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Ook al bent u Dela of elders verzekerd, wij respecteren
de polisvoorwaarden. U bent dus vrij om ons als uitvaart-
ondernemer te kiezen zonder het risico op ‘meerkosten’. Nederweert

jouw gezondheid is onze zorg

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u 
voor spoedrecepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

Openingstijden: di t/m vr 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00 
Vrijdag koopavond

za 09.00 - 17.00  / ma gesloten

Lindanusstraat 3 - Nederweert
Tel. (0495) 63 13 83
www.brinkmansoptiek.nl

Mastenbroekweg 2
6006 PT Weert
Tel:0495-532511
www.isidorushuistuinendier.nl

Redactie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
fax (0495) 63 11 57
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur: 
Huib van Deursen

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

tandartsen

brugstraat 8  •  6031 eg nederweert  •  t 0495 634227
www.tandartsspauwen.nl • Buiten praktijkuren bij spoed 460765

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nlwww.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

In december helpen de Broeder-
schap en de Jumbo-winkels de 
Voedselbank voor de 5e keer met 
het inzamelen van artikelen. Ca-
rin Rosbergen, coördinator na-
mens de Broederschap: “U maakt 
niet alleen de cliënten van de 
Voedselbank blij. Het is ook een 
fijn gevoel iets voor een ander te 
kunnen doen, zeker in deze da-
gen voor Kerstmis.” De Jumbo-
winkels in Weert, Nederweert en 
Stramproy en de kerken in het 
dekenaat Weert doen hier graag 
aan mee. De Broederschap stamt 
al uit 1404 en werd opgericht om 
Maria als moeder van Jezus te 
vereren. Maria wordt ook vereerd 
als Onze Lieve Vrouwe van altijd-
durende bijstand. Met deze actie 
voor de Voedselbank brengt de 
Broederschap de naastenliefde in 
de praktijk.

Hoe doet u mee? 
Doneer houdbare producten, vooral 
blikken of potten groenten, vis in 
blik, wc-papier, waspoeder, schoon-
maak- en toiletartikelen (shampoo, 
tandpasta, zeep). Deze producten 
levert u in tussen 6 en 23 decem-
ber bij de kratten die klaarstaan in 
de Jumbo-winkels. Dit zijn Jumbo 
Heerschap (Boshoven, Collegeplein, 
Leuken, Moesel en Nederweert) en 
Jumbo René Puts in Stramproy. Ook 
de kerken van het dekenaat Weert 
doen aan de actie mee. Alle giften 
zijn van harte welkom. Let u wel op 
dat de producten nog minstens twee 
maanden houdbaar zijn.

Hoe werkt de Voedselbank?
De cliënten zijn mensen uit de regio 

Weert die onder het bestaansmi-
nimum zitten. Vaak zitten ze in de 
schuldsanering. Zonder de hulp van 
de Voedselbank zouden deze men-
sen honger lijden. Zij kunnen onze 
hulp goed gebruiken. De artikelen 
worden door vrijwilligers op datum 
gesorteerd. Elke vrijdag komen de cli-
enten en krijgen ze een pakket om de 
week mee door te komen. Namens de 
Voedselbank vraagt de Broederschap 

u om gul te geven.

Deelnemende supermarkten
De Jumbo winkels die aan de actie 
meedoen zijn Jumbo Heerschap (Bos-
hoven, Collegeplein, Leuken, Moesel 
en Nederweert) en Jumbo René Puts 
in Stramproy. Tussen 6 december en 
23 december kunnen de producten 
worden gedoneerd. Hiervoor staan 
kratten bij de kassa’s van de super-

markten. Klanten kunnen producten 
dus nog tot vlak voor Kerstmis in de 
kratten stoppen. Om u te helpen 
krijgt u op de zaterdagen een flyer 
met suggesties aangereikt. Op 9 de-
cember ontvangt u van de broeder-
meesters de flyer bij de Jumbo-win-
kels op Moesel, in Nederweert en op 
Leuken. Op 16 december zijn dat de 
Jumbo-winkels aan het Collegeplein, 
op Boshoven en in Stramproy.

Broederschap Weert en Jumbo-winkels helpen Voedselbank

Kerstactie voor Voedselbank

Op zondag 3 december houdt 
Staatsbosbeheer een vollemaan-
wandeling  in Nationaal Park De 
Groote Peel. Op die avond kan je 
dwalen over de door de maan ver-
lichte peelbanen en genieten van 
de geluiden van de nacht.  De ex-
cursie start om 19.30 uur bij de in-
gang van Buitencentrum De Pelen 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Zie de maan schijnt…
Op zondag 3 december is de laatste 
vollemaan van dit jaar. En het is bijna 
Sinterklaas! Een speciale avond om in 
de natuur te beleven dus. Want mane-
schijn en Sinterklaas hebben iets met 
elkaar. Voor wie het niet erg vindt om 
iets langer op zijn cadeautjes te wach-
ten is een Vollemaanwandeling een 
mooie voorbereiding op het ‘heerlijk 
avondje’. En het is natuurlijk ook een 
hartstikke leuk cadeau!

Wandelen met vollemaan is voor 
sommigen het toppunt van roman-
tiek. Anderen associëren vollemaan 
met griezelverhalen en spannende 
gebeurtenissen. Feit is dat de maan 

Vollemaanwandeling in De Groote Peel

Zie de vollemaan schijnt door de bomen!

Foto: ©Nando Harmsen

in haar volle glorie iets geheimzinnigs 
heeft en tot de verbeelding spreekt. 
Haar zilverwitte licht geeft bomen 
een schaduw, water een speelse schit-
tering en het landschap een magisch 
tintje. Donker is niet donker meer! 
Tijdens de wandeling zal de gids ver-
tellen over het gebied en inspelen 
op de beleving. Zo is er een moment 
van stilte en een gedicht om de bele-
ving te versterken. Bovendien zal hij 
je vertrouwd maken met de geluiden 
van de nacht. Een avond om nooit te 
vergeten. 

De Vollemaanwandeling  op zondag 
3 december start om 19.30 uur. Deel-
name kost € 7,50 voor volwassenen 
en € 5,- per kind. Reserveren kan 
online via: www.staatsbosbeheer.nl/
pelenvollemaan De route is 2,5 km 
lang, duurt 1,5 uur en de activiteit is 
geschikt voor alle leeftijden. Zaklam-
pen zijn overbodig. 

Buitencentrum De Pelen
De wandeling start bij de ingang van 
het Buitencentrum De Pelen, het be-
zoekerscentrum van Nationaal Park 

De Groote Peel. Het Buitencentrum 
is ’s avonds gesloten, maar je kunt je 
auto parkeren op het parkeerterrein 
van De Pelen. 

De Peelgidsen wachten bij de ingang 
van het Buitencentrum. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen 
met het Buitencentrum de Pelen: 
0495 – 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl 

Het Buitencentrum is elke dag ge-
opend van 10.00 tot 18.00 uur.

Op zaterdag 9 en 16 december houden de Voedselbank Weert, Jumbo’s Heerschap en René Puts en de Broederschap 
Weert een inzamelingsactie voor mensen die uw steun goed kunnen gebruiken.
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25% KORTING OP
SIKKENS LAKKEN OP VOORRAAD

3 DECEMBER

KOOP 
ZONDAG

Open van 13.00 - 17.00 uur

KOM BIJ ONS 
DRAAIEN AAN HET RAD!

ALTIJD PRIJS!!!

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.n l



H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 1e ronde NHB beker bij Ontspan-
ning te Tungelroy op 19 november.
1. De Lauwerkrans Ell 12 punten
2. St. Hubertus Stramproy 11 punten
3. De Grensschutters Reuver 10 punten
4. Vriendschap en Strijd Hunsel 9 punten
5. Ontspanning Tungelroy 6 punten
    HBS Wilhelmina Ospel 6 punten
7.De Batavieren-Treffers Weert 2punten

Agenda
1/2/3 dec. 3e Bondswedstrijd bij HBS Wil-
helmina. Org. De Grensjagers Budel
8 dec Kersttoernooi  bij De zonnebloem 
Heel
8/9/10 dec. 7e en 8e Indoorwedstrijd bij De 
Batavieren Treffers Weert
11 dec. Kaartavond
14/15/16/17 dec. 4e Bondswedstrijd bij De 
Lauwerkrans Ell

WEDSTRIJDSCHEMA BEKER

WOENSDAG 29 NOVEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
DS2. MEOS - Zwart-Wit DS2 19.45u.

ZATERDAG 2 DECEMBER
Sporthal De Bengele Nederweert
F3. MEOS - BSAC F3 10.00u.
F2. MEOS - VIOS F2 10.45u.
F1. MEOS - Manuel F1 11.30u.
C1. MEOS - De Sprint C1 10.00u.
B1. MEOS - LimMid B3 11.00u.
Sporthal Glanerbrook Geleen
E2. Vlug en Lening E1 - MEOS 10.55u.
Sporthal De Heuf Panningen
D1. BEVO D4 - MEOS 9.45u.

ZONDAG 3 DECEMBER
Sporthal de Schans Reuver
E3. Hercules’81 E2 - MEOS 10.45u.
Sporthal De Weert Venray
E2. Manuel E1 - MEOS 9.30u.
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS - Olympia/Esia/Adio A1 12.00u.
DS3. MEOS - BSAC DS3 13.15u.
Sporthal de Schop Asten
DS2. Niobe DS1 - MEOS 15.15u.
Sporthal aan de Bron Weert
DS1. Rapiditas DS1 - MEOS 14.55u.

Programma Za 2 dec Junioren
RKSVM JO17-1 - Eindse Boys JO17-1 14.30 uur
NWC MO17-2 - Eindse Boys MO17-1 13.00 uur
Brev/Altw’h/Cresc - JO15-1G-Eindse Boys JO15-1

13.00 uur
Eindse Boys JO15-2 - Veritas JO15-2G 11.30 uur
Eindse Boys JO13-1G - Roggel/SVVH JO13-2G

11.00 uur
Eindse Boys JO11-1G - FC Oda JO11-3 09.15 uur
Maasgouw JO11-3M - Eindse Boys JO11-2M

10.00 uur
EVV J09-1G - Eindse Boys JO9-1 08.30 uur
Eindse Boys JO9-2 - Laar JO9-6 10.30 uur

Programma Zo3 dec. Senioren
Eindse Boys 1 - RKSVV 1 14.30 uur
Veritas 4 - Eindse Boys 2 11.00 uur
Eindse Boys 3 - Someren 10 11.00 uur
Wilhelmina’08 3 - Eindse Boys 4 10.30 uur
SVVH 35+1 - Eindse Boys 35+1 10.00 uur

Programma Zo. 3 dec. Vrouwen
Eindse Boys VR2 - SVH’39/Vesta VR1 10.15 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – RKSVV 1: 
Café-Zaal Bi-j Le-nie Nederweert-Eind 
Donderdag 30 nov. kaarten aanvang 20.00 uur. 

Supporters welkom bij de wedstrijden
Voor het  laatste nieuws zie: 

www.eindseboys.nl

Programma week 48:

27-11-2017:
KOT 7 (Roermond) – Centraal 6
Vijfde Klasse C (middag)

28-11-2017:
Centraal 1 - Veldpoort 1 (Stevensweert) 
Hoofdklasse Libre (avond)
De Tram 2 (Ittervoort) – Centraal 2
Hoofdklasse Libre (avond) 
Centraal 4 – Amicia 3 (Melick) 
Tweede Klasse C (avond) 
Centraal 5 – ’t Paradies 3 (Roermond) 
Vijfde Klasse B (middag)
Oude Smidse 2 (Baexem) – ’t Blaakven 2
Eerste Klasse E (avond)

29-11-2017:
Boekoel 2 - ’t Blaakven 1
Hoofdklasse Kader (avond)

30-11-2017: 
Centraal 6 – Odilia 4 (Odiliënberg) 
Vijfde Klasse C (middag)
Biej Stams 3 (Echt) - ’t Blaakven 3
Vijfde Klasse A (middag)
Centraal 7 – Haazehoof 1 (Ospel) 
Senioren C Klasse (middag)
’t Blaakven 4 – Beertje 8 (Maasstraat Weert) 
Senioren C Klasse (middag)

Informatie:
Thuiswedstrijden MLBB beginnen om 
13.00 uur (middag) en 19.30 uur (avond)
Thuiswedstrijden WBB beginnen om 
13.30 uur. 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! 

We zijn er weer….
Na afwezigheid van een paar maanden gaan 
we weer wekelijks een stukje schrijven in jul-
lie weekblaadje. Misschien overbodig maar 
toch willen we ons weer eens aan jullie voor-
stellen. Wie zijn wij ? Duikteam Nederweert 
: Een club met ± 100 leden die elk jaar weer 
een vol evenementen en trainingsprogram-
ma heeft voor zijn leden. Daarnaast ver-
zorgen we “in huis” PADI opleidingen van 
Open water tot en met Assistent instructeur, 
alles met een eigen team van instructeurs. 
Uiteraard kun je bij ons ook deelnemen aan 
proefduiken en als het bevalt ook inschrij-
ven voor een opleiding. Onze nieuwe oplei-
dingen starten januari/februari dus je kunt
nog vóór de zomer vakantie je duikbrevet 
hebben ! Uiteraard is dit ook hét cadeau 
voor Sinterklaas of de Kerstman.
Heb je interesse in een proefduik, een op-
leiding of een cadeaubon (elk bedrag is 
mogelijk) neem geheel vrijblijvend contact 
met ons op via info@duikteamnederweert.
com of kom eens langs op een trainings-
avond, op zaterdagavond in Laco Zwembad 
Merenveld, Nederweert. Wil je meer info ?
Check dan onze website www.duikteamne-
derweert.nl of onze facebook pagina “Duik-
teamnederweert” hier zijn foto’s terug te 
vinden.

RKSVO-NIEUWS

Vrijdag 1 December: Sinterklaasviering 
voor alle RKSVO JO.9  18.15

Zaterdag 2 December:
RKSVO O.19-1 - vrij
RKSVO O.19-2 - Mierlo Hout O.19-2 14.30
Reuver O.17-1 - RKSVO O.17-1     14.00
VV Hebes O.17-2 - RKSVO O.17-2     13.00
Merefeldia O.15-1 - RKSVO O.15-1     12.00
RKSVO O.15-2g - MMC Weert O.15-3 13.30
RKSVO O.13-1 - SV Roggel O.13-1     12.00
RKSVO O.13-2 - SVSH O.13-1g     12.00
FC Oda O.13-4 - RKSVO O.13-3g     11.30
RKSVO O.11-1 - DESM O.11-1     09.45
DESM O.11-2g - RKSVO O.11-2     09.00
RKSVO O.11-3M - FC Oda O.11-5     09.45
Merefeldia O.11-5M - RKSVO O.11-4M    09.30
RKSVO O.9-1g - SV Laar O.9-2 11.00
RKSVO O.9-2 - Altweerterh. O.9-1     11.00
FC Oda O.9-4 - RKSVO O.9-3g     11.30

Zondag 3 December: 
Lierop 1 - RKSVO 1  14.30
RKSVO 2 - Brevendia 2         12.00
MMC Weert 4 - RKSVO 3     10.00
RKSVO 4 - SV Laar 5     12.00
Merefeldia 7 - RKSVO 5     10.00
RKSVO 6 - MVC’19 7     10.00
RKSVO VE1 vrij
RKSVO VE2 - Altweerterh. VE1     10.00
RKSVO VR1 vrij

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: 

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Winterkampioenschappen

Synchroonzwemsters

In de weekenden van 11+12 en 18+19 
november stonden de Limburgse 
Winterkampioenschappen te Maas-
tricht op de kalender. 
Om hier deel te mogen nemen moet 
de zwemmer eerst een limiet beha-
len. Deze limieten worden door de 
KNZB vastgesteld en deze limieten 
stonden scherp! Een aantal van onze 
zwemmers heeft het voor elkaar ge-
kregen om één of meerdere limieten 
te behalen, een topprestatie op zich. 
Met deze zwemmers zijn we twee 
weekenden op rij naar Maastricht ge-
gaan om het op te gaan nemen tegen 
de Limburgse top.
We gaan het eerste weekend voor-
spoedig van start. Er worden mooie 
races gezwommen en vele Persoon-
lijke Records gaan aan diggelen. Het 
Maastrichtse water geeft vleugels en 
de eerste medailles worden gewon-
nen. Dyonne wordt zelfs Limburgs 
kampioen op de 100 meter vrije slag.
Dat belooft wat voor het tweede 
weekend.
Ook het tweede weekend verloopt 
voorspoedig. Wederom gaan de 
zwemmers met veel enthousiasme 
en onder luidde aanmoedigingen van 
start met hun races. Opnieuw wor-
den Persoonlijke Records verbeterd 
en medailles binnen gehaald. En alsof 
het niet op kan mag
Dyonne zich wederom Limburgs kam-
pioen noemen, dit maal bij de 50 me-
ter vrije slag. 
Solenn zwemt op de slotdag bijna 
een Nederlands Junior-Jeugd Limiet 
op de 50 meter schoolslag.
Met deze gezwommen tijd mag ze 
zich wel inschrijven. Heel knap ge-
daan!
Het toernooi wordt voor ons afgeslo-
ten met de 4x 100 meter wisselslag 
estafette. De dames Danique, Solenn, 
Rachelle en Dyonne wisten er een 
prachtige race van te maken waarbij 
ze nog één keer al hun energie gaven. 
Een spetterend einde van een zeer
succesvol toernooi waar alle deelne-

Zondag 19 november zijn de syn-
chroonzwemsters van ZPC Neder-
weert afgereisd naar Roosendaal 
voor de tweede districtcompetitie 
van het seizoen. Bij aanvang van de 
wedstrijd werd iedereen verrast met 
de uitreiking voor de beste verenigin-
gen van het zwemseizoen 2016-2017. 
Nederweert werd hierbij derde van 
de bijna vijftien verenigingen in de 
regio. Hiervoor hebben de dames een 
mooie beker mee naar huis mogen 
nemen! 

Hierna ging de wedstrijd van start. 

mers met veel trots op terug mogen 
kijken. 

Resultaten:
Rachelle Luimes (junior 2): 
4e plaats 50 mtr vrije slag
5e plaats 50 mtr rugslag
5e plaats 50 mtr vlinderslag
5e plaats 200 mtr vrije slag
3e plaats 100 mtr rugslag
2e plaats 100 mtr vlinderslag 
4e plaats 400 mtr vrije slag
5e plaats 200 mtr rugslag
4e plaats 200 mtr wisselslag
3e plaats 200 mtr wisselslag
Dyonne Klomp (junior 3):
1e plaats 50 mtr vrije slag
3e plaats 50 mtr rugslag
5e plaats 400 mtr vrije slag
1e plaats 100 mtr vrije slag
3e plaats 100 mtr rugslag
2e plaats 50 mtr vlinderslag
5e plaats 200 mtr vrije slag
3e plaats 200 mtr rugslag
6e plaats 200 mtr wisselslag
Ivar Snellen (junior 3):
7e plaats 50 mtr vrije slag
7e plaats 200 mtr vrije slag
Solenn Hoeben (jeugd 1-2):
3e plaats 200 mtr schoolslag
3e plaats 50 mtr schoolslag
15e plaats 50 mtr vrije slag
Danique Klomp (jeugd 1-2):
8e plaats 50 mtr rugslag
13e plaats 100 mtr vrije slag
9e plaats 200 mtr vrije slag
12e plaats 50 mtr vrije slag
Femke de Wit (senior):
6e plaats 50 mtr vrije slag
10e plaats 50 mtr schoolslag
8e plaats 100 mtr schoolslag
15e plaats 100 mtr vrije slag
19e plaats 50 mtr vlinderslag
Koen van der Wallen (senior):
14e plaats 100 mtr vrije slag
18e plaats 50 mtr vlinderslag
Estafette team (jeugd): 
Danique Klomp, Solenn Hoeben, 
Rachelle Luimes en Dyonne Klomp
4e plaats 4x 100 mtr vrije slag
4e plaats 4x 100 mtr wisselslag

Iedereen mocht deelnemen, van de 
aller jongste zwemsters tot de seni-
oren. Alle dames hebben hard hun 
best gedaan en ook nu zijn er mooie 
prestaties neergezet. Zo zijn er in de 
age 2 categorie vier diploma’s be-
haald door Emmy, Bente, Myrthe en 
Laura. Ook heeft Nadine een gouden 
plak gehaald in de age 1 categorie. 

Met deze prestaties, een nieuwe 
wedstrijdervaring voor de jongste 
zwemsters en een mooie afsluiting 
van het vorige seizoen kan deze dag 
wel als geslaagd worden bestempeld.

Te koop: kerstbomen
Nordman, blauwspar, Abiës en zilversparren

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

Eventueel thuisbezorgd.

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

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

SPECIALE AANBIEDING
Zilverspar en blauwspar van 2,0 tot 2,5 m hoog €15,-

zelf uitzoeken op het land.

ENTHOUSIASTE 
WEEKENDHULP

GEZOCHT

SHELL STATION ELLER-
BRUG GRATHEM / ELL

Gastheer/gastvrouw op  
station voor kassa-bakkerij

Uren per week: 0-8
Leeftijd: 18-20 jaar

Dit station is alleen per 
auto bereikbaar.

Mobiliteit is dus vereist

De Platte Vonder B.V.    Nieuwendijk 10    5712 EM Someren-Eind    0493-491381    info@plattevonder.nl    www.plattevonder.nl

 van  18.30  uur  tot  21.30  uur

SHOPS:
ood & Nonfood  ~   Decoratie  ~   Bijoux & Parfums   ~   Auto Accessoires 

Tuin & Dier artikelen   ~   Wellness arrangementen   ~   Chocoladewerken Etc.

Reserveer nu via www.plattevonder.nl

Laat  uw  medewerkers  zelf  hun  kerstpakket   samenstellen 

in  ons  “kerstshoppingcentre” 

vergezeld  met  drankjes & lekker eten
vanuit  de  open  keuken!

Kerstborrel  &  Kerstpakket  in  1

Vrijdag  22  december

* Prijs is inclusief BTW. exclusief de waarde van het kerstpakket. Deze is door u zelf te bepalen.

Peter Eilers
Tel. 0495-764123 • GSM 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Dankwoord Prins Ivo I en
Prinses Maartje

Aan alle mensen van vastelaovundj 
vierend Nederweert en omstreken:
Wat hebben wij mede ook door jullie 
een schitterende tijd gehad. Dankzij 
CV De Bengels is er een droom uit-
gekomen. “Stoer stond mijn steek en
fier wapperde mijn veer...” 
Een dikke dikke merci.

Prins Ivo I en Prinses Maartje
44ste Prins van CV De Bengels

KERST INN
Laat uw medewerk(st)ers zelf een 
kerstpakket samenstellen tijdens uw 
feestelijke kerstborrel in Partycen-
trum De Platte Vonder te Someren-
Eind

Op vrijdag  22 december a.s. or-
ganiseert partycentrum De Platte
Vonder een kerstborrel  waarbij
uw medewerk(st)ers  onder ‘t genot 
van lekker eten en een borrel zelf 
hun kerstpakket kunnen samenstel-
len.
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” be-
reidt.
Het kerstshoppingcenter binnen ons 
partycentrum met food (o.a. levens-
middelen, dranken etc.) en non food 
kerstgeschenken (o.a.  Autoaccesoi-
res, tuinartikelen, bijouterie, well-
ness, decoratie etc.) biedt uw gasten
de mogelijkheid om geheel naar ei-
gen wens een kerstpakket samen te 
stellen.

Omtrent de waarde van het kerstpak-
ket 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 ar-
rangement op vrijdag 22 decem-
ber a.s. van 18.30 uur tot 21.30 uur.
(eventuele tijdsuitbreiding is moge-
lijk)

Voor meer informatie of reserve-
ringen  bel  de reserveerlijn 0493-
491381 of ga naar reserveringen 
Kerst Inn via www.plattevonder.nl 
Reserveren kunt u tot  01 december.
Indien gewenst kunt u ook te-
lefonisch een afspraak maken, 
waarbij wij verdere informatie
omtrent Kerst Inn persoonlijk komt 
toelichten op uw bedrijf of binnen 
uw organisatie. 
Partycentrum De Platte Vonder, Nieu-
wendijk 10, 5712 EM Someren-Eind.

Vrijwillige klussendienst 
Nederweert

Deze klussendienst verricht kleine 
klussen in en rond de woning.
Om in aanmerking te komen voor 
deze dienst dient men een minimaal 
inkomen te genieten, niet in staat zijn 
om de klus zelf uit te voeren en geen 
beroep kunnen doen op familieleden 
of vrienden. Afhankelijk van de finan-
ciële draagkracht bedraagt de ver-
goeding 3 euro per uur. Eventuele re-
iskosten en materiaalkosten worden
wel in rekening gebracht.
De klus kan aangemeld worden via 
telefoonnummer 0495625155 b.g.g. 
06-10515935 of via e-mail repairca-
fenederweert@telfortglasvezel.nl

De klus kan ook aangemeld worden 
tijdens Repair Café op de 1e zaterdag 
van de maand 10:00 – 13:00 uur in de 
Pinnenhof.

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Repair Café Nederweert

Weggooien? mooi niet!

Zaterdag 2 december van 10:00 –
13:00 uur in de Pinnenhof staan we 
voor U klaar om diverse spullen te 
repareren, o.a. kleine elektrische 
apparaten, fietsen, rollators, kleine 
meubels en speelgoed, er is tevens 
ook een naaister aanwezig voor her-
stelwerk.

Repair Café is een reparatie werk-
plaats die gerund wordt door vrijwil-
ligers.

Aan de reparaties zijn geen koste 
verbonden, echter zijn materiaalkos-
ten voor eigen rekening. Een kleine 
vrijwillige bijdrage voor de reparaties 
wordt gewaardeerd.

E-mail: repaircafenederweert@tel-
fortglasvezel.nl
facebook: Repair Café Nederweert 



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

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantoor-
uren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887; 
e-mail adres kantoor: administratie@kerkne-
derweert.nl. Voor het overmaken van missti-
pendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO 
01355 072 27 ten name van Kerkbestuur Sint-
Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender van 30 november 
tot en met 9 december 2017.

DONDERDAG 30 november
H.Andreas, apostel
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H.Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 1 december
H.Eligius bisschop
Geen rozenkransgebed en H.Mis 

ZATERDAG 2 december
H.Maria, Vooravond van de 1ste zondag van 
de Advent
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor  koorleden) – maanddienst Gerrit en Mia 
Haenen-Teeuwen.

ZONDAG 3 december
1ste zondag van de advent
9.30 uur H.Mis  (zang herenkoor, lector 
mevr.L.Caris) – Toos Bruekers-Verstappen 
vanwege verjaardag. 
Na de H.Mis koffie en thee in het parochie-
centrum.

MAANDAG 4 december
H.Johannes van Damascus, priester en kerk-
leraar.
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 5 december
18.30 uur  Rozenkransgebed 
19.00 uur  H.Mis in Mariakapel –Tot bijzon-
dere intentie.

WOENSDAG  6 december
H.Nicolaas, bisschop
Geen rozenkransgebed en H. Mis. 

DONDERDAG  7 december
H.Ambrosius, bisschop en kerkleraar.
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H.Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 8 december
Onbevlekte Ontvangenis van de H.Maria
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis

ZATERDAG 9 december
H.Juan Diego Cuauhtlatoatzin
Vooravond van de 2ste zondag van de
Advent
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr.L.Caris) – jaardienst Fried Caris en 
Anna Clomp, Wiel Stultjens vanwege ver-
jaardag, jaardienst voor Dina Stultjens-Kna-
pen en tevens voor Mies Stultjens. 

Overleden
Op 20 november was de uitvaart voor Mia 
Timmermans-van Kimmenade, zij overleed 
in de leeftijd van 91 jaar en woonde Kape-
laniestraat 25 C15.
Moge zij rusten in vrede.

Parochiecommissie zoekt secretaris
Het afgelopen weekend heeft pastoor 
tijdens zijn wekelijkse preek een oproep 
gedaan aan de kerkbezoekers om zelf dan 
wel in hun omgeving te zoeken naar een 
secretaris. De parochiecommissie van de St. 
Lambertusparochie v/h kerkbestuur is op 
zoek naar een secretaris of secretaresse  en 
twee leden voor het Federatiebestuur. Be-
gin dit jaar is aan Lies Roost en Cor Steijn op 
hun verzoek eervol ontslag verleend. Mo-
menteel bestaat de parochiecommissie uit: 
Pastoor Schuffelers (voorzitter), Tjeu Tin-
nemans (administrateur/penningmeester), 
Huibert Scheijven (bouwzaken), Jan Wijen 
(technisch onderhoud kerkhof) en Jell Vis-
sers (algemene zaken).
Belangstellende kunnen zich melden bij 
Pastoor dan wel bij een van de leden van de 
commissie.

Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

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  

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

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 3 december.
10.00 uur. Woord-en Communiedienst tot 
bijzondere intentie. 

Gelezen in het intentieboek van onze 
kapel.
- Heilige Maria, help mij alstublieft met mijn 

problemen en dat ik van mijn klachten af 
mag komen. Dank U.

- Voor een goede proefwerkweek voor mijn 
kleindochter. Alstublieft Maria, help haar. 
Dank U.

- Lieve Moeder Maria. Geef mijn vader nog 
wat tijd. Hij is nog niet klaar met ons gezin. 
Bid voor ons.

Iets om over na te denken.
- Als je niet alles wilt hebben wat een ander 

heeft, dan bezit je het mooiste dat er be-
staat. Namelijk: TEVREDENHEID.

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803.
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--. 
U kunt ook de intenties opgeven via e-
mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag 
overmaken op de Rabo-bank.
Een andere mogelijkheid is het bedrag in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels,  St. 
Antoniusplein 12  te Nederweert, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoon-
nummer en de opgave van de misintentie 
met de gewenste datum. Opgave misinten-
ties twee weken vóór datum. Telefoonnum-
mer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Zondag 3 december 2017  
H. Mis om 11.00 uur
1e ZONDAG VAN DE ADVENT
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Zondag 10 december 2017, 
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Leny Knapen
Misdienaar:  Bert Verheggen, 
Collectant:  Piet Wullems

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 
e-mail: leniemackus@gmail.com

website: www.parochie-nederweert-eind.nl
IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

2 t/m 9 december 2017

ZATERDAG 2 december: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, voor overleden ouders 
Schroyen-Voorter en schoonzoon Jos, ter 
ere aan de H. Gerardus,

ZATERDAG 9 december: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor mevrouw V.A.M. Gielen, 
jaardienst voor Harrie Verheijen.

LEZERS: zaterdag 2 december Maria van 
Nieuwenhoven, zaterdag 9 december Marjo 
Timmermans.

MISDIENAARS: zaterdag 2 december Ayla 
Beerens en Niek Wijen, zaterdag 9 decem-
ber Pam en Sien Smeets.

KERKHOF
De vrijwilligers die zorgen dat het kerkhof 
er het gehele jaar piekfijn bijligt gaan op 
woensdag 6 december het kerkhof win-
terklaar maken. Bloemstukken en derge-
lijke die niet weggegooid mogen a.u.b. voor 
deze datum ophalen.

KERSTSTAL
Op maandag 11 december om 9.00 uur gaan 
vrijwilligers de kerststal in onze kerk op-
bouwen. Helpende handen zijn van harte 
welkom.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 2 december zijn jullie weer hartelijk 
welkom om 19.15 uur in de sacristie.

 “De grootste vooruitgang zit in 
houden van mensen en  gebruiken 

van dingen in plaats van gebruiken van 
mensen en houden van dingen .”

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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 

Week van 2 december – 9 december 2017

Zondagmorgen 3 dec. 09.30 uur:
1ste Zondag van de Advent
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm. t.e.v. H. Bar-
bara patrones van onze kerk, Als hgm. voor 
de levenden en overleden leden van schut-
terij St. Barbara, Als hgm. voor Frans Kurst-
jens en voor alle overleden vrijwilligers v.w. 
het kerkbestuur, Als hgm. voor Luci Verstap-
pen-Roost (volkszang)

Mededeling:
In de adventtijd krijgt u de gelegenheid om 
een bijdrage te leveren aan mensen die min-
der bedeeld zijn als wijzelf. Daarvoor staat 
er in alle kerken van ons cluster een mand, 
waarin u lang houdbare producten kunt 
doen voor deze mensen. U kunt ze afgeven 
voor elke H. Mis in de kerken, waar u meer 
informatie hierover kunt vinden.

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 2 – 9 december

Zaterdag 2 december, advent, 
19.00 (Samenzang)  Helena Douven-Berben 
(verjaardag), jrd Toon en Jac Jacobs, ghm 
Jac Jacobs, zwd Ron Smolenaers.   

Zondag 3 december, 1e zondag van de 
Advent, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregori-
aans) H. Mis uit dankbaarheid. 

Donderdag 7 december, H. Ambrosius, 
bisschop en kerkleraar, 19.00 voor de 
zieken. 

Vrijdag 8 december, Hoogfeest van de 
Onbevlekte Ontvangenis van de heilige 
maagd Maria, patrones van onze parochie 
en het bisdom Roermond. 

Zaterdag 9 december, 19.00 (Samenzang)  
ghm Sjeng Hermans en Wilhelmina Her-
mans-Hermans, ghm Anna Op ’t Root en 
Harrie Jonkers, Martinus Hubertus Broens 
en Anna Catharina Broens-Rutjens, ghm 
Peter Wullems en Nel Wullems-Knapen. 

ACOLIETEN : 
za. 2 dec. 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen; 
zo. 3 dec. 10.00 : Harry Geerlings; 
za. 9 dec. 19.00 : Mathijs en Luc van Hulsen. 

ADVENT : 
Kerstmis is het feest van de vrede. Advent 
is het wachten op de stem uit de hemel, 
die spreekt van die vrede aan de mensen 
van goede wil. Een tijd van wachten op de 
geboorte van God tussen de mensen. Dat 
wachten kunnen we het beste samen doen 
: samen verdraagzaam en eerlijk zijn in 
wat we doen en beloven, met een hart dat 
spreekt van vrede en van de mens die vrede 
brengt. Dan kunnen we tot rust komen 
om zo beter het licht te kunnen zien in de 
duisternis van de kerstnacht. 
De advent telt vier zondagen, waarin we 
ons voorbereiden op het hoogfeest waarop 
de eerste komst van Gods Zoon onder de 
mensen wordt herdacht. Het is tevens de 
tijd waarin de aandacht wordt gericht op 
de verwachting van de tweede komst van 
Christus aan het einde der tijden. Om deze 
beide redenen is de advent een tijd van 
godsvruchtige en blijde verwachting. In de 
eucharistievieringen komt dit naar voren. Ik 
nodig u uit deze voorbereiding op Kerstmis 
mee te komen vieren. 

Pastoor A. Koumans, OMI. 

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156  mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector
Wij leveren  voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

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

Groene Kruis Thuiszorg 
Groene Kruis Ledenorganisatie 
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar.

Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53
van 8.30 – 16.30 uur.

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

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

DANKBETUIGING

Het gemis zal altijd blijven. 
De lege plek, het doet zo’n pijn. 
In gedachten en in mijn hart, 
Zul je altijd bij mij zijn. 

Dank je wel voor alle warme blijken van medeleven die 
we mochten ontvangen na het overlijden van mijn man 

Ron Smolenaers
                                                 Miriam Smolenaers-Vossen 

                                                               Familie Smolenaers 
                                                                       Familie Vossen 

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 2 december 2017 om 19.00 uur 
in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ospel

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed 
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook na het overlijden van mijn 
lieve man, oos pap en trotse opa

Jan Weekers
~Jantje van Houts Graatje~

* 24 december 1940     † 10 oktober 2017

Het hee� ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij bij velen geliefd was.
Een speciaal woord van dank aan Eerwaarde pastoor Koumans, �uiszorg 
Land van Horne, groepspraktijk huisartsen Nederweert en Arlene 
uitvaartbegeleiding.

Mieke Weekers – Verheijen
Kinderen en kleinkinderen

Jubilarissen parochie Ospel. 

Tijdens de St. Caeciliaviering van de 
parochiemedewerkers in Ospel hul-
digde pastoor Koumans drie jubilaris-
sen. Piet Cuijpers is dit jaar 70 jaar lid 
van het kerkelijk zangkoor, Ad Ver-
kooijen is 25 lid van het kerkbestuur/
kerkcommissie en Sjef Geuns verzorgt 
25 jaar het Peelklokje (de wekelijks 
kerkberichten) en is 12,5 jaar dirigent 
van het kerkelijk zangkoor. 

Pastoor Koumans sprak dank uit na-

mens de parochie en feliciteerde de 
jubilarissen onder aanbieding van 
een attentie en een bos bloemen 
voor hun echtgenote. 

Foto : Jo Hermans. 

Op de foto v.l.n.r. : pastoor A. Kou-
mans, An en Piet Cuijpers-Rutjens, 
Fientje en Sjef Geuns-van Deursen, 
Toos Verkooijen-van Gestel en Ad 
Verkooijen.

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Tijdens de jaarlijkse Caeciliaviering op 
zaterdag 18 november jl  in Budschop 
werden twee leden geëerd als blijk 
van waardering voor hun inzet voor 
de Parochie Budschop.

Annie van Nieuwenhoven-De Wit was 
40 jaar lid van het St. Rochuskoor. 
Pastoor Schuffelers dankte haar voor 
haar inzet en ook voor de betrokken-
heid in de parochie. Hij overhandigde 
haar een jubileumspeld en een bos 
bloemen. Ook Bert Verheggen kreeg 
de jubileumspeld wegens 25 jaar kos-
terschap. Zijn vrouw ontving een bos 
bloemen. Beide jubilarissen werden 
geprezen voor hun inzet en betrok-
kenheid bij de Parochie Budschop. De 
pastoor wees er op dat vrijwilligers 
erg belangrijk zijn voor de kerk en de 
parochie ieder waar hij of zij goed in 
is, zodat de parochie levendig blijft.
Ook leden van het koor, Mariet van 
Geleuken en Lei Brangers werden in 
het zonnetje gezet wegens hun inzet 
voor het St. Rochuskoor.

De avond werd voortgezet onder het 
genot van een heerlijk buffet en een 
gezellig samenzijn met de vrijwilli-
gers van de parochie.

De parochiecommissie 

Kerstfair

De Venezuela Werkgroep en de Zon-
nebloem afdeling Ospel organiseren 
een Kerstfair:

Wanneer: Zondag 10 december 2017
Waar: Gemeenschapshuis Haaze-Hoof 
te Ospel
Tijd: Vanaf 10.30 uur tot 16.00 uur

 Wij heten u van harte welkom 
op onze Kerstfair!

Ceaciliaviering Budschop

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG  1 december  2017 is de eerst-
volgende kienavond in Budschop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk,  Ro-
chusplein 1.  De zaal is open om 19.00 
uur. Budschop. Het  kienen is toegan-
kelijk voor iedereen. U  kunt dan kie-
nen voor  de jackpot van € 75,--.
Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop

Eettafel Eind

Donderdag 7 december:
Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 5 december. Vaste deel-
nemers kunnen zich t/m dinsdag 
afmelden. 

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633

Mail: eettafel-eind@xs4all.nl
Ook dit jaar doen we iets extra’s in 
december: donderdag 21 decem-
ber: feestelijk kerstdiner!

Iedereen is welkom. We zien u graag 
komen! U vindt ons ook op:
www.nederweert-eind.nl 



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. 

ÉCHT, ALLES VOOR MIJN RAMEN?

Vestigingen in Leende

Ja,

Hulsenweg 1

6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Kapelaniestraat 1, Nederweert - Tel. (0495) 460 441 - t.o. de kerk

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode
www.tullemans-koppen.nl

SLOGGI AKTIE
30 november t/m 17 december

2+1 GRATIS
voor dames en heren

(zolang de voorraad strekt)

A New Beginning
Karin van der Meeren | Ontspanningsmassages

Pijlspits 5 Nederweert-Eind | 06 - 28175033

Gezichtsmassage
Thaise kruidenstempelmassage Hotstonemassage
Specialisatie nek- en schoudermassage Hammammassage
Specialisatie lage rugklachten Ontspanningsmassage

• Actie  • Actie • Actie • Actie  • Actie • Actie • Actie  • Actie • Actie • 
Voor alle afspraken tot januari 2018 in de salon €5,- korting op een behandeling 
van 30 min. en €10,- korting op een behandeling van 60 min. Natuurlijk ook op 

aanschaf cadeaubon. Leuk om te geven met sinterklaas of kerst. DUS BOEK SNEL!

Brugstraat 16b • 6031 EG  Nederweert
Tel. 0495 - 586531

www.schoenengarage.nl

sscchhoenmakkeerriijj

schoenengarage Nederweert

Portemonnees
& Sleuteletuis

11e editie Van Horne Unplugged

De 11e editie ‘Van Horne Unplugged’ 
vindt dit jaar plaats op vrijdag 1 de-
cember 2017 in de vernieuwde aula 
van de Philips van Horne Scholenge-
meenschap in Weert. De avond be-
gint om 19:30 uur. Kaarten kosten 
slecht € 2,50 (inclusief 1 consump-
tie) en zijn te reserveren via pvh.un-
plugged.org@gmail.com of te koop 
op de avond zelf aan de avondkassa 
bij de ingang.

Dit jaar wordt het een speciale uit-
gave. Naast de vele verschillende 
optredens is Unplugged ook in een 
nieuw jasje gestoken. Weg zijn het 
oude vertrouwde podium en de zit-
kuil; Unplugged is het eerste grote 
evenement in de nieuwe aula na de 
grote verbouwing van het afgelopen 
jaar. Wat is gebleven zijn de gezellige 
sfeer en de goede muziek.

Drie Weerter scholen
Philips van Horne Unplugged is een 
akoestisch festival, dat een eigen 
plaats heeft verworven naast het 
jaarlijkse Muziekgala in het Muntthe-
ater en het fameuze Van Horne Pop 
in Muziekcentrum De Bosuil. Het is 
het derde ‘podium’ binnen de school 
waar leerlingen van de drie Weerter 
LVO scholen hun muzikale kwalitei-
ten kunnen tonen. Wat in 2007 voor-
zichtig begon als een kleinschalige 

avond met akoestische muziek is in 
de loop der jaren uitgegroeid tot een 
van de muzikale hoogtepunten op de 
activiteitenkalender. Verschillende 
muziekstijlen komen aan bod: van 
ballads tot rock en pop.

Van Horne Unplugged is niet alleen 
toegankelijk voor (oud) leerlingen, 
personeel en ouders van Het Kwa-
drant, Het College en de Philips van 
Horne maar ook belangstellenden 
uit de regio Weert zijn van harte wel-
kom.

Eetpunt “Ontmoeten doet groeten”

Vorige week heeft het gezelschap 
van “Ontmoeten doet groeten” heer-
lijk gegeten in de Gasterij van Zorg-
centrum St. Joseph.
Het menu bestond uit een heldere 
preisoep, en kipschnitzel met cham-
pignonsaus, erwtjes met worteltjes 
en gebraden spekjes, rauwkostsa-
lade, aardappelpuree en aardappel-
kroketjes en als nagerecht herfstap-
pel kaneel vla met slagroom. Het was 
weer een geslaagde avond.

Bij het Eetpunt in Nederweert is ie-
dereen, met name senioren en men-
sen met een beperking, welkom om
samen met anderen gezellig aan tafel 
te komen eten. Elke dinsdag wordt er 
een drie-gangen diner geserveerd dat 
vers bereid wordt door vrijwilligers. 
Drie of vier keer per maand vindt het 
Eetpunt plaats in gemeenschapshuis 
“de Pinnenhof”, één keer per maand 
wordt het Eetpunt verzorgd door tel-
kens een andere horecagelegenheid 

in Nederweert. Na het eten is er de 
mogelijkheid om nog een beetje na 
te kletsen, een kaartje te leggen of 
een spelletje te doen.
De prijs voor het menu is 8 euro (ex-
clusief eventuele consumpties). De 
inloop is vanaf half 6 en er wordt 
gegeten om 6 uur.  Wanneer u deel 
wilt nemen aan dit Eetpunt kunt u
zich aanmelden tot vrijdagochtend 
12.00 uur voor de volgende dinsdag. 
U kunt dat doen door te mailen naar 
eetpuntnederweert@gmail.com of
telefonisch op telefoonnummer 06 83 
15 92 14. Moet u zich later toch nog 
afmelden dan kan dat tot uiterlijk 
maandag 12.00 uur.

In de komende weken is het Eetpunt 
op:
5 december: Geen Eetpunt
12 december bij zaal Centraal in de 
Kerkstraat
19 december in de Pinnenhof
26 december: Geen Eetpunt

Krottepoffers benoemt ereleden!

Toneelvereniging De Krottepof-
fers heeft Jeannette Dielissen, 
Mariet Vaes en Jan Vaes benoemd 
tot ereleden van de club. Op za-
terdag 4 november zijn ze tijdens 
het jaarlijkse verenigingsfeest 
benoemd door het voltallige be-
stuur. Zij ontvingen een speldje, 
oorkonde en beeldje als blijk van 
dank voor hun vele verdiensten.

De avond begon voor hen als geen 
ander, de club bestond 45 jaar en 
dat werd gevierd in zaal Centraal. 
Na een diner werden plotseling Ben 
Sonnemans en Gerard Kessels het 
podium opgeroepen. Zij mochten de 
drie leden in het zonnetje zetten voor 
hun verdiensten voor de club. Duide-
lijk verrast over de spontane lofzang, 
kregen ze nog een verrassing te ver-
werken: het erelidmaatschap.

Jeannette Dielissen en Jan Vaes wa-
ren erbij toen de vereniging in 1972 
werd opgericht. Mariet Vaes voegde 
zich een jaar later bij de club. Alle 
drie hebben ze zich enorm hard inge-
zet om het toneel in Nederweert op 
de kaart te krijgen. Dat de club anno 
2017 zo sterk in zijn schoenen staat, 
is mede te danken aan de bijzondere 
inzet van deze drie leden.

Jeannette Dielissen
Jeannette was in de beginjaren ver-
antwoordelijk voor de promotie van 
de voorstellingen. Naast het meespe-
len in stukken tekende ze eigenhan-

dig de affiches die werden verspreid 
op de schoolpleinen, als kleuter-
leidster had ze de connecties met 
de kleuterzalen. Later heeft ze van 
meerdere stukken de regie gevoerd. 
Maar het is met name haar warme en 
zorgzame karakter die ervoor zorgen 
dat Jeannette met recht en trots de 
titel van erelid mag dragen binnen de 
Krottepoffers.

Mariet Vaes
Mariet is lid van het eerste uur, en 
een echte steunpilaar. Op en achter 
het podium, ze schminkt al sinds het 
begin van de club. Vriend van de fa-
milie Gerard Kessels beschreef haar 
als: ‘Een en al expressie. Ze werkt met 
ogen en handen, altijd vol handgeba-
ren, precies zoals ze in het dagelijks 
leven is. Op en achter het podium, 
soms schminkend vlak voordat ze zelf 
het podium op moest. Dat is een kwa-
liteit.’

Jan Vaes
Jan heeft enorm veel verdiensten 
achter de rug voor de Krottepoffers. 
Niet alleen door meerdere prachtige 
en krachtige rollen, maar ook omdat 
hij zich zo verdiept heeft in het regis-
seren. Hij ging al snel regiecursussen 
volgen om het niveau van acteren te 
verhogen. Als regisseur heeft hij veel 
bijgedragen om ook het toneel voor 
volwassenen op de kaart te krijgen in 
Nederweert. Jan heeft veel aan het 
toneel gehad, maar het toneel ook
veel aan Jan.

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

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

www.teunissenletselschade.nl

Inschrijven voor Ospelse 
optochten

Inschrijven voor deelname aan 
de Optochten Ospel 2018 kan via 
www.optochtcomiteospel.nl

In samenwerking met BS De Schrank 
kunnen kinderen van de Schrank zich 
inschrijven tot 26 januari 2018, 12.00 
uur voor de Kinderoptocht van Ospel. 
Deze vindt plaats op vrijdag 9 febru-
ari, aanvang 13.15 uur. 

Voor de grote optocht kunnen de 
deelnemers zich inschrijven tot zon-
dagavond 4 februari 2018, 20.00 uur
de inschrijving. Op maandag 12 fe-
bruari vindt de grote optocht plaats, 
aanvang 13.00 uur.

Voor vragen over deelname aan de 
optochten kunt u op onze website 
terecht www.optochtcomiteospel.nl 

Heeft u geen internet bel dan met 
Marcel Berben, 06-28486393
Optocht Comité Ospel



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

Doospel, Leivere, d’n Diêk, d’Indj, ...

Een blik in de toekomst van locatie Wijen: winkelen, wonen en werken. Impressie: Adviesbureau Bro.

Donderdag 30 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. Aan-
melden is eenvoudig. Ga naar www.neder-
weert. nl>Actueel>Officiële bekendmakingen. 
Inschrijven kan met het eigen e-mailadres. 
Vervolgens  ontvangt de abonnee de bekend-
makingen vanzelf wekelijks via e-mail. Het is 
mogelijk zelf een interesseprofiel samen te 
stellen. 

De officiële bekendmakingen worden weke lijks 
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. 

De gemeente Nederweert en ontwik-
kelcombinatie Rialto vastgoedontwik-
keling BV-Bouwbedrijven Jongen BV 
hebben op donderdag 9 november 
overeenstemming bereikt over een 
realisatieovereenkomst voor het cen-
trumplan in Nederweert. Het gaat over 
de ontwikkeling van het gebied dat ook 
bekend staat als de locatie Wijen. 

De ontwikkeling van de Burgemeester 
Hobusstraat en omgeving sluit aan bij 
de vastgestelde detailhandelsstructuur-
visie en levert een belangrijke bijdrage 
aan het opheffen van leegstand. 

Supermarkt, parkeerplaatsen, huur-
appartementen
Het plan biedt ruimte voor het vervan-
gen van een sterk verouderd winkel-
pand door een moderne supermarkt, de 
aanleg van extra parkeerplaatsen en de 
bouw van sociale huurappartementen. 
Per saldo worden er meer vierkante 
meters winkeloppervlak gesloopt dan 
dat er worden gebouwd.

Toekomstgericht
Volgens het college van B&W zetten 
we met de realisatieovereenkomst voor 
het centrumplan een belangrijke stap 

naar een toekomstbestendig centrum 
voor Nederweert. Het plan biedt kansen 
en mogelijkheden voor zowel onder-
nemers als consumenten en inwoners 
van Nederweert. De gemeente en de 
ontwikkelcombinatie gaan op korte 
termijn over tot ondertekening van de 
realisatieovereenkomst.

Ontwikkelingen Lambertushof
Parallel aan de ontwikkelingen rond 
Pand Wijen loopt een traject met 
vastgoedeigenaar Supravast over de 
uitbreiding van de supermarkt aan de 
Lambertushof. De afgelopen periode 
vonden diverse overleggen plaats met 
betrekking tot de vergunningsaanvraag 
voor de uitbreiding. Momenteel wordt 
nog gewerkt aan de aspecten verkeers-
veiligheid en de economische uitvoer-
baarheid. Ook moeten er definitief 
afspraken worden gemaakt over de aan- 
en verkoop van gronden om het plan 
daadwerkelijk te realiseren.

Raadsvergadering
Wethouder Coumans vindt het positief 
dat er ook beweging zit in dit dos-
sier. Hij hoopt dat de daadwerkelijke 
uitbreiding van de supermarkt aan de 
Lambertushof daarmee dichterbij komt. 

De wethouder maakte het bereiken van 
de overeenkomst met Rialto bekend 
tijdens de laatste raadsvergadering. 
De verschillende partijen bespraken 
de laatste ontwikkelingen vervolgens 
uitgebreid. 

Pilot leegstand 
Diezelfde avond overhandigde de 
wethouder tijdens een symposium in 
Roermond namens de gemeente, de 
ondernemersvereniging Nederweert, 
de horecavereniging en de vereniging 
van vastgoedeigenaren een activitei-
tenplan aan gedeputeerde Teunissen. 
Eveneens een goede ontwikkeling voor 
het centrum. Dit plan dient als basis 
voor de aanvraag van een provinciale 
subsidie in het kader van de Pilot Leeg-
stand. 

Vliegwiel 
Gezamenlijk met de ondernemersver-
eniging, horecavereniging en vereni-
ging van vastgoedeigenaren wordt er 
gewerkt aan maatregelen die de uitstra-
ling en beleving van het centrum verder 
verbeteren. De diverse belanghebben-
den in het centrum pakken dit samen 
op. De provinciale Pilot Leegstand 
fungeert daarbij als vliegwiel.

We zijn het eens! 
Binnenkort ondertekening realisatieovereenkomst voor centrumplan

De winter komt eraan, met kans op 
gladde wegen. Opnieuw krijgen onze 
inwoners gratis strooizout. Met deze 
actie willen we u motiveren om het 
trottoir voor uw woning schoon te 
houden. Evenals voorgaande jaren hel-
pen een aantal vrijwilligers mee bij het 
sneeuwruimen als dat nodig is. Op deze 
manier willen we er met z’n allen voor 
zorgen dat iedereen veilig over straat 
kan in tijden van gladheid. 

Per adres kan één zakje worden afge-
haald. Let op: bewoners moeten de 
Weerterlandpas en een legitimatiebe-
wijs meenemen als ze het zout komen 
afhalen. Als u zelf niet kunt komen, is 

het ook mogelijk om aan de afhaler uw 
Weerterlandpas en legitimatiebewijs 
mee te geven. 

Nederweert, Nederweert-Eind,  
Budschop, Ospel
Inwoners van Nederweert, Nederweert-
Eind, Budschop en Ospel kunnen het 
strooizout afhalen bij de gemeente- 
garage aan de Gutjesweg 2 in Neder-
weert. 

Op donderdag 14 december is de eerste 
afhaalmogelijkheid bij de gemeente-
garage tussen 13.00 uur en 15.00 uur. 
Daarna kunt u terecht op maandag 18 
december tussen 14.00 en 16.00 uur 
en op dinsdag 2 januari tussen 14.00 
en 16.00 uur. Afhankelijk van het weer 
worden meer afhaalmomenten in-
gepland. Houdt u onze website in de 
gaten.

Leveroy, Ospeldijk
De dorpsraden van Leveroy en Ospel-
dijk zorgen zelf voor de verspreiding 
van het strooizout in hun kernen. In de 
kern van Leveroy wordt huis-aan-huis 
bezorgd door de gemeenschapsraad. 
Bewoners die buiten de bebouwde 
kom wonen, kunnen vanaf zaterdag 16 
december tot vóór de Kerst een zakje 
strooizout afhalen bij de familie Van 

Een mooie vorm van participatie, met als 
gevolg de nieuwe tweetalige komborden 
voor de kernen van onze gemeente. Dat 
is de oogst van een actie die in 2016 door 
René Knapen en Jack van Bilsen werd 
opgezet. Op donderdag 16 november 
werden onder het toeziend oog van 
dorpsraden, wethouders, sponsoren, 
bestuursleden van de heemkundevereni-
ging en het Veldeke de nieuwe ‘dialect 
komborden‘ onthuld met daarop de 
kerkdorpen Ni-jwieërt, Doospel, Leivere, 
d’n Diêk en d’Indj in het dialect. 

Jack van Bilsen en René Knapen kwamen 
vorig jaar met het idee bij de gemeente 
om de komborden van de kernen van 
een dialectbenaming te voorzien. Burge-
meester Evers omarmde het initiatief en 
betrok de dorpsraden erbij.  

Twee aanjagers
Jack en René gingen vervolgens als grote 
aanjagers aan de slag. Op Nederweert24 
peilde het duo de belangstelling voor 
het initiatief. Ruim 3.500 mensen rea-
geerden op de pol. 74% van de reacties 

was positief. Vervolgens startten ze een 
crowdfundingsactie. 

Schrijfwijze
Voor het bepalen van de schrijfwijze 
werd advies ingewonnen bij een groot 
aantal betrokkenen, waaronder de 
dorpsraden. Alle suggesties werden 
gebundeld. Tijdens een overleg met dia-
lectvereniging Veldeke en de heemkun-
devereniging is gekozen voor: Ni-jwieërt, 
Doospel, Leivere, d’n Diêk en d’Indj. 

Voor de toekomst
De actie bracht voldoende geld op voor 
de aanschaf van 20 borden. De gemeen-
te zal er ook vijf vervangen. Tijdens de 
onthulling van de eerste borden werd 
een convenant ondertekend waarmee 
het dialect op de komborden voor de 
toekomst is geborgd. Dat betekent 
dat alle borden op termijn tweetalig 
worden. 

Als alles volgens planning verloopt, 
ziet u binnen een half jaar de nieuwe 
borden staan.  

Gratis strooien voor een veilige winter

Arm zijn, en dan?
Iedereen in onze gemeente moet de mo-
gelijkheid krijgen om mee te doen aan de 
samenleving. De realiteit is dat, zelfs in 
een rijk land als Nederland, dit lang niet 
voor iedereen mogelijk is. We gaan graag 
in gesprek met inwoners, raadsleden, 
netwerkpartners en andere geïnteres-
seerden om ideeën uit te wisselen over 
het bestrijden van armoede in Neder-
weert. Dit doen we tijdens de werkcon-
ferentie op dinsdag 12 december. 

We willen als gemeente graag met 
alle mensen die direct of indirect met 
armoede te maken hebben in onze ge-
meente, van gedachten wisselen. Samen 
kijken naar mogelijkheden om armoede 
in Nederweert te bestrijden, zodat ieder-
een zoveel mogelijk kan meedoen aan 
de samenleving. 

Werkconferentie
We organiseren hiervoor een werkconfe-
rentie waarvoor we u graag uitnodigen. 
U bent op dinsdag 12 december van 
harte welkom in de Dorpsherberg aan 
de Casseweg 1a in Ospel. De bijeenkomst 
begint om 16.30 uur (inloop vanaf 16.00 
uur met soep en broodjes) en duurt tot 
ongeveer 20.00 uur.

Mooie voorbeelden
We bieden u een gevarieerd programma. 
Na de ontvangst zal dagvoorzitter Vivian 
Lataster (bekend van o.a. TV Limburg en 
L1) de bijeenkomst inleiden en wethou-
der Geraats interviewen. Ook wordt 
ingegaan op de situatie in Nederweert 
en daarna zijn er een paar presentaties 
van mooie voorbeelden ter inspiratie!  

Dromen en denken
Droomt en denkt u met ons mee, wat 
kan er in Nederweert nog meer, hoe 
zorgen we ervoor dat iedereen mee kan 
doen in onze gemeente? Hierover gaan 
we met elkaar in gesprek. We sluiten af 
met een drankje en samen napraten.

Aanmelden
Als u erbij wilt zijn, is het wel nodig 
om u even aan te melden in verband 

Roij, Dorpstraat 20 in Leveroy. Wilt u 
wel even bellen van tevoren, zodat u 
niet voor een gesloten deur staat, tel. 
(0495) 651687. 

Bewoners van Ospeldijk kunnen een 
zakje strooizout afhalen op vrijdag 15 
december tussen 19.00 en 21.00 uur tij-
dens de kerstmarkt in het Thomashuis, 
Moostdijk 1, of op zaterdag 16 decem-
ber in het Thomashuis.

Ruimen, dan strooien
Het grootste effect van het zout krijgt u 
door bij sneeuwval eerst de sneeuw te 
ruimen en daarna het zout te strooien. 
Een zakje van 5 kg strooizout is vol-
doende voor circa 500 m². 

Strooibeleid
Naast bovenstaande acties wordt er 
natuurlijk ook gewoon gestrooid. Het 
uitgangspunt van het gemeentelijk 
strooibeleid is dat we veiligheid voorop 
stellen en dat we zo weinig mogelijk, 
maar verantwoord strooien. Dit is beter 
voor het milieu en de kosten zijn min-
der hoog. Hoe we precies te werk gaan, 
leest u op onze website.

Wilt u graag meehelpen als de overlast 
zich voordoet? Neemt u dan contact 
met ons op. 

René Knapen (links) en Jack van Bilsen met het nieuwe tweetalige kombord voor Ni-jwieërt. Wethouder  
Coumans, verantwoordelijk voor naamgeving, is blij met het initiatief. Foto: Nederweert24

met de catering. U kunt dit doen tot 
uiterlijk 7 december via het inschrijffor-
mulier op onze website, door een mail 
te sturen naar Monique van den Broek, 
m.vandenbroek@nederweert.nl of tele-
fonisch via tel. (0495) 677111.

Concrete acties
Wethouders Geraats hoopt op een 
productieve bijeenkomst: “We zullen 
de opbrengst samen met onze samen-
werkingspartners vertalen naar concrete 
plannen en initiatieven voor Neder-
weert”.

Op de website...
 Subsidie voor afkoppelen  

regenwater in uw tuin
 Burgemeester Evers vertelt  

op zijn weblog
 Duurzaam bouwloket:  

uw huis duurzaam verbouwen 

www.nederweert.nl



Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv 
Pannenweg 231 Nederweert

2 0  A P R I L  2 0 1 7

drukkerijvandeursen

GEZOCHT!
Commercieel medewerker 
binnendienst (m/v)
WIE ZIJN WIJ?
Drukkerij van Deursen bv is een grafische dienstverlener die regionaal 
en landelijk opereert. En dat al sinds 1926! Op dit moment zijn wij op 
zoek naar jou om ons team te komen versterken voor 28 uur per week.

WAT HOUDT HET WERK IN?
Het merendeel van je werkzaamheden zal bestaan uit acquisitie voor 
advertenties en drukwerk. Daarnaast verricht je lichte administratieve 
werkzaamheden zoals facturatie en debiteurenbeheer. 
Belangrijk is dat je stressbestendig en accuraat bent en daarbij ook nog 
snel kan schakelen. 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 
Een uitdagende functie in een prettige werkomgeving.
Uren in overleg. Salariëring conform CAO Grafimedia.

BEN JIJ DE PERSOON DIE WIJ ZOEKEN?
Stuur dan snel jouw sollicitatie voorzien van CV voor 4 december naar 
ons op of mail het naar huib@drukkerijvandeursen.nl
Ook voor vragen kan je bij Huib van Deursen terecht: 0495-632625

Meer informatie over Drukkerij van Deursen vind je op onze website 
www.drukkerijvandeursen.nl

Pannenweg 231  ■  6031 RK Nederweert  ■  Telefoon 0495 - 63 26 25  

info@drukker i jvandeursen.nl   ■  www.drukker i jvandeursen.nl

Same sterk vör oos Kerk 
Komt de onderste steen boven bij de 
Ospelse torenrestauratie ??? 
Nee, de onderste steen komt niet 
boven : de restauratie begon bove-
naan, op het hoogste steiger. Zodo-
ende komt de onderste steen van de 
stapel ook onder in de toren terecht.  
Het metsel- en voegwerk van de res-
tauratie nadert zijn voltooiing, waar-
na de bijkomende werkzaamheden 
nog uitgevoerd dienen te worden. In 
de 1e helft van december kan de res-
tauratie dus afgerond worden. 
Het  werk is dan voltooid, de adop-
tieactie nog niet. De parochie dient 
zelf € 45.000,- bij te dragen in de res-
tauratiekosten. Bij de start bedacht 
het restauratiecomité: “als wij daar al 
eens de helft van konden bijdragen 
met het adopteren van bakstenen 
…..”. Dat bedrag lijkt/is haalbaar …. 
maar een hogere opbrengst zou nog 
beter zijn. Het comité beraadt zich 

op nieuwe acties (rond Kerstmis) en 
zal daar spoedig mededelingen over 
doen. Er zijn inmiddels 1638 bakste-
nen geadopteerd. De 1.750e adoptie 
ligt dus in het verschiet. Kapsalon 
Ans stelde voor de 1.750e adoptant 
een fraaie waardebon beschikbaar. U 
kunt de winnaar zijn van die prijs door 
u eerstdaags stenen te adopteren! 
Het zal ook een eer zijn, wanneer u 
“de onderste steen” zou adopteren!
Geweldig toch als u hebt bijgedra-
gen aan de laatste loodjes van deze 
historische restauratie van uw eigen 
Ospelse kerktoren.
Adopteer een balsteen door € 15,- of 
een veelvoud van dit bedrag, te stor-
ten op banknummer NL63 RABO 0319 
4215 70 ten name van Samen sterk 
voor onze kerk. De maand erna ont-
vangt de schenker een certificaat van 
de gift(en). Met dank namens het res-
tauratiecomité.

Kerstbomen
te Koop:

Omorica’s en Glauca’s in 
verschillende maten van 
0,5 meter tot ± 3 meter.  

Ook op zondag open. 

Fam. Truijen
Kruisstraat 117 Nederweert-EindVAKWERK IN MAATWERK

     timmerwerken         huis         tuin

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

     timmerwerken         huis         tuintimmerwerken         huis         tuin

KEYBOARDLES AAN HUIS
Voor alle leeftijden!

Bel voor 
een gratis

kennismakings-
gesprek

06-42136094
www.keyboardles.be 

http://www.keyboardles.be

Koersballen in Nederweert

Koersballen is een spel zonder veel 
krachtinspanning, maar wel met ac-
tief bewegen voor lichaam en geest. 
Onze koersbalclub kan nog enkele 
leden gebruiken. U bent van harte 
welkom iedere woensdagmiddag om 
14.00 tot ± 16  uur in een brede gang 
van het ouderencentrum St. Joseph. 

Het is gezond en gezellig. 

Interesse? Inlichtingen: L. Raaphorst 
telefoon: 0495-634226 Of kom vrij-
blijvend even kijken. (Bij binnenko-
men Ouderencentrum rechtsaf.) Na 
enkele weken spelend het spel leren 
voel je je beter en fitter.

De eerste 4 gelukkige winnaars
De Sint Nicolaas actie heeft de eerste 
4 winnaars van € 100,00 opgeleverd. 
Uit de ingeleverde enveloppen zijn 
als winnaars getrokken. 
Wij feliciteren: 
Mevrouw Bongers
Mevrouw Dams
De heer Rulkens
Mevrouw Konings
De winnaars krijgen persoonlijk  
bericht.

Niet gewonnen? Niet getreurd! Je 
hebt nog t/m 5 december de kans om 
mee te doen aan deze actie. Wat moet 
je doen?  Spaar kassabonnen van alles 
wat je koopt bij een van de leden van 
de ondernemersvereniging. De leden 
zijn te herkennen aan de poster op de 
deur, maar je kunt ze ook vinden op 
de website www.ovnederweert.nl. 
De kassabonnen met een minimale 
waarde van € 200,00 stop je in de 
speciale actie envelop, schrijf je naam 
en telefoonnummer erop en doe hem 
in een van de tonnen.

Na 5 december maken we nog een 
keer 6 mensen blij met € 100,00.

De deelnemers aan de enveloppenac-

tie zijn: Alatas computers en satellie-
ten, Alda Creatief, B-Beth, Behang- en 
verfhuis Poell, Bloemstyling ’t Roosje, 
Bollen Modeschoenen, Brinkmans 
Optiek, Bruna Gommans, Cafetaria 
’t Goudhaantje, Carool, Dansschool 
Dansrijck, De Knutselkast/Eigenhout-
je, De Paerdstal, De Schoenengarage, 
De Spijkerbox, Driessen Tweewie-
lers, Drogisterij De Vijzel, Eetcafé De 
Kleine Winst, Expert Lambers, Ex-
perteam/Glasvezelexpert/Multiway-
data, Fotostudio Ton, Guulke Eten & 
Drinken, Hema, House of  Brocante, 
Hubo Duijts, In Btween, Jan Linders, 
Jola Mode, Kapsalon Switch, Kijk op 
Huid,  Kussensenzo,  La Dilligence, 
Leon Wijen Wonen en Slapen, Meora, 
Noralux, Pleunis Mode, Reisbureau 
Mackus, Renki-Op ’t Root, Restau-
rant Bi-j Siem, Restaurant Diverso, SE 
raamdecoratie, Shintai,  Shoe-Time,  
Shoeby, Slagerij Hermanns, Today 
Hair and Fashion, Toverbal,  Kaas-
shop Vurrukkulluk,  Jumbo Heer-
schap, Wellness at Home, Wijnkoperij 
Storms 

KORTOM DOE JE SINTERKLAASAAN-
KOPEN IN NEDERWEERT EN WIN 50% 
VAN JE AANKOOPBEDRAG TERUG!!

Ben jij het talent dat  
Sint en Piet zoeken?

Sint en Piet zijn op zoek naar jou tij-
dens de koopzondag op 3 december 
in Nederweert

Op zondag 3 december zijn de mees-
te winkels in Nederweert van 13.00 
tot 17.00 uur geopend. Zo kan ieder-
een nog even heerlijk shoppen voor 
de feestdagen! 
Tijdens de koopzondag 3 december 
zijn allerlei activiteiten voor de jeugd 
georganiseerd door Sint en Piet sa-
men met de hulp van Jong Nederland 
Budschop. Sint heeft een aantal pie-
ten erop uit gestuurd met een mis-
sie: ze moeten naar jonge talenten 
zoeken die Sint en zijn Pieten kunnen 
ondersteunen. 

Jouw talent kun je laten zien door 
deel te nemen aan:
Schminken en je eigen Pietenmuts 
maken, zodat jij er echt uitziet als 
Zwarte Piet!
Op de foto met Zwarte Piet
Pietengym, laat je sportieve kant zien
Gezellig,  sinterklaasliedjes zingen bij 
de vuurkorf

Speurtocht langs de etalages in de 
Brugstraat en de Kerkstraat. Zoek alle 
letters! Kun jij het woord puzzelen?
Als jij laat zien dat jij Sint en zijn 
Pieten kan helpen dan krijg je een 
Pietendiploma! (en wat lekkers na-
tuurlijk). Vraag bij de activiteiten om 
een stempelkaart om alle stempels te 
verzamelen! De activiteiten zijn in de 
Brugstraat en op het Lambertushof te 
vinden. 
(Als het slecht weer is, houd dan even 
de Facebook van Jong Nederland 
Budschop in de gaten voor de binnen 
locaties.)

Tijdens de decembermaand kun je in 
Nederweert je kassabonnen verzame-
len in een speciale envelop. Misschien 
ben jij wel één van de gelukkige win-
naars van OVN waardecheques van 
maar liefst � 100,00? Deze enveloppen 
kun je natuurlijk ook 3 december in-
leveren in de speciale tonnen. (Vraag 
naar de voorwaarden in de deelne-
mende winkels of bij de horeca).
Nederweert, daar kun je op Koopzon-
dag 3 december zeker niet omheen!

Uitslagen Zonnebloemloterij
1e prijs € 15.000,-  1 0112277
2e prijs € 10.000,-  1 0174011
3e prijs Droomreis t.w.v. € 3.500,- 
 1 0532438
4e prijs Elektrische fiets  
t.w.v. € 2.500,-  1 0262935
5e prijs Elektrische fiets  
t.w.v. € 2.500,-  1 0398665
6e prijs € 2.500,- 1 0065286
7e prijs € 2.500,-  1 0728737
8e prijs € 2.500,-  1 0615839
9e prijs € 1.000,-  1 0422441
10e prijs € 1.000,-  1 0104802
11e prijs Weekendje weg  
t.w.v. € 445,-  1 1051249
12e prijs Weekendje weg  
t.w.v. € 445,-  1 0878665
13e prijs Weekendje weg  
t.w.v. € 445,-  1 1306852
14e prijs € 445,-  1 0952356
15e prijs € 445,-  1 0659601
16e prijs € 445,-  1 0817912
17e prijs € 445,-  1 0244379
18e prijs € 445,-  1 0127478
19e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0169035
20e prijs iPad t.w.v. € 400,-  1 0146311
21e prijs iPad t.w.v. € 400,-  1 1022595
22e prijs E-reader  
t.w.v. € 129,-  1 0909563
23e prijs E-reader  
t.w.v. € 129,-  1 0005621

24e prijs E-reader  
t.w.v. € 129,-  1 0211480
25e prijs E-reader  
t.w.v. € 129,-  1 0998560
26e prijs € 100,-  15 44515 
(5 eindcijfers)
27e prijs € 100,-   15 85949 
(5 eindcijfers)
28e prijs € 100,- 15 89226 
(5 eindcijfers)
29e prijs € 50,- 150 3762 (4 eindcijfers)
30e prijs € 50,- 150 8303 (4 eindcijfers) 
31e prijs € 50,- 150 1064 (4 eindcijfers)
32e prijs € 50,- 150 0887 (4 eindcijfers)
33e prijs Fotoboek t.w.v. € 17,90 
 1.500 746 (3 eindcijfers)
34e prijs Fotoboek t.w.v. € 17,90 
 1.500 095 (3 eindcijfers)
35e prijs Bloemen cadeaubon 
t.w.v. € 15,-  1.500 164 (3 eindcijfers)
36e prijs Bloemen cadeaubon 
t.w.v. € 15,-  1.500 678 (3 eindcijfers)

U kunt het winnende lot opsturen 
naar: Pondres, t.a.v. Zonnebloem lo-
terij Postbus 1279, 5004BG Tilburg.

Maak altijd een kopie voor uw eigen 
administratie. 
Het recht op prijs vervalt een jaar na 
de trekkingsdatum.

Stichting “Cuba Adelante”naar  Cuba!
Mieke en Gerard Rutjens zijn weer 
voor stichting Cuba Adelante naar de 
provincie Holguin in Cuba geweest 
voor twee weken eind oktober. Daar 
heeft de stichting weer veel voor de 
weeshuizen in Holguin kunnen doen. 
Er zijn inmiddels 20 van de 53 bedden 
vervangen. Voor de kinderen van de 
weeshuizen zijn ook handdoeken, 
ondergoed, zeep, shampoo, haarcon-
ditioner, tandpasta en tandenbor-
stels, wasmiddel, zonnebloemolie en 
speelgoed gekocht. Het budget van 
de weeshuizen reikte er niet toe om 
hierin voldoende te voorzien. 
Ook hebben Mieke en Gerard weer 
schoenen, kleding en speelgoed mee-
genomen vanuit Nederland. De Cuba-
nen vinden het fantastisch om dit te 
krijgen en zijn zeer dankbaar. 

Dit jaar zijn er ook 2 rolstoelen en 2 
rollators meegenomen, die ze uit-
gereikt hebben aan mensen die dit 
goed konden gebruiken. Eén rolla-
tor is naar het bejaardenhuis in Ba-
nes gegaan. Daar leven momenteel 
127 ouderen, rolstoelen hadden ze 
daar genoeg maar geen rollators. Na 
even nadenken daar, werd een man 

die slecht kon lopen uitgekozen, die 
het met een lach op zijn gezicht weer 
voorzichtig aan het lopen ging met 
behulp van de rollator. 

Mieke en Gerard hebben ook een 
man, Jordan, ontmoet die door een 
treinongeluk op zijn 5de jaar, een 
linkerarm en linkerbeen moet mis-
sen. Hij had een beenprothese die 
hoofdzakelijk opgevuld was en een 
houten voet wat met een scharnier-
tje vastzat. Hij vroeg ons of de stich-
ting in de mogelijkheid was om hem 
een vervangend exemplaar te geven. 
Heeft iemand een idee???? 

Natuurlijk vergeten Mieke en Gerard 
in cuba nooit te vertellen hoeveel 
hulp zij hier in Nederland krijgen, of 
het nu financieel is of met goederen 
of op andere wijze en tijdens hun eve-
nementen. 
Vanuit Cuba komt er heel veel dank 
naar iedereen toe die een steentje 
heeft bijgedragen. 
P.S. op de website van de stichting 
www.stichtingcubaadelante.nl staat 
een uitgebreid reisverslag en verdere 
informatie over hun stichting.

KIENEN, KIENEN, KIENEN!

Middels dit schrijven wil het bestuur 
van “onze parkieten” afd. Noord-
Limburg, u op de hoogte stellen, c.q. 
herinneren aan het feit, dat er op 
VRIJDAG 8 DECEMBER a.s. een leuke 
kien avond wordt georganiseerd, die 
plaats zal vinden in Gemeenschaps-
huis “HAAZE-HOOF” te Ospel.

Het bestuur nodigt u ook uit om met 
echtgenoten, vrienden, vriendinnen, 
familieleden en bekenden naar deze 
avond te komen. De aanvang is 20.00 
uur (zaal open vanaf 19.00 uur).
Het Bestuur.

Zeg het voort, zeg het voort, en tot 
ziens in Ospel.
Losse Kaart, 2 euro
½ serie 4 euro
Serie 7 euro

In een bomvolle Pinnenhof in Neder-
weert hebben de Pinmaekers zondag-
middag 26 november 2017 de jubile-
um prinsenparen 2018 gepresenteerd.

Nowe Prins
Als nieuwe prins van Nederweert 
werd de 27-jarige Peet Stals gepre-
senteerd. Prins Peet woont samen met 
zijn 24 jarige prinses Birte Waulthers 
aan de St. Rochusstraat in Neder-
weert. Peet is werkzaam als data ana-
list bij E.ON in Eindhoven. Birte heeft 
net haar studie Commerciële Econo-
mie Leisure Management succesvol 
afgerond aan Fontys Hogescholen te 
Eindhoven en is nu op zoek naar een 
uitdagende baan. De hobby’s van Peet 
zijn badminton bij 7-1 in Nederweert-
Eind en sinds twee jaar vervult hij met 
veel plezier de functie van penning-
meester bij VV de Pinmaekers. Daar-
naast is hij met zijn vriendengroep 
KBP al jaren nauw betrokken bij de 
Ni-jwieërter Vastelaovundj en zij tre-
den dan ook regelmatig op met hun 
vastelaovundj schlagers.

Prinses Birte speelt Alt Saxofoon bij 
harmonie Pro Musica in Nederweert-
Eind en samen trekken ze er graag 
eens op uit en houden van lekker eten.
Birte is tevens lid van VVV-DKW en 
maakt zij deel uit van het zangduo 
Dos Cervesa.

Het prinsenpaar zal worden begeleid 
door 3 adjudanten, te weten Rudi 
van de Schoor, Nick Steuten en 
Ron Wijen.

De prins zal het seizoen in Neder-
weert voorgaan onder zijn devies:

De toeën is gezatte, 
de juuste snaor geraaktj,
vae zörge daejjae d’r wat 

schoeëns van maaktj!

Prins Peet heeft de huisorde  “de 
orde van de opperste stumming” 
ingesteld.

Tijdens zijn officiële regeerperiode, 
die met zijn receptie op zondag 6 ja-

Nederweert presenteert 
de jubileumprinsen

nuari 2018 begint, reikt hij de orde uit.

Jeugdprinsenpaar 2018
Net als in voorgaande jaren zal ook in 
2018 de jeugd van Nederweert weer 
nauw betrokken worden bij de “vas-
telaovendjviering”.

Het jeugdprinsepaar zal dit jaar wor-
den gevormd door Prins Raf I (Jans-
sen) en Prinses Anouk (Looijen). 

Jeugdprins
Jeugdprins Raf I (11 jaar) is een zoon 
van Johan en Linda Janssen. Hij heeft 
één broer, Daan. Het gezin Janssen 
woont op de Wiel Gubbelsstraat in 
Nederweert. Jeugdprins Raf zit in 
groep 8 van basisschool “De Klimop” en 
zijn hobby’s zijn: vastelaovendj vieren, 
voetballen bij Merefeldia en gitaar 
spelen. Ook gaat Raf graag naar de 
hondencursus met zijn hond Kane.

Jeugdprinses
Jeugdprinses Anouk (11 jaar) is een 
dochter van Patrick en Sandra Looijen.
Zij heeft één broer, Niels. Samen wonen 
zij op de Heijsterstraat in Nederweert. 
Anouk zit in groep 8 van basisschool  
“De Bongerd” en haar hobby’s zijn: 
“Vastelaovendj” vieren, paardrijden en 
toneel spelen bij de buurtvereniging.

Het jeugdprinsenpaar zal worden bij-
gestaan door adjudante Indy Zwig-
gelaar. Zij heeft èèn zusje, Jara. 
Indy is 11 jaar en zit in groep 8 van 
basisschool  “De Bongerd” in Ne-
derweert. Haar hobby’s zijn: “Vas-
telaovendj” vieren, lezen, tennis en 
scouting. Het jeugdpaar zal de “Vas-
telaovendj” in Nederweert voorgaan 
onder het devies:  
                        
Geine tieëd vör voetbal, paerd en hondj,
Met vastelaovendj maake vae ’t bontj.

Het jeugdpaar heeft de orde van de 
“Bonte Bieëste Boel” ingesteld. 

Het jeugdpaar zal op zondagmiddag 
14 januari 2018 een receptie worden 
aangeboden.


