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blijft een uniek bezit!
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Vrijdag koopavond
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Tel:0495-532511
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(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Bezoekadres:
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6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl
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Huib van Deursen

Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Ko-Du service, Eind
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl

Het hart van Nederweert klopt 
in december voor Afrika. Op ini-
tiatief van horecaondernemer
Paul van der Sande organiseert 
een groep Nederweertenaren die 
maand een speciale benefietactie 
in bowlingcentrum Pins & Pints: 
een Afrikaanse avond op 14 de-
cember, gevolgd door een kin-
dermiddag op 22 december. De 
volledige opbrengst gaat naar de 
werkgroep Orthopedie Overzee 
van orthopedisch chirurg Frank 
Rahusen van SJG Weert. Eind ja-
nuari reist deze specialist met een 
medisch team naar Burkina Faso
om patiënten in medische nood 
belangeloos op de been te helpen.

Paul van der Sande weet uit ervaring 
hoe het voelt om je mobiliteit te ver-
liezen. Begin augustus onderging 
de Nederweertenaar een standscor-
rectie. Eind december volgt dezelfde 
operatie aan zijn andere been. Tij-
dens een controleafspraak in SJG 
Weert werd Paul geraakt door het 
verhaal van Frank Rahusen. De or-
thopedisch chirurg vertrekt eind ja-
nuari voor twee weken naar Burkina 
Faso om op vrijwillige basis ruim 100 
patiënten te helpen voor wie medi-
sche zorg allerminst vanzelfsprekend 
is. Kansarme kinderen en volwassen
met ernstige botontstekingen, aan-
geboren afwijkingen, verwaarloosde 
botbreuken en ongevalstrauma’s. Om 
deze patiënten te opereren en met 
goede medicijnen te behandelen, is
veel geld nodig.

Doen wat goed voelt
Een prachtige missie die Paul graag wil
ondersteunen. “Geld doneren vond
ik te makkelijk, ik wilde mijn hart op 

Benefietactie op 14 en 22 december voor mensen in orthopedische nood

‘Nederweert helpt Afrika op de been’

een andere manier laten spreken”, ver-
telt hij. Met zijn vrouw Neeltje, zus Kris 
en goede vriendin Jill Knapen heeft hij 
de actiegroep ‘Nederweert helpt Afri-
ka op de been’ opgericht. Met steun 
van meerdere lokale ondernemers 
organiseert dit viertal op donderdag 
14 december een speciale benefiet-
avond (19.30-0.00 uur) met lekkere 
Afrikaanse muziek, hapjes… en bow-
ling. Vrijdag 22 december, tussen 14.00 
en 16.00 uur, zijn de kinderen aan de 
beurt:  een middagje bowlen, schmin-
ken en film kijken in Afrikaanse stijl. 
Entree: 7,50 euro. 

De volledige opbrengst van deze 
twee activiteiten, inclusief inkoop-
kosten, gaat naar de werkgroep van 
Frank Rahusen. Oftewel: naar mensen 
in Burkina Faso voor wie een operatie 
het begin is van een nieuw leven. Paul 
van der Sande “Voor mij is medische 
zorg een vanzelfsprekendheid, voor
patiënten daar allesbehalve. Eigenlijk 
diep triest als je er even over nadenkt. 
Daarom deze actie. Ik wilde iets doen 
wat goed is en goed voelt. Het mooie 
aan dit doel is bovendien dat je pre-
cies weet waar de opbrengst naar toe 
gaat.”

Geroerd
Orthopedisch chirurg Frank Rahusen, 
die in Afrika de erfenis voortzet van 
zijn in augustus overleden collega 
Ton Schlösser, is geroerd door het 
spontane initiatief van zijn patiënt. 
“Prachtig om te zien dat ons ge-
sprek dít heeft losgemaakt. Geloof 
me: het geld dat deze benefietactie 
gaat opbrengen, wordt ongelooflijk 
goed besteed. Dankzij acties zoals 
deze kunnen we mensen in medische 
nood een eerlijke kans bieden in het 
leven. Iets mooiers is er volgens mij 
niet.”

Naam: Willy en Jolanda van Heugten
Bedrijf: maatschap Van Heugten-Friesen

Achttien jaar was hij toen hij de var-
kenshouderij in Asten overnam van 
zijn vader Willem. “Omdat ik voor de 
wet nog minderjarig was, was daar 
officieel de goedkeuring voor nodig 
van de kantonrechter.” 

We doen het samen
Het lijkt een enorme verantwoor-
delijkheid, maar zo voelde het niet 
voor Willy van Heugten. “Ik ben er 
ingerold. Het ging eigenlijk vanzelf, 
ik dacht er niet over na. Het was ook 
een andere tijd, de jaren tachtig. Het 
houden van varkens, zeg maar de cy-
clus van zaadje tot carbonaatje, was 
lang niet zo complex als nu. Je bouw-
de een stal en ging aan de slag.” 
Omdat de winstmarges hoger waren, 
had een varkensboer in die tijd veel 
minder biggen nodig om zijn gezins-
inkomen te verdienen. Voor de agra-
riër van nu ligt de lat vele malen ho-
ger. “Je moet van alles op de hoogte 
zijn en hebt te maken met een was-
lijst aan regels. En bovenal moet je 
ervoor zorgen dat de resultaten in de 
stal goed zijn. Dat betekent dat het 
klimaat optimaal moet zijn zodat de 
zeugen gezonde biggen werpen, het 
liefst zoveel mogelijk.”

In 1998 breidde Willy zijn bedrijf uit 
naar Nederweert. De biggen die in 
Asten geboren worden, verhuizen
na tien weken naar de Bloemerstraat 
waar ze in vier maanden tijd wor-
den grootgebracht tot vleesvarken. 

Zonder ‘Hotel Mama’ is er geen 
‘Varkensboer Papa’

“Vroeger kon ik het werk alleen af. 
Nu hebben we zeven medewerkers 
in dienst. Iedereen heeft z’n vaste 
taken, maar we doen het samen. Dat 
is onze kracht. Wat dat betreft, is er 
wel veel meer verantwoordelijkheid 
bijgekomen. Onszelf meegerekend
leven er acht gezinnen van dit bedrijf. 
En dan hebben we het nog niet ge-
had over de vele banen die indirect 
aan onze sector vasthangen.”

Hotel Mama
Ook binnen het gezin Van Heugten 
zijn de rollen strak verdeeld. ‘Hotel 
Mama, allways  open’, staat er op 
het tegeltje aan de keukenwand, 
verwijzend naar moeder des huizes 
Jolanda. “Ik zorg ervoor dat Willy in 
huis niks hoef te doen. 
Daarbij is het voor de kinderen na-
tuurlijk ook prettig als er iemand 
thuis is als ze uit school komen. Jowi, 

Wilard, Jelwin en Nadi; als het nodig 
is, helpen ze allemaal mee.” Willy 
vult aan: “Zonder Jolanda zou ik dit 
bedrijf nooit hebben kunnen op-
bouwen tot waar het nu staat. Het 
is fijn boeren met een vrouw die pal 
achter je staat en waar nodig bij-
springt.”

Lees verder elders in dit blad.
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EXCLUSIEVE
ONTWERPEN

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert
T 0495-580585 E ziekenvervoerweert@princen.com

www.princen.com

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere zaken 
aan uw hoofd dan vervoer van en naar uw behandelingen. 
De medewerkers van Ziekenvervoer Weert begrijpen dat als 
geen ander. Daarom verzorgen wij al uw zieken vervoer met 
persoonlijke aandacht. Uw zorg is onze specialiteit.

Veilig, Tijdig 
en Comfortabel
Ziekenvervoer Weert

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Foto: Nederweert24



Boogsport Willem Tell
Nederweert

Zou je ook eens vrijblijvend kennis willen 
maken met de kruisboog- en Handboog-
sport, 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 bondswedstrij-
den komen er weer aan, zie kalender in het 
clubgebouw

Programma:
Vrijdag 29 December: schieten met 
luchtdruk zonder clubverband
Er wordt de mogelijkheid geboden aan be-
langstellenden  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

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 9 DECEMBER
Sporthal Egerbos Venlo
F1. Blerick F1 - MEOS                       13.10u.
Sporthal de Heuf Panningen
E3. Bevo E2 - MEOS                          9.45u.
Sporthal Aoreven Heythuysen
E2. VIOS/SVVH E1 - MEOS               12.05u.
Sporthal De Bengele Nederweert
E1. MEOS - Hercules’81 E1                10.00u.
D1. MEOS - Niobe D1                         9.00u.
DS2. MEOS - Vespo DS1                   19.00u.
DS1. MEOS - SVM DS1                     20.15u.
Sporthal Craneveld Venlo
C1. Handbal Venlo C1 - MEOS           14.15u.
Sportcentrum Overpelt (B)
B1. Overpelt B2 - MEOS                    16.00u.
 
ZONDAG 10 DECEMBER
Sporthal de Schans Reuver
F2. Hercules’81 F2 - MEOS                 15.00u.
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. MEOS - Manuel A1                       10.00u.
DS3. MEOS - Smurfen United DS1      11.15u.
 
MAANDAG 11 DECEMBER
Sporthal Maasbracht
D.recr. Maasbracht - MEOS A   20.00u.
 
DINSDAG 12 DECEMBER
Sporthal Posterholt
D.recr. Posterholt - MEOS B          20.15u.

Boogsport Willem Tell
Nederweert

Zou je ook eens vrijblijvend kennis willen 
maken met de kruisboog- en Handboog-
sport, 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 bondswedstrij-
den komen er weer aan, zie kalender in het 
clubgebouw

Programma:
Vrijdag 29 December: 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

Programma Za 9 dec Junioren
Eindse Boys JO17-1 – BEVO JO17-1G  14.00 uur
Eindse Boys MO17-1 – NWC MO17-1 13.30 uur
Eindse Boys JO15-1 – Merefeldia JO15-2 12.30 uur 
Merefeldia Jo15-4 – Eindse Boys JO15-2 12.00 uur
FC Oda JO13-3 – Eindse Boys JO13-1G 11.30 uur
Eindse Boys JO9-1 – Brevendia JO9-1 10.30 uur
Veritas JO9-3 – Eindse Boys JO9-2 10.30 uur

Programma Ma. 11 december
Eindse Boys JO11-2M-RKSVN JO11-4M 19.00 uur

Programma Zo 10 dec. Senioren
Leveroy 1 – Eindse Boys 1 14.30 uur 
Eindse Boys 2 – Roggel 3 10.30 uur
Merefeldia 5 – Eindse Boys 3 11.00 uur
Eindse Boys 4 – Merefeldia 71 11.00 uur

Programma Zo. 10 dec. Vrouwen
MVC’19 VR1 – Eindse Boys VR1 11.00 uur

Programma Di. 12 dec. Vrouwen
Eindse Boys VR1 – IVS VR1 19.30 uur

Mededelingen
Leveroy: Henseveld, Dorpstraat 5A, 6091NJ, 
Leveroy
Donderdag 7 dec. kaarten aanvang 20.00 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Vroeg uit de veren voor vogels

Nationaal Park De Groote Peel 
is de favoriete overwinterplek 
voor veel vogelsoorten waaron-
der talkrijke ganzen- en eenden-
soorten. Wie meer wil weten over 
deze wintergasten kan op zondag 
10 december  met een Peelgids 
van Staatsbosbeheer op pad. De 
excursie start om 9.00 uur bij de 
ingang van Buitencentrum De Pe-
len aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Deelname kost € 5,- voor volwas-
senen en € 3,50 per kind. Reser-
veren kan via www.staatsbosbe-
heer.nl/pelenvogels

Wintergasten in de Peelstreek
De Groote Peel is een belangrijk ge-
bied voor vogels. Als in het najaar 
de broedvogels zijn vertrokken ma-
ken ze plaats voor de wintergasten. 
In de winter verblijven er duizenden 
ganzen in de Peelstreek. Vanuit de 
noordelijke broedgebieden zoeken 
deze vogels tijdelijk het warmere zui-
den op. De Peelstreek is daarbij een 
geliefde pleisterplaats. De akkers en 
weilanden rondom het Nationaal 
Park bieden een rijkdom aan voedsel 
en ‘s nachts genieten de vogels van de 
rust op en rondom de waterplassen 
in het gebied. Behalve ganzen en di-
verse eenden soorten zijn in deze tijd 
van het jaar onder andere de klapek-
ster, de grote zilverreiger en de blau-
we kiekendief waarneembaar. In het 
voorjaar vertrekken de vogels weer 
terug naar huis om te broeden. 

De meeste ganzen overnachten op 
het Elfde, de grote waterplas midden 
in de Peel. Vroeg in de ochtend ver-
trekken ze in groepen en in verschil-
lende richtingen, om vervolgens neer 
te strijken op de landbouwgronden 
rondom het gebied. Dit uitvliegen is 
een spectaculair schouwspel. Alleen 
al het geluid van vertrekkende gan-
zen is overweldigend. Een natuurer-
varing om nooit te vergeten! 

De route die gelopen wordt is onge-
veer 3 kilometer en gaat deels over 
onverharde peelbanen die in de win-
ter nogal modderig kunnen zijn. Zorg 
dus voor stevige, waterdichte schoe-
nen. Een verrekijker is natuurlijk ook 
aan te raden!

Nog meer vogels in het Buiten-
centrum 
Wie geïnteresseerd is in vogels kan 
niet alleen buiten, maar ook binnen 
in het Buitencentrum zijn hart op-
halen. In de winkel van De Pelen zijn 
verschillende boeken over vogels, 
verrekijkers, nestkasten en voeders-
pulletjes verkrijgbaar. 

Buitencentrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospel is de toegangspoort 
tot het Nationaal Park De Groote Peel. 
Hier starten alle activiteiten. Het Bui-
tencentrum is in de winter geopend 
op dinsdag t/m zondag van 10.00 
tot 17.00 uur. Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen

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.

SKO

L’impression de la Normandie
Ze kwamen over oceaan en zee,
betraden zo het Franse land,
vreemde militaire laarzen
op het prachtige, goudgele strand.

Ze beklommen de vaak steile kusten.
Vogels zwegen; het zand  
kleurde rood. 
Bommen sloegen in,  
maakten kraters.
Menig vreemdeling vond hier  
de dood.

Jonge mannen, vaders, zonen
brachten slechts hun leven mee.
De toekomst voorbij,  
levens vergoten.
Velen afgeslacht als slachtrijp vee.

Dodenakkers gevuld met kruisen,
daaronder heerst nu eeuwige rust.
Wie van hen had dit in gedachte,
toen ze landden op deze kust.

Britten, Yankees, Canadezen,
Zelfs Polen rezen op uit zee;
de vrijheid werd hier zwaar  
bevochten.
Vive toujours la Liberté.

Resi Faessen-Teeuwen.
www.schrijverskringospel.nl

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
Vriendschappelijke wedstrijd tegen  
Ons Genoegen America op 24-11-2017  
1 Ruud Westerveen 224 
2 Ronnie Gielen 223 
3 Thijs van de Loo 219 
4 Chantal Hekers 217 
5 Frans v. Nieuwenhoven 205 
6 Jac Meevis 204 
7 Fried Op’t Root 204 
8 Joseph Jonkers 203 
9 Mart van Thuijl 202 
10 Harrie de Wit(Le) 200 
11 Marlies Hekers 190 
12 Bér de Wit 188 
13 Peter Stienen 188 
14 Harrie de Wit(Lo) 167

Diploma schieten op 25-11-2017 bij HBS 
Wilhelmina
25m1p
Jaison Nolting 180 Dipl. C
Janiek Kleuskens 180 Dipl. C
Martijn Broens 161 Dipl. B
Aya Almansour 148 Dipl. A
Roos Hendriks 95 Dipl. A
Leen Sweed 158 Dipl. B
Jarno Heijkers 159 Dipl. B
Amna Almansour 166 Dipl. B
Kim Koolen  140 Dipl. A
Indoor
Leen Sweed 216 Dipl. C
Jarno Heijkers 138 Dipl. A
Amna Almansour 182 Dipl. B
Kim Koolen 138 Dipl. A
Luuk Hendriks 190 Dipl. B

Agenda
9 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

Regelmatig organiseren wij proefduiken. 
Proefduiken zijn wat het woord zegt….. je 
gaat proeven aan het duiken. We beginnen 
met een stukje theorie en duikveiligheid, 
daarna gaan we te water. Natuurlijk gooien 
we je niet meteen in het diepe maar laten we 
je naar jouw eigen tempo wennen aan water 
en diepte. Dit alles doen we in ons zwembad 
waar we ook al onze opleidingen verzorgen. 
Heb je interesse in een proefduik, een oplei-
ding of een cadeaubon (elk bedrag is mo-
gelijk) neem geheel vrijblijvend contact met 

Proefduik als cadeau ?

ons op via info@duikteamnederweert.com 
of kom eens langs op een trainingsavond, op 
zaterdagavond in Laco Zwembad Merenveld, 
Nederweert.  
Onze nieuwe opleidingen starten januari/fe-
bruari dus je kunt nog vóór de zomer vakan-
tie je duikbrevet hebben ! Uiteraard is dit ook 
hét cadeau voor Sinterklaas of de Kerstman.
Wil je meer info ? Check dan onze website 
www.duikteamnederweert.nl of onze face-
book pagina “Duikteamnederweert” hier 
zijn foto’s terug te vinden.

Op zaterdag 9 december zal Eindse Boys in 
de gemeente Nederweert een kerststerren 
actie houden ten bate van haar jeugdafde-
ling. De vereniging heeft onder haar 375 le-
den gelukkig veel jeugd, zowel jongens als 
meisjes. Eindse Boys wil haar (jeugd)leden 
onder zo optimaal mogelijke omstandighe-
den laten trainen en wil o.a. middels deze 
actie hier het benodigde geld voor vrij ma-
ken. Vanaf 10.30 uur zullen (jeugd)leden tij-
dens een huis aan huis actie, de extra grote 
kerststerren aanbieden voor € 4,50 per stuk.

Vooraf bestellen kan ook via kerststerrenac-
tie@eindseboys.nl
Afhalen en tevens verkoop op zaterdag 9 
december tussen 10.00 en 14.00 uur in de 
kantine van Eindse Boys.

Ledenaantal loopt weer op
Eindse Boys groeit tegen de normale trend 
in en heeft dit voor een groot deel te dan-
ken aan de dames en meisjes tak. Om het  
ledental van 375, waaronder 75 dames en 

KERSTSTERREN ACTIE EINDSE BOYS

Enkele van de plm. 175 jeugdige Boys en Girls waarvoor de actie bedoeld is.

meisjes, te kunnen handhaven, wil de club 
er voor zorgen dat de vrijwilligers onder zo 
optimaal mogelijke omstandigheden kun-
nen werken. Dit hoopt men te bereiken 
door goede faciliteiten en een passende 
opleiding aan te bieden. Als deze vonk over-
slaat naar de leden is het doel bereikt, waar-
door ze met plezier hun hobby uit kunnen 
oefenen. Bij Eindse Boys is de stelregel dat 
de beginnende mini net zo belangrijk is als 
de meest scorende spits van heren of dames 
1. Alleen dan krijg je de saamhorigheid die 
nodig is om als club te overleven.

Aantrekkelijk contributie komt niet vanzelf
Onder de leuze “Bij Eindse Boys doen we 
het samen” wordt er aan gewerkt om alle 
leden en ouders van jeugdleden, een vrijwil-
ligersbijdrage naar vermogen te laten leve-
ren. Velen doen dit al, maar om de oudere 
vrijwilligers te vervangen of te ontlasten, 
moeten we nog een tandje bijschakelen. De 
club zit op dit moment midden in dat pro-
ces, warmee een werkgroep aan de slag is 
gegaan. Ook enkele jaarlijks acties kunnen 
alleen slagen als men er samen de schou-
ders onder zet. De opbrengst hiervan komt 
geheel ten goede van de jeugd van Eindse 
Boys, maar zorgt er tevens voor dat de con-
tributie aantrekkelijk blijft. 

Heb je interesse om lid te worden van deze 
mooie en actieve vereniging met een lage 
contributie, kijk dan eens op de site www.
eindseboys.nl 
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SALEzondag 17 december 
van 13:00 tot 17:00 uur

START
SALE

Kerkstraat 6 

Nederweert

dichterbij dan U denkt

Woensdag 6 december 
vanaf 13:00 uur 

met extra SALEavond tot 21:00 uur

Zaterdag 9 December:
SVH’39 O.19-1g - RKSVO O.19-1     14.30
DESM O.19-3g - RKSVO O.19-2     14.30
RKSVO O.17-1 - Sp.Cl. Irene O.17-2    15.00
RKSVO O.17-2 - DESM O.17-2     15.00
RKSVO O.15-1 - Sp.Cl. Irene O.15-1    13.30
Veritas O.15-2g - RKSVO O.15-2g     12.00
Leeuwen O.13-1 - RKSVO O.13-1     10.30
Merefeldia O.13-2 - RKSVO O.13-2     10.30
RKSVO O.13-3g - Merefeldia O.13-4g    12.00
Merefeldia O.11-2 - RKSVO O.11-1     09.30
RKSVO O.11-2 - SVVH O.11-1g     09.45
DESM O.11-4g - RKSVO O.11-3M     09.00
RKSVO O.11-4M - vrij  
Heythuysen O.9-1g - RKSVO O.9-1g     09.30
ONDO O.9-2 - RKSVO O.9-2     09.15
RKSVO O.9-3g - VV HEBES O.9-4     11.00

Zondag 10 December:    
RKSVO 1 - RKMSV 1 14.15
Sponsoren v/d wedstrijd: Gebr. Joosten BV 
& Autosloperij De Boortoren
Bruheze 2 - RKSVO 2  12.00
RKSVO 3 - FC Oda 3  12.00
Roggel 6 - RKSVO 4 11.00
RKSVO 5 - RKSVV/RKESV 3    12.00
RKMSV 4 - RKSVO 6  11.30
RKSVO VE1 - Slekker Boys VE1  10.00
DESM VE2 - RKSVO VE2     09.30
RKSVO VR1 - VVV’03 VR1     10.00

Woensdag 13 December:
MMC Weert O.11-1 - RKSVO O.11-1     18.45

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Te koop
Nordmann

Kerstbomen
Eventueel ook op 

het veld uit te zoeken.

kerstbomen
kwekerij Peters

Lemmenhoek 47, Ospel
Tel. 06-12624538

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 11 december 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 12 
december  09.30-12.00 uur Bloemen-
workshop - Thema: Kerst / 10.30-
11.30 uur wandelen* / 13.30-15.30 
uur haken*. Woensdag 13 december 
09.30-12.30 ontspanningsmassage* 
/ 10.00-12.30 uur kookworkshop* / 
13.30-15.00 uur Mindfulness-work-
shop - Henriëtte Bloemenkamp*. 
Donderdag 14 december 10.00-12.00 
uur workshop schilderen* / 13.00-
16.00 uur voetwellness*. Vrijdag 15 
december 09.30-12.30 uur creatief 
atelier*. Dinsdag 19 december 10.00-
13.00 uur kerstwandeling*. Woens-
dag 20 december 15.00-19.00 uur 
Kookworkshop voor nabestaanden*. 
Open inloop op maandag, dinsdag en 
donderdag van 09.00-16.00 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.toonher-
manshuisweert.nl). 

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan



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 7 tot en met 16 december 2017.

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 2e 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. 

ZONDAG 10 december
2e zondag van de advent
9.30 uur H.Mis (zang herenkoor, lector 
mevr.L.Roost) – maanddienst Gerrit Haenen, 
Clementine Niessen, ouders en Catharina 
Manders, Dora Schouten-Doensen, Petrus 
Hoeben en Margaretha Coolen en kinderen, 
Tot bijzondere intentie.

MAANDAG 11 december
H. Damasus, paus.
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 12 december
H.M.Maria van Guadalupe.
18.30 uur  Rozenkransgebed 
19.00 uur  H.Mis in Mariakapel –Tot bijzon-
dere intentie.

WOENSDAG 13 december
H.Lucia, maagd en martelares.
Geen rozenkransgebed en H. Mis. 

DONDERDAG 14 december
H.Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar.
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H.Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 15 december
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis

ZATERDAG 16 december
Vooravond van de 3ste zondag van de Advent
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr.H.Dielissen) – Nelly Janssen-Maas 
vanwege verjaardag en voor overleden fa-
milieleden, overleden ouders Houtappels-
Smolenaers en familie  en Mies Smolenaars-
Houtappels.
H.Vormsel voor de kinderen van de basis-
scholen.

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 10 december. 
2de zondag van de advent.
10.00 uur. Woord-en Communiedienst tot 
bijzondere intentie. 
11.00uur. De ouders Bart en Marian Leen-
ders laten hun dochter Sofie dopen.
Haar doopnamen zijn: Sofie Andrea Corne-
lia. ( geb. 07-12-2016 )
Wij feliciteren Sofie en wensen haar samen 
met haar ouders en broertje Goos, alle 
goeds en liefde toe.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Moeder Maria. Sta mijn gezin bij. Wij 

hebben Uw steun en kracht nodig.
- Dank U voor het mooie leven. Bid voor 

ons, dat smeek ik U. Ave Maria.
- Voor de wereld en voor mijzelf! Dank U.

Iets om over na te denken.
Het ware geluk kost weinig. Als het duur is, 
is het niet van een goed soort. 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

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  10 december  2017
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor Pierre van Nieuwenhoven, ou-
ders Van Nieuwenhoven-Pepels en overle-
den familieleden
Lector: Leny Knapen
Misdienaar:  Bert Verheggen, 
Collectant:  Piet Wullems

Zondag 17 december 2017
H. Mis om 11.00 uur
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 24 december 2017 is er om 17.30 uur 
een gezinsmis en vooral de kleine kinderen 
zijn dan van harte welkom,. De communi-
canten van dit jaar verzorgen de kerstlezin-
gen en helpen de pastoor.

KERSTBOMEN
In verband met Kerstmis zijn wij op zoek 
naar kerstbomen om in de kerk te plaatsen. 
Wie kan ons helpen?

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

9 t/m 16 december 2017

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

VRIJDAG 15 december: 19.00 uur H. Vorm-
sel, kinderen groep 7 en 8 van basisschool 
De Tweesprong. Koor De Leeuwerik.

ZATERDAG 16 december: géén H. Mis.

LEZERS: zaterdag 9 december Marjo Tim-
mermans.

MISDIENAARS: zaterdag 9 december Pam 
en Sien Smeets, vrijdag 15 december 19.00 
uur Lobke Houtappels en Lois Beerens.

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 opbou-
wen. Helpende handen zijn van harte welkom.

 “Succes is geen toeval. Het is hard werken, 
doorzetten, leren, investeren en vooral 

houden van wat je doet.”

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  9 december   –  16 december  2017

Zondagmorgen 10 dec. 09.30 uur:
2e  Zondag van de Advent
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap 
(volkszang)

Mededelingen:
• 24 dec. ’s  morgens geen eucharistievie-

ring, 24 dec. 19.00 uur kinderkerstdienst, 
24 dec. 22.00 uur nachtmis, 25 dec. 1ste 
kerstdag 9.30 uur hoogmis opgeluisterd 
door Gregoriaans koor Heythuysen, 26 dec. 

2e kerstdag 9.30 uur hoogmis opgeluis-
terd door gemengd koor Milagri, 1 jan.
Nieuwjaarsdag geen eucharistievie-
ring in parochiekerk Leveroy, 1 jan. 
Nieuwjaarsvierng Cluster parochiekerk 
Heythuysen 11.00 uur, 7 jan. 9.30 uur ge-
mengd koor Con Amore Baexem;

•	 In de adventtijd krijgt u de gelegenheid
om een bijdrage te leveren aan mensen 
die minder bedeeld zijn als wijzelf. Daar-
voor staat er in alle kerken van ons clus-
ter 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.
Bij voorbaat onze dank.  

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 8 - 16 december

Vrijdag 8 december, Hoogfeest van de On-
bevlekte 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 Pe-
ter Wullems en Nel Wullems-Knapen. 

Zondag 10 december, 2e zondag van de 
Advent, 
10.00 (Zangkoor De Peelklanken) 
overleden ouders van de Waarenburg-Derks. 

Dinsdag 12 december, 
19.00 Kerstviering LKV-Ospel. 

Woensdag 13 december,
17.00 Kerstviering leerlingen basisschool De 
Schrank.

Donderdag 14 december, 
19.00 Kerstviering Zij Actief.

Zaterdag 16 december, 
11.00 Kerstviering KBO (Zangkoor De Peel-
klanken). 
19.00 (Samenzang)  
ghm An Jacobs-Duijts (verjaardag), ghm 
Cato Op ’t Root, ghm Sjang Huijerjans en 
Hendrina Huijerjans-Michiels en kinderen. 

ACOLIETEN: 
za. 9 dec. 19.00: Mathijs en Luc van Hulsen; 
zo. 10 dec. 10.00: Mathijs van Lierop, Edwin 
van Rooijen; 
za. 16 dec. 19.00: Tom Kessels, Nick Stijnen. 

OVERLEDEN: 
Op 23 november jl. overleed Ralph Sillekens, 
39 jaar,  Meester Schakenhof 6. 
Op 27 november jl. overleed Diny Kessels-
van de Voort, 67 jaar, Ketelaersweg 2. 
Mogen zij rusten in vrede.

ADVENT: 
Na het naamfeest van onze parochie op a.s. 
vrijdag 8 december, bereiden we ons in de 
parochie de komende week heel nadrukke-
lijk voor op Kerstmis. In de 2e week van de 
advent houden verenigingen en de leerlin-
gen van de basisschool hun kerstvieringen. 
Op de adventskrans bij het altaar wordt de 
2e kaars aangestoken. De krans is de herin-
nering aan de verschillende etappes van de 
heilsgeschiedenis vóór Christus en symbool 
van het profetisch licht dat langzamerhand 
de nacht verlichtte van de verwachting tot 
het opgaan van de zon van gerechtigheid. 
Het is een mooie traditie dat de leden van 
onze verenigingen zich zo samen in een eu-
charistieviering bezinnen op Kerstmis.  

PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIE: 
Dat ouderen, met steun van families en 
christengemeenschappen, hun wijsheid en 
ervaring mogen inzetten voor de verbrei-
ding van het geloof en de vorming van nieu-
we generaties.  

TORENRESTAURATIE: 
Het ziet er naar uit dat vanaf woensdag 13 
december het steiger rond de kerktoren af-
gebroken wordt ! Eerst worden nog enkele 
loodslabben aangebracht, de wijzers en wij-
zerplaten van de kerkklok teruggeplaatst en 
duivenwering aangebracht voor de galmga-
ten en op enkele mergelranden. En na het 
slopen van het steiger dient het voegwerk 
bij de kerkingang nog te gebeuren.
Vóór Kerstmis zal het vertrouwde straat-
beeld dus weer terugkeren met een geheel 
gerestaureerde kerktoren, waaraan vele pa-
rochianen een steentje hebben bijgedragen. 
Namens het parochiebestuur spreek ik hier-
voor reeds dank uit. 

Pastoor A. Koumans, OMI.  

O.F.S.
Vrijdag 8 december is de bijeenkomst van 
de O.F.S. in het parochiezaaltje van de Lam-
bertuskerk. Aanvang 14.00 uur. Gelieve het 
handboek mee te brengen.

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

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

FIEËST – FIEËST – FIEËST
.. de jubilerendje VV de Pinmaekers, hermeni-j St. Joseph 

met combo, Ni-jwieërter artieste en gastartieste en 
un volle Pinnenhof kwome muzikaal 

al in vastelaovendj-stumming.

Un geweldjige happening. Prefisiat…. Alaaf!

Zonder ‘Hotel Mama’ is er geen 
‘Varkensboer Papa’

Vervolg voorpagina.

Zoon Wilard, die aan het Citaverde 
College in Horst de opleiding Dieren-
houderij volgt, heeft al aangegeven 
dat hij het varkensbedrijf van pa wil 
overnemen. Maar of het daadwerke-
lijk zover komt, is ook voor Willy nog 
een vraagteken. “Wat de zorg voor 
de dieren betreft, heb ik geen enkele 
twijfel. Dat zit wel goed. Maar ik ben 
ook realistisch. Wilard ziet nu alleen 
de leuke dingen en heeft nog niet 
aan den lijve ervaren wat er allemaal 
om het agrarisch ondernemerschap 
heen hangt. De mestboekhouding. 
De inkoop van het voer. De energie. 
Het monitoren en optimaliseren van 
de gezondheid van de dieren. Het af-
tappen van bloed om ziektekiemen 
op te sporen. De steeds veranderende 
eisen op het gebied van dierenwelzijn 
en milieu. Het onderhoud en de repa-
raties in de stallen. En zo kan ik nog 
wel even doorgaan.”

Manier van leven
Ondanks alle veranderingen door 
de jaren heen, houdt Willy van zijn 
vak. “Elke dag is anders en de sport 

is om het elke dag een beetje beter 
te doen. Het boerenbedrijf is een ma-
nier van leven. Als ik tot drie uur ‘s 
nachts een feestje heb gehad, sta ik 
om zes uur gewoon in  de stal. Als ik 
dat niet meer leuk vind, moet ik iets 
anders gaan doen.”

Toen Willy zo oud was als zijn zoon 
Wilard nu, runde hij al het varkens-
bedrijf van zijn vader. Hij ziet zichzelf 
nog lopen met een kruiwagen door 
de stal. De varkens voeren met een 
schep. “Eén volle schep per dier en 
aan het einde van de rij als de kruiwa-
gen bijna leeg was - een iets minder 
volle schep”, zo memoreert de gebo-
ren Astenaar. 
Tegenwoordig gaat het volledig auto-
matisch; het mengen, het malen en het 
voeren. Elk varken krijgt qua samen-
stelling en hoeveelheid precies wat hij 
nodig heeft. Luxe voer met licht ver-
teerbare eiwitten voor biggen die van 
de moedermelk af moeten, een zwaar-
der vezelrijk rantsoen voor de zeugen. 
“Bij mensen werkt het precies zo”, 
lacht Willy. “Een kind van 8 kilo heeft 
nu eenmaal andere etensbehoeften 
dan een volwassene van 80 kilo.”   

L.K.V. Ospel

Beste leden, dinsdag 12 december: 
Kerstviering. We beginnen om 19.00 
uur met een H.Mis. Daarna gaan we 
naar Haaze-Hoof waar we weer lek-
ker kunnen genieten van onze kof-
fietafel. Toneelclub “De Amateurkes” 
voeren een toneelstuk voor ons op, 
en we sluiten af met een loterij.

Vriendelijke groet, het bestuur.

Kerstfair          

De Venezuela Werkgroep en De Zon-
nebloem afdeling Ospel organiseren 
voor zondag 10 december 2017 
vanaf 10.30 uur tot 16.00 uur een 
“Kerstfair” in Gemeenschapshuis 
Haaze-Hoof te Ospel.

De leden van de welfaregroep heb-
ben allerlei handwerkjes gemaakt.
Zoek je met de feestdagen op komst 
nog een mooi cadeau, een bloemstuk 
of leuke houten kerstartikelen, kom 
dan zeker even langs. Met een aan-
koop steunt u het werk van de Zon-
nebloem.

De Venezuela Werkgroep verwel-
komt u met koffie of thee en onze 
zelfgebakken vlaaien en wafels. Te-
vens worden er o.a. prachtige bloem-
stukken, (kerst)kaarten, honing, jam 
en sieraden gemaakt in Burkina Faso, 
verkocht. Kortom, allerlei ideeën 
voor een leuk kerstcadeau. Ook heb-
ben we weer de “Enveloppenloterij” 
met bijna altijd prijs.
De hoofdprijs is een levensmiddelen-
mand, geschonken door Coop Ospel.

Wij heten u van harte welkom op 
onze Kerstfair!

TE KOOP KERSTBOMEN
Nordmann tot 150cm
Blauwspar (Omorica) van 150 tot 300cm
Fijnspar 150 tot 400cm 
Alle soorten kunnen met kluit, pot of gezaagd. 
Verkoop: Heijsterstraat 6
vrijdag en zaterdag op 8-9 december 
en 15-16 december
Verkoop: Herstraat 2 
zaterdag 9 en 16 december  
Mogelijkheid tot reserveren en eventueel thuis bezorgen.
Telefoon:0653346437 of 0495-633308 

Kerst bij Eettafel Eind

Donderdag 21 december is er 
Kerstdiner 
bij Eettafel Eind. Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Wij serveren een extra feestelijk  
viergangendiner voor € 9 p.p.

Kinderen van BS de Tweesprong zor-
gen weer voor speciale kerstbijdragen.

Bezoekers kunnen zich aanmelden t/m 
dinsdag 19 december. Vaste deelnemers 
kunnen zich t/m dinsdag afmelden. 

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel: 06 - 20372633
Mail: eettafel-eind@xs4all.nl

December is een bijzondere maand 
en dat vieren we graag samen. Ieder-
een is van harte welkom! 

U vindt ons ook op:
www.nederweert-eind.nl

Eetpunt 
“Ontmoeten doet groeten” 

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 (exclusief eventu-
ele 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 vol-
gende dinsdag. U kunt dat doen door 
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoon-
nummer 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:
12 december bij zaal Centraal in de 
Kerkstraat
19 december in de Pinnenhof
26 december: Geen Eetpunt
2 januari: Geen Eetpunt

LKV Nederweert

Beste dames,
Donderdag 14 december boekstukje 
maken voor dames die zich hebben 
opgegeven op het podium, aanvang 
19.30 uur. Dinsdag 19 december is 
onze kerstavond. Aanvang 19.30 uur 
in de grote zaal.

Groeten het bestuur



ESSO Roost - Venloseweg 1 - 6031 ST  Nederweert - 0495 634 668

OPRUIMINGSVERKOOP
Winterwielen sets voor diverse merken 

personenauto’s tot bouwjaar 2012.
Prijzen vanaf € 200,- per set.

Beschikbaarheid mail: verkoop@opelnijs.nl
Evt montage behoort tot de mogelijkheden.

ZORGELOOS
OVERSTAPPEN
DEALER KWALITEIT
VOOR EEN BETERE PRIJS

Uitgave: december 2017

AUTO VAN DE MAAND

Burgemeester Greijmansstraat 8  •  6031 CN Nederweert
info@autokoen.nl  •  www.autokoen.nl

Tel. 06-50222092 of 0495-632182

Bouwjaar: 2014 
Km-stand: 13.425

Hyundai i10

€ 8.450.-

In- en verkoop alle 
merken occasions 

APK GRATIS BIJ GROTE 
ONDERHOUDSBEURT.

• Onderhoud en reparaties alle merken met behoud van fabrieksgarantie • 
• Apk ook diesels • Aircoservice en reparaties •

• zomer-/winterbanden velgen en opslag •
• schadeherstel en uitdeuken zonder spuiten •

WWW.ANWAUTOS.NLWWW.ANWAUTOS.NLWWW.ANWAUTOS.NLWWW.ANWAUTOS.NL

WERKPLAATS OOK OP ZATERDAG GEOPEND

Vanaf heden 4-wieluitlijnen met moderne Bosch uitlijnapparatuur.
Ook op zaterdag!

Magnesiumstraat 49
6031 RV  Nederweert

0495-633577

WIJ ZIJN VERHUISD

Keuze uit ± 40 Bovag Top Occasions
In - en verkoop nieuwe en gebruikte Auto’s

GROOT AANBOBOD
WINTERBANDEN
(nieuw en gebruikt)
Sets v.a. € 199,-
Kijk op www.hanssenautos.nl

Pannenweg 104 Nederweert Tel: 0495-592154

Kijk op Kijk op Kijk op 

Pannenweg 104 Pannenweg 104 Pannenweg 104 Pannenweg 104 Pannenweg 104 Pannenweg 104 Pannenweg 104 Pannenweg 104 Pannenweg 104 Pannenweg 104 Pannenweg 104 Pannenweg 104 Pannenweg 104 Pannenweg 104 NNederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154ederweert Tel: 0495-592154

Hanssen Auto’s

CitrCitroën C3 II Picasso
MPV
vanaf 2009 438.-438.-
Hyundai IX35Hyundai IX35
APV
vanaf 2010anaf 2010anaf 2010 511.-511.-511.-
Kia SportageKia SportageKia Sportage
APV
vanaf 2010 538.-538.-538.-
Mercedes B-Klassecedes B-Klasse
MPVMPV
2005 - 2011 538.-538.-538.-
Nissan Primastar
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-396.-

Opel Vivaro
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-396.-396.-396.-
PPPeugeot 308eugeot 308eugeot 308
Hatchback
2009 - 2013 457.-
Renault Megane IIIRenault Megane IIIRenault Megane III
Grandtour, Stationwagon
vanaf 2009 467.-467.-
Volkswagen Volkswagen olkswagen V Touran
MPV
vanaf 2003 487.-487.-
Volvo Volvo olvo V V50
Stationwagon
vanaf 2004 564.-

Snel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een trrrrekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto 
selecteselecterren en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!

Magnesiumstraat 49 - 6031 RV  Nederweert
Tel. 0495-633577
WWW.ANWAUTOS.NL

Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. 
Ook leverbaar met 13-polige stekker.Ook leverbaar met 13-polige stekker.Ook leverbaar met 13-polige stekker.

Steeds meer mensen rijden in de winter op winterbanden. Toch blijven er 
misverstanden bestaan over het hoe en waarom van winterbanden. 

1. “Bij ons sneeuwt het niet (vaak), dus ik heb geen winterbanden no-
dig” / “Als het sneeuwt blijf ik thuis”
De voordelen van winterbanden gelden zeker niet alleen bij sneeuw. Al bij 
temperaturen onder de +7 graden Celsius rijdt u met winterbanden veiliger. 
Dit komt door een andere rubbersamenstelling en ander profiel waardoor de 
band meer grip heeft, en met name de remweg aanzienlijk korter is.

2. “Nieuwe zomerbanden zijn veilig genoeg”2. “Nieuwe zomerbanden zijn veilig genoeg”
Zomerbanden zijn ongeacht hun profieldiepte niet geschikt voor winters 
weer (onder de +7 graden Celsius). Het rubber wordt te hard en heeft maar 
één aangrijpingspunt op de weg. Winterbanden bieden vanwege de speciale 
samenstelling van het rubber ook op een koud wegdek een betere grip en 
verhogen daarmee aanzienlijk uw veiligheid.

3. “Die paar dagen per jaar loont niet de moeite om op winterbanden 3. “Die paar dagen per jaar loont niet de moeite om op winterbanden 
te gaan rijden”
Als we alle dagen optellen waarop de temperatuur onder de +7 graden Celsi-
us komt, dan komen we op meer dan enkele tientallen dagen per jaar uit. En 
dat hoeven geen hele dag te zijn, maar bijvoorbeeld wanneer u ’s ochtends 
of ’s avonds van of naar uw werk gaat of ergens op bezoek.

4. “Ik heb ABS en ESP, dat is voldoende”4. “Ik heb ABS en ESP, dat is voldoende”
Zelfs de meest moderne uitrusting laat het afweten wanneer de banden niet 
aan de situatie op de weg aangepast zijn.

5. “Winterbanden zien er niet aantrekkelijk uit”5. “Winterbanden zien er niet aantrekkelijk uit”
De huidige generatie winterbanden kunnen probleemloos op licht metalen 
velgen gemonteerd worden. En ook het profiel mag gezien worden!

6. “Met winterbanden kan ik niet zo snel rijden”
Met winterbanden kunt u even hard rijden als met zomerbanden. De snel-
heid hangt bij beide banden af van het snelheidssymbool op de banden. Pas 
uw snelheid echter altijd aan, aan de winterse omstandigheden.

7. “Winterbanden zijn duur”
De prijzen van winterbanden zijn ongeveer gelijk aan zomerbanden. In de 

winter houden uw zomerbanden een “winterslaap”. Zo blijven ze gespaard 
voor zwaar winterweer waarin ze harder slijten, zodat ze meer kilometers 
kunnen afleggen.

8. “Er wordt toch voldoende geruimd en gestrooid”
Zelfs wanneer alles optimaal georganiseerd is, kunnen de ruim- en strooi-
diensten niet overal en op hetzelfde moment aan het werk zijn.

9. “Ik kan mijn zomerbanden nergens kwijt als ik winterbanden laat 
monteren”
Wij beschikken op onze locatie over een grote opslag (ofwel bandenhotel 
genoemd) voor winter- en/of zomerbanden. Tegen een geringe vergoeding 
slaan wij ze hierin op, en liggen ze een seizoen lang netjes, veilig, onder de 
juiste condities en verzekerd opgeslagen. De banden blijven uiteraard uw 
eigendom.

10. “Ik ben toch goed verzekerd”
De kans op een ongeval is in de winter vele malen hoger. Daarbij bent u altijd 
de verliezende partij bij een eventueel ongeval. Dat kost tijd en geld, om nog 
maar te zwijgen over eventuele verwondingen. Tevens is de wetgeving in 
onze buurlanden aan het veranderen; daarbij kunt u aansprakelijk gesteld 
worden als u niet op winterbanden rijdt. En in sommige wintersportlanden 
is het sowieso verplicht.

10 misverstanden over het hoe en waarom van

winterbanden



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

Het kanaalpark is echt van ons allemaal
U hebt meegepraat, meegedacht en meegedaan

Voorzitter Mick Waulthers van Stichting Leergeld Weert e.o. (rechts), wethouder Martijn van den Heuvel (links) en wethouder Henk Geraats  
bij de opgeknapte fiets. Foto: Nederweert24

Donderdag 7 december 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. 

Twee vliegen in één klap. Of eigenlijk 
drie. Het nieuwe project waarbij oude 
fietsen opgeknapt worden, biedt veel 
voordelen. Inwoners die door ziekte of 
tegenslagen werken aan hun herstel 
in het Zelfregiecentrum, zetten zich in 
voor kinderen die het thuis niet breed 
hebben. Bovendien draagt het initiatief 
bij aan duurzaamheid door oude spul-
len opnieuw te gebruiken. Het startsein 
voor dit bijzondere project werd op 
woensdag 29 november gegeven door 
de wethouders Geraats en Van den 
Heuvel.

Beide bestuurders overhandigden in 
het Zelfregiecentrum (ZRC) symbolisch 
een fiets aan voorzitter Mick Waulthers 
van de Stichting Leergeld Weert e.o. De 
stichting zorgt ervoor dat de opgeknap-
te fietsen bij kinderen uit arme gezin-
nen terechtkomen. De voorzitter gaf 
aan het mooi te vinden dat de gemeen-
ten dit doen voor hun inwoners en dat 
ze hierin samen kunnen optrekken.

Kansen bieden
Ouders met een laag inkomen (maxi-
maal 120% van het bijstandsniveau) 

en die wonen in de gemeenten Weert, 
Nederweert of Cranendonck, kunnen 
voor hun kinderen in de leeftijd van 4 
tot 18 jaar een beroep doen op de stich-
ting Leergeld Weert e.o. De stichting 
biedt deze kinderen kansen om deel te 
nemen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten, waardoor ze opbloeien, 
kennis en vaardigheden ontwikkelen en 
eigenwaarde krijgen.

Opknappen 
In het Zelfregiecentrum in Weert worden 
mensen die om allerlei redenen niet vol-
ledig tot hun recht komen, bijvoorbeeld 
door ziekte, in staat gesteld om opnieuw 
de regie over hun leven te krijgen. De 
oude, kapotte fietsen zijn afkomstig van 
de gemeenten Nederweert en Weert. Ze 
worden gratis ter beschikking gesteld 
aan het ZRC. De medewerkers zorgen 
ervoor dat de fietsen weer als nieuw zijn 
voor de kinderen. 

Tweede leven 
In Nederweert zijn we al eerder met dit 
project gestart en de gemeente Weert 
sluit nu aan. Het opknappen van oude 
fietsen en ze daardoor een tweede leven 

geven, past ook in het duurzaamheids-
beleid van beide gemeenten. Wethouder 
Geraats is enthousiast over het initiatief: 
“Armoede is een breed begrip. We pro-
beren op allerlei manieren een steentje 
bij te dragen aan het terugdringen hier-
van. Het is mooi dat het project zoveel 
kansen biedt voor zoveel mensen”. 
 
In aanmerking komen?
Als u meer wilt weten over het project 
of als u denkt in aanmerking te komen 
voor een fiets, dan kunt u op de site 
www.leergeld.nl/weert terecht voor 
meer informatie. 

Oude fiets doneren 
Mocht u nog een oude fiets thuis heb-
ben staan en daar niets meer mee doen, 
dan kunt u deze doneren aan het Zelf-
regiecentrum in Weert, Roermondseweg 
64, tel. (0495) 850875. Deze fietsen wor-
den opgeknapt voor de schoolgaande 
kinderen via de Stichting Leergeld. 

We wensen de medewerkers van het 
Zelfregiecentrum veel succes toe en de 
kinderen veel plezier met hun nieuwe 
fiets!

Duim omhoog voor mooi project
Een opgeknapte fiets maakt iedereen blij!

Op maandag 18 september heeft de 
gemeente samen met Buro Lubbers 
een schetsontwerp gepresenteerd voor 
het nieuwe Kanaalpark De Heerlijck-
heid Budschop aan alle bewoners en 
belangstellenden. Tijdens deze inloop-
avond hebben we veel nieuwe wensen 
en ideeën opgehaald. Deze heeft Buro 
Lubbers zoveel mogelijk verwerkt in 
een definitief ontwerp. Op woensdag 
13 december om 19.00 uur presenteren 
we dit plan aan u tijdens een info-
avond in de Rochuskerk in Budschop.  
U bent van harte welkom.

Van schetsontwerp naar definitief 
ontwerp
Bij het opstellen van het schetsontwerp 
hebben we uitgebreid overleg gehad 
met belangrijke stakeholders. Denk 
hierbij o.a. aan de Dorpsraad Bud-
schop, de natuurverenigingen, Rijkswa-
terstaat, de scouting, de pachter van 
de paardenweide en de basisschool. 
Eerder zijn veel ideeën opgehaald 
tijdens de workshops voor het opstel-
len van de structuurvisie Kanaalzone 
Nederweert, die ook meegenomen zijn 
in het ontwerp. 

Nog meer goede ideeën
Tijdens de presentatie werd het 
schetsontwerp voor het kanaalpark 
goed ontvangen door de bewoners en 
kwamen er nog meer goede ideeën 
en wensen. Deze zijn bij het opstellen 
van het definitieve ontwerp zoveel 

mogelijk verwerkt, binnen het beschik-
bare budget. Dit heeft geresulteerd in 
een solide ontwerp, dat het kanaalpark 
nieuwe betekenis geeft als park voor 
Budschop.

Ruimte voor eigen initiatief 
Het is belangrijk dat het kanaalpark een 
park wordt van en voor alle bewoners. 
De gemeente legt hiervoor een goede 
basis neer. In het park is ruimte ge-
laten waarin bewoners zelf iets kun-
nen aanleggen of activiteiten kunnen 
ontplooien. Wat dit moet worden of 
welke activiteiten dit zijn? We horen 
graag wat u hierin wilt bijdragen! Ook 
zou het fijn zijn als bewoners zelf aan 

In alle kernen zetten inwoners zich in 
voor hun medemens en de leefbaar-
heid in het dorp. Ook buiten onze 
gemeente zijn diverse inspirerende 
bewonersinitiatieven te vinden. Van 
deze successen kunnen we ook in 
Nederweert leren en er ons voordeel 
mee doen! Vanuit deze gedachte is 
het initiatief ontstaan voor het eerste 
Nederweerter Inspiratiecafé. We nodi-
gen u van harte uit om erbij te zijn op 
maandag 18 december.

Kernenaanpak
In het sportcafé van Sportcentrum De 
Bengele wordt u ontvangen met koffie 
en vlaai. Na het welkomstwoord door 
wethouder Geraats vertelt Dirk-Jan 
Pereboom u meer over de kernenaan-
pak. Wat is er allemaal gebeurd op dat 
gebied in onze gemeente en welke 
plannen liggen er nog allemaal? 

Goede voorbeelden 
Daarna presenteren Myriam Cuypers-
Ploem en Thei Maesen van Dorpsdag-
voorziening Meers hun succesvolle 

De eerste ‘tas’ koffie in de wijk op de 
weekmarkt in Nederweert is een succes. 
Er kwamen vorige week woensdag zo’n 
25 inwoners buurten met wijkagent 
Dennie Joosten en regisseur leefbaar-
heid Harold van der Haar. Aan de 
statafel bij de viskraam was het gezellig 
druk met bezoekers die even een kopje 
koffie of thee kwamen drinken. Er werd 
gesproken over allerlei onderwerpen 
en er werden vragen gesteld en beant-
woord. Ook kregen beiden nog een 
aantal tips van de bezoekers. Harold: 
“Een aantal zaken gaan we concreet 
oppakken en deze worden uiteraard 
ook teruggekoppeld. We zijn blij dat 
mensen ook op deze manier de weg 
naar ons weten te vinden en we steken 
veel op van de gesprekken”. Als u ook 
een keer wilt komen buurten, dan kan 

burgerinitiatief. Ton Ory en Ger Joos-
ten, vrijwillig vervoersadviseurs van de 
Vereniging van Kleine Kernen Lim-
burg, vertellen over de verschillende 
initiatieven op het gebied van vervoer 
in dorpen en kleine kernen. De avond 
sluiten we af met een drankje en u 
kunt dan nog gezellig napraten.

Aanmelden
Het eerste Inspiratiecafé vindt plaats 
op maandag 18 december. De bijeen-
komst begint om 19.30 uur, maar de 
inloop is vanaf 19.00 uur. Wilt u erbij 
zijn, dan is het wel nodig om u even 
aan te melden. Dat kan vóór 14 de-
cember door een mail te sturen naar: 
inspiratiecafe@nederweert.nl. 

Een vervolg
Zijn de reacties positief, dan krijgt het 
Inspiratiecafé een vervolg en passeren 
telkens andere thema’s de revue. Laat 
u verrassen door het enthousiasme, de 
kundigheid en de ervaring waarmee 
de initiatieven en organisaties hun 
projecten presenteren!

dat. Op woensdag 10 januari zijn bei-
den van 13.00 tot 14.00 uur present bij 
de Phicoop in Ospel en op woensdag 
31 januari van 17.00 tot 18.00 uur bij 
de frietwagen aan de Dorpstraat in Le-
veroy. Vervolgens zijn ze op woensdag 
21 februari weer op de weekmarkt en 
zo gaat het dan verder. Nederweert24 
was ook bij het koffie-uurtje en 
maakte deze mooie foto.

Enthousiaste en inspirerende verhalen

Even buurten met een 'tas' koffie

via het meldpunt openbare ruimte bij 
de gemeente. We schakelen dan onze 
eigen plaagdierbestrijder in. Meer tips 
vindt u op onze website.

Voorkomen is…
Ratten en muizen kunnen voor overlast 
zorgen en ziektes verspreiden. Zeker 
in de herfst en winter krijgen we hier 
meer mee te maken. Maar u kunt er zelf 
iets aan doen. We geven u aantal tips. 
 
Voer opruimen 
Zo is het belangrijk dat u uw volières 
muis- en ratdicht houdt. Het voer in kip-
penhokken en volières dat niet meteen 
opgegeten wordt, ruimt u het beste 
meteen op. En het is verstandig om uw 
kippen minimaal te voeren. Volgens 
onze gemeentelijke ongediertebestrij-
der komt het toch nog vaak voor dat er 
veel te veel voer ligt.

Openingen afdichten 
Ben er verder alert op dat u geen etens-
resten buiten strooit en gooi ze ook niet 
op een composthoop (alleen tuinafval). 
Voer vogels alleen bij als het vriest en 
ruim afgevallen fruit (van appels en pe-
renbomen) op. Bij vraatsporen aan het 
fruit moet u het onmiddellijk weghalen. 
En stapel openhaardhout zodanig dat 
de achterzijde geen nestplaats wordt 
(bijvoorbeeld op pallets). Dicht ventila-
tieopeningen af en voorkom begroeiing 
aan gebouwen.

Deskundigheid vereist
De bestrijding van de zwarte/bruine 
rat vereist specifieke deskundigheid en 
ervaring en is per situatie verschillend. 
Een verkeerde aanpak kost tijd en/of 
geld, maar heeft geen of onvoldoende 
effect. Voor het bestrijden van rat-
ten en muizen kunt u altijd klemmen 
zetten. Wilt u met vergif werken? Dan 
adviseren wij u een deskundige on-
gediertebestrijder in te schakelen. U 
kunt hiervoor zelf iemand bellen of de 
overlast telefonisch of digitaal melden 

de slag gaan met de aanleg van het 
park. Denk hierbij aan het verfraaien 
van de dierenweide of het plaatsen van 
nestkastjes. 

We zijn benieuwd naar uw mening!
Wij denken dat er nu een fraai ontwerp 
ligt voor het kanaalpark. Maar uiter-
aard willen we heel graag horen wat u 
ervan vindt. Op woensdag 13 december 
om 19.00 uur bent u van harte welkom 
in de grote zaal van de Rochuskerk, 
Rochusplein 1 in Budschop. De avond 
start met een korte presentatie door 
Buro Lubbers. Daarna kunt u het plan 
op de posters tot in detail bekijken en 
beantwoorden we uw vragen.

Een impressie van het haventje, te zien op de informatiebijeenkomst in september. Ontwerp: Buro Lubbers



Wij zijn:Wij zijn:

• Duidelijk

• Bereikbaar

• Flexibel

• Daadkrachtig

• Deskundig

Ook goed verkopen?
Schakel ons in!

www.laenen.nl - 0495 450 680 - Beekstraat 83 

Huis kopen met of zonder 
eigen geld? Informeer bij ons
naar de mogelijkheden.

| www.hypotheker.nl/weert

Maak nu een afspraak om van de 
huidige regels te profiteren.

Ospelseweg 23, 6031 AK  Nederweert
tt 0495-460180 ii www.jacobsgijsen.nl ee info@jacobsgijsen.nl

   Makelaardij    Taxaties    Hypotheken    Verzekeringen

Onzelievevrouwestraat 2  |  6004 AC  Weert
T  0495 - 53 38 93  | E  info@saelmans.nl

www.saelmans.nl

Maak vandaag nog een afspraak
en verkoop uw woning met succes!

Verhuisplannen?

WO N I N G M A K E L A A R D I J

VERKOCHT

m a k e l a a r d i j &  t a x a t i e s o . g .

erkend lid v

St. Antoniusplein 10  6031 ED Nederweert
Tel. 0495-460736
info@frissenwoonadvies.nl
www.frissenwoonadvies.nl

Uitgave: december 2017

WOONON

De laatste maanden zijn de makelaarrsborden voor wwononiinngegenn een n 
appartementen nonogg mmaaar net ggeepplalaatatsstt,, ooff zzee kkuunnnennen aallwweeeerr wwoorr--
den voorrzziieenn v vaann e eeenn s sttiicckkeerr ‘ ‘vveerrkkoocchhtt’’.. D Dee w woonniinnggmmaarrkktt t trreekktt a aaann. . 
WWee kkrriijjggeenn wweereer vveerrttrrououwweenn iinn oonnzzee fifinnaancnciiëëlele ssiittuuatatiiee eenn kkuunnnenenn
nniieeuuwwee wwooononwweensnseenn wwaaaarmrmaakkeenn.. MaMarrccoo FFrrisissseenn vvaann FFrrisissseenn WWooonon--
adadvviieess && TTaaxxaatitieess kkaann eerroovveerr mmeeeepprratateenn.. HHiijj houhouddtt zziicchh ddagageelliijjkks s 
bbeezziig g mmeet t dde e aaaann- - een n vveerrkkoooop p vvaan n wwoonniinnggeen n een n hheet t uuiittvvooeerreen n vvaan n 
ttaaxxatatiiees is in Nn Needdeerrwweeeerrt et en on ommggeevviinngg. . 

Marco Frissen, sinds 1999 met zijn gezin woonachtig in hartje Neder-
weert, werkt al ruim 20 jaar in de makelaardij. Hij houdt van het per-
soonlijke contact met zijn klanten en het leveren van maatwerk bij de 
uitvoering van zijn functie als makelaar en taxateur. Sinds 2006 doet hij 
dat met veel plezier en gedrevenheid onder de vlag van zijn eigen kan-
toor Frissen Woonadvies & Taxaties. 

AAlls ws waarrmme be brroodjjees os ovveer dr de te toooonnbbaannkk
Dat woningen als warme broodjes over de toonbank gaan verbaast Marco 
niet. Hij vertelt: “Na een lange crisisperiode van ruim zeven jaar is de eco-
nomie gelukkig weer aan het aantrekken. Ik kan me niet herinneren dat
de hypotheekrente ooit zo laag heeft gestaan. Mensen durven weer te 
dromen en hun woonwensen waar te maken. Ze zijn weer toe aan iets 
nieuws. Dat zie je terug in de snelle en voorspoedige verkoop van be-
staande én nieuwe woningen en de doorontwikkeling van nieuwbouw-
projecten. Ook neemt de vraag naar hypotheken en taxaties toe. Dit met
het oog op allerlei doeleinden waaronder de aankoop van een nieuwe 
woning, verbouw- of bouwplannen of het oversluiten van een hypotheek.” 

EEeen an aaannttrreekkkkeenndde ee eccoonnoommiie ee en gn guunnssttiigge hye hyppotothheeeekkvvoooorrwwaaaarrddeenn
De vraag naar zowel nieuwe als bestaande woningen in alle prijsklassen 

neemt in rap tempo toe. Door de aantrekkende economie stijgt de werk-
gelegenheid waardoor de financiële situatie voor onder andere starters 
verbetert. En ondanks de voor hen aangescherpte hypotheekvoorwaar-
den kunnen zij nu beter de stap zetten naar hun eerste woning. Door de 
lage hypotheekrente is het kopen van een woning nu goedkoper dan 
het huren ervan. Tevens kunnen we nu nog, tot 1 januari 2018, 101% 
van de marktwaarde van een woning financieren. Daardoor zijn we min-
der afhankelijk van ons spaargeld. 

Ook voor senioren die in het buitengebied wonen is het een goed mo-
ment om kleiner te gaan wonen of naar de kern te verhuizen. De animo 
voor hun woning in het buitengebied zal groter zijn dan een jaar geleden. 
Marco: “Er zijn mensen die nu het besluit nemen hun woning te verkopen 
om optimaal te kunnen profiteren van de lage hypotheekrente. Want in 
veel gevallen is er sprake van een enorme boeterente indien ze hun hy-
potheek willen wijzigen. De verkoop van een woning levert dus verschil-
lende voordelen op: het profiteren van stijgende woningprijzen, boetevrij 
aflossen en het meefinancieren van een eventuele restschuld. Dit laatste 
kan nog tot 1 januari 2018. Kortom, alle lichten staan nu op groen!” 

Tijd om nieuwe woonwensen waar te maken? Neem gerust contact op. 
Frissen Woonadvies & Taxaties begeleidt u graag bij uw plannen. 

FFrriisssseen wn woooonnaaddvviiees es en tn taxaties o.g.
Marco Frissen
Sint Antoniusplein 10
6031 ED Nederweert
T   0495-460736/ 06-21711322
W www.frissenwoonadvies.nl
E   info@frissenwoonadvies.nl m am a kk ee l a al a al a a rr dd ii jj &&&&  t t t a xa x aa tt i ei e ss oo .. gg .

IIn dn de we woonniinnggmmaarrkkt st sttaaaan an alllle le liicchhtteen on op gp grrooeenn!!
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren-Eind
T. 0493 491 419
www.amaas.nl

Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van
Nederweert  en Ospel.

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.
zaterdag 7.00-13.00 u.

Kunststofkozijnen
Serredaken

Douglas hout
op voorraad

Tuinvisie producten
www.tuinvisie.nl

Diverse akties op sierbestrating/schutting

€ 47,90

p/m2 incl btw.

Fraser Zweeds Rabat
22x167 mm zwart
16 jaar garantie op verfafwerking.

Vertrouwd & Duurzaam

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Uw lokale specialist 
voor zonnepanelen 
én elektrotechniek

Adviseert, levert, monteert.
Vertrouwd en vakkundig 
zoals u ons kent.

Vraag een vrijblijvende offerte via 
www.remozon/nl / 06-54256242

Twee categorie 3 hoortoestellen met  
GRATIS oplader en accu’s

Een aanbieding die u niet mag missen alleen bij  
Oorzaak Hoorkliniek

Betaalbare kwalitatieve hoorzorg voor iedereen!

Staat 1 
6031 EL Nederweert 
Telefoon: 0495 - 586506 
Mail: info@oorzaakhoorkliniek 
Web: http://www.oorzaakhoorkliniek.nl

1ste Lustrum voor Kerstmarkt  
Thomashuis Ospeldijk

Vrijdag 15 december organiseren 
we voor de vijfde keer een gezellige 
kerstmarkt op het plein van het Tho-
mashuis Ospeldijk. De markt begint 
om 18.30 uur en eindigt om 21.30 uur. 
Maria, Jozef en het kindje Jezus heb-
ben wederom onderdak gevonden in 
een stalletje in Ospeldijk. Schutterij 
St. Odilia zorgt weer voor de warme 
chocomel, glühwein, thee, koffie 
en de vers gebakken wafels. Diverse 
hobbyisten en plaatselijke onderne-
mers bieden u graag hun eigenge-
maakte/ingekochte artikelen aan. 

Ook de Kerstman brengt wederom 
een bezoek aan Ospeldijk. Dit jaar de 
muzikale ondersteuning van de Fam 
v/d Broek uit Geldrop. Tevens is er 
een loterij met mooie prijzen gespon-
sord door o.a. de deelnemers van de 
markt, vrienden van het Thomashuis 
Ospeldijk en sponsoren. Om 21.00 uur 
starten we met de trekking van de lo-
terij met prachtige prijzen. 

De opbrengst van de loterij komt dit 
jaar ten goede aan een duofiets  voor 
de bewoners van het Thomashuis. 
Een groot gedeelte is gesponsord 
door het Dr. C.J. Vaillant Fonds , een 
Goede doelen Fonds van de Lande-
lijke Vereniging van Crematoria. 
Dr. C.J. Vaillant Fonds heeft een groot 

aantal goede doelen en waardevolle 
initiatieven ondersteunt. 

voor meer info: 
www.lvc-online.nl/dr-c-j-vaillantfonds
Donaties kunt u tijdens de kerstmarkt 
in de speciale brievenbus doen of voor/
tijdens/na de kerstmarkt storten op:
NL77ABNA 0459844164 t.n.v. J.T.H.M. 
Smeets Thomashuis Ospeldijk o.v.v. 
duo fiets.
We hopen u allen vrijdag 15 decem-
ber te mogen ontmoeten bij de vuur-
korf op het Thomasplein in Ospeldijk, 
Moostdijk 1.

Meer info: Kerstviering.ospeldijk@
gmail.com 

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)

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

SKO

Niet thuis 
Ik voel me niet thuis
in het land van Twitter Facebook Tinder
Ik voel me niet thuis
in het land van Altijd een Mening

Ik voel me niet thuis
waar Grenzeloos Boos 
en Ontevreden
op de troon zitten

Ik voel me niet thuis waar
het Heilige Moeten
mij sluw verstikken kan
waar ongebreidelde vrijheid
juist chaos en pijn geeft

Ik voel me thuis bij jou
wanneer ik jou mijn hand geef                                               
en jij mij de jouwe

Karin Vossen 
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

COMPUTERCURSUSSEN 
WIJKGEBOUW 
KEENTER HART

In januari 2018 wordt er weer gestart 
met nieuwe computercursussen in 
wijkgebouw Keenter Hart. Er starten 
in korte tijd meerdere cursussen op 
verschillende dagen en tijdstippen te 
weten: Beginnerscursus Windows10, 
Vervolgcursus Windows10 en werken 
met de Tablet (iPad en Android), be-
ginners en vervolg.

De cursussen zijn kleinschalig. Ge-
werkt wordt met maximaal zeven 
cursisten en twee begeleiders. De 
lesstof wordt op een groot scherm 
geprojecteerd. Elke cursist maakt ge-
bruik van zijn eigen laptop of tablet, 
zodat alle oefeningen zelf uitgevoerd 
kunnen worden. Er wordt gewerkt 
met gestructureerde lesboeken, oe-
fenbestanden en naslagwerken. Ook 
krijgen de cursisten huiswerk mee om 
thuis verder uit te werken.

Voor aanmelden en/of meer infor-
matie kunnen geïnteresseerden con-
tact opnemen met de coördinator/
contactpersoon computercursussen 
Keenter Hart, telefoon 06 10508783 
of per email computercursuskh@
vw.puntwelzijn.nl. Inschrijfformulie-
ren zijn verkrijgbaar bij de receptie 
van Punt Welzijn in de Beeksstraat en 
in het wijkgebouw Keenter Hart, Sint 
Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert. 
Deze kunt u daar ook inleveren. U 
kunt ook informatie inzien op de 
website van Punt Welzijn. 

Versleten heup of knie, 
ben ik aan een prothese toe?

Als een heup of knie versleten is, kan 
een gewrichtsvervangende prothese 
een oplossing bieden. Bij een versle-
ten heup of knie is het kraakbeen in 
het gewricht aangetast of in zijn ge-
heel verdwenen.  Wilt u zich meer 
weten over de verschillende moge-
lijkheden en wat het vervangen van 
een heup of knie precies inhoudt? Op 
dinsdag 19 december a.s. organiseert 
SJG Weert een informatiebijeenkomst 
rond dit thema. De informatieavond 
vindt plaats van 19:00 tot 21:00 uur 
in het Auditorium van SJG Weert, Vo-
gelsbleek 5. De toegang is gratis. Aan-
melden kan via het inschrijfformulier 
op de website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of telefonisch bij de afdeling 
Patiënteninformatie: 0495 – 57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothera-
peut en een verpleegkundige geven 
uitleg over de ‘versleten’ knie en 
heup, behandelingsmogelijkheden, 
soorten protheses, het plaatsen van 
een prothese en de revalidatieperio-
de. Er is ruim gelegenheid om vragen 
te stellen. 

Open Eettafel Budschop

Donderdag 14 december open eetta-
fel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 13 december 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

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

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02

Nieuw bij Switch: De TCC SCHAAR
De TCC schaar verzegeld de punten daarom versterkt het haar.

Ter introductie de hele maand december € 5,- toeslag 
op uw knipbehandeling i.p.v. € 7,50

ZO gaat u zonder gespleten haarpunten het nieuwe jaar in.

Kapsalon Switch
Paulus Holtenstraat 5 • 6031 CS Nederweert

Tel: 0495-632903 • www.kapsalonswitch.nl

U vraagt waar voor staat ?

Meedoen met Nederweert ANDERS?

Neem contact op met Jan van Nierop

j.vannierop@raad.nederweert.nl

U heeft vast al eens over
gehoord

Omdat is gebleken dat er genoeg 

draagvlak is, is officieel van 

start gegaan. is géén politieke 
partij maar een beweging waar IEDEREEN 
bij mag horen. Iedereen die het BESTE 
VOOR HEEFT met  NEDERWEERT. 

is niet politiek rood, of -groen 
of -geel, en al ziet u meestal ‘t blauw van 

Nederweert,  is eigenlijk álle 
kleuren. Het gaat er namelijk om wat 
GOED is voor Nederweert!  Om wérkelijk 
iets te kunnen betekenen gaat

   21 MAART meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.  

Gaat ú ook voor ´t beste voor Nederweert?

Te Koop
KERSTBOMEN
Vanaf € 10,00
Waatskamp 46 Ospel 

(nabij de kerk)



Walk&Talk voor 
werkzoekenden 
ZZP, ja of nee?

Als je op zoek bent naar een volgen-
de baan verandert er veel in je leven. 
Wil jij ook andere werkzoekenden 
ontmoeten en ervaringen uitwisselen 
in een inspirerende omgeving? Op 
woensdag 20 december van 9.30 tot 
11.30 uur is in de bibliotheek Weert 
de maandelijkse ‘Walk & Talk’ voor 
werkzoekenden. Het thema is: ZZP, 
ja of nee? Sjra Clerkx van het On-
dernemersklankbord team Limburg 
geeft informatie over het starten van 
een eigen bedrijf. Graag van tevoren 
aanmelden op www.bibliocenter.nl  
Adres: Wilhelminasingel 250 Weert.

ZZP, ja of nee? 
Sjra Clerkx gaat in op de voor- en na-
delen van het starten van een eigen 
onderneming. Hoe gaat het op fiscaal 
en belastingtechnisch gebied? Hoe 
staat het met verzekeringen en pen-
sioen als ZZP’er? Er is ruime gelegen-
heid om je vragen te stellen en dieper 
op een onderwerp in te gaan. Het On-
dernemersklankbord is een landelijke 
non-profit organisatie en bestaat uit 
ex-ondernemers met een rijke prak-
tijkervaring en kennis. Zij geven be-
langeloos en onafhankelijk advies.

Wat is een Walk&Talk?
Als je op zoek bent naar je volgende 
baan verandert er veel in je leven. 
Daar kun je wel wat hulp bij gebrui-
ken. Of je krijgt juist voldoening om 
hulp te geven. Misschien  vraag je je af 
waar al die andere werkzoekenden in 
Weert en omgeving te vinden zijn. Bij 
de Walk & Talk, elke derde woensdag 
van de maand bij Bibliocenter Weert.

Spreekuur loopbaancoach 22 de-
cember
Zoek je een baan of wil je van loop-
baan veranderen? Wil je hulp bij het 
schrijven van een onderscheidende 
sollicitatiebrief of bij de voorberei-
ding op een sollicitatiegesprek? Tij-
dens het gratis spreekuur loopbaan-
begeleiding op vrijdag 22 december 
van 10 tot 11 uur is Sandra Stad, loop-
baancoach en recruiter , aanwezig 
voor gratis professioneel advies. Het 
spreekuur is in dezelfde week als de 
Walk&Talk.

Oetslaag van de Jubileumloterij
VV de Pinmaekers

Prieze van de Jubileumloterij kinne afgehaaldj waere nao `t make van un te-
lefonische afspraak, 06-28887624 of mail jack_vanbilsen@hotmail.com t/m 15 
januari 2018.

 Pries     Lotnummer
Bikkel   Electrische fiets  1e  2919
Jan Truijen Beeld & Geluid  Samsung TV 43 inch  2e  2263
Jan Truijen Beeld & Geluid  Laptop 15,6 inch Lenovo  3e  3869
Avebe BBQ                  BBQ Weber 14 persoons  4e  2995
Pleunis Mode  Waardebon t.w.v. € 130,00  5e  3539
Hubo Duijts  Bosch Boormachine  6e  2291
Hubo Duijts       Bosch accu boormachine  7e  3552
Sligro  Pakket   8e  2229
Vranken meubelen  Waardebon  9e  3312
Verheijen Brigitte Reisburo  Reischeque  10e  1825
Hubo Duijts   Bosch Decoupeerzaag  11e  3193
Smile fotografie  Fotoreportage  12e  2697
Smile fotografie  Fotoreportage  13e  1022
Jeunesse  Gezichtsbehandeling  14e  2887
Hubo Duijts               Bosch slijptol  15e  3476
Eigen Houtje   Speelgoed bakfiets  16e  2700
Aveve  BBQ smokey wit   17e  1224
Auto Mares  APK keuring luxeauto  18e  3325
Auto Mares  APK keuring luxeauto  19e  2476
Bubbles Car Wash  Wasbon  20e  3957
Winst  Eetbon   21e  2711
Kuepers slagerij  Waardebon  21e  2711
Pins & Pints  Waardebon Homping Grill  22e  1004
Gommers Ijsboerderij  Waardebon  22e  1004
Dorpsherberg Ospel  Eetbonnen  23e  3892
Gommers Ijsboerderij  Waardebon  23e  3892
Gear  Hoofdtelefoon  24e  3612
Kuepers slagerij  Waardenbon  24e  3612
Linders  Levensmiddelenpakket  25e  1350
Twee restaurant Laar  Waardebon  25e  1350
Eigen Houtje   Speelgoed Combigmagnatron  26e  2458
Twee restaurant Laar  Waardebon  26e  2458
Beej Siem  Quick Lunch 2 personen  27e  3526
Gommers Ijsboerderij  Waardebon  27e  3526
Brinkmans Opticien  Waardebon  28e  3799
Kuepers slagerij  Waardenbon  28e  3799
Diverso  Eetbon  29e  3012
Twee restaurant Laar  Waardebon  30e  4081
Kuepers slagerij  Waardenbon  31e  1395
Jumbo  Levensmiddelenpakket  32e  3019
Twee restaurant Laar  Waardebon  33e  1883
Hof van Schoor Schoor 50  Waardebon  34e  3024
Guulke  Waardebon  35e  4022
Knapen tuincentrum  Waardebon  36e  3793
Gommers Ijsboerderij  Waardebon  37e  1197
Meora  2 armbanden  38e  1538
Petra’s Hairstyling  Gratis knipbeurt  39e  4080
Phicoop  Levensmiddelenpakket  40e  3520
Storms  Waardebon  41e  1181
Ton fotografie  Pakket   42e  3678
Marive  Bloemstukken  43e  4018
Chang Phurk  Eetbonnen  44e  1081

Same sterk vör oos Kerk 

Het ziet er naar uit dat vanaf woens-
dag 13 december het steiger rond de 
kerktoren afgebroken wordt ! Eerst 
worden nog enkele loodslabben aan-
gebracht, de wijzers en wijzerplaten 
van de kerkklok teruggeplaatst en 
duivenwering aangebracht voor de 
galmgaten en op enkele mergelran-
den. En na het slopen van het steiger 
dient het voegwerk bij de kerkingang 
nog te gebeuren.
Vóór Kerstmis zal het vertrouwde 
straatbeeld dus weer terugkeren met 
een geheel gerestaureerde kerkto-
ren, waaraan vele parochianen een 
steentje hebben bijgedragen. 

Ook onze schoolkinderen komen 
in actie! 
Zij gaan voor de restauratie van de 
kerktoren originele kerststukjes ma-
ken en gebruiken daarbij leien van 
de kerktoren, die vervangen moes-
ten worden. Onder leiding van leer-
krachten en vrijwilligers gaan zij in 
de blokhut van Jong Nederland aan 
de slag om met oase, kaarsen, groen 
en versierselen kerststukjes te maken. 
Leerlingen uit alle groepen mogen 
meewerken. 
Dat schoolkinderen gebruik maken 
van leien is niet nieuw. Een eeuw 
geleden werd op school door de 
meester met krijt op het schoolbord 
geschreven en de leerlingen gebruik-
ten een griffel en een lei om te leren 
schrijven en rekenen !  
De kerststukjes worden vervolgens te 
koop aangeboden tijdens de kerst-
markt op vrijdag 15 december bij het 
Thomashuis te Ospeldijk en bij de 
Phicoop op zaterdag 16 december. 
Op zondag 10 december kunnen de 
kerststukjes van de schoolkinderen 
ook besteld tijdens de kerstmarkt van 
de Zonnebloem. Deze worden dan na 
15 december thuis afgeleverd.
De restauratie nadert dus zijn voltooi-
ing, maar er komen nog heel wat reke-
ningen binnen. Een baksteen adopte-
ren blijft nog mogelijk 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. U ontvangt als aan-
denken van uw medewerking een 
fraai certificaat.
Met dank namens het restauratieco-
mité.

jg

LVO Weert-scholen Het Colle-
ge, Het Kwadrant en de Philips 
van Horne hebben een gouden 
Schoolkantine Schaal 2017 van 
het Voedingscentrum verdiend. 
Met de Schaal kunnen de scholen 
laten zien dat de schoolkantine 
gezond is ingericht. De kantine 
presenteert gezondere producten 
aantrekkelijk en opvallend.  De 
makkelijke keuze is nu vooral ge-
zond, en lekker natuurlijk.
 
Gezonde producten
Daarmee komt LVO Weert tegemoet 
aan de wens van ouders en leer-
lingen. Jongeren geven aan dat zij 
moeilijk weerstand kunnen bieden 
aan vette of zoete snacks als ze er 
liggen. Dat is niet raar. Verleidingen 
weerstaan, vraagt zelfcontrole. En 
dat kunnen we niet altijd opbrengen, 
bijvoorbeeld na een spannende wis-
kundetoets of als je verliefd bent. Op 
die momenten zijn jongeren, net als 
volwassenen, sneller geneigd te kie-
zen voor makkelijk dan voor gezond. 
Uit gedragskundige onderzoeken 
blijkt dat kantinebezoekers vaker ver-
standig kiezen als het aanbod vooral 
uit gezonde producten bestaat.
 
Voorwaarden 
Om een Gouden Schoolkantine Schaal 
te bemachtigen, moet een kantine 
voldoen aan diverse voorwaarden. Zo 
biedt de kantine groente en fruit aan 
en bestaat minstens tachtig procent 
van het aanbod uit betere keuzes. Dit 
zijn producten die je in een gezond 
eetpatroon vaak mag eten. Een Ge-
zonde Schoolkantine maakt kiezen 

GOUDEN SCHOOLKANTINE SCHAAL 2017 VOOR SCHOLEN LVO WEERT
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voor gezondere producten voor de 
hand liggend, door ze vooraan te leg-
gen en aantrekkelijk te presenteren. 
De kantine besteedt ook aandacht 
aan het stimuleren van water drin-
ken. De scholen hebben deze aanpak 
in het beleid verankerd. De scholen 
van LVO Weert hebben hard gewerkt 
om de kantine gezonder te maken, 
aan de hand van nieuwe, verbeterde 
richtlijnen, de Richtlijnen Gezondere 
Kantines. Deze richtlijnen zijn opge-
steld door het Voedingscentrum, in 
opdracht van het ministerie van VWS.
 
De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is een 
langlopend project van het Voedings-
centrum. Het doel is een gezonder 
voedingsaanbod op vo- en mbo-
scholen. Scholen kunnen hun aan-
bod voorleggen aan de Schoolkan-
tine Brigade. Ze krijgen dan tips op 
maat over hoe ze de kantine staps-
gewijs blijvend gezonder kunnen 
maken. Voor meer informatie: www.
voedingscentrum.nl/gezondeschool-
kantine.

Op zondag 17 december organiseren 
Land van Horne Zuyderborgh en Punt 
Welzijn weer een gezellige muziek-
middag in wijkgebouw Keenter Hart. 
De Shantygroep “Aan poal 60” ver-
zorgt deze middag de muziek. 
De middag duurt van 14.30 tot 16.30 
uur en is voor iedereen toegankelijk. 
De entree is helemaal gratis dus dit 

Muziekmiddag in het Keenter Hart

wilt u niet missen. Noteer deze datum 
dus alvast in uw agenda!
Voor meer informatie kunnen geïnteres-
seerden contact opnemen met Mariska 
Sanders, Punt Welzijn. Telefoon 06-
44965292, email m.sanders@puntwel-
zijn.nl. Het adres van wijkgebouw Keen-
ter Hart is Sint Jozefskerkplein 3, 6006 
ZH, Weert. Telefoon: 0495–462090.

Van het Weerter Mannenkoor kunt 
u een traditie verwachten, die al 
vele jaren in stand gehouden wordt, 
namelijk een prachtig Kerstconcert. 
Ook dit jaar krijgen de bezoekers op 
zaterdag 16 december een speciaal 
Kerstconcert aangeboden. Het Weer-
ter Mannenkoor zal, onder leiding 
van dirigent Jean-Pierre Steijvers, een 

Speciaal Kerstconcert Weerter Mannenkoor

aantal bekende en minder bekende 
kerstliederen ten gehore brengen. 
Medewerking verleent het inmiddels 
wereldberoemde dameskoor Giocoso 
uit Weert, dat onlangs op het wereld-
kampioenschap in Riga (Letland) vier 
gouden medailles in de wacht sleep-
te. Het koor staat onder de bezielen-
de leiding van Rita Scheffers, die on-

langs geëerd werd met 
de Limburgse Koorprijs.
Verder werken mee de 
Belgische sopraan Sabri-
na Ghislain samen met 
haar vaste begeleider, 
pianist Mike Neyens. 
Een bijzonder internati-
onaal Kerstconcert dat 
het beluisteren waard 
is in de sfeervolle ambi-
ance van het Fatimahuis, 
Coenraad Abelstraat in 
Weert.
Aanvang 19.30 uur. En-
treeprijs € 10,00 p.p. 
Kaarten te bestellen 
via de koorleden of via 
info@weertermannen-
koor.nl

Geachte gast,

Om lange wachttijd 
te voorkomen op 

1 januari
hebben wij een 

aangepaste menu-
kaart voor afhalen.

Bedankt voor 
uw begrip.

Mgr. Kreyelmansstraat 39, 
Nederweert
tel. 0495 - 632020 
www.meigardennederweert.com
Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen 
van 11.30 - 22.00 uur

op 25 dec.Kerstbuffet en 26 dec.

Het buffet bestaat uit: 
◆ soep ◆ gebakken hapjes 

◆ Chinese, Kantonese, 
Japanse en exclusieve  

gerechten (keuze uit 30 soorten) ◆ ijs

voor e 18,50 (per persoon)
Kinderen tot 12 jaar halve prijs, 

kinderen tot 4 jaar gratis

reserveer nu    vOl=vOl

Chinees Specialiteiten Restaurant Gastvrijheid in een 
sfeervolle ambiance

Te Koop:
Kerstbomen kamergroot

Met of zonder kluit
v.a. € 10,00 - 12,50

Familie Winkelmolen
Mildert 5 Nederweert

A2 afrit 40 Kelpen - Oler 

Te huur
mooi appartement met lift

Lambertushof Nederweert
Tel. 0495-633474 of 06-83776745

Bôntje aovundje 
vri-jdig 8, zaoterdig 9 en zondig 10 dezember 

um 19.30 oor in “Het Peeljuweel”

Vör uch traeje op:
Dao Geuns (schlagerwinnaars)

Jan en José – Ekt
De JaPiPa’s – Ekt

       CV ketel – Sketch
Doospelse Lidjeszangers – Zang

Esther Veugen – Buut
Marco & Tijs – Zang & Ekt

De linker en de rechter & co  – Sketch
Bjorn Smits - Buut             
De Vlikkepupkes 

Verder nog: 
Oze Hoempa o.l.v. Harold Geurtjens, Jan Truyen vör ‘t geluid,

Ton Sieben vör ‘t leegt, Mourk Koppen en John Steuten as 
tenieëlmeisters en Francis & Marco vör de prezentasie.

Dit alles met de me-jwêrking van:
Prîns Peter 2e, Vorst Eric en de Raod van Elf

De kaartjes koste € 9,- en zeen verkrieëgbaar bî-j:
Café zaal ‘t Peeljuweel en Kapsalon Ans.

Op zondig de wichter bônte middig vanaaf 13.00 oor  
o.l.v. De Jong Vlikke en V.V. De Vlikkestaekers.

Intree op deze wichtermiddig es € 1,-

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert
T 0495-580585 E ziekenvervoerweert@princen.com

www.princen.com

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere zaken 
aan uw hoofd dan vervoer van en naar uw behandelingen. 
De medewerkers van Ziekenvervoer Weert begrijpen dat als 
geen ander. Daarom verzorgen wij al uw zieken vervoer met 
persoonlijke aandacht. Uw zorg is onze specialiteit.

Veilig, Tijdig 
en Comfortabel
Ziekenvervoer Weert


