 631760.
Voor het uitreiken van de H. Communie
aan huis, kunt u contact opnemen met de
heer Bert Verheggen, telf. 632684.
Zondag 19 november 2017
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
In verband met het jaarlijkse Caeciliafeest
wordt er tijdens de H. Mis gebeden voor
de leden en overleden leden van het St. Rochuskoor en het Zondagskoor en de vrijwilligers van de parochiekerk.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen
Zondag 26 november 2017
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen,
Collectant: Piet Wullems

Voor inlichtingen en of intenties
0495 625288 of 06-11485769

Zondag 19 november.
10.00 uur Woord-en Communiedienst, tot
bijzondere intentie.
Weet U ….
- Dat U dat U in onze kapel óók welkom
bent om er een jubileumdienst of een jubileummis te vieren?
- Dat óók de mogelijkheid bestaat om er
een H. Mis of wake te houden voor Uw
dierbare overledene?
- Dat er regelmatig kinderen gedoopt worden in onze kapel?
- Dat een persoonlijke inbreng bij een
dienst of H.Mis altijd mogelijk is?
Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
Lieve Moeder Maria. Vanmiddag wordt mijn
kleinzoon gedoopt. Laat hem opgroeien tot
een fijn mens.
Moeder Maria. Voor mijn tante. Dat zij
moge rusten in vrede.

L.K.V. Nederweert
Beste dames,
Dinsdag 28 november is onze St. Nicolaas avond. Aanvang 19.30 uur in de
zaal van de Pinnenhof. Sint bezoekt
ons dit jaar niet. Hij laat de pakjes
brengen maar we maken er toch een
gezellige avond van.
De buurtleidster komt nog even
langs. Donderdag 14 december maken we een Kerststuk, voorbeeld
staat op Sint avond klaar. U kunt zich
opgeven en betalen die avond.

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

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR Venlo
www.groenekruis.nl

Same sterk vör oos Kerk
Restauratie kerktoren Ospel ligt op
schema, 1560 bakstenen geadopteerd !
Regelmatig krijgen we vragen over
de stand van zaken m.b.t. de restauratie van de kerktoren. Deze ligt goed
op schema. Het zal enkele weken langer in beslag nemen omdat er sprake
is van meer werk. Echter er zijn ook
meevallers. Een meevaller is dat de
er minder werk is aan de torenschoot
(daar waar de spits met de leien op
de muren ligt). In de begroting werd
uitgegaan van het vervangen van 11
rijen leien, omdat deze te kort zijn
en dat er bij stevige wind regenwater
onder kan komen. Nu blijkt dat 3 rijen vervangen voldoende is. Dus een
meevaller. Een tegenvaller is het aantal te vervangen stenen (in te boeten
stenen). Er is uitgegaan van 3000 stenen. Dit zullen er echter meer worden. Waarschijnlijk worden dit ongeveer 5000 stenen. Dit komt omdat
gebleken is dat de herstelwerkzaamheden na de oorlog te primitief zijn
uitgevoerd. Gezien de economische
situatie toen (gebrek aan alles) is dit
wel begrijpelijk. Echter nu blijkt dat
de stukken muur die toen hersteld
zijn nauwelijks in verband gemetseld
zijn met de oude muur. Hierdoor onvoldoende hechting met gevolg dat
er vocht achter komt dat bij bevriezing uitzet en breuken veroorzaakt.
Op termijn zouden hierdoor grotere
stukken muur los kunnen komen.
Dit alles maakt dat de werkzaamheden iets langer gaan duren.
Met het uitkappen van de voegen is
men gereed. Ook zijn inmiddels op
11 steigervloeren de stenen al vervangen en op 8 steigervloeren is men
ook al gereed met het voegwerk.
Inmiddels zijn de leien aan de torenschoot vervangen en is de torenspits
ook gecontroleerd. Daarnaast zijn de
mergelranden daar waar nodig gerepareerd.
Wat dient dan nog te gebeuren:
Vervangen stenen op 2 steigervloe-

ren en nog voegen op 4 steigervloeren.
Herstel van enkele glas in lood ramen.
Enkele galmborden vervangen.
IJzers waarmee de galmborden bevestigd zijn roestvrij maken.
Bekroningen van de 4 hoektorentjes
roestvrij maken.
Duiven werend gaas aanbrengen
voor galmgaten. Op de mergelranden aan de voorkant van de toren
komt ook duiven werend draad, zodat de vervuiling voor de ingang van
kerk drastisch zal verminderen.
Aansluiting van de trappentoren aan
de toren, hout en lood vervangen.

Vriendelijke groet, het bestuur.

NEDERWEERT / ST. ROCHUS
VRIJDAG 17 november 2017 is de
eerstvolgende kienavond in Budschop.
Het kienen begint om 20.00 uur in
het zaaltje van de
St. Rochuskerk, Rochusplein 1. De
zaal is open om 19.00 uur. Budschop.
Het kienen is toegankelijk voor iedereen. U kunt dan kienen voor de
jackpot van € 60,00.
Iedereen is van harte welkom!
Bestuur KBO afdeling Budschop

Toon Hermans Huis Weert
De agenda voor het Toon Hermans
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maandag 20 november 11.00-12.30 uur en
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 21
november 13.30-15.30 uur haken*.
Woensdag 22 november 09.30-12.30
ontspanningsmassage (nieuwe aanbieder)* / 09.45-12.30 uur gezichtswellness* / 10.00-12.30 uur kookworkshop*. Donderdag 23 november
10.00-12.00 uur workshop schilderen* / 13.00-16.00 uur voetwellness*
/ 09.30-21.00 uur bij ICI Paris XL (de
Munt) opmaken t.b.v. Toon Hermans
Huis. Vrijdag 24 november 09.3012.30 uur creatief atelier*. Donderdag
30 november Info-avond / lotgenoten
contact Hematon - ‘Chronische vermoeidheid bij en na hematologische
kanker’. Open inloop op maandag,
dinsdag en donderdag van 09.0016.00 uur en op woensdag en vrijdag
van 09.00-13.00 uur (* = op afspraak
- aanmelden kan via: 0495-541444
of voor meer informatie zie website
www.toonhermanshuisweert.nl).

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar.
Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53
van 8.30 – 16.30 uur.
Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoon: 06 443 511 40
Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar
Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep
www.dezorggroep.nl

De extra kosten van het groter aantal
stenen vangen we op met het minderwerk en de post onvoorzien. De
inzet is om binnen de opgestelde begroting te blijven.
Dan zijn er 2 zaken die we thans ook
willen aanpakken omdat het steiger
er tocht staat. Uitnemen en bijschilderen van een groot glas in loodraam.
Grondige beurt van het torenuurwerk. Door dit nu mee te nemen zijn
we goedkoper uit omdat het steiger
er toch staat. Totaal zullen deze laatste 2 zaken ruim € 15.000 extra gaan
kosten.
Omstreeks eind november zal het
metsel en voegwerk gereed zijn.
Daarna volgen de andere werkzaamheden en in begin december zal het
steiger afgebroken worden.
Er zijn inmiddels 1560 bakstenen geadopteerd ! Wie dit project een warm
hart toedraagt, kan nog steeds een
of meerdere bakstenen adopteren.
Zij doen dit door € 15,- of een veelvoud van dit bedrag, te storten op
banknummer NL63 RABO 0319 4215
70 ten name van Samen sterk voor
onze kerk. De maand erna ontvangt
de schenker een certificaat van de
gift(en).
HH

L.K.V. Ospel

Degene die zijn stem aan ons heeft
uitgebracht van de actie Rabo-bank
Samen sterker hartelijk bedankt.

2017

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid.
Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Groeten het bestuur.

Beste leden, dinsdag 21 november
Sinterklaas avond. De invulling van
deze avond blijft nog even geheim.
We beginnen om 20.oouur in HaazeHoof.

N O V E M B E R

uitvaartbegeleiding

SJG Weert
Informatiebijeenkomst rond
thema Multiple Sclerose (MS)
Op woensdag 6 december 2017
organiseert SJG Weert samen met
MS gespecialiseerde zorgverleners
uit de regio een informatiebijeenkomst. Waar moet een MS-patiënt
rekening mee houden? Verschillende thema’s komen aan bod.
Mirjam Coolen, diëtist vertelt
over voeding bij MS, logopediste
Ellen Schouten legt uit wat de
logopediste kan betekenen voor
mensen met MS, neuroloog Harry
Lövenich gaat in op de aandachtspunten bij narcose voor mensen
met MS. Ook praat hij de aanwezigen bij over ontwikkelingen in
de behandeling van MS.
Aanmelden
De informatieavond vindt plaats
op woensdag 6 december 2017, van
19:00 tot 21:00 uur in het Auditorium
van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De
toegang is gratis. Aanmelden kan via
het inschrijfformulier op de website:
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of
telefonisch bij de afdeling Patiënteninformatie: 0495 – 57 22 05.

Te huur

Letsel opgelopen door
toedoen van een ander?

mooi appartement
met lift
Lambertushof Nederweert

Tel. 0495-633474 of 06-83776745

Kijk voor meer info op:

www.teunissenletselschade.nl

SKO

Teunissen Letselschade • Kraan 10a • 6031 RX Nederweert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

Boeren van Nederweert

Op ’t Root en de boeren:
ze kunnen niet zonder elkaar
Vervolg voorpagina.
“Een reusachtige machine die volautomatisch en in een duizelingwekkend tempo de maïskolf van de plant
scheidt en de gele korrels er vanaf
trekt. De korrels worden opgeslagen,
de rest van de plant komt er aan de
achterkant weer uit. Met 9 kilometer
per uur oogst deze combine in een
uur tijd drie hectaren mais.”
Steeds meer werkzaamheden op het
land worden via GPS aangestuurd.
“Dat is écht het neusje van de zalm”,
zegt Ruud. “Via GPS kun je tot op de
centimeter nauwkeurig rechte banen
trekken. Bijvoorbeeld om aardappels
te poten. Maar ook om te bemesten
en de gewassen te beschermen tegen
schimmels en virussen. Vooraf wordt
aan de hand van allerhande meet-

Met de onzichtbare inkt der verbeelding
schrijf ik het oneindige verhaal
het gaat maar door en door en door
met fantastische wendingen
en plotselinge dwaze invallen
die me laten schaterlachen,
dan weer weemoedig omdat ik niet weet
hoe het verder zal gaan
maar toch…verstrijkt de tijd.

gegevens bepaald welk deel van de
plant bemest of bespoten moet worden. Veel effectiever en dus ook veel
minder belastend voor het milieu.”

An Cuijpers-Rutjens
www.schrijverskringospel.nl

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

Denken als een boer
De boeren van Nederweert kunnen
niet zonder Op ’t Root. Maar omgekeerd geldt hetzelfde. Zonder de
boeren zou het landbouwmechanisatiebedrijf niet bestaan. “Mensen
staan er niet bij stil hoe belangrijk
de landbouw en veeteelt zijn voor
Nederweert. Hoeveel werkgelegenheid er omheen hangt. Wij werken
volledig voor de agrarische sector. Sterker nog: wij zijn gewoon
boer. We denken hetzelfde. Als er
’s nachts een machine kapot gaat,
springen we direct in de auto om ‘m
te repareren.”

Tevens het adres voor het leegruimen
van woningen en ophalen van al uw
overbodige spullen.
Ook oud ijzer en witgoed is welkom.

Tel. 0653442320

www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl

Je problemen aanpakken:
dat doe je zelf, maar niet alleen!
Tel. 088-65 60 600
Dagelijks van 8.30-17.00 uur
Bureau Nederweert
St. Antoniusplein 21-22 in Nederweert
Spreekuur dinsdag 9.00-10.00
www.amwml.nl

Trouwkaarten??

In crisissituaties buiten kantoortijden:
AMW-ML: 088-65 60 600

Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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.

ŏ

Vogelsbleek 18/A

ŏ

6001 BE WEERT

ŏ

(0495) 549 630

ŏ

www.geuns.nl

ŏ
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In augustus zijn wij
verhuisd naar ons
nieuwe pand op Ma
gnesiumstraat 49
in Nederweert.

R

13.00 - 17.00 UU

Op zaterdag 18
november bent
u tussen 13.00 en
17.00 uur van
harte welkom om ond
er het genot
van een hapje en een
drankje onze
nieuwe showroom en
ruime moderne
werkplaats te komen
bezichtigen.
U bent van harte
welkom!
Ronald Saes en med
ewerkers

Magnesiumstraat 49
6031 RV Nederweert
Tel. 0495 - 633577

info@anwautos.nl
www.anwautos.nl

s veel
Wij wensen ANW auto’
pand!
succes in hun nieuwe
Het tegelwerk werd
werd
door ons verzorgd.
ELECTRO | GAWALO | VERWARMING | SANITAIR
SERVICE & ONDERHOUD | DUURZAME ENERGIE

Veel
V
eel succes in de toekomst.

ANW auto’s is verhuisd naar een n

Vertrrouwde sse
ervice

Na verschillende jaren gevestigd te zijn geweest op P

PANNENWEG 117 NEDERWEERT
T (0495) 631 224
WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

gezocht worden naar een geschikte plek om ANW au

jaren tegenaan te kunnen. Eigenaar Ronald Saes heef

Nederweert, gevonden op Magnesiumstraat 49 op he

hebben wij een geheel nieuw pand gebouwd. Dit pan
Kwaliteit garagedeuren

Wij feliciteren
ANW auto’s met
het nieuwe pand.

Massief houten garagedeuren
Openslaande garagedeuren
Overheaddeuren
Snelroldeuren
Brandwerende deuren

Bezoek onze
showroom voor een
advies op maat!
Bel direct op
0495 - 49 14 16

De Goeij Deuren
Randweg-Zuid 44
6021 PT Budel

is voorzien van alle gemakken waardoor wij u de serv
Klaar voo
voor de
de to
toekomst
Doordat ANW auto’s uit zijn voegen begon te groeien moest er verhuisd
worden. Aangezien Ronald een duidelijk beeld had aan welke eisen het
nieuwe pand moest voldoen, en dit niet in de omgeving beschikbaar
was, is de keuze gemaakt voor nieuwbouw. Deze is in augustus 2017
opgeleverd en na een vlekkeloze verhuizing hebben wij hier onze draai
volledig gevonden. Het nieuwe pand bestaat uit een ruime showroom
met veel natuurlijk licht en een ruime moderne werkplaats, met alle
voorzieningen om uw auto in topconditie te houden.
Waar vo
voo
or ku
kunt u bi
bij on
ons te
tere
reccht?

www.degoeijdeuren.nl
info@degoeijdeuren.nl

ANW Auto’s is een BOVAG en AD Autobedrijf aangesloten garage en verzorgt onderhoud voor alle merken. Ook nieuwe auto’s kunnen gerepareerd en onderhouden worden mét behoud van fabrieksgarantie. Ook
bent u bij ANW Auto’s aan het juiste adres voor de jaarlijkse APK, schadeherstel, onderhoud, montage van trekhaken en accessoires en een
(internationaal) pechhulpabonnement. Tevens kunt u bij ons terecht
voor het onderhoud en service aan lichte bedrijfsauto’s en campers.
Dit alles met de persoonlijke laagdrempelige aanpak welke het voor u
als klant prettig maakt om met ons zaken te doen.

Edisonlaan 31 Weert

0495-520845

info@koppenbouw.nl

Wij verzorgden voor ANW auto’s
auto’s de levering
en installatie van het alarmsysteem.
Veel succes in jullie nieuwe pand.
Koppelstraat 50 • 6088 ER Roggel • Tel: +31(0)475 - 49 42 65
Website: www.ralectro.nl • Mail: info@ralectro.nl

Rijksweg Zuid 18a
6031 RL Nederweert
0495 460133

Tel.: (0495) 62 53 99
Gsm: 06-13102164
Nederweert

Agro - automatisering

ieuw pand aan de Magnesiumstraat

e iin
ne
ee
en n
niieuw jja
asje

Pannenweg 111 werd deze lokatie te klein en moest er

uto’s te kunnen laten doorgroeien om er weer heel wat
t deze plek, in nauwe samenwerking met de Gemeente

in het

nieuwe pand.

Ook voor uw bedrijfspand!
• Plafond
• Wanden
• Schuifkasten

• Laminaatvloeren
• Geluid- en warmteisolatie
• Dakramen

Industriële installaties
Wij feliciteren ANW auto’s
auto’s
met de opening
van hun nieuwe bedrijfspand.

www.multi-fix.nl

et nieuwe deel van Industrieterrein Pannenweg II. Hier

nd voldoet aan de huidige standaard in duurzaamheid en

Het grondwerk en de bestrating
werd door ons verzorgd.

vice kunnen blijven verlenen die u van ons gewend bent.
Banden
ndensser
erv
vice
Naast het reguliere onderhoud hebben wij ook de beschikking over een
eigen computergestuurde uitlijnbank. Hiermee zorgen wij ervoor dat
uw auto altijd goed uitgelijnd is. Met een goed uitgelijnde auto rijdt u
prettiger en heeft u geen last van onnodige bandenslijtage en brandstofverbruik.
In- en
en ver
verkoop
Bij ANW Auto’s treft u een divers en wisselend aanbod van jonge occasions met BOVAG garantie aan. Bent u op zoek naar een specifieke
auto? ANW Auto’s heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van
zoekopdrachten.
Open dag
Op zaterdag 18 november is er voor alle belangstellenden een open dag
van 13.00-17.00 uur. U bent welkom om ons nieuwe bedrijf te komen
bezichtigen onder het genot van een hapje en een drankje.
U bent van harte welkom!
Ronald Saes en medewerkers

GEFELICITEERD!
De Aluminium kozijnen
werden door ons geleverd
en gemonteerd.

Met de opening van
jullie nieuwe pand.

Wij wensen ANW auto’s
veel succes.
Hoverveld 5
6039 SE Stramproy
Tel. 0495-562600

www.alhako.nl

drukkerijvandeursen
Pannenweg 231 ■ 6031 RK Nederweert ■ Telefoon 0495 - 63 26 25
info@drukkerijvandeursen.nl
■
www.drukkerijvandeursen.nl

WEEM WURTJ DE
JUBILEUEMPRINS
VAN NI-JWIEËRT

1. J
Jos
Freij

2. P
Peet
Stals
S

5. Antoine
Antoine
van Cruchten
ruchten

8. Peter
Eilers

9. Roland
van Eijk

Oetroping
Dit jaor waertj de jeugdprins en de groeëte prins
oetgerope op zóndigmiddig 26 november 2017.
De oetroping vingtj plaats inne Pinnenhof in
Ni-jwieërt. De middig begintj um 14.30 oor en zitj
weer vol meziek, show en amusement.
Jeugdprinsepaar
Ouch in 2018 zal de jeugd van Ni-jwieërt nauw
betrokke waere bi-j de vastelaovendjvering.
't Jeugdprinsepaar zal door de juniore-aafdaeling
op 'n schoeën meneer waere oetgerope.
Mei-jwerkers zeen o.a.:
De dansmarietjes, hofkepel Klein mer Neugter en
de schlagerwinnaar DZN.

3. Mark
Hoeben
H

6. D
Daan
Knapen

8
1
20
4. R
Roger
Looijen
L

7. J
Jo
Smolenaers
molenaers

10. Henrie
Janssen

11. M
Maikel
Vaes

Oetroping
jeugdprinsepaar 2018!
en presentatie Jeugdraod van Elf
door de Juniore-aafdaeling.

Met optraejes van:

bekindj van 't lvk

Presentatie
De middig wurtj gepresenteerdj door Peet Stals.
Waogtj 'nne gók
Op Nederweert24 kumtj weer 'n poll wao dejje
kuntj aangaeve weem volges uch de nówwe prins
waertj.

Prinsoetroping
zondig 26 november
14.30 oor inne
Pinnenhof!!

De Broeëds Borthers

Björn en Mieke

GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Op slot
Twee panden aan de Mildert in Nederweert worden op last van burgemeester Evers gesloten, omdat er sprake is
geweest van het overtreden van de
Opiumwet. De sluiting gebeurt op basis
van vastgesteld gemeentelijk beleid en
artikel 13b van de Opiumwet. Deze wet,
ook wel bekend als de Wet Damocles,
biedt de burgemeester de mogelijkheid
om drugspanden te sluiten.

Ramon Vaes (links) en Jeroen Hennissen, twee enthousiaste leden van Dorpsraad Ospel die samen met verenigingen en stichtingen werken aan de toekomst van
hun kern. Foto: Nederweert24

Je bent één week baas...
Van Doospel Verenigt naar Fan van Doospel
Inwoners die enthousiast aan de slag
gaan met de toekomst van hun kern.
In onze gemeente zijn veel voorbeelden te vinden. Zo ook in Ospel. Daar
is de dorpsraad al bijna 15 jaar actief
met het organiseren van activiteiten.
Nu is er het initiatief Doospel Verenigt.
Vorige week dinsdag, 7 november, vond
daarover de tweede bijeenkomst plaats
in een druk Haaze-hoof. We vroegen bestuursleden Jeroen Hennissen en Ramon
Vaes wat het project precies inhoudt en
welke plannen er allemaal liggen.
Wat willen jullie precies bereiken
met Doospel Verenigt?
Jeroen: “Ospel en Ospeldijk tellen in totaal 68 verenigingen en stichtingen. Het
belang van samenwerking wordt door
iedereen onderstreept en erkend. Het
doel is om verenigingen en stichtingen
binnen de kern Ospel(dijk) te verbinden
en om er samen sterker van te worden.
Dit kan enerzijds met kleinere initiatieven, maar ook door het opzetten van
grote gezamenlijke activiteiten. Doospel
Verenigt zorgt ervoor dat we op het
gebied van verenigingen en stichtingen
met elkaar in verbinding worden gebracht waardoor we elkaar (leren) kennen. En dat we in staat zijn om iedereen
op een eenvoudige en laagdrempelige
manier te bereiken of contact te leggen.
En dat we daarbij ook gebruik (leren)
maken van elkaars krachten, ervaringen
en door de leden in te zetten voor en
binnen ons prachtige dorp. Verbinden
om er samen sterker van te worden.
Kortom: Doospel Verenigt!”
Op welke manier gaan jullie aan de
slag met de uitkomsten?
“Dorpsraad Ospel vervult een rol
als kartrekker, waarbij het in eerste
instantie gaat om het faciliteren en

begeleiden met als primaire doelstelling het verbinden van verenigingen en
stichtingen”, vervolgt Ramon. “De eerste
stap is het bepalen van het vergezicht
van Ospel. Wat is het motto en hoe zorg
je ervoor dat je fan bent of wordt en
blijft van Ospel? Vervolgens is het de
bedoeling dat er werkgroepen gevormd
worden die afzonderlijk de belangrijkste
gemeenschappelijke uitkomsten van de
volgende vragen tot uiting brengen:
Wat zijn de uitdagingen van vandaag?
Wat zijn onze ambities voor 2022? Waar
willen we morgen mee beginnen?”
Zijn er al concrete acties te noemen?
Een vervolgsessie op de succesvolle eerste bijeenkomst vond plaats op dinsdag
7 november in gemeenschapshuis Haazehoof in Ospel. “Tijdens deze avond
werden de aanwezigen gemotiveerd
door een stimulerend succesverhaal uit
Meijel over Peelgeluk”, vertelt Jeroen.
“Daarna werd iedereen uitgedaagd om
antwoord te geven op vragen als: Wat
maakt Doospel onderscheidend? Ik ben
fan van Doospel, omdat… Wat moet
Doospel claimen? Je krijgt een blanco
cheque: benoem jouw beste idee voor
Doospel. Je bent één week baas van
Doospel: wat ga je veranderen? Doospel
Droomt: hier mag alles gezegd, geschreven en gevraagd worden.”
Jeroen: “Concreet is er al een aantal
initiatieven door enthousiaste inwoners
aangedragen. We zijn van plan om deze
op korte termijn een vervolg te geven.
Bijvoorbeeld het opstellen van één
gezamenlijke activiteitenkalender en
het inrichten van een Beweegtuin. Ook
Wifi in de dorpskern Ospel staat op de
agenda. Schoolgaande jeugd die zich
hier verzamelt, kan dan appberichten
ontvangen wanneer vriendjes of vrien-

dinnetjes later of niet komen, maar uiteraard is dit voor iedereen handig. Het lijkt
ons een prachtig initiatief waarmee we
de bereikbaar- en leefbaarheid van Ospel
vergroten.”
Hoe is het voor de dorpsraadleden
om samen met inwoners en verenigingen aan dit plan te werken?
Ramon: “Dorpsraad Ospel is een stichting
die als doel heeft om het woon-, leef- en
werkklimaat in Ospel te bevorderen. De
dorpsraad vervult een brugfunctie tussen
(gemeente-)bestuurders en inwoners van
ons prachtige dorp Ospel. We doen dit
al sinds 2003 geheel belangeloos en op
vrijwillige basis. Enkele succesverhalen
zijn de welkomstmand voor nieuwe inwoners, de aanleg van veilige oversteekplaatsen, de plantentorens om Ospel op
te fleuren en de inrichting van het Ospels
steunpunt en de BuurtWhatsApp.”
Bestuursleden Jeroen en Ramon zijn dit
jaar dus begonnen met het opzetten van
een netwerk van verenigingen, Doospel
Verenigt. “We gaan ervan uit dat dit
mede door de inzet van enthousiaste
mensen uit het verenigings- en bedrijfsleven in Ospel weer een succes wordt om
te vieren. Waar vinden dit soort burgerinitiatieven plaats? Natuurlijk in Ospel”,
besluit Ramon.
Ook in uw kern?
Maar ook in uw kern wilt u misschien aan
de slag met een dergelijk initiatief. Uiteraard zijn Jeroen en Ramon graag bereid
uw vragen hierover te beantwoorden.
Wilt u meer informatie, kijk dan op www.
dorpsraad-ospel.nl of neem contact op
via bestuur@dorpsraad-ospel.nl.
We wensen de dorpsraad en uiteraard
alle verenigingen en stichtingen uit Ospel
heel veel succes toe!

Verbeter de wereld, begin bij jezelf!
De burgemeester of de wethouder die les
komt geven. Weer eens wat anders dan de
juf of meester. Maar dat gebeurde uiteraard niet zonder reden, want ze kwamen
langs in het kader van de Week van Respect. Er ontstonden boeiende gesprekken
tussen leerlingen van de groepen 8 en het
collegebestuur over het thema respect.
Landelijk staat dit jaar in de Week van
Respect het thema Respectzone centraal.
Dit thema is een oproep aan iedereen om
een omgeving te creëren waarin respect
voor elkaar aanwezig is.
Als een olievlek
Het idee is om dit gebied vol respect te
laten uitgroeien en uit te breiden. Als
iedereen dit doet, is er sprake van een
olievlekwerking en ontstaat er straks
een groot gebied vol respect. Maar wel
vanuit de gedachte: verbeter de wereld
en begin bij jezelf, in het klein.

Tonen en krijgen
Een aantal leden van het college van
B&W ging over dit onderwerp in gesprek
met verschillende groepen van alle scholen in de gemeente. Zo bezocht wethouder Geraats vorige week De Klimop, De
Kerneel en De Bongerd in Nederweert.
Aan de hand van voorbeelden motiveerde de wethouder de leerlingen om goed
na te denken over hoe je respect voor
iemand kunt hebben, maar ook hoe je
respect van iemand kunt krijgen. “Als in

Foto: Nederweert24

de bus een jonger iemand opstaat voor
een ouder persoon toon je respect, maar
de oudere heeft op dat moment ook
respect voor diegene die opstaat”, aldus
de wethouder.
Gastles
De burgemeester gaf les aan leerlingen
van De Schrank in Ospel en De Zonnehof
in Leveroy. Hij wist een levendige discussie te krijgen over respect, onder andere
gekoppeld aan de discussie over Zwarte
Piet. Josephien Tullemans-Geuns, beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente,
verzorgde een gastles op basisschool De
Tweesprong in Nederweert-Eind. Ook zij
riep de jeugdigen op vanaf nu voortaan
elke dag, bijvoorbeeld bij de start van de
schooldag, even stil te staan bij hoe je
met elkaar omgaat en wat meer rekening te houden met elkaar. Wethouder
Van Meel staat deze week nog voor de
klas in het Citaverde College.

Bij een doorzoeking van de betreffende
panden aan de Mildert, begin oktober,
werd een productielocatie voor synthetische drugs aangetroffen. Er was op dat
moment niemand aanwezig. De politie
kwam de locatie op het spoor naar
aanleiding van meldingen van inwoners
en inspecties van gemeentelijke handhavers. Het onderzoek door de politie is
nog lopende.
Zeer tevreden
Burgemeester Evers is zeer tevreden
over de voortvarendheid waarmee de
actie is voorbereid en uitgevoerd. Dat
geldt ook voor de samenwerking tussen
de verschillende diensten, waaronder
politie, gemeente en het Team Ondermijning. Dat team is onderdeel van een
gezamenlijke geïntensiveerde aanpak
om als overheid de ondermijnende en
georganiseerde criminaliteit in ZuidNederland op het gebied van de georganiseerde hennepteelt, de productie van
synthetische drugs (inclusief dumpingen
van drugsafval) een halt toe te roepen.
Sluiting panden
De weken na de doorzoeking zijn
gebruikt voor nader onderzoek en het
voorbereiden van de woningsluitingen.
De eigenaar en/of huurder dient beide

Donderdag 16 november 2017
Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728,
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
Fax: 0495-633245
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl
Twitter.com/GemNederweert
Facebook.com/gemeentenederweert
De openingstijden staan op onze website.
De gratis e-mailservice Bekendmakingen
zorgt ervoor dat u direct de meest recente
lokale, maar ook regionale en landelijke
bekendmakingen per e-mail ontvangt. Aanmelden is eenvoudig. Ga naar www.nederweert. nl>Actueel>Officiële bekendmakingen.
Inschrijven kan met het eigen e-mailadres.
Vervolgens ontvangt de abonnee de bekendmakingen vanzelf wekelijks via e-mail. Het is
mogelijk zelf een interesseprofiel samen te
stellen.
De officiële bekendmakingen worden wekelijks
in een duidelijk pdf-overzicht op de website
geplaatst; het moment van plaatsing wordt ook
via social media verspreid.
Het overzicht wordt geprint en bij de infobalie
van het gemeentehuis neergelegd. Burgers
kunnen een exemplaar mee naar huis nemen.
Het overzicht hangt aan de rechterzijde van de
ingang van het gemeentehuis.
In de hal van het gemeentehuis staat een
computer, zodat iedereen in de gelegenheid
is om de bekendmakingen digitaal in te zien.
Inwoners die niet over internet beschikken
en een fysieke beperking hebben, kunnen op
verzoek het overzicht per post toegestuurd
krijgen.

panden uiterlijk 15 december te sluiten.
Gebeurt dat niet, dan worden de panden op kosten van de eigenaar/huurder
alsnog gesloten.

Hoe staat het met de kazerne?
De voorbereidingen voor de bouw van
de nieuwe brandweerkazerne zijn in
volle gang. We praten u even bij.
Aanbesteding
Er is een voorontwerp voor de brandweerkazerne Nederweert opgesteld. Dit
ontwerp met een concepttekening en
de randvoorwaarden voor de nieuwbouw ligt ten grondslag aan de aanbestedingsprocedure voor de aannemer
en architect. De aanbesteding loopt en
bestaat uit twee fasen (de selectiefase
en gunningsfase). De selectiefase is
inmiddels doorlopen. Er zijn 11 bedrijven die deelnemen. Van alle inschrijvingen worden uiteindelijk vijf bedrijven
geselecteerd waarmee de gunningsfase
wordt ingegaan.
Gunning
In de gunningsfase worden de vijf
geselecteerde bedrijven beoordeeld op
prijs en kwaliteit. De verwachting is dat
de besluitvorming over de definitieve
gunning plaatsvindt voor 1 februari
2018 door de brandweer. We hebben
extra aandacht gevraagd voor duurzaamheidsaspecten. De veiligheidsregio
ziet dit ook als een maatschappelijk
speerpunt bij het realiseren van de
nieuwbouw. In de aanbesteding is ook
aandacht voor de mate waarin lokale
ondernemers worden betrokken bij de
realisatie van het bouwwerk.
Ruimtelijke ordening
De brandweer heeft documenten voor
de omgevingsvergunning aangeleverd
bij de afdeling Vergunningverlening van
de gemeente. Er heeft een vooroverleg
plaatsgevonden tussen partijen waarbij
de eerste stukken door de gemeente
zijn beoordeeld. Dit traject verloopt
volgens planning. Ook is er een archeologisch onderzoek geweest. Vanuit
archeologisch en cultuurhistorisch oogpunt bestaan er geen belemmeringen
voor de beoogde ontwikkeling.
Verkeer
De brandweerkazerne moet aansluiten

op het net van doorgaande wegen
om een maximaal voordeel van haar
centrale ligging te behalen. Optimaal
is een aansluiting op de rotonde
richting Nederweert-Eind. Dit is een
provinciale weg. Voor de aansluiting is
daarom instemming van de provincie
noodzakelijk. Inmiddels zijn er diverse
gesprekken met de provincie geweest.
Deze hebben ertoe geleid dat de provincie haar goedkeuring heeft verleend
voor de ontsluiting van de nieuwe
brandweerkazerne via de rotonde van
de N275 voor het uitrukkend brandweerverkeer. Er worden ook maximale
inspanningen verricht om de verkeersveiligheid van fietsers te waarborgen.
Landschappelijke inpassing
De werving van een landschapsarchitect is afgerond. De opdracht
is gegund aan BRO. Gemeente en
brandweer hebben afgesproken om
een derde bewonersbijeenkomst
met direct betrokken omwonenden
te plannen om te brainstormen over
de landschappelijke inpassing op het
perceel. Deze brainstormsessie vond
plaats op maandag 13 november. Hierbij zijn ook de organisaties betrokken
die zich in Nederweert actief inzetten
voor bijen en vlinders.
Erfpachtovereenkomst
Door Adviesbureau VerlindenHulsbosch is een (concept) erfpachtovereenkomst opgesteld waarin
alle uitgangspunten van gemeente
en brandweer zijn opgenomen. Dit
conform voorwaarden en besluitvorming door de gemeenteraad op 18
april 2017. De erfpachtovereenkomst
wordt ter besluitvorming aangeboden aan het college van B&W en het
dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Na definitieve
instemming van beide besturen zal via
de notaris het recht van erfpacht en
opstal worden gevestigd.
Het streven is om de brandweerkazerne voor 1 januari 2019 op te leveren of
zoveel eerder als mogelijk.

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van
Pannendaken - platte daken
Schoorstenen - lood- en zinkwerk
Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Boogsport Willem Tell Nederweert
Programma week 46:
13-11-2017:
Boekoel 8 - Centraal 6
Vijfde Klasse C (middag)
14-11-2017:
Centraal 1 - De Tram 3 (Ittervoort)
Hoofdklasse Libre (avond)
Nunhem 1 – Centraal 2
Hoofdklasse Libre (avond)
Centraal 5 – Odilia 3 (Odiliënberg)
Vijfde Klasse B (middag)
DDD 2 (Herten) - ’t Blaakven 2
Eerste Klasse E (avond)
15-11-2017:
Centraal 4 - DDD 3 (Herten)
Tweede Klasse C (avond)
’t Stift 1 (Thorn) – ’t Blaakven 1
Hoofdklasse Kader (avond)
16-11-2017:
Veldpoort 1 (Stevensweert) - Centraal 3
Eerste Klasse D (avond)
Centraal 6 – Odilia 4 (Odiliënberg)
Vijfde Klasse C (middag)
Vriendenkring 3 (Roermond) - ’t Blaakven 3
Vijfde Klasse A (middag)
Hook 8 (Biest-Weert) – Centraal 7
Senioren C Klasse (middag)
In Memoriam Frits van de Winkel
Frits was al enige tijd ziek. Ons bereikte het
droevige bericht dat ons lid en oud-voorzitter op 05-11-2017 is overleden. Frits verzorgde na zijn voorzitterschap met passie en
toewijding de PR en de sponsoring voor de
vereniging. Wij verliezen in hem een actief
en betrokken persoon.
Wij wensen zijn vrouw Toos, kinderen en
kleinkind in de komende tijd veel sterkte en
kracht toe.
Informatie:
• Thuiswedstrijden MLBB beginnen om
13.00 uur (middag) en 19.30 uur (avond)
• Locatie: Café Centraal, Kerkstraat Nederweert
• Uitslagen en standen kunt u vinden op
Google website: MLBB en WBB Weert
U bent van harte welkom bij de wedstrijden!

Zou je ook eens vrijblijvend kennis willen
maken met de kruisboog- en Handboogsport, dan ben je van harte welkom op onze
trainingsavond op woensdag
Jeugd: 19.00 tot 20.00 uur
Volwassenen: 20.00 tot 23.00 uur
Voor inlichtingen Paul Hermans 0495-625663
e-mailadres : info@boogsportwillemtell.nl
Voor de leden: de indoor en bondswedstrijden komen er weer aan, zie kalender in het
clubgebouw
Programma:
Vrijdag 24 november: schieten met
luchtdruk zonder clubverband
Er wordt de mogelijkheid geboden aan belangstellenden vanaf 10 jaar om gezellig
met andere schutters samen bezig te zijn
met een leuke hobby, in een veilig lokaal.
Wij vragen een kleine vergoeding voor niet
leden van € 5,- incl. 1 consumptie voor het
gebruik van het lokaal per persoon/keer
Aanvang 19.30 uur tot ca. 23.00 uur.
Lokatie: Beatrixstraat 47A te Nederweert
RABOBANK SAMEN STERKER
Bedankt voor uw stem

Programma Za. 18 nov
Wittenhorst MO17-1 - Eindse Boys MO17-1 14.30 uur
Heythuysen JO15-1 - Eindse Boys JO15-1 14.00 uur
Eindse Boys JO15-2 - Merefeldia JO15-3 11.30 uur
Eindse Boys JO13-1G Panningen/Egchel JO13-2
11.00 uur
Eindse Boys JO11-1G - Roggel JO11-2G 09.15 uur
Merefeldia JO11-5M - Eindse Boys JO11-2M 09.30 uur
Eindse Boys JO9-2 - FC ODA JO9-3 10.30 uur
Programma Za. 18 nov. Veteranen
Eindse Boys - RKMSV
17.00 uur
Programma Zo. 19 nov. Senioren
Heythuysen 1 - Eindse Boys 1
14.30 uur
Horn 3 - Eindse Boys 2
09.30 uur
Eindse Boys 3 - SVSH 3
11.00 uur
Laar 7 - Eindse Boys 4
10.00 uur
DESM 35+1 - Eindse Boys 35+1
09.30 uur

Alle spelers veel succes gewenst.
Het Bestuur

Programma Zo. 19 nov. Vrouwen
SVEB/Sporting VR1 - Eindse Boys VR1 11.00 uur
SNA/MBC’13 VR2 - Eindse Boys VR2 10.00uur

Korrelmaïs te koop gevraagd. J. v.d. Heuvel,
Ommel. 06-25590893

Mededelingen
Heythuysen, Molenhoek, St antoniusstr.,
6093GA, Heythuysen
Donderdag 16 nov. Kaarten aanvang 20.00 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden
Voor het laatste nieuws zie:
www.eindseboys.nl

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673
GSM 06-50290664 • e-mail: info@matkoppendakwerken.nl

Heemkundevereniging Nederweert
De Heemkundevereniging Nederweert
nodigt u uit voor een
bijeenkomst op:
Dinsdag 21 november om 20.00 uur
In zaal Centraal Kerkstraat 59 Nederweert.
Met een inleiding over;
Bolle Jan (Jan Hendrix uit Weert)
Door Hein Jansen en Con van Nieuwenhoven.
Eind negentiende eeuw en de eerste
40 jaar van twintigste eeuw waren tijden van grote veranderingen. Vooral
de opkomst van de industrie, de invoering van kunstmest en de verbeterde transportmogelijkheden boden
kansen. Echter wie zag die nieuwe
uitdagingen? Hier aan de rand van
de peel was dat geen algemeen goed.
Maar wie al jong zijn kansen zag was
de man die wij uit de verhalen kennen met de bijnaam “Bolle Jan”. Zijn
meer dan gebruikelijke bekendheid
in die tijd en ook daarna, had te maken met zijn onorthodoxe manier
van zaken doen en zijn bijzondere
levenswandel. Bovendien betrof het
activiteiten die relateerden aan het
agrarische bedrijf. Het merendeel
van de toenmalige bevolking was

werkzaam in die sector en dus geïnteresseerd en nieuwsgierig naar de
handel en wandel van deze ondernemer. Te meer omdat Bolle Jan de regels creatief interpreteerde, wat hem
geen windeieren legde. Neem daarbij
zijn bovenmatige belangstelling voor
“Wein, Weib und Gesang” en u zult
begrijpen dat de persoon tot de verbeelding sprak en spreekt.
Con van Nieuwenhoven heeft het
nodige speurwerk naar Bolle Jan gedaan en zijn bevindingen gebundeld.
Aan de hand hiervan heeft hij samen
met Hein Jansen een presentatie gemaakt die wij u graag aanbieden.
Even heerlijk terug in de tijd in onze
eigen omgeving.
Iedereen is welkom.
Wij rekenen op veel belangstelling.
Hein Jansen
voorzitter

Henk Hermans
secretaris

Activiteiten gepland in 2017 en 2018;
Dinsdag 19 december. Culturele
avond mmv Jos Meersmans
Dinsdag 23 januari 2018. Historie
“Pand Diverso” door Hein Jansen.
Dinsdag 20 februari 2018 Het verleden en de toekomst van de Noordervaart.
Dinsdag 20 maart 2018

GETUIGEN GEZOCHT VERKEERSONGEVAL
Vrijdag 26 mei 2017 om 08.00 uur, Wessemerdijk-Liskesweg
(Nederweert - schoor)
Situatie: bestuurder D. van de Voort kwam van rechts, echter werd geen voorrang verleend door de andere partij.
De politie is ter plaatse gekomen en heeft foto’s gemaakt, deze zijn helaas
zoek geraakt.
Graag zouden wij in contact komen met getuigen van dit ongeval.

Sinterklaasintocht in Nederweert
Het Sint Nicolaas Comité Nederweert
-Budschop organiseert op zondag 19
november a.s. weer de traditionele
intocht in Nederweert. Ook dit jaar
zal de Sint, vergezeld door een grote groep zwarte Pieten en begeleid
door bootjes van de Waterscouting,
om 14.00 uur aankomen per stoomboot. Alle kinderen van Nederweert
en omstreken kunnen hem komen
verwelkomen op brug 15 en de kade
van Steer. Hier zal hij officieel welkom
worden geheten door de burgemeester van Nederweert, de heer Evers.
Nadat de Sint voet aan wal heeft gezet zal hij in een open koets onder
begeleiding van de muzikale klanken
van Harmonie Sint Joseph verder gaan
door de Brugstraat en de Kerkstraat
naar Gemeenschapshuis De Pinnenhof. Hier vinden diverse activiteiten

voor de kinderen plaats en kunnen
de kinderen ook nog persoonlijk een
handje geven aan Sinterklaas.
Nieuw is dat er dit jaar een kleurwedstrijd georganiseerd wordt voor
de kinderen. Zij kunnen een speciale
kleurplaat inkleuren en deze tijdens
de intocht inleveren bij een van de
zwarte Pieten. De prijsuitreiking vindt
rond 15.00 uur plaats bij de Pinnenhof.
De sinterklaasintocht van Nederweert
beschikt sinds kort over een eigen
Facebook pagina. Deze kun je vinden
onder @SinterklaasNederweert.
Like deze pagina om op de hoogte
gehouden te worden over alle nieuwtjes m.b.t. de intocht. Hier kun je ook
de kleurplaat vinden t.b.v. de kleurwedstrijd.

KERST In bij platte vonder
Laat uw medewerk(st)ers zelf een
kerstpakket samenstellen tijdens
uw feestelijke kerstborrel in
Op vrijdag 22 december a.s. organiseert partycentrum De Platte
Vonder een kerstborrel waarbij uw
medewerk(st)ers onder ‘t genot van
lekker eten en een borrel zelf hun
kerstpakket kunnen samenstellen.
Tijdens deze kerstborrel worden tal
van koude & warme gerechten van
vis, vlees & wild onbeperkt door onze
koks middels live-cooking in onze
open keuken het “ Koksdomein” bereidt.
Het kerstshoppingcenter binnen
ons partycentrum met food ( o.a. levensmiddelen, dranken etc.) en non
food kerstgeschenken ( o.a. Autoaccesoires, tuinartikelen, bijouterie,
wellness, decoratie etc.) biedt uw
gasten de mogelijkheid om geheel
naar eigen wens een kerstpakket samen te stellen.
Omtrent de waarde van het kerstpakket zijn er diverse staffels welke u als

werkgever/ organisatie vooraf zelf
bepaalt.
De kosten voor de kerstborrel bedragen € 32,50 p.p. (inclusief live-cooking dinner en dranken) doch exclusief kerstpakket waarvan de waarde
door u zelf te bepalen).
Kerst Inn is een Platte Vonder arrangement op vrijdag 22 december a.s.
van 18.30 uur tot 21.30 uur. (eventuele tijdsuitbreiding is mogelijk)
Voor meer informatie of reserveringen bel de reserveerlijn 0493491381 of ga naar reserveringen
Kerst Inn via www.plattevonder.nl
Reserveren kunt u tot 01 december.
Indien gewenst kunt u ook telefonisch een afspraak maken, waarbij
wij verdere informatie omtrent Kerst
Inn persoonlijk komt toelichten op
uw bedrijf of binnen uw organisatie.
Partycentrum De Platte Vonder, Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind.

Bekendmaking Boorebroeëdspaar
Nederweert 2018

Getuigen kunnen zich melden via tel.nr.: 0495-623098
of mobiel 06-26987273 bij fam. Van de Voort-Voermans.

Oorzaak Hoorkliniek

RKSVO-NIEUWS
Donderdag 16 november:
RKSVO O.15-1 - DESM O.15-1g

19.00

Vrijdag 17 november:
RKSVO Mini F wedstrijdjes bij RKSVO 18.30
Zaterdag 18 november:
RKSVO O.19-1 - VV Born O.19-1
RKSVO O.19-2 - RKMSV O.19-2
Haelen O.17-1 - RKSVO O.17-1
Baarlo O.17-2 - RKSVO O.17-2
Reuver O.15-1 - RKSVO O.15-1
RKSVO O.15-2g - DESM O.15-3g
RKSVO O.13-1 - IVO O.13-1
RKSVO O.13-2 - FC Oda O.13-2
FC Oda O.13-5g - RKSVO O.13-3g
RKSVO O.11-1 - Maasgouw O.11-1
FC Oda O.11-3 - RKSVO O.11-2
SV Laar O.11-4 - RKSVO O.11-3M
RKSVO O.11-4M - Haelen O.11-4M
RKSVO O.9-1g - RKMSV O.9-1
RKSVO O.9-2 - Veritas O.9-3
SV Laar O.9-4 - RKSVO O.9-3g

15.00
15.00
14.30
14.30
13.00
13.30
12.00
12.00
12.30
09.45
09.30
10.00
09.45
11.00
11.00
09.00

Zondag 19 november:
Rood/Wit’62 1 - RKSVO 1
SC Helmondia 2 - RKSVO 2
SVSH 2 - RKSVO 3
RKSVO 4 - DESM 4
RKSVO 5 - RKESV 4
RKSVO 6 - DEV-Arcen 3
Veritas VE1 - RKSVO VE1
MMC Weert VE2 - RKSVO VE2
RKSVO VR1 - Bieslo VR1

14.30
11.00
11.00
12.00
12.00
10.00
09.30
09.45
10.00

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO:
Sanitair & Tegelcentrum Weert

timmerwerken
ken

huis

tuin

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

VAKWERK IN MAATWERK

Schutterij St. Barbara Leveroy.
10de trekking loterij van 2017. Verricht door
Dhr. J. v.d. Moosdijk
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2344
2de prijs € 25.00 lotnummer 2383
3de prijs € 15.00 lotnummer 2341
4de t/m de 9de prijs € 10.00
lotnummer 2532, 2352, 2411, 2372, 2367 en
2499.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2525, 2552,
2481, 2408, 2541, 2332.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitgenodigd om de volgende trekking te komen
verrichten op woensdag 13 december 2017
in café-zaal Wetemans om 19.30 uur.

WOENSDAG 15 NOVEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
BEKER
DS3. MEOS - SVM DS1
19.45u.
ZATERDAG 18 NOVEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
F3. MEOS - Bevo F2.
10.00u.
F1. MEOS - Bevo F1.
10.45u.
E3. MEOS - Vios/SVVH E2.
11.30u.
E2. MEOS - Wittenhorst E1.
10.00u.
D1. MEOS - Hercules’81 D3.
11.00u.
B1. MEOS - Posterholt B1
11.45u.
Sporthal Egerbos Venlo
F2. Blerick F2 - MEOS
9.00u.
C1. Blerick C2 - MEOS
14.15u.
ZONDAG 19 NOVEMBER
van Hornehal Horn
E1. LimMid E1 - MEOS
Sporthal Egerbos Venlo
DS3. Blerick DS2 - MEOS
Sporthal Gulpdal Gulpen
DS1. Optimo DS1 - MEOS

15.15u.
11.00u.
14.10u.

DINSDAG 21 NOVEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
Recr.B MEOS - NOAV
21.00u.
WOENSDAG 22 NOVEMBER
Sporthal Gulick Tegelen
Recr.A Explosion’71 - MEOS

20.20u.

Foto: Nederweert24

Kent u het verschil tussen een gecontracteerde en niet gecontracteerde leverancier van hoortoestellen?
Bij een niet gecontracteerde leverancier heeft u ook recht op vergoeding, maar u bent vrij in de keuze van
het hoortoestel dat bij u past en de
kwaliteit van uw leven verrijkt. Dit
kan betekenen dat u kiest voor een
hoortoestel dat niet door de zorgverzekeraars wordt vergoed of dat u niet
dezelfde vergoeding krijgt als bij een
gecontracteerde leverancier. Echter
ook wij leveren hoortoestellen zonder bijbetaling.
Een gecontracteerde leverancier zit
vast aan eenzijdig opgelegde bepalingen in het contract met de zorgverzekeraar, zoals:
• Het volgens protocol moeten leveren van bepaalde hoortoestellen
• Het beperkt mogen leveren van
duurdere en technisch betere hoortoestellen
Oorzaak Hoorkliniek heeft een bewuste keuze gemaakt om met een
aantal zorgverzekeraars geen contract meer aan te gaan omdat zij niet
beperkt wil worden om het vak van
audicien goed uit te oefenen en de
kwaliteit te leveren waar cliënten
recht op hebben.
De passie en visie van Oorzaak Hoorkliniek is het “leveren van kwalitatieve hoorzorg tegen een verantwoorde prijs”.
Voor ons staat het belang en de situatie van de cliënt centraal. Iedereen
is anders en dat vraagt om maatwerk. Anita van Brummen, audicien,
oprichter en eigenaar van Oorzaak
Hoorkliniek heeft met ruim 15 jaar er-

varing een geheel eigen visie op het
vak ontwikkeld. Zij vindt het belangrijk dat het hoortoestel aansluit bij
uw gehoorverlies, uw leefstijl en uw
verwachtingen. Bovendien is Anita
gespecialiseerd in het aanpassen van
de nieuwste techniek hoortoestellen.
Het eindresultaat moet de kwaliteit
van het goed kunnen horen zijn en
niet de vergoeding van de zorgverzekeraar.
Wat betekent het voor u als u
kiest voor een niet gecontracteerde leverancier?

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

Bij Oorzaak Hoorkliniek kunt terecht voor alle hoortoestellen en
krijgt u vanzelfsprekend 5 jaar service, dus dat is geen verschil met
uw gecontracteerde leverancier.

De ouders van de bruid worden gevormd door Imke Kessels en Boy
Honings.

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

Getuigen van de bruid zijn Yvet
Briels en Dennis Jonkers.

Bruidspaar voor 2018
De bruid is Daphne Scheffers en de

Getuigen van de bruidegom zijn Marieke Pustjens en Johan Feijen.

De ouders van de bruidegom zijn
Danny Princen en Nicole Bakker.

Seniorenmiddag VV de Pinmaekers

Voor uw portemonnee:
• Voor hoortoestellen die vallen binnen de categorie van uw gehoorverlies kunt u normaal aanspraak
maken op de vergoeding van de
zorgverzekeraar
• U heeft een verplichte wettelijke
eigen bijdrage van 25% en afhankelijk van uw verzekering wordt
deze geheel of deels vanuit uw
aanvullende verzekering vergoed
Voor uw gehoor:
• Met een technisch beter hoortoestel is het voor ons mogelijk om u
beter te kunnen laten horen, ook
in lastige luister situaties, dan met
een hoortoestel bij een gecontacteerde leverancier
• Hoortoestellen waar u tevreden
over bent omdat ze u beter laten
horen worden gedragen en belanden niet in een laatje

bruidegom is Roy Stokbroeks.

openbaar vervoer, dan kunt u zich op
22 november tussen 19.00 en 20.30
uur telefonisch aanmelden melden
bij VV de Pinmaekers, op telefoon.
06-41513996 of 0495-460134
Zij halen u thuis op en brengen u na
afloop ook weer thuis, de kosten zijn
€ 2,00 voor de heen en terugrit.
Entree
De seniorenmiddag zal gehouden
worden in de Pinnenhof van 13.30
uur tot 17.30 uur. De zaal gaat open
om 13.00 uur en de entree is GRATIS.
Senioren meziek middig
Op zaterdagmiddag 25 november
2017 worden de senioren van Nederweert betrokken bij het jubileumfeest, zij kunnen genieten van een
muziek middig met De Teddyboys
en blaoskepel Speulendjer Wieës.
De Teddyboys nemen u mee terug in
de tijd met muziek die iedereen nog
kent.
Voor alle bezoekers is er een kopje
koffie en een gratis stukje vlaai.
Heeft u geen vervoer of kunt u geen
gebruik maken van een taxikaart of

Appartement
te koop gevraagd

In Nederweert of Weert.
Circa 100 m2, liefst met
garage of carport.
Kan op zeer korte termijn
geregeld worden.
Tel.: 06-42836644

