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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 spoed recepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

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

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

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!

Bakkerij Kessels te Ospeldijk helpt 
het Comité Restauratie Kerktoren
in de feestmaand december aan 
een unieke cake : ‘t Doospels BAK-
steinke. Op het oog bijna niet te 
onderscheiden van een echte kerk-
toren baksteen... in werkelijk een 
cake met overheerlijke ingrediën-
ten, uit de ambachtelijke Ospelse
bakkerij Kessels. 

Al meer dan 1686 stenen geadopteerd
Bakker Peter Kessels was enthousi-
ast om hieraan mee te werken. Het is 
ongeveer de laatste actie van het res-
tauratiecomité. De actie “adoptie van 
bakstenen” voor het torenherstel is
een groot succes gebleken. Door par-
ticulieren en bedrijven zijn al  1686 ste-
nen geadopteerd voor een totaalbe-
drag van € 24.718,50. Voor de 1750e 
adoptant is een waardebon van kapsa-
lon Ans beschikbaar. Ten laste van de 
parochie blijft op dit moment nog een 
bedrag van € 20.357,-.

Speciale cake
Met de verkoop van Doospelse BAK-
steinkes hoopt het comité nog een 
laatste slag te slaan. Wanneer heel Os-
pel met de feestdagen deze speciale 
cake in huis haalt, geniet heel Ospel 
van een smakelijk gebak én steunen 
zo’n 1000 gezinnen de afronding van 
het restauratieproject. Dat zou lekker 
meetellen en U steunt nog eens extra
de torenrestauratie. 

Kerstmarkt
De BAK-steinkes zijn verkrijgbaar tij-
dens de kerstmarkt op 15 december 
bij het Thomashuis te Ospeldijk en op 
16 december bij de Phicoop. De prijs is 

€ 5,- vanwege het goede doel. Tevens 
zijn dan kerststukjes te koop, die door 
leerlingen van De Schrank heel ijverig 
voor de torenrestauratie zijn gemaakt. 
Een echte baksteen adopteren blijft 

nog mogelijk door € 15,- of een veel-
voud van dit bedrag, te storten op 
banknummer NL63 RABO 0319 4215 70 
ten name van Samen sterk voor onze 
kerk.

Voor HEEL OSPEL BAKT bakkerij Kessels BAK-stenen

Same sterk vör oos Kerk

Staatsbosbeheer houdt op zon-
dag 17 december een Snert-
wandeling in Nationaal Park De 
Groote Peel. Tijdens deze heer-
lijke weer-en-wind gezinswande-
ling ontdek je het gebied op een 
ontspannen manier. Na afloop 
brandt de vuurkorf en staat er 
een stevige kop erwtensoep voor
de deelnemers klaar. De excursie 
is geschikt voor het hele gezin en 
start om 11.00 uur bij het Buiten-
centrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. 

Winters genieten
Ook in de winter is een excursie in 
Nationaal Park De Groote Peel zeker 
de moeite waard. Zeker als je een 
wandeling combineert met een ste-
vige kop soep na afloop biedt dat een 
heerlijke winterse beleving. Tijdens 
de Snertwandeling op zondag 17 de-
cember wandel je onder begeleiding 
van een Peelgids van Staatsbosbeheer 
over knuppelbruggen en peelbanen. 
Onderweg geniet je van de weids-
heid, de stilte, de waterplassen en de 
velden met goudgeel pijpenstrootje. 
De route loopt langs een vogelkijk-
hut en een uitkijktoren. Van daaruit 
kun je het gebied goed overzien en 
bovendien van een moment van stilte 
genieten. Zo beleef je de Peel in de 
winter optimaal.

Snertwandeling vanaf Buitencentrum De Pelen

Winters genieten in De Groote Peel!

De Peelgids, die de excursie begeleidt, 
vertelt over het gebied en springt ook 
in op dingen die spontaan gebeuren. 
Zo kun je in dit seizoen verschillende 
wintergasten waarnemen. Elke keer 
weer bijzonder om een groep gan-
zen te zien en vooral te horen over-
vliegen. Na afloop van de wandeling 
staat er een geurige kop erwtensoep 
klaar en kan je een broodje bakken 
bij de vuurkorf. Zo word je van bin-

nen en van buiten weer lekker warm.

Informatie en reserveren
De lengte van de wandeling is onge-
veer 3 km en duurt 1,5 - 2 uur. Starten 
om 11.00 uur bij Buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel-
dijk. Deelname kost € 10,- per vol-
wassene en € 7,50 per kind, inclusief 
soep.  Reserveren is noodzakelijk via: 
www.staatsbosbeheer.nl/pelensnert

Startpunt Buitencentrum De Pelen
Voor of na de wandeling kan je heer-
lijk struinen door de uitgebreide 
winkel van het Buitencentrum. Hier 
vind je interessante (natuur)boeken, 
sfeervolle souvenirs en smakelijke 
streekproducten. Voor kinderen zijn 
er leuke natuurontdekspullen ver-
krijgbaar. Een bezoek zeker waard! 
Voor meer informatie: www.staats-
bosbeheer.nl/depelen

Bakker Peter Kessels overhandigt het eerste steinke aan Antoine Hekers, comitévoorzitter.
Verder v.l.n.r. : Sjef Geuns met kleindochter Fien, pastoor André Koumans en Carin Sieben-van den Boogaert.

Foto: John Linders

Judith’s Dance Point
Kessenichstraat 3 • Weert • 0495 530342

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

  KIES JE EIGEN 
VOORDEEL

* Geldt op heel veel artikelen met een sticker.
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Tijdens de koopzondag 17 december 

kunt u ook bij ons bonbons sparen!
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

Kunststofkozijnen
Serredaken

Douglas hout
op voorraad

Tuinvisie producten
www.tuinvisie.nl

€ 47,90

p/m2 incl btw.

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

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE 
Woensdag 27 december t/m vrijdag 5 januari
zijn wij geopend van 8.00 tot 16.00 uur.

1e en 2e kerstdag, 1 januari, zaterdag 23 december, 
zaterdag 30 december en zaterdag 6 januari

zijn wij gesloten.

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.

Hulsenweg 1

6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl



PINKE
Minse van Ni-jwieërt waertj neet 
bang det ‘t van ‘t bejaardehoeës nao 
Jan Linders te wieët wurdj. 
Want dao kumtj un kabelbaan.
Deej zetj uch aaf op ‘t Raodhoeësplein.

J.D.

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

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.

Scholieren let op: 
heb jij zin in een bijbaantje in een produktiebedrijf? 

Heb je affiniteit met metaal, takelen en zagen 
dan kom gerust eens met ons praten.  

Werktijden van 6 - 18 uur en mogelijk zaterdag.  

Interesse bel MCB Direct Nederweert 0495 688288  
of mail nederweert@mcbdirect.eu 

Biljartvereniging Centraal Nederweert

Programma week 50:
12-12-2017:
DDD 6 (Herten) - Centraal 5

Vijfde Klasse B (middag)
Carambola 1 (Haler) - Centraal 1

Hoofdklasse Libre (avond)
Centraal 2 – Libertin 4 (Wessem)

Hoofdklasse Libre (avond) 
Vriendenkring 2 (Roermond) - ’t Blaakven 2

Eerste Klasse E (avond)

13-12-2017:
Centraal 4 – Montfort 3

Tweede Klasse C (avond) 
‘t Blaakven 1  is vrij

Hoofdklasse Kader (avond)

14-12-2017:
Centraal 6 – ’t Paradies 5 (Roermond)

Vijfde Klasse C (middag)
Micro 4 (Moesel) - Centraal 7

Senioren C Klasse (middag)
‘t Blaakven 3 – Boekoel 7

Vijfde Klasse A (middag)
Haazehoof 1 (Ospel) - ’t Blaakven 4
Senioren C Klasse (middag)
Centraal 3 – Wessem 1

Eerste Klasse D (avond)

Informatie:
•	ThuiswedstrijdenMLBB beginnen om 13.00
uur (middag) en 19.30 uur (avond)
•	Thuiswedstrijden WBB beginnen om 13.30 uur
•	Locatie: Café Centraal, Kerkstraat Neder-

weert
•	Uitslagen en standen kunt u vinden op
Google website: MLBB en WBB Weert

U bent van harte welkom bij de wed-
strijden! 

Alle spelers veel succes gewenst.
Het Bestuur

RKSVO-NIEUWS

Woensdag 13 December:
MMC Weert O.11-1 - RKSVO JO11-1	 19.00

Zaterdag 16 December:
RKSVO VE2 - Helgelsom VE1	 17.00
SVC’2000 O.19-1 - RKSVO O.19-1	 14.30
RKSVO O.15-1 - SVC’2000 O.15-1	 13.30
RKSVO O.11-2 - Eindse B. O.11-1g	 11.00	
RKSVO O.9-2 - VV Kessel O.9-2g	 11.00

Zondag 17 December:    
Bruheze 1 - RKSVO 1	 14.15
RKSVO 2 - Neerkandia 2	 12.00
RKSVO 3 - SV Laar 3	 12.00
RKSVO 4 - vrij
Brevendia 4 - RKSVO 5	 11.30
RKSVO 6 - DEV-Arcen 3	 10.00
RKSVO VE1 - vrij
RKSVO VE2 - vrij
VCH VR1 - RKSVO VR1	 12.15
RKSVO O.17-1 Kerstzaaltoernooi te Heythuysen
In week 50 zijn de laatste buitentrainin-
gen 2017

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Discozwemmen

Voor alle kinderen van Nederweert & 
omstreken: Ben jij 6 jaar of ouder en heb
je minstens  zwemdiploma A? Kom dan op 
woensdag 27 december 2017 met zoveel
mogelijk vriendjes en vriendinnetjes disco-
zwemmen in het Laco zwembad Merenveld!

Van 17.45 tot 19.15 uur is het volop disco in 
kerstsfeer. Jij bent er toch ook bij?! Om-
kleden is mogelijk vanaf 17:30 en de entree
is €3,00.
Hopelijk zien we jullie dan & alvast hele
fijne feestdagen!! 
Reddingsbrigade Nederweert

Schuttersgilde St. LUCIE

AGENDA DECEMBER:
17 Kerstkienen.

AGENDA JANUARI:
07 Deelname minirettes jeugdbontemiddag
08 Nieuwjaarsreceptie 19.00 uur clubge-
bouw
11 Bestuursvergadering

Op zondagmiddag 17 december organiseert 
schuttersgilde St. Lucie weer een gezellige
middag Kerstkienen, in zaal v. Nieuwenho-
ven te Nederweert-Eind, met diverse mooie
prijzen.
We spelen 3x 6 rondes, elk voor een rijtje en
een volle kaart. In de tweede pauze zal er
een loterij worden gehouden, waar ook een
prachtig prijzenpakket aan is verbonden.
De eerste nummertjes worden afgeroepen
vanaf 13.30 uur.
De zaal is open vanaf 12.00 uur.
Hopelijk mogen wij ook U begroeten.
Het bestuur bedankt alle sponsoren, begun-
stigers, en alle leden die zich hebben inge-
zet om deze kerstkienmiddag te kunnen
organiseren.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn op 17
december dan wensen wij U alvast Prettige
kerstdagen en een voorspoedig 2018.

Met schuttersgroet.

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
Uitslag 3e bondswedstrijd 
Hennie van den Einden 199
Paul Hermans 211
Stefan Wetzels	 199
Tijl Peters 165
Peter Ghielen  212
Bas Akkerman  174

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 16 DECEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert.
F2. MEOS - Bevo F2 14.00u.
F1. MEOS - Handbal Venlo F1 14.45u.
E3. MEOS - LimMid E2 14.00u.
E2. MEOS - Blerick E1 	 15.00u.
C1. MEOS - Manuel C1 	 16.00u.
B1. MEOS - HV Arena VZW (B) B1 15.30u.
Reinoudhal Susteren
E1. Noav E1 - MEOS 15.45u.
Sporthal Eureka Hapert
DS2. Saturnus DS1 - MEOS 19.30u.
Sporthal de Heuf Panningen
DS1. Bevo DS3 - MEOS 20.30u.

ZONDAG 17 DECEMBER
Sporthal Gulick Tegelen
D1. Eksplosion’71 D1 - MEOS 11.00u.
Sporthal Glanerbrook Geleen
A1. Vlug en Lenig A2 - MEOS 11.10u.
Sporthal Merode Stein
DS3. ESC’90 DS4 - MEOS 15.40u.

DINSDAG 19 DECEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
D.recr. A MEOS - Bevo 1 21.00u.

Ben je op zoek naar een manege waar 
je in de zomer én de winter kunt rij-
den? Ben je op zoek naar een ver-
eniging waarbij je wedstrijden kunt
rijden én aan leuke activiteiten mee
kunt doen? Ben je op zoek naar les-
sen die leerzaam én gezellig zijn?

Wordt dan lid van 
PSV Nederweert! 

Onze thuisbasis is Manege De Kraal
in Nederweert (Budschop 32). Deze
manege heeft onder andere een 
grote overdekte rijhal, een ruime
kantine met bar en keuken, een over-
dekte zadelplaats en een verharde 
ruime parkeerplaats. Wij organise-
ren hier meerdere wedstrijden per 
jaar voor zowel paarden als pony’s in
de disciplines dressuur en springen.

Wil jij graag paardrijden?

Daarnaast organiseren we meerdere 
activiteiten die niks met wedstrijden 
te maken hebben, zoals buitenrit-
ten, knutselavonden, feestavonden,
uitstapjes zonder paard/pony, pony-
kamp, enzovoort. Voor degenen die
graag lessen willen volgen, hebben we
verschillende mogelijkheden. Zo kun
je dressuurlessen volgen, maar ook
springlessen. Je kunt één of twee les-
sen per week rijden. Hierbij heb je de
keuze uit dressuur, springen of een
combinatie van beide. Je kunt kiezen
uit verschillende soorten lidmaatschap,
dus kies het lidmaatschap dat het beste
bij jou, je paard/pony en jullie geza-
menlijke doel past. Ga voor meer infor-
matie naar onze website www.psvne-
derweert.nl. Mocht je vragen hebben,
neem dan contact met ons op via psv-
nederweert@milosoftware.com.

Leefbaar Nederweert

Aan alle burgers die in het buitenge-
bied van Nederweert wonen.

Zoals u wellicht hebt gelezen heeft
de gemeente een ondernemer uit
Brabant met de harmonie binnenge-
haald. De gemeente heeft weer toe-
stemming gegeven om een camping 
voor varkens te bouwen op het land-
goed. De loga aan de lagen kuilen in
Nederweert.

De burgers die in de omgeving wo-
nen wordt hun leef-genot ontnomen,
maar hiervoor in de plaats krijgen 
zij de overlast er voor terug. De var-
kens worden beter beschermd dan 
de burgers. Waarom moeten wij de
gemeente 24 uur per dag, 7 dagen
per week, 12 maanden per jaar in de
gaten houden?

Zijn wij dan geen burgers van deze
gemeente. Daarom zijn wij zo boos
en voelen wij ons in de steek gelaten 
door de gemeente. Onder het logo
van de gemeente staat: Samen groots
samen doen. Echter dit moet zijn: Wij
zijn sterk en wij doen wat we willen.
En hierdoor zullen wij de gemeente
nooit meer vertrouwen.

Namens de burgers van Nederweert
W. Maas

Deze ingezonden brief valt buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie.

SKO

Het komt door het bos 
het bos met dansende bomen waar 
generaties wasdom de hemel in reikt
gekromde, gebogen en vervormde
stammen die als zwarte lijven 
swingen en dansend elkaar omhelzen
aureolen om hun kronen

Het komt door het bos
in hun wereld van acceptatie
acceptatie van krom en scheef
en onvolmaaktheid van de solitair
en toch…een allesomvattende 
vereende elegantie en schoonheid
die me stil laat zijn

Het komt door het bos
en de paden vol poëzie  
dat ik melancholisch neerzijg
en me afvraag hoe in mijn wereld
acceptatie van onvolkomenheid
en anders zijn tot een 
allesomvattende eenheid kan leiden.

Annie Kessels
https://www.facebook.com/Schrij-

verskringospel

Kinderkerstviering 
Leveroy

Zoals al vele jaren gebruikelijk zal ook
dit jaar op de vooravond van Kerstmis 
een kinderkerstviering worden ge-
houden.
Het thema is dit jaar. ”Alles komt toch	
goed…”
De kinderen zullen door een kerstver-
haal afgewisseld met zang en muziek
de dienst opluisteren.
We nodigen U van harte uit deze
dienst bij te wonen.
Zondag 24 december om 19.00 uur in
de Heilige Barbarakerk te Leveroy.
Na afloop van de dienst kunt U tegen
betaling genieten van een wafel en 
een beker chocomel. De opbrengst
hiervan is bestemd voor de sponso-
ring van de door Global Exploration 
georganiseerde Tanzania-reis die Lie-
ke van Heel vanuit SG Sint Ursula te
Horn gaat maken.

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 21 december
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner 
voor € 8,50- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 20 november.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

Telefoon; 0495-651893 of 0612512678
U kunt ons ook op de site Leveroy.
nl vinden

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 (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 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:

19 december in de Pinnenhof
26 december: Geen Eetpunt
2 januari: Geen Eetpunt
9 januari in de Pinnenhof

JAN

Algemene ledenvergadering vrijdag 
15 december 2017
Het bestuur van JAN nodigt haar le-
den en achterban van harte uit voor	
het bijwonen van de vergadering op 
vrijdag 15 december:

Locatie: Sportcentrum De Bengele,
De Bengele 8, Nederweert
Aanvang: 19.30 uur

De agenda voor deze avond ziet er als 
volgt uit:
•	 Opening
•	 Mededelingen en ingekomen 

stukken
•	 Verslag vergadering van 

24 oktober 2017
•	 Concept vergaderschema 2018
•	 Verkiezingen 2018
•	 Rondvraag
•	 Sluiting

Namens het bestuur,

Jessica Vossen
Secretaris

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 18 december 11.00-12.30 uur
en 13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag
19 december 10.00-13.00 uur kerst-
wandeling incl. soep* / 13.30-15.30
uur haken*. Woensdag 20 december
09.30-12.30 ontspanningsmassage* /	
15.00-19.00 uur Kookworkshop voor	
nabestaanden*. Donderdag 21 de-
cember 10.00-12.00 uur workshop
schilderen*. Vrijdag 22 december
09.30-12.30 uur creatief atelier*.
I.v.m. Kerstmis GESLOTEN van 25 de-
cember t/m 2 januari. 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.toonhermanshuis-
weert.nl).

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

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

VAKWERK 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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Te huur
mooi appartement met lift

Lambertushof Nederweert
Tel. 0495-633474 of 06-83776745

Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest
gaat Vorkmeer per 1 januari Neder-
weert verlaten. De huidige overeen-
komst eindigt met ingang van het 
nieuwe jaar. De gemeente Neder-
weert zal het merendeel van de taken 
zelf gaan uitvoeren.
Wij hebben de afgelopen 10 jaren
met veel passie en plezier gewerkt in 
en voor Nederweert. Wij vinden het
jammer afscheid te moeten nemen 
van Nederweert, van alle organisa-
ties en van alle mensen waar wij zo 
prettig mee hebben samen gewerkt,
maar we respecteren de keuze van de
gemeente.
De medewerkers van Sport Neder-
weert, te weten Erwin Maas en Jarvin
Vrijssen, zullen nog wel hun taken op
het terrein van sport in Nederweert
blijven uitvoeren.
Via dezewegwillenwij u danken voor	
de fijne samenwerking. Wij wensen u
veel succes, maar vooral ook plezier
bij alles wat u in de gemeente Neder-
weert nog gaat doen.
Verder wensen wij u hele fijne feest-
dagen en alle goeds voor de toe-
komst!

Met vriendelijke groeten,
Team Vorkmeer Nederweert

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

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoopReparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 



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 14 tot en met 23 december 2017.

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 3e 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 basisscholen.

ZONDAG 17 december
3e zondag van de advent
9.30 uur H.Mis (zang herenkoor, lector
mevr.L.Roost) – zeswekendienst Frits van 
de Winkel, jaardienst Anna van den Berk-
Feijen, overleden echtgenoten Antoon van 
den Hurck en To Kessels, Mathias Stals en 
Catharina van Loon.

MAANDAG 18 december
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 19 december
18.30 uur  Rozenkransgebed 
19.00 uur  H.Mis in Mariakapel –Tot bijzon-
dere intentie.

WOENSDAG 20 december
Geen rozenkransgebed en H. Mis. 

DONDERDAG 21 december
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Aanbidding
18.15 uur Boeteviering
18.30 uur Rozenkransgebed en Biechtgele-
genheid.
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 22 december
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis

ZATERDAG 23 december
H.Johannes van Kenty, priester.
Vooravond van de 4e zondag van de Advent
18.00 uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor koorleden) –

Kerstviering met Kerstspel
Op zondag 24 december is er in de Lam-
bertuskerk om 19.00 uur een gezinsmis 
voor Kerstmis. In deze viering wordt het 
Kerstverhaal voorgelezen en door kinderen
uitgebeeld. De kinderen hoeven zelf geen
teksten te leren, dus alleen maar het verhaal 
uit te beelden. Op donderdag 21 december 
wordt geoefend in de kerk. We verzamelen 
ons daarvoor vanaf 15.00 uur in het paro-
chiecentrum bij de Lambertuskerk.
Kinderen die hieraan mee willen doen kun-
nen zich tot woensdag 20 december aan-
melden bij de pastoor pastoorschuffelers@
hotmail.com of een briefje in de brievenbus 
van de pastorie, Schoolstraat 2. Graag met 
vermelding van de naam, van welke groep 
op school en telefoon.

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 17 december. 
3de zondag van de advent.
10.00 uur . Woord-en Communiedienst. 
Intentie voor Sjra Thijssen voor zijn verjaardag.

Zondag 24 december: 
4de zondag van de advent.
Geen dienst op zondagmorgen.

Zondagavond 24 december: Kerstavond
19.00 uur: Woord-en Communiedienst. 
Graag willen wij ook alle kinderen uitnodi-
gen voor deze dienst.

Maandag 25 december: 
Hoogfeest van Kerstmis - Geboorte van 
onze Heer Jezus Christus.
10.00uur: Dageraadmis. H. mis tot bijzon-
dere intentie.

Dinsdag 26 december: 2de Kerstdag.
10.00 uur: H. Mis tot bijzondere intentie.

Alle diensten zullen worden opgeluisterd 
door het koor o.l.v. Hans Sieben.

Gelezen in het intentieboek van onze 
kapel.
- Heilige Moeder Maria, help ons in deze 

moeilijke tijd.
- Lieve Moeder Maria, veel dank voor alle 

mensen waar ik zoveel liefde van krijg in 
deze moeilijke tijd.

- Voor werk, geluk en vrede op aarde. Dank 
U, Moeder van God!

Iets om over na te denken.
- Zelfs aan de donkerste nacht komt een 

einde en komt de zon weer op!

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 16 december – 23 december 2017

Zondagmorgen 17 dec. 09.30 uur:
3e  Zondag van de Advent
Als hgm. rector Lambert Gubbels en pater 
Crins  (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 op-
geluisterd door gemengd koor Milagri, 
1 jan. Nieuwjaarsdag geen eucharistie-
viering 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 
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

15 t/m 25 december 2017

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.

WOENSDAG 20 december: 17.00 uur Kerst-
viering basisschool De Tweesprong.

ZATERDAG 23 december: géén H. Mis.

ZONDAG 24 december: 21.00 uur Kerst-
nachtviering, koor De Leeuwerik, jaar-
dienst voor Jan Beerens, jaardienst voor Sjef 
Gommers, voor Antoon van Nieuwenhoven 
en overleden familieleden.

MAANDAG 25 december KERSTMIS: 
10.00 uur Woorddienst gezinsviering,
jeugdkoor De Sleutels.

LEZERS: zondag 24 december Kerstavond
Lies Loijen.

MISDIENAARS: vrijdag 15 december 19.00 uur 
Lobke Houtappels en Lois Beerens, zondag 24
december 21.00 uur Valerie en Ayla Beerens.

“Wat je ook besluit te doen vandaag,, 
welke keuze je ook maakt, zorg er voor 

dat het je gelukkig maakt.”

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 17 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: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Zondag 24 december 2017 is er om 17.30 uur 
KERSTAVOND: GEZINSMIS voor kinderen en
hun ouders en familieleden.
De communicanten van dit jaar verzorgen 
de kerstlezingen en helpen de pastoor.
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: kinderen
Misdienaar:  Bert Verheggen, 
Collectant:  Piet Wullems

Maandag 25 december 2017 KERSTMIS
Koor: ST. ROCHUSKOOR
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Dinsdag 26 december 2017 is er GEEN H. 
MIS IN BUDSCHOP
Voor de overige kerken zie de berichten
in het weekblad.

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 14 - 23 december.

Donderdag 14 december, H. Johannes van 
het Kruis, priester en kerkleraar, 19.00 Kerst-
viering Zij Actief.

Zaterdag 16 december, 11.00 Kerstvie-
ring KBO (Zangkoor De Peelklanken); 19.00 
(Samenzang)  vooravond 3e zondag van de 
advent, ghm An Jacobs-Duijts (verjaardag), 
ghm Cato Op ’t Root, ghm Sjang Huijerjans 
en Hendrina Huijerjans-Michiels en kinderen. 

Zondag 17 december, 3e zondag van de 
Advent, zondag “Gaudete”, 10.00 (Kerkelijk 
zangkoor) Toos Moonen-Schroijen, ouders 
Salimans-Hermans en zoon Peter. 

Woensdag 20 december, 17.00 Kerstvie-
ring leerlingen basisschool De Schrank.

Donderdag 21 december, 18.40 bidden 
van het rozenhoedje; 19.00 voor de vervolg-
de christenen.

Zaterdag 23 december, vooravond 4e 
zondag van de advent, 10.00 – 12.00 Kerst 
Ziekencommunie aan huis; 19.00 (Samen-
zang)  voor het welzijn van de parochie en 
parochianen.

Zondagmorgen 24 december: geen H. Mis
– ’s avonds Kerstnacht.

ACOLIETEN: za. 16 dec. 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 17 dec. 10.00: Harry Geer-
lings; za. 23 dec. 19.00: Mathijs en Luc van 
Hulsen. 

ADVENT: Met de 3e zondag van de advent 
zijn we halverwege in de voorbereiding op 
Kerstmis. Dat mag ons blij stemmen, van-
daar het introïtus van de hoogmis “Gau-
dete” – verheugt u. Zaterdagmorgen is de 
kerstviering van de KBO en volgende week 
woensdag 20 december komen de leerlin-
gen van de basisschool zich voorbereiden.
En terwijl buiten de kerkrestauratie wordt 
voltooid, wordt binnen de kerststal opge-
bouwd, rond het altaar gesierd en berei-
den de koren en harmonie zich voor op de 
vieringen. Kerstmis is het feest van vrede 
en vreugde onder de mensen, in eigen pa-
rochie, in gezin en familie, voor iedereen 
die van goede wil is. Ik wens iedereen voor 
goede voorbereiding toe.

Pastoor A. Koumans, OMI

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

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv

Pannenweg 231 Nederweert

ZijActief St. Catharina
Nederweert-Eind

Beste leden,

We willen jullie van harte uitnodigen 
om op 18 december samen met ons 
te gaan genieten van een gezellige 
kerstviering. De toneelclub van ZijAc-
tief Ospel, “De Amateurkes” komen 
voor ons een toneelstuk opvoeren. 
De avond begint om 20.00 uur. We 
hopen op de laatste ledenavond van 
2017 weer vele leden te kunnen be-
groeten.
De feestdagen komen er weer aan, 
we wensen jullie veel gezelligheid, 
liefde en vooral gezondheid toe in een 
mooie sfeer van lichtjes en dennen-
geur, samen met familie en alle men-
sen die belangrijk voor jullie zijn.
Graag willen we ook nog aandacht 
vragen voor het betalen van de contri-
butie voor het nieuwe jaar. Het zou fijn 
zijn als de bijdrage van €20,=  voor het 
einde van het jaar bij ons binnen is. 
Dit kan per bank op bankrekening-
nummer NL04 RABO 0135 5088 86 
met duidelijke vermelding van je 
naam en meisjesnaam. 
Alvast bedankt voor jullie medewer-
king!

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
ZijActief St. Catharina
Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 12 januari 2018 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 € 90,--.
Iedereen is van harte welkom!

Wij wensen allen fijne 
Kerstdagen en alle goeds voor 2018

Bestuur KBO afdeling Budschop

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

UITNODIGING aan
HH. LANDBOUWERS, GRONDEIGENAREN EN 
GRONDGEBRUIKERS

Op dinsdag 19 december a.s. in verenigingsgebouw
Le-Winne, Boeket 6, tel. 632408.

gratis haas- en prijskaarten
Voor bovengenoemde personen die ‘t jachtrecht van hun
gronden hebben afgestaan aan

Kon. Jagersver. ”St. Lambertus” Nederweert
Ook partners en niet-kaarters zijn van harte welkom.

Aanvang 19.30 uur.

Het bestuur

Molen de Korenbloem
Molen de Korenbloem is op zater-
dag 16 en 23 december nog ge-
opend van 10.00-16.00 uur

Pannenkoekenpakket € 5.50
Hierin zit een pak Pannenkoekenmix 
van 1 kg met OF een potje jam Of 
twee leuke potjes gevuld  met rozij-
nen en stroop. De pannenkoekenmix 
kan ook verpakt worden in een “ leuk 
jasje” met of zonder een potje stroop 
en dan is de prijs Of € 2.50 of € 3.75

Broodpakket € 7.50
Hierin zit een pak meel van 1 kg naar 
keuze, gist, bakkerszout, noten, 3 potjes 
gevuld met rozijnen, krenten en abriko-
zen. Dit alles is voldoende om 2 heerlijke 
vruchten/noten broden te bakken.

Koekjespakket € 7.50
Hierin zitten 2 zakken meel van 500 
gram Speltbloem en Tarwevolkoren-
meel, een koekjesuitsteekvorm in de 
vorm van een molen, koekkruiden en 
bakmeel. Dit pakket is voldoende om 
4x 35 koekjes te bakken. De uitsteek-
vorm is van rvs en uiteraard blijvend.

In alle pakketten zijn recepten 
bijgevoegd!
Bovenstaande pakketten hebben we 
op voorraad maar wanneer er meer-
dere pakketten gewenst zijn, is het 

fijn om deze van te voren te bestellen 
zodat we er alle aandacht aan kun-
nen besteden. Verder kunnen pak-
ketten samengesteld worden naar 
eigen keuze. 

Tussen Kerst en Nieuwjaar is de molen 
gesloten. De molenaar gebruikt die 
periode om onderhoud te plegen aan 
de molen. Dit jaar gaat hij de “boven-
ligger” billen. Dit klinkt wellicht een 
beetje “gewaagd”. Maar is toch een 
normale werk op de molen. Na ver-
loop van tijd worden de groeven in de 
molenstenen minder diep waardoor
het malen minder goed gaat.

Het billen van een molensteen is 
het scherp maken voor gebruik. Het 
woord is een verbastering van het 
Franse woord rehabillage, hetgeen 
opknappen of renoveren betekent. 
De molenstenen vormen samen een
koppel: de ligger en een loper. Beide 
stenen zijn voorzien van uitgehakte 
groeven: het scherpsel. De ligger is de 
onderste steen en de bovenste steen
is de loper of de bovenligger.

Het “billen” is een specialistisch werk dat 
in het verleden gebeurde door zg “heg-
mulders”. Dit waren mensen die niets 
anders deden van molenstenen “billen” 
en van molen naar molen gingen.

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

Te Koop
KERSTBOMEN
Vanaf € 10,00
Waatskamp 46 Ospel 

(nabij de kerk)

POETSHULP 
GEVRAAGD

voor 2,5 per week op Laar.

Bij interesse graag een berichtje 
sturen naar het vlg e-mail adres:

whhanssen@ziggo.nl

Dankbetuiging

Een woord, een gebaar of een kaart
dat doet je goed wanneer je iemand 

die je liefhebt 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, trotse opa en overgrootopa.

Frans Vossen
† 8 oktober 2017, uitvaart 14 oktober 2017

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat hij bij velen 
geliefd was.
Een speciaal woord van dank voor de goede zorg bij St. Joseph 
en Roland van den Boom.

Toos Vossen-Scheijven, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen.



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

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

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Vestigingen in Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  www.se-raamdecoratie.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,

Vestigingen in Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  www.se-raamdecoratie.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,

Sportief eerbetoon aan Rob Clement 

Rob Clement uit Laar overleed op 12 
februari aan de gevolgen van een her-
sentumor. Hij werd 51 jaar. Zijn vrouw 
Léanne en kinderen Sita, Nori en Jint 
houden Rob’s naam levend en geven 
betekenis aan de oneerlijke strijd die 
hij voerde. Samen met vrienden, col-
lega’s en zelfs de behandelend arts 
van Rob neemt het gezin in juni vol-
gend jaar deel aan Alpe d’HuZes om 
geld in te zamelen voor kankeronder-
zoek. “Het moet maar eens klaar zijn 
met deze ziekte.” 

‘Herinner mij in stralende dagen. La-
chend, sportend in de zon. Herinner 
mij zoals ik was toen ik alles nog kon’, 
zo schreef Rob in zijn eigen rouw-
brief. Met die hoopgevende bood-
schap gaan zijn vrouw en kinderen 
door, hoe vers en immens het verdriet 
ook is. De enige manier om de leegte 
op te vullen is door Rob’s naam te blij-
ven noemen en zijn leven te vieren. 
Elke dag, zo goed en zo kwaad als het 
kan. “Het mag niet zo zijn dat hij voor 
niks is gestorven”, zegt Léanne.

Fietsen tegen kanker
En dus zei de Weertse ‘ja’ toen Rob’s 
goede vriend Marcel Janssen haar 
vroeg of ze komend voorjaar mee wil 
fietsen in de strijd tegen kanker. Mar-
cel verloor onlangs ook zijn moeder 
aan deze ziekte en was er klaar mee. 
Hij wilde iets doen. Het werd Alpe ‘d 
HuZes. Zijn missie op 7 juni 2018: zes 
keer de Franse berg beklimmen en 
daarbij zoveel mogelijk geld ophalen 
voor kanker- en hersentumoronder-
zoek. Léanne werd geraakt door dit 
spontane initiatief. “In het najaar van 
2016, toen Rob nog in behandeling 
was, hoorde ik hem zeggen: ‘Wat zou 
het gaaf zijn als ik nog eens de Alpe 
d’Huez of Mont Ventoux kon beklim-
men. 

Hijzelf kan het nu niet meer, dus moe-
ten wij het maar voor hem doen. Toen 
ik het de kinderen vertelde, waren ze 
niet meer te houden. Ook zij fietsen 
straks mee.” Ze hebben al een briefje 

gestuurd naar school. ‘Wat ons is over-
komen, is onacceptabel en moet stop-
pen’, zo begint hun verlofaanvraag. 

Zo’n twintig vrienden doen in juni 
mee aan Alpe d’HuZes. De komende 
maanden worden de trainingsuren 
langzaam opgevoerd richting het 
echte werk. Verdeeld in twee teams 
(Team Rob 1 en Team Rob 2) stappen 
ze in juni op de pedalen. Een van de 
deelnemers is Ann Hoeben, de onco-
loog in het Academisch Ziekenhuis 
van Maastricht die Rob vorig jaar be-
geleidde bij zijn ongelijke strijd. “Een 
voortreffelijke arts en een geweldig 
persoon. In december vorig jaar, 
toen Rob was uitbehandeld, namen 
we afscheid van haar. Na Rob’s dood 
belde ze me met de vraag of ik nog 
een keer langs wilde komen voor een 
nabestaandengesprek. Gewoon om 
te praten en herinneringen aan de 
laatste maanden te delen. Toen zij 
enkele maanden geleden hoorde dat 
wij deelnemen aan Alpes D’HuZes uit 
respect voor Rob en ten voordele van 
hersenkankeronderzoek, kwam het 
idee om ook Rob’s artsenteam in het 
Maastricht UMC+ mee te nemen in 
‘Team Rob’ en samen de ‘berg’ op te 
fietsen. . Fantastisch toch?” Het doet 
Léanne enorm veel goed om te zien 
wat Rob’s dood heeft losgemaakt. 
Dat geeft heel veel kracht. Iedereen 
kent in zijn omgeving wel iemand die 
aan kanker lijdt of aan deze ziekte is 
overleden. Zoals de kinderen het al 
schreven: dat moet maar eens afge-
lopen zijn.”

Wil jij meehelpen in de strijd te-
gen kanker en hersentumoren? 
Sponsor dan ‘Team Rob’ tijdens de 
Alpe d’ HuZes 2018. Ga naar: https://
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/. 
Zoek vervolgens bij  ‘teams’, ‘over-
zicht teams’  naar ‘team Rob’  om 
daar vervolgens Team Rob 1 of Team 
Rob 2 te steunen. Of maak je bijdra-
ge over op rekeningnummer: NL81 
RABO 032 462 6363 t.n.v. J.M.Clement 
o.v.v. Alpe d’HuZes.

Team Rob, met van links naar rechts Ann Hoeben, John Geelen, Leanne Coolen, Peter Ja-
cobs, Jint Clement, Jack Billekens, Erwin Smeets, Eric Geraats, Hilde Brils, Maury Smeets, 

Jesper Jacobs, Nori Clement, Sita Clement en Marcel Janssen (Foto: Ruud Castermans)

 

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)

VOORLICHTINGSAVONDEN LVO WEERT

Weert - De drie Weerter scholen voor 
Voortgezet Onderwijs en het BRAVO! 
College Cranendonck, verenigd in 
LVO Weert, willen dat leerlingen de 
beste keuzes maken voor de start van 
hun toekomst. 
De keuze voor een school voor Voort-
gezet Onderwijs is een grote stap en 
een belangrijke beslissing. Daarom 
verzorgen de scholen van 15 t/m 18 
januari 2018 uitgebreide voorlich-
tingsavonden met proeflessen. Alle 
ouders/verzorgers van leerlingen uit 
groep 8 zijn met hun zoon of doch-
ter voor de voorlichtingsavonden 
uitgenodigd. Online inschrijven kan 
van maandag 27 november 2017 tot 
zondag 7 januari 2018 op www.lvo-
weert.nl.
 
Tijdens de voorlichtingsavonden 
presenteren de scholen de voorde-
len van een goede samenwerking, 
de kenmerkende resultaatgerichte 

aanpak en de leerlinggerichte mo-
gelijkheden. Ondertussen kunnen de 
leerlingen ‘proeven’ aan bijvoorbeeld 
het Technasium, de sportklas of het 
Tweetalig Onderwijs. Elke school or-
ganiseert de voorlichtingsavond op 
haar eigen en unieke manier. 
 
Data voorlichtingsavonden /  
proeflessen
Maandag 15 januari: 
BRAVO! College Cranendonck
Dinsdag 16 januari: 
Het College Weert
Woensdag 17 januari: 
Philips van Horne
Donderdag 18 januari: 
Het Kwadrant

Aanmeldavonden 
Maandag 12 en dinsdag 13 maart 
2018 vinden van 19:00 tot 21:00 uur 
op alle locaties van LVO Weert de 
aanmeldavonden plaats.

VERTROUWEN IN KEYPORT 2020

Door de brede steun van de deel-
nemende gemeenten kan Key-
port de komende drie jaar verder 
bouwen aan de versterking van 
de regionale economie en het 
vestigingsklimaat.

Keyport is zeer verheugd dat 7 ge-
meenten ingestemd hebben met de 
meerjarenbegroting 2018-2020 van 
Keyport en de financiering van de ac-
tiviteiten voor de komende drie jaren. 
Keyport ziet dit als aanmoediging om 
op de ingeslagen weg door te gaan 
en samen met het bedrijfsleven, on-
derwijs en overheid verder te bou-
wen aan een sterke regionale econo-
mie en regionaal vestigingsklimaat.

In verbinding
Door de vraaggestuurde aanpak zijn 
er de afgelopen tijd al ruim 30 resul-
taatgerichte projecten opgezet. De 
projecten komen in nauwe samen-
spraak met onderwijs en bedrijfsleven 
tot stand en leiden tot (nieuwe) ver-
bindingen zowel op regionale, pro-
vinciale als op interregionale schaal.
Daarnaast participeert Keyport in 
Brainport Network Zuidoost-Neder-
land.

Aantoonbare impact
De investering van de provincie Lim-
burg en de deelnemende gemeenten 
heeft de afgelopen jaren geleid tot 
een multiplier van 7,3. Met andere 
woorden: iedere € 1 die provincie en 
gemeenten in de activiteiten van Key-
port hebben geïnvesteerd, leidt tot 

een investering van het bedrijfsleven 
en onderwijs van € 6,3. Een aantoon-
baar positieve impact voor de regio 
waar we trots op zijn.

Met dit uitgesproken vertrouwen 
van de gemeenten gaan wij samen 
met het bedrijfsleven en het onder-
wijs verder werken aan het realiseren 
van de ambities en doelstellingen 
zoals omschreven in het Routeplan 
2016-2020. Met als belangrijkste 
aandachtspunten het stimuleren van 
innovatie, het versterken van onder-
nemerschap en het verbeteren van de 
arbeidsmarkt.

‘De overheid kan enkel een impuls 
geven aan de regionale economie in-
dien er samengewerkt wordt met het 
bedrijfsleven en het onderwijs. Daar 
staat Keyport voor. Ik ben dan ook 
blij dat de deelnemende gemeenten 
het vertrouwen hebben uitgesproken 
in Keyport. Tegelijkertijd betreur ik 
het dat de gemeente Echt-Susteren 
het lidmaatschap van Keyport per 1 
januari 2018 opzegt’ (Jos Heijmans, 
voorzitter Stichting Keyport 2020).
‘De vraag naar goed opgeleid perso-
neel is voor het bedrijfsleven dé cru-
ciale factor om te kunnen groeien. 
Door te blijven inzetten op het ver-
sterken van de samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven, kan Key-
port een bijdrage leveren aan het op-
lossen van het personeelsvraagstuk’ 
(Henk van Houtum, ambassadeur 
Keyport en lid dagelijks bestuur Key-
port).

Bezoek !!!

Afgelopen zaterdag kreeg onze club 
bezoek, geen hoog bezoek maar wel 
bezoek waar de snorkelaartjes heel 
blij mee waren. De rechter en linker-
hand van de Goede Sint brachten een 
bezoekje aan de snorkelaartjes van 
Duikteam Nederweert, twee pietjes. 
Nee, ze zijn niet mee gaan snorkelen, 
want wat niemand weet….. pietjes 
kunnen niet zwemmen. De pietjes 
waren erg nieuwsgierig en hebben 
dus de kids maar ook de volwasse-
nen de flink uitgevraagd. Ze hebben 
beloofd om als ze hun zwemdiploma 
hebben gehaald samen met de kinde-
ren te komen snorkelen en misschien 
zelfs een proefduik te maken.
Want na de snorkelaars hebben we 
nog 13 proefduikers op bezoek ge-
had en dat vonden de pietjes toch 
ook wel erg gaaf. Nu vragen veel 
mensen (en dus ook pietjes) wat zijn 
nu eigenlijk proefduiken….. ? Proef-
duiken 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 inte-
resse in een proefduik, een opleiding 
of een cadeaubon voor Kerstmis of 
een verjaardag (elk bedrag is moge-
lijk) neem geheel vrijblijvend contact 
met ons op via info@duikteamneder-
weert.com of kom eens langs op een 
trainingsavond, op zaterdagavond in 
Laco Zwembad Merenveld, Neder-
weert.  
Onze nieuwe opleidingen starten ja-
nuari/februari dus je kunt nog vóór 
de zomer vakantie je duikbrevet heb-
ben ! Uiteraard is dit ook hét cadeau 
voor Sinterklaas of de Kerstman.
Wil je meer info ? Check dan onze 
website www.duikteamnederweert.
nl of onze facebook pagina “Duik-
teamnederweert” hier zijn foto’s te-
rug te vinden.

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

Trouwplannen?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
trouwkaarten. 

We zijn per direct op zoek naar een  
enthousiaste en zelfstandige

Fulltime allround 
medewerker / 
bandenmonteur
Functie: Als bandenmonteur heb je een belangrijke 
rol in de organisatie tijdens de drukste periode van 
het jaar. Het is tijd om alle zomerbanden te ver-
wisselen voor de winterbanden en deze natuurlijk 
balanceren.  Aan het eind van de winterperiode  is 
het natuurlijk weer wisselen, en je draagt zorg voor 
de opslag in het banden hotel. Verder als allround 
medewerker hoort  het schoonhouden van de werk-
plaats tot een van je taken en ook auto’s poetsen, 
wassen en het interieur zijn voorkomende werk-
zaamheden. Wij vragen geen (jarenlange) ervaring. 
Enthousiasme, technisch inzicht en flexibiliteit is wat 
wij zoeken!

Je bent iemand met hart voor de zaak en gedreven 
om optimale kwaliteit te leveren. Immers, jouw werk 
is ons visitekaartje naar de klant. Je bent dan ook 
een pietje precies. Jij ziet wat er gebeuren moet en 
neemt het initiatief hier naar te handelen. Een goede 
fysieke conditie en in bezit van rijbewijs B is een 
must.

Wat bieden wij:
Een zeer afwisselende en uitdagende full-time baan 
in een informele en collegiale sfeer. De functie heeft 
een grote mate van zelfstandigheid. Uiteraard hoort 
hier een passend salaris en een compleet pakket 
aan secundaire arbeidsvoorwaarden bij.

Bedrijfsprofiel
Wij zijn Opel dealer in Someren
• Verkoop nieuwe auto’s 
• Inruil en verkoop gebruikte auto’s
• Onderhoud en reparatie
• Schadeherstel

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erik Nijs 
tel. 0493-492356. U kunt uw CV mailen naar 
verkoop@opelnijs.nl  t.a.v. Erik Nijs 

NIJS AUTO’S
SOMEREN

www.opelnijs.nl
Kerkendijk 134 | 5712 EX | Someren-Heide  | tel. 0493 - 49 23 56



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

Glasvezel in buitengebied, u bent aan zet

Maandag 4 december: Wim van de Kruijs (links) bekijkt zijn digitale omgevingsvergunning, samen met burgemeester Evers en teamleider Hugo Laveaux. 
Foto: Nederweert24

Donderdag 14 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. 

Hij werkt zelf in de informatietechno-
logie en was aangenaam verrast met 
een belletje uit het gemeentehuis, Wim 
van de Kruijs uit Ospel. De vraag was 
of burgemeester Evers op bezoek kon 
komen. Met het afhandelen van de ver-
gunningaanvraag van de heer Van de 
Kruijs was namelijk iets speciaals aan 
de hand. Het is de eerste omgevings-
vergunning die geheel digitaal behan-
deld is en waar dus geen papier meer 
aan te pas komt. 

U wilt een omgevingsvergunning 
aanvragen voor een verbouwing of een 
bedrijf. Lange tijd ging dat gepaard met 
het nodige papierwerk. Maar ook bij 
vergunningverlening maken we ‘digi-
tale slagen’. Vanaf 1 november kunnen 
we een omgevingsvergunning volledig 
digitaal afhandelen. 

Proces verliep soepel
Dat scheelt niet alleen papier. Het digi-
taal afhandelen kent veel meer voor-
delen. De heer Van de Kruijs vroeg een 
vergunning aan voor een tijdelijke woon-
unit. “Het proces verliep soepel”, aldus 
de IT-specialist. Hij was verrast de eerste 
inwoner te zijn die zijn vergunningaan-
vraag volledig digitaal afgehandeld zag. 
Dat was reden voor een bosje bloemen 
en chocoladeletters voor de kinderen. 

Veel voordelen
Geen papier meer. Dat is goed voor 
het milieu (20 bomen minder per 
jaar) en voor de portemonnee (circa 
€ 10.000,- minder uitgaven voor ko-
piëren). Ook de fysieke opslag is niet 
meer nodig, omdat de documenten 
volgens de daarvoor geldende regels 
digitaal gearchiveerd worden. Vol-
gens teamleider Ruimte en Wonen, 
Hugo Laveaux, biedt het digitaliseren 
van het vergunningenproces meer 
voordelen. “We kunnen flexibeler 
werken en de communicatie verloopt 
directer. Op termijn verwachten we 
vergunningen ook sneller te kunnen 
afhandelen.” 

Informatie toegankelijker
“Door de digitalisering wordt infor-
matie over vergunningen toeganke-
lijker en is deze gemakkelijker terug 
te vinden”, gaat Laveaux verder. 
Ook het uitwisselen van informatie 
verloopt efficiënter. Denk hierbij aan 
uitwisseling met andere burgers en 
instanties zoals de Belastingdienst, 
BsGW, Regionale uitvoeringsdienst 
RUD-LN, accountant en makelaars of 
adviseurs. De heer Van de Kruijs is 
bezig een nieuwe woning te bouwen 
aan de rand van Ospel. Hij doet heel 
veel digitaal. 

Per mail
Vanaf 1 november 2017 is het team 
Ruimte en Wonen ‘digitaal gegaan.’ 
Aanvragen om omgevingsvergunning en 
meldingen ingekomen vanaf die datum 
worden volledig digitaal behandeld. 
Brieven en vergunningen worden niet 
meer geprint en per post verzonden. 
Ze worden per mail verzonden aan de 
aanvrager en belanghebbenden. Ook 
het archiefexemplaar is vanaf die dag 
digitaal. 

Uitbreiding service 
Volgens adviseur Wonen, John Horijon, 
worden de komende tijd de werkpro-
cessen nog bijgesteld aan de nieuwe 
manier van werken. “Gedurende het 
traject komen we ongetwijfeld nog 
enkele hobbels tegen”, aldus Horijon. 
“Het digitaliseren van een proces als 
vergunningverlening is niet eenvoudig. 
Je hebt met heel veel onderdelen te ma-
ken, systemen, mensen, wetten, regels“. 

Uitbreiding van onze service
Burgemeester Evers (o.a. Dienstverle-
ning) is verheugd met het digitaliseren 
van het vergunningenproces. “Het 
is een uitbreiding van onze service 
richting inwoners en bedrijven.” Hij be-
dankt iedereen die hieraan zijn of haar 
steentje heeft bijgedragen.

Digitaal, da’s pas gemakkelijk! 
Minder papier, minder archiefruimte en meer flexibiliteit

Op maandagavond 27 november vond 
in De Bombardon in Heythuysen de 
eerste informatieavond plaats over de 
aanleg van glasvezel in de buitenge-
bieden van Weert, Nederweert, Leudal, 
Maasgouw en Peel en Maas. De belang-
stelling was groot met circa 600 inwo-
ners en bedrijven. 

De bijeenkomst startte met een korte 
film over het belang van glasvezel. Ver-
volgens kwamen enkele bestuurders aan 
het woord. 

Groot belang
Avondvoorzitter Bert Achten inter-
viewde achtereenvolgens Gedeputeerde 
Hans Teunissen en de wethouders Theo 
Coumans (Nederweert), Piet Verlinden 
(Leudal), Roland van Kessel (Peel en 
Maas) en Johan Lalieu (Maasgouw) over 
hun rol en visie in het traject om te 
komen tot een snelle internetverbinding 
in het gebied. Ook vertegenwoordigers 
van Ondernemend Limburg (Leon Faa-
sen, voorzitter van LLTB, en Paul Verhoe-
ven, vicevoorzitter MKB-Limburg) wezen 
de aanwezigen op het grote belang van 
een snelle en betrouwbare internetver-
binding.

Ongeveer 8.300 percelen
Daarna lichtte Frans van de Korput na-
mens de Provincie Limburg toe hoe de 
afgelopen maanden is gewerkt aan een 
database waarin de relevante percelen 
zijn opgenomen. Het gaat om een om-
vangrijk gebied van circa 8.300 perce-
len. De aanleg van glasvezel kan alleen 
plaatsvinden in die gebieden die in het 
geheel verstoken zijn van een toekomst-
bestendige verbinding. De percelen die 
al beschikken over een glasvezelverbin-
ding en/of een coaxverbinding vallen 
niet binnen het gebied.

Wat zijn de voorwaarden?
Tenslotte lichtte CIF (Communicatie 
Infrastructuur Fonds), de beoogde 
marktpartij die het glasvezelnetwerk 
wil aanleggen, haar werkwijze toe. De 
belangrijkste zaken op een rijtje:

 Aanleg gaat door als minimaal 50% 
kiest voor glasvezel
 Alleen aansluiting als een abonne-
ment is afgesloten voor minimaal 1 
jaar
 Na-aanleg kost minimaal € 995,- 
(tenzij de werkelijke kosten hoger 
zijn)
 Men betaalt een vastrechtvergoeding 

Het gebeurt wél in de Regio Midden-
Limburg: de omslag van minder zorg(en) 
naar meer lokaal welzijn en een sterkere 
lokale samenleving. In de digitale bundel 
‘11 Gouden Gemeenten winnen in het 
sociaal domein’ leest u hoe de regio en 
nog 10 andere gemeenten dat doen. 

De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, 
Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, 
Roermond en Weert werken samen op 
het gebied van jeugdhulp. 

Op de goede weg
In maart van dit jaar ontvingen zij van 
Sociaal Werk Nederland (SWN) de eretitel 
Gouden Sociale Gemeente. Wethouders 
Geraats is trots op de titel: ”Het geeft 
aan dat we als regio op de goede weg 
zijn om de transformatie in het sociale 
domein vorm te geven”. 

Onder één dak
SWN: “Voor één gemeente is de transfor-
matie al een pittige klus, laat staan voor 
zeven samenwerkende gemeenten. Toch 
is dat de regio Midden-Limburg goed 
gelukt”. Mieke Pirson (directeur-bestuur-
der van AMW-Midden-Limburg) is het 
hiermee eens: “Met name de jeugdhulp. 

In de regio is er nu één basisvoorziening 
voor jeugdhulp: het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG). Informatie, advies en 
preventie rond jeugdhulp zitten hier-
door onder één dak”. 

Samenwerken, slim inkopen
Preventief (samen)werken en slim in-
kopen krijgen in alle elf de gemeenten 
veel aandacht. Juist door al heel vroeg 
te anticiperen op toekomstige ontwik-
kelingen wordt een beroep op zwaar-
dere zorg in veel gevallen voorkomen of 
op zijn minst uitgesteld.  

Stem geven aan burgers
Volgens SWN verdienen de gemeenten 
echt goud voor het feit dat ze een stem 
geven aan burgers en ruimte aan profes-
sionals. De drive om deze beweging 
voort te zetten is groot ondanks dat 
er een tekort aan financiële middelen 
bestaat. “De kwaliteit van de zorg moet 
echter leidend zijn en blijven ondanks 
deze tekorten”, aldus wethouder Ge-
raats.

Benieuwd naar alle verhalen? Op www.
sociaalwerknederland.nl kunt u de bun-
del downloaden.

U van dienst zijn
 
Wanneer kunt u wel en niet terecht in 
het gemeentehuis tijdens de kerstpe-
riode? Op Eerste en Tweede Kerstdag 
zijn we gesloten. Tussen Kerst en Oud 
en Nieuw zijn de balies in de ochtend 
open op woensdag 27, donderdag 28 
en vrijdag 29 december, maar vergeet 
dan niet om een afspraak te maken. De 
avondopenstellingen op donderdag 21 
en 28 december vervallen. Op Nieuw-
jaarsdag zijn we gesloten. Vanaf dins-
dag 2 januari is het gemeentehuis weer 
normaal geopend. Voor calamiteiten 
kunt u de gemeente zeven dagen per 
week telefonisch bereiken tussen 07.00 
en 22.00 uur.

(€ 15,- per maand of € 1.900,- een-
malig) en voor een internet-, TV- en/
of telefonie-abonnement bij een 
dienstaanbieder (provider)
 Het streven is om de inschrijfperiode 
begin 2018 te starten. Deze duurt 
ongeveer 10 weken (met o.a. infor-
matieavonden)
 Als 50% is gehaald, start daarna de 
aanleg.

Ambassadeurs 
Deze unieke kans op de aanleg van 
glasvezel wordt alleen een succes als 
we het samen doen! Dat houdt in dat 
CIF bij voorkeur werkt met ambassa-
deurs die zich kunnen melden via info@
glasvezelbuitenaf.nl (o.v.v. ambassadeur 
Midden-Limburg). Het ambassadeur-
schap houdt in dat u in een vroeg 
stadium benaderd wordt voor een 
voorinschrijving. Daarnaast wordt van 
u verwacht dat u mensen in uw directe 
omgeving enthousiasmeert om ook in 
te schrijven. 

Wilt u meer weten over de procedure? 
Kijk dan op www.glasvezelbuitenaf.nl. 
Wilt u de film zien, dan kunt u terecht 
op onze site en op Youtube.

.

Raad vergadert
Op dinsdag 19 december is de laatste 
raadsvergadering van dit jaar. De raads-
leden wordt gevraagd om toestemming 
te verlenen voor het oprichten van de 
gemeenschappelijke regeling ICT Noord- 
en Midden-Limburg met de gemeen-
ten Nederweert, Roermond, Venlo en 
Weert per 1 januari 2018, in de vorm 
van een bedrijfsvoeringorganisatie. Ook 
bespreekt de raad een antwoordbrief 
van het college op RvO artikel 41-vra-
gen van de fracties JAN en PvdA. Deze 
gaan over de door de provincie Limburg 
gewijzigde Projectopdracht Randweg 
N266 Nederweert en de Uitwerking 
Kanaalzone. Verder besluit de raad over 
het inzetten van een Stemhulp voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. 
De stemhulp vormt voor alle kiesgerech-
tigde burgers van Nederweert een hulp 
bij het bepalen van hun stem. Ook het 
vaststellen van het bestemmingsplan 
Onze Lieve Vrouwestraat 18-20 en de 
realisatieovereenkomst tussen de ge-
meente en de ontwikkelcombinatie voor 
het centrumplan komen aan de orde. 

Andere agendapunten zijn het vaststel-
len van vele verordeningen, o.a. voor 
belastingen, jeugdhulp en maatschap-
pelijke ondersteuning. De raadsvergade-
ring begint om 19.00 uur in de raadzaal. 
U bent welkom! Op onze website vindt 
u de complete agenda. 

Een gouden boekje over samenwerking

Er is veel samenwerking tussen de gemeenten als het gaat om jeugdhulp.



Heemkundevereniging Nederweert
Hierbij nodigen wij u 
uit voor een bijeen-
komst op: Dinsdag 
19 december om 
20.00 uur in zaal Cen-

traal, Kerkstraat 59, Nederweert.

Met een voordracht van Jos Meers-
mans over de componist Handel.

Op de bijeenkomst van 4 december 
2012 heeft Jos Meersmans ook al een 
voordracht gehouden over de compo-
nist Tsjaikovski. Dit optreden was zeer 
geslaagd. Thans hebben we Jos ge-
vraagd een voordracht te doen over 
de componist Handel. Hij doet deze 
voordracht in de persoon van Johann 
Schmidt, zijn persoonlijk secretaris.

Our great Mr Handel
Mijn naam is Johann Christoph 
Schmidt.  Bijna veertig jaar ben ik de 
persoonlijke secretaris geweest van 
Georg Friedrich Handel, wellicht de 
meest getalenteerde musicus die En-
geland ooit gekend heeft.  Bijna veer-
tig jaar lang was ik in Londen getuige 
van zijn strijd, zijn successen en zijn 
nederlagen.  Zijn leven kent voor mij 
weinig geheimen.

Geboren in het Duitse Halle, beleefde 
hij zijn eerste triomfen in Hamburg.  
Een gevecht met de degen getuigt 
er van zijn branie.  Dan wordt Italië 
veroverd: Venetië, Firenze, Rome.  De 
Romeinse geestelijkheid is zo onder 
de indruk van zijn muziek dat ze de 
protestant Handel smeken om katho-
liek te worden!  Na een tussenstop in 
Hannover, wordt Londen zijn defini-
tieve verblijfplaats.  De opera kleurt 
er zijn leven.  Intriges met castraten 
en primadonna’s zijn niet van de 
baan.  Tot hij met The Messiah voor-
goed de weg vindt naar de spirituele 
wereld van het oratorium.

Wij rekenen op een grote opkomst.
Iedereen is van harte welkom.
Jan Tindemans 
voorzitter
Henk Hermans
secretaris

Activiteiten gepland in 2018;
Dinsdag 23 januari 2018. 
Historie “Pand Diverso” door 
Hein Jansen.
Dinsdag 20 februari 2018 
Het verleden en de toekomst van de 
Noordervaart.

Op zaterdag 9 december 2017 heeft 
de jury dag van het Midde Limburgs 
Leedjes Festival plaatsgevonden. 
Op zondagochtend 10 december 
heeft de telling plaatsgevonden en 
zijn de finalisten bekend gemaakt.
Een aantal inzendingen werd auto-
matisch geplaatst, omdat er maar één 
inzending uit deze dorpen of steden 
was. De plaatsen die meer liedjes in-
gezonden hadden, zijn op deze jury 
dag beoordeeld door een deskundige 
jury. De beste nummers twee en drie 
zijn toen ook nog toegevoegd aan de 

Finalisten Midde Limburgs Leedjes 
Festival 2018

finale. Dit heeft geresulteerd in de 
onderstaande finalisten (in willekeu-
rige volgorde).

De finale zal gehouden worden op vrij-
dagavond 5 januari 2018, vanaf 20.00 
uur, in De Pinnenhof in Nederweert. 
De organisatie is in handen van de 4 
x 11 jubilerende Vastelaovundj Verei-
niging de Pinmaekers uit Nederweert. 
Hier zal dan bepaald worden wie de 
opvolger wordt het Graotekoeeër uit 
Neer met hun liedje: Limburg sjlueëptj
(nog lang neet).

Poelie Woelies Wae Haoje Paol Heel 
Djuu Toch!! Ut zitj der waal in 

mer ut kumtj der neet oet Nederweert 
Pier en Stuf Ut gelök van Limburg Baexem 
Om In Te Lieste t Lempke Van De Keulkas Neer 
De Diva’s t Is Winter Neer 
Auwt prinse Zöstere Rèk ‘t neet...! Susteren 
t Graotekoeër Ram vasteklaovesgek Neer 
Haelder Aod Prinse Mörge Weer Heel 
Har Slabbers In Mien Garaasj Linne 
Ganz Allein Es ich mien ouge sjloet 

veur vastelaovendj Susteren 
Kevin Wolters Drie dol daag in Limburg Roermond 
Marij Seevens Doa Hoaj Ich Van Tungelroy 
Celine Dit Is ut Hielemaol Nederweert 
DZN Det Geveul Nederweert 
Patrick Hendrikx De allergroeetste Fieesttent 

vanne Werreldj Weert 
Toe Mer As Vastelaoventj neet bestong Stramproy 
Ha-Rie Achterom is Kermis Kelpen-Oler
Dao Geuns Aane Slaag! Ospel 

Afgelopen zaterdag hebben we onze 
jaarijkse rescuedag georganiseerd. 
Tijdens deze dag begonnen we met 
een lezing door een duikmedisch arts 
van MediWeert. Aansluitend heb-
ben de deelnemers de verschillende 
“workshops” bezocht. Hierbij kwam 
o.a. reanimatie aan de orde, zelfs de 
jongsten onder onze leden namen 
hier enthousiast aan deel. Uiteinde-
lijk was er nog meer actie te beleven. 
Twee lotus slachtoffers hebben vrij 
oefeningen gepresenteerd en van 
de deelnemers werd verwacht dat ze 
uitvonden wat er aan de hand was én 
actie nemen om hulp te mobiliseren. 
Dit laatst vond plaats onder de leiding 
van een Spoed eisende Arts uit het St. 
JansGasthuis uit Weert. Andere sta-
tions waren o.a. zuurstof toedienen, 
lijnsignalen onderwater én een quiz 

Rescuedag

om de parate kennis te testen.
Dit alles deden we in ons zwembad 
waar we ook al onze opleidingen ver-
zorgen. Heb je interesse in een proef-
duik, een opleiding of een cadeaubon 
voor Kerstmis of een verjaardag (elk 
bedrag is mogelijk) neem geheel vrij-
blijvend contact met ons op via info@
duikteamnederweert.com of kom 
eens langs op een trainingsavond, op 
zaterdagavond in Laco Zwembad Me-
renveld, Nederweert. 
Onze nieuwe opleidingen starten ja-
nuari/februari dus je kunt nog vóór 
de zomer vakantie je duikbrevet heb-
ben ! Uiteraard is dit ook hét cadeau 
voor de Kerstman.
Wil je meer info? Check dan onze web-
site www.duikteamnederweert.nl of 
onze facebook pagina “Duikteamneder-
weert” hier zijn foto’s terug te vinden.

Na jarenlang furore gemaakt te heb-
ben in de St. Martinuskerk was het 
een hele tijd stil rond de Kerststal in 
Weert. 
Nu is het zover en is de Kerststal weer 
terug. Niet meer in de St. Martinus-
kerk, maar in het Klooster van de 
Birgittinessen in de Maasstraat van 
Weert.
In 2013 schreven wij onze eerste brief 
naar het Klooster van de Birgittines-
sen om te informeren of er draagvlak 
was om een Kerststal, die in het ver-
leden in de St. Martinuskerk was,  te 
realiseren in het Klooster van de Bir-
gittinessen van Weert. In 2017 is de 
Poort  van de Birgittinessen niet meer 
op een kier gaan staan, maar naar de 
ondernemers van de Maasstraat toe 
wijd open gegaan en de contacten 
aangesterkt. Dit heeft geleid tot de 
Kerststal zoals die er nu staat.
De locatie is gewoon uniek. Als je 
door de poort naar binnen gaat ga 
je op velerlei gebied terug in de tijd. 
De totale omgeving en de uitzichten 
zijn werkelijk fantastisch. De St. Mar-
tinuskerk gezien vanuit de Klooster-
tuin hebben vele Weertenaren nog 
nooit zo mogen aanschouwen. De 
Mariagrot uit 1936 is een beziensd-
waardigheid op zich zelf. Ik ben zelf 

De Kerststal is terug van 
weggeweest in Weert!

nog nooit in Lourdes geweest, maar 
zo kan ik me de Grot van Lourdes wel 
voorstellen.

Al lopend door de tuin zie je de oude 
Stadsmuren die aan de kant van de 
Kloostertuin versterkt zijn met zij-
beuken. De Stadsmuur ziet er aan de 
kant van de Kloostertuin ook veel be-
ter uit dan aan de singelkant(vroeger 
de Stadsgracht!) Vanuit de Kloos-
tertuin valt ook het uitzicht op de 
oude(plusminus 1900) voormalige 
Brouwerij Jansen op. Later was dit 
een Kaarsenfabriek en nu is er Kin-
deropvang De Vlindertuin gehuisvest. 
Opvallend detail zijn de twee schoor-
stenen. De oudste schoorsteen, vier-
kant gemetseld, was in die tijd veel 
goedkoper dan de latere geplaatste 
schoorsteen. Die ze rond hebben ge-
metseld. Wilt u dit allemaal live bele-
ven, kom dan naar De Kerststal in het 
Klooster van de Birgittinessen aan de 
Maasstraat te Weert. De Kerststal is 
vanaf 17 december dagelijks geopend 
van 13.30 u tot 17.00 u! Dus ook 1ste 
en 2e  Kerstdag en zelfs Nieuwjaars-
dag. De Kerststal is tot en met 6 janu-
ari 2018 te bezichtigen en de entree                  
vanaf 13 jaar bedraagt € 2.-(zegge 
twee euro)!     

Binnenkort 

te huur
vrijstaande woning

in het centrum 
van Nederweert
Beuldersweg 2

info: 0495-631776 DE ONDERNEMERS 
VAN NEDERWEERT 

SPELEN NOG EVEN VOOR 
SINTERKLAAS!

Op donderdag 7 december heeft de 
ondernemersvereniging de laatste 6 
prijswinnaars van de Sinterklaas en-
veloppenactie getrokken.
De gelukkige winnaars van € 100,00 
aan Nederweerter waardebonnen zijn:
Mevr. Van Dommelen
Mevr. Slegers
Dhr. Geelen
Mevr. Reijven
Mevr. Van Doren
Fam. Zwiggelaar
Wij feliciteren de gelukkige winnaars.

Proef de kerstsfeer 
in Nederweert

Het heeft altijd wel iets speciaals, 
die kerstversieringen in de win-
kelstraten en de etalages. Op zon-
dag 17 december doen de Neder-
weerter ondernemers er nog een 
schepje bovenop. Op deze koop-
zondag is het hele centrum van 
Nederweert in kerstsfeer gehuld, 
liggen de rode lopers uit en kunt 
u in diverse winkels sparen voor 
heerlijke bonbons. Komt u ook 
een kijkje nemen? Van 13.00 tot 
17.00 uur zijn de winkels geopend.

Kom op zondag 17 december ook 
lekker winkelen in Nederweert. De 
kerstman fietst dan rond in de win-
kelstraten die door de OVN feestelijk 
zijn aangekleed met kerstbomen en 
kerstverlichting. De grote kerstboom 
op Lambertushof krijgt die dag ge-
zelschap van kinderen die wafels 
verkopen om mee te kunnen doen 
aan Global Exploration en ook vindt 
u hier een kraampje voor het goede 
doel waar o.a. gehaakte slofjes, muts-
jes, tasjes, kerstattenties van vruch-
tendrankjes en kerststerren worden 
verkocht. De opbrengst daarvan is 
bestemd voor Loop voor Hoop voor 
het KWF (2-3 juni 2018) en het Toon 
Hermanshuis in Weert.

Bij veel ondernemers krijgt u op deze 
koopzondag stickers. Bij aankoop 
mag u een kerstbal trekken en daarin 
staat hoeveel stickers u krijgt. Elke 
sticker is goed voor één bonbon. Zo 
spaart u al snel een lekker schaaltje 
bij elkaar waarvan u met de feestda-
gen heerlijk kunt genieten.  Maar… 
ook bij één sticker kunt u uw spaar-
kaart al inleveren.

Mocht u die dag nog cultureel ver-
tier zoeken, dan kunt u terecht bij de 
PUGN op Kerkstraat 53. Daar geven de 
cursisten van muziekschool Lokaal Mu-
ziekles  een doorlopend kerstconcert 
vanaf 13.00 uur. De toegang is gratis. 

Nederweert geeft u op 17 decem-
ber een voorproefje op de feest-
dagen. Bent u erbij?

Alzheimer Café Weert
Ergotherapie en dementie

Op maandag 18 december a.s. wordt 
het laatste Alzheimer Café van dit 
jaar gehouden. We sluiten 2017 af in 
kerstsfeer met kerstbrood en glüh-
wein en  sfeervolle muziek met zang 
van Frits Borgers en pianist Wim 
Adriaens.  Het thema is deze avond: 
Ergotherapie en dementie. Bij ergo-
therapie denken veel mensen aan 
een advies bij de keuze van een rol-
lator of het zoeken van aangepast 
bestek. Maar een ergotherapeute 
kan ook meehelpen en –denken bij 
mensen die moeite hebben met het 
krijgen van overzicht, of het uitvoe-
ren van handelingen in een bepaalde 
volgorde. Deze avond zal een ergo-
therapeute met ons in gesprek gaan 
over de betekenis van ergotherapie. 
Iedereen is van harte welkom in het 
Alzheimer Cafe! Zowel mensen met 
dementie en hun partners, mantel-
zorgers, familieleden, zorgverleners,  
als mensen die zich verbonden voe-
len met het onderwerp, jong en oud, 
iedereen kan de bijeenkomsten bij-
wonen. Het Alzheimer Café wordt  
gehouden in Het Keenter Hart, St. Jo-
zefskerkplein 3, 6006 ZH te Weert en 
is vanaf 19.00 uur geopend. Het pro-
gramma duurt van 19.30 tot 21.30 uur
Wanneer u niet beschikt over eigen ver-
voer  en in Weert woont is er de moge-
lijkheid u aan te melden voor de Bood-
schappenPlusBus van Punt Welzijn. 
Sanne Kuepers:  boodschappenplus-
bus@puntwelzijn.nl   Tel. 0495 697900.  
Voor een eigen bijdrage van € 3,00 
wordt u thuis opgehaald en staat om 
21.30 uur de bus op het plein bij het 
Keenter Hart klaar om u weer thuis te 
brengen. Het minimum bedrag waar-
voor de bus rijdt is € 15,00, dus  er 
dienen zich wel  zich meerdere gebrui-
kers  aan te melden. Graag tot ziens in 
ons Alzheimer Café. Het programma  
voor 2018 ligt voor u klaar!

Info:
i.rehmann@landvanhorne.nl
Irene.verheijden@hulpbijdementie.nl
leny.jonkers@dezorggroep.nl

Molen de Windlust op 
Roeven op lijst van 

UNESCO

Molen de Windlust op Roeven te Ne-
derweert in vreugdstand met Logo 
van UNESCO ivm met plaatsing op de 
lijst.
Iedere woensdag is de molen open 
van 13.30 tot 16.30 wij slaan dan 
walnotenolie, teven gelegenheid om 
walnoten aan te leveren.

In het Fatima Huis te Weert houdt 
de gemende zangvereniging Con 
Amore van Boshoven op vrijdag 
15 december a.s.aanvang 19.30 
uur het jaarlijks Kerstconcert.

In Weert, midden in de woonwijk Mo-
lenveld, staat de voormalige Fatima-
kerk, die momenteel officieel “Fatima 
Huis” genoemd wordt. Hier bevinden 
diverse kunstwerken:  een mooi mo-
zaïek, houtsnijkunst, keramiek, glas 
in lood, schilderijen en een Fatima 
Kapel, die als devotiekapel gehand-
haafd zal worden. 
Een uitstekende locatie om in Kerst-
stemming te komen. Con Amore 
brengt hier een gevarieerd Kerstcon-
cert in samenwerking met het Ami-
citia Ensemble, het Mannenkoor St. 
Caecilia en soliste Veerle Henkens.

Amicitia Ensemble uit Hamont-
Achel, o.l.v. Stephan Simons, streeft 
er naar om tijdloze klassieke muziek 
toegankelijk te maken voor jong en 
oud. Zij verzorgen, zowel aperitief 
als avondconcerten, vernissages en 
academische zittingen en richt zich 
hoofdzakelijk naar het oorspronke-
lijke doel van muziek n.l. “commu-
niceren daar waar woorden tekort 
schieten”.

Mannenkoor St. Caecilia uit Lin-
ne, o.l.v. Piet Tobben. Het koor krijgt 

vele positieve reacties vanwege de 
keuze van haar programmering van 
de werken, discipline, uitstraling on-
der deskundige leiding. Plezier in mu-
ziek, maar ook  ‘plezier én muziek’ is 
hun motto.

Soliste Veerle Henkens uit Kes-
senich (België). Veerle heeft de 
opleiding gevolgd aan de muziekaca-
demie in Maaseik, muziekhumaniora 
in Hasselt en het Lemmeninstituut 
Leuven. Ze is muziekpedagoge met 
einddiploma zang. Ze is werkzaam 
als dirigente bij diverse koren en als 
docente zang en vocaal ensemble 
aan de academie voor muziek en 
woord in Maaseik. 
Veerle Henkens, Esther Forschelen en 
Josephine van Son vormen het kame-
rensemble Trio con Abbandono in de 
bezetting van hobo, harp en zang.

Con Amore o.l.v. Sylvia Berghs en pi-
anist Rob van Heck zullen een divers 
en sfeervol kerstrepertoire laten klin-
ken.

Kaarten voor dit Kerstconcert zijn 
te verkrijgen voor € 9.—(inclusief 
koffie/thee) bij alle koorleden of 
tel.nr. 0495-536337/ 0495-531574)  
www.conamoreweert.nl  

Con Amore heet iedereen van 
harte welkom. 

Kom in Kerststemming door het 
Kerstconcert van Con Amore

Een betrouwbare test kan vrouwenharten redden. 
Geef nu via hartstichting.nl/vrouwenhart

Was een hartinfarct bij vrouwen altijd 
maar zo duidelijk te herkennen

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

Klaarstraat 23, 6035 AA Ospel
Tel.: 0495 631207 / 06 54654192
info@erikcaris-timmerbedrijf.nl
www.erikcaris-timmerbedrijf.nl
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Peter Eilers
Tel. 0495-764123 • GSM 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com
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