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tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

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

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

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

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

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

Ook als u Dela verzekerd bent. Bel rechtstreeks voor informatie.

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

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

Weekblad 
digitaal lezen?

www.drukkerijvandeursen.nl

Entree: GRATIS • Een vrije gave mag natuurlijk wel!

Met medewerking van:

Jeugdharmonie o.l.v. Mieke Douven

Slagwerkgroep o.l.v. Patrick Vlassak

Harmonie St. Joseph o.l.v. Fer Koolen

Diverse solisten en artiesten 

Harmonie St. Joseph Nederweert
         presenteert

Al 50 jaar actief voor de jeugd van
Nederweert, dat verdient een concert!

Gruuëts op

Donderdag 28 december - 19.30 uur 
Gemeenschapshuis de Pinnenhof

      Jong
Nederland
Budschop Concert

Zaterdag 23 december vormt Pes-
toeërskoel het decor voor het 
gezamenlijke kerstconcert van
gemengd koor Milagri en Fanfare
Concordia Leveroy. Vanaf 19.00 
uur zult u niet alleen muzikaal, 
maar ook door de aankleding 
helemaal in de kerstsfeer ko-
men. Zeker onder het genot van
een kopje koffie met daarbij een 
heerlijke wafel. En de opbrengst 
van de wafels gaat naar een goed 
doel, waarover hieronder meer. 

Het gemengd koor en de fanfare zul-
len één totaalprogramma brengen 
dat circa anderhalf uur zal duren. Met 
uiteraard de bekende kerstliederen, 
maar ook verrassende arrangemen-
ten van bekende kerstsongs. Natuur-
lijk zullen de fanfare en het koor ge-
zamenlijk optreden, maar ook ieder 
afzonderlijk, waarbij sopraan Neeltje 
Prick zowel bij Milagri als bij Concor-
dia zal soleren. 

Met solisten
Ook slagwerker Gijs Houben (14) van 
de fanfare (Nederlands Kampioen op 
marimba) zal in één werk op vibra-
foon de solistische rol vervullen. En
Milagri heeft Tim Crins weten te strik-
ken die al eerder zeer succesvol met 
het koor samenwerkte en op tover-
achtige wijze zijn melodieën op fluit 
ten gehore brengt. 

Gevarieerd, gezamenlijk én voor een goed doel

Kerstconcert in Pastoeërskoel Leveroy

Samen luisteren
Kortom, geen enkele reden om thuis 
te blijven op zaterdag 23 december, 
maar meer dan redenen genoeg om 
samen met kinderen, opa en oma en
heel veel vrienden en bekenden om
19.00 uur naar Pestoeërskoel te ko-
men voor een prachtig kerstconcert. 
En de entree is gratis. 

Goed doel!
En dan is er een goed doel aan dit con-
cert gekoppeld, want zoals gezegd 
gaat de wafelopbrengst naar een goed 
doel. Onze bugelspeelster Lieke van 
Heel (16) gaat in juli 2018 een 3-week-
se reis maken naar Tanzania. Deze reis 
wordt door SG St. Ursula georgani-
seerd samen met Stichting Global Ex-

ploration. Lieke gaat tijdens deze reis 
4 scholen bezoeken, maakt kennis met 
de plaatselijke cultuur en zal ook zelf 
de handen uit de mouwen steken! Een 
deel van de kosten van deze reis be-
taalt ze zelf, het andere deel moet ze 
met sponsorgeld voldoen.

Op 8, 9 en 10 december jl. kleurde 
Ospel roeëd, geel en greun. Een 
karavaan aan acts passeerde de 
bühne in hotel-café-zaal tijdens 
de 42e Bonte Aovundje van VV de 
Vlikkestaekers. 

De drie groepen van de Vlikkepöp-
kes brachten de boel flink op gang. 
Achter de coulissen veerde de vloer 
mee op het ritme van hun enthousi-
aste danspassen en –sprongen. Hun 
trainsters Phil Jacobs, Anouk Feijen, 
Femke Meulen en Esther Nies hadden 
eer van hun werk met telkens een 
groot applaus voor hun dansende 
Vlikkepöpkes. 

Om de zaal alvast wat op te warmen 
startte lachcoach Maarten, alias Jan 
Caris, met enkele therapeutische mi-
nuten. Klant Mieke (José Op ’t Root) 
mocht de therapie aan den lijve la-
chend ondervinden. 

De kerktoren was slechts tweemaal 
een gespreksonderwerp. Marco Ver-
wielen en Tijs de Wit van BMT bezon-
gen en besproken als echte bouw-
vakkers het Doospelse laeve vanuit 
hun plek hoog boven aan de toren. 
Gezeten op het steiger bespraken zij 
diverse wederwaardigheden; van re-
latieproblemen tot en met het beleg 
op hun boterham. 
Ook CV-Ketel noemde de renovatie 
van de kerktoren, maar week daar al 
snel van af toen hen bleek dat Noord-
Korea een beter goed doel was om te 
‘misbruiken’ voor eigen gewin. ‘CV 
Ketel – zoveel jaren later’ was het 
thema van dit normaliter (en ook nu 
weer) sterke gezelschap. De fut, ener-
gie en het geld was duidelijk ‘verdwe-
nen’. Totaal ten onder gegaan aan 
seks, drugs en hoempapa, bezagen zij 
hun leven vanuit hun luie stoel, zoe-
kend naar een nieuw doel. Een goed 
doel dat vergenoeg weg was, zodat 
het niet zou opvallen dat het geld 
aan de strijkstok bleef hangen. Henk 
gaf een fantastisch optreden weg als 

de nieuwe bewoner van The Play Boy 
Mansion, als Henk Hefner. Door Mau-
rice, Henk, Maarten, Bas, Rob en Rob 
(beeld/geluid) en de jubilerende John
Horijon. 

De zaal mocht genieten van het 
adamskostuum van enkele leden van
de groep De Linker & De Rechter & Co. 
Op camping ‘De Kale Vlaktje’ nestel-
den zich de vrienden Donnie, Johnny 
en Ronnie tijdens hun jaarlijkse man-
nenweekend. Echte mannenkal rolde 
op humoristische manier de zaal in.
Door Sergio, Joost, Corné, Sander en
Frank (beeld/geluid).

Tussen de lachsalvo’s door werd de 
zaal getrakteerd op een muziekstuk 
voor piano, gespeeld door drie ‘le-
den’. Jan Caris, Piet Feijen en Pascal 
Meulen kregen de lachers op hun 
hand, mede door hun uitgebreide en 
uitgesproken mimiek en spel.

De schlagerzangers Maarten & Jean, 
Drei Kieër Niks (Richard, Rob en Job) 

en Drei vör Twieë (Marcel, Peter, DJ 
Diego (en Harold) waren de muzikale 
tussendoortjes. De mannen van Dao 
Geuns (Maurice, Chesron en Reggy)
brachten hun winnende schlager ‘Aan 
de Slaag’. Met deze voltreffer dingen 
zij naar de titel op het Midden Lim-
burgs Liedjes Festival in Nederweert 
op 5 januari 2018. 

De twee buuts van de avond brach-
ten de lachspieren pas echt goed los. 
Debutante Esther Veugen verraste 
de zaal met een geweldige buut als 
‘Betsie, de allround barvrouw’. Haar 
inspiratie was de daadwerkelijke va-
cature die Het Peeljuweel had. Dit als 
basis en een karrevracht aan lokaal 
gekleurde moppen en anekdotes, 
maakte het geheel absoluut voor her-
haling vatbaar. 
Dat Bjorn Smits is uitverkoren om deel 
te nemen aan de Limburgse Buutte-
kampioenschappen lijkt logisch. Met 
zijn vertolking als ‘Baerke, de werme 
bakker’ vliegt hij heerlijk uit de bocht. 
Superieure kwaliteit!

Een Bonte Avond is geen bonte avond 
zonder de muzikale bijdrage van Oze 
Hoempa en het licht & geluid van 
jubilaris Ton Sieben en Jan Truyen. 
Zeven jaren lang was de presentatie 
in handen van Marco Verwielen en 
Francis Bruekers. Francis nam tijdens 
deze editie afscheid als presentator 
en ontving de ere-penning van Prins 
Peter en Prinses Erika. Voor eenmaal 
betrad oud-Vorst Jos Douven en 
zijn Lieske weer de bühne. Hij werd 
uitbundig bedankt voor zijn ontel-
bare diensten voor de vereniging en 
ontving daarvoor de eeuwige roem 
en de erepenning van V.V. De Vlik-
kestaekers. Zoals we van Jos Douven 
gewend zijn, rondde hij dit korte 
emotionele moment af met een grap 
en een grol. 

Een reeks bonte avonden om weer
door een ringetje te halen. Chapeau 
aan iedereen die daaraan de mede-
werking verleende. 

FB

42e Bonte Aovundje van V.V. de Vlikkestaekers 

Dans en zang, een lach en een traan

Foto: Henk Roemen



Trouw-
kaarten? 

Drukkerij van Deursen bv 
 Pannenweg 231 Nederweert

Programma week 51:
18-12-2017:
KOT 6 (Roermond) – Centraal 6

 Vijfde Klasse C (middag)

19-12-2017:
Centraal 5 – DMB 6 (Herten)

     Vijfde Klasse B (middag)
Centraal 1 – Libertin 3 (Wessem)

    Hoofdklasse Libre (avond)
De Tram 3 (Ittervoort) - Centraal 2

     Hoofdklasse Libre (avond) 
’t Blaakven 2 – Avanti 2 (Leeuwen)

 Eerste Klasse E (avond)

20-12-2017:
Buggenum 3 - Centraal 4

     Tweede Klasse C (avond) 
Die Drie 2 (Roermond) - ‘t Blaakven 1

Hoofdklasse Kader (avond)

21-12-2017:
Montfort 5 - ‘t Blaakven 3

       Vijfde Klasse A (middag)
Carambola 2 (Haler) - Centraal 3

   Eerste Klasse D (avond)

Informatie:
•	 Thuiswedstrijden MLBB beginnen om	

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

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 7e en 8e indoorwedstrijd bij
Batavieren Treffers
Hennie van den Einden  232 + 222
Paul Hermans 224 + 246
Stefan Wetzels 210 + 224

Programma:
Vrijdag 29 December: schieten met lucht-
druk 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

WIJ WENSEN U ALLEN 
PRETTIGE FEESTDAGEN

Koppeltoernooi tussen
Kerst en Nieuw!

De biljartverenigingen Centraal Neder-
weert en ’t Blaakven organiseren in hun	
clublokaal café Centraal in de Kerkstraat te	
Nederweert van woensdag 27-12 tot en 
met zaterdag 30-12-2017 voor de eerste 
keer samen een koppeltoernooi voor hun	
leden. 
Het doel is: gezelligheid en onderlinge
kennismaking. Alle dagen starten de wed-
strijden vanaf 13.00 uur. 
Er worden koppels gevormd met telkens
twee spelers van de twee verenigingen.
Er kan gespeeld worden in de disciplines: Li-
bre en Bandstoten. De speler die het beste
procentuele moyenne heeft gespeeld zal op	
de laatste speeldag als winnaar van het toer-
nooi worden gehuldigd.	

Beide verenigingen wensen u
Fijne Feestdagen

en een
Vredig en Sportief 2018 

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
Kersttoernooi bij De Zonnebloem in Heel
Marlies Hekers 209
Thijs van de Loo	 208
Harrie de Wit(Lo) 192
Mart van Thuijl	 187

7e en 8e Indoor bij De Batavieren Treffers 
Weert
Ronnie Gielen	 263 en 275
Tim Vaes	 256 en 278
Anke Vaes 250 en 239
Luuk Hendriks 220 en 215

Agenda
14/15/16/17 dec. 4e Bondswedstrijd bij De 
Lauwerkrans Ell
20 januari Jaarfeest HBS Wilhelmina
18/19/20/21 jan. 5e Bondswedstrijd bij 
Vriendschap en Strijd-Hunsel

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

Beleef de stilte in Nationaal Park 
De Groote Peel

Behoeft aan een beetje rust 
en stilte voor de Kerstdagen? 
Kom dan naar Nationaal Park De 
Groote Peel! Staatsbosbeheer
houdt op zondag 24 december 
een Winterstiltewandeling waar-
in je, samen met een Peelgids 
van Staatsbosbeheer, een sfeer-
volle wandeling kunt maken in 
dit prachtige natuurgebied. De 
excursie start om 11.00 uur bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. 

Beleef de Winterstilte
Nationaal Park De Groote Peel is een
uitgestrekt hoogveengebied op de
grens van Brabant en Limburg. Het 
is er niet alleen erg mooi, maar ook	
erg stil. Hoe stil, dat kun je ‘horen’
tijdens de Winterstiltewandeling 
op zondag 24 december. Samen	
met Peelgidsen van Staatsbosbe-
heer wandel je over Peelbanen en	
knuppelbruggen in dit uitgestrekte
veenmoeras. Onderweg zijn een
paar bijzondere belevingsmomen-
ten waarbij de zintuigen worden	
geprikkeld. Zo ervaar je de natuur	
nog bewuster en intenser. Deze een-
voudige tips voor natuurbeleving
zijn inspirerend en ook toe te passen
tijdens andere wandelingen.

Nationaal Park De Groote Peel is,	
vanwege het weidse en open karak-
ter, een ideaal gebied voor natuur-
beleving. Vooral in de winter. Weer 

en wind hebben vrij spel en je kunt	
er heerlijk uitwaaien. De grillige sil-
houetten van de kale takken onthul-
len bijzondere doorkijkjes en geven
het landschap een transparante en	
unieke sfeer. De Winterstiltewande-
ling biedt de gelegenheid om, even
ontsnappend aan de hectiek van alle	
dag, helemaal tot rust te komen en	
optimaal te genieten van de natuur.

Deelname aan de Winterstiltewande-
ling kost € 5,- per persoon en de ex-
cursie is vooral geschikt voor volwas-
senen. Online reserveren via: www.
staatsbosbeheer.nl/pelenstilte De ex-
cursie is ongeveer zes kilometer lang	
en duurt ongeveer 2,5 uur. Houd er	
rekening mee dat in de winter sommi-
ge paden nat en/of modderig kunnen	
zijn. Zorg daarom voor goede, liefst
waterdichte schoenen.

Nagenieten bij Buitencentrum De 
Pelen 
Voor of na afloop van een wandeling	
kan je nog heerlijk struinen door de	
winkel van het Buitencentrum. Hier
vind je boeken, Streekproducten en
leuke souvenirs. Voor een hapje en	
een drankje kun je bij de inpandige
horecagelegenheid terecht. Het Bui-
tencentrum is in de Kerstvakantie ge-
opend op maandag t/m zondag van	
10.00 tot 17.00 uur. Op 1ste Kerstdag
en Nieuwjaarsdag is het gesloten.
Voor meer informatie: www.staats-
bosbeheer.nl/depelen

Foto: Marijke Vaes-Schroën 

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

Beleef de Kerstvakantie 
in Nationaal Park De Groote Peel!

Kersttijd is de tijd van samen doen, 
samen beleven en vooral samen
genieten! Voor samen buiten ben
je bij Buitencentrum De Pelen aan 
het goede adres. Staatsbosbeheer
organiseert in de Kerstvakantie 
Peel Ontdektochten ‘speuren naar 
sporen’, een sPEELse Expeditie en
een Snertwandeling in Nationaal 
Park De Groote Peel. Voor kleuters 
is er elke dag het Kabouterpad. 
Alle activiteiten starten bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Winterpret voor het hele gezin
Een Peel Ontdektocht diersporen is	
een actieve excursie waarbij je ont-
dekt welke dieren in De Groote Peel	
voorkomen. Zo leer je ook van alles 
over het leven van deze dieren. Na	
afloop van deze gezellige gezinstocht
gaan de kinderen een uilenbal plui-
zen. In de Kerstvakantie zijn er Peel	
Ontdektochten op woensdag 27 en	
vrijdag 29 december én op woensdag	
3 en vrijdag 5 januari, telkens om 14.00	
uur. Op donderdag 4 januari is er een
sPEELse Expeditie. Tijdens deze excur-
sie hebben wij een aantal prikkelende	
en sPEELse opdrachten voor jou in pet-
to. We gaan niet teveel verklappen,
maar wie mee doet met een sPEELse
expeditie ervaart letterlijk en figuur-
lijk dat de peel een veenmoeras is! Na	
afloop hutten bouwen in het bos. De	
route is 2,5 kilometer lang en een tocht	
duurt 1,5 - 2 uur. Deelname kost € 5,-	
voor volwassenen en € 3,50 per kind.
Aanmelden: depelen@staatsbosbe-
heer.nl of telefonisch: 0495 – 641 497.

Over knuppelbruggen en Peelbanen
Bij winter hoort snert en snert smaakt	
lekkerder als je eerst een winterwan-
deling hebt gemaakt. Tijdens een
Snertwandeling in De Groote Peel	
wandel je, samen met een Peelgids,	
over knuppelbruggen en Peelbanen.
Ook in de winter is er veel te zien en	
te ontdekken. Zo kom je vast en zeker	

‘wintergasten’ tegen;  de talrijke gan-
zen die elke winter in de Peel verblij-
ven. Het is fantastisch om een groep
ganzen luid gakkend te zien over-
vliegen. Na afloop van de tocht weer
lekker warm worden bij de vuurkorf. 
Eerst samen broodjes en daarna een 
geurige kop soep in het Buitencen-
trum. Er is een Snertwandeling op	
donderdag 28 december om 11.00 uur.	
De route is 3 kilometer lang en duurt 
1,5 – 2 uur. Deelname kost € 10,- voor	
volwassenen en € 7,50 per kind. On-
line aanmelden via: www.staatsbos-
beheer.nl/pelensnert

Op zoek naar kabouters in de Peel
Voor kleuters is er het Kabouterpad,
een grappige speurtocht naar kabou-
ters in de Peel. Bij Buitencentrum De	
Pelen huur je een rugzak met mate-
rialen en opdrachten en dan kan je	
samen, zonder gids, op pad. Met een
puntmuts op en je wangen rood ge-
schminkt lopen de kleuterkabouters,
samen met hun ouders, een speelse	
route. Onderweg doen ze zes ka-
bouteropdrachten. Deelname kost
5,- per kind (begeleiders hoeven niet	
te betalen) inclusief muts, koekjes en	
sapje en een leuke verrassing. Het
Kabouterpad hoef je niet te reserve-
ren en is, ook in de winter, elke dag	
mogelijk van 10.00 tot 15.30 uur (ma-
terialen uiterlijk 17.00 uur inleveren).

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van een wandeling	
kan je nog heerlijk struinen door de	
winkel van het Buitencentrum. Hier
vind je boeken, Streekproducten en
leuke souvenirs. Voor een hapje en	
een drankje kun je bij de inpandige
horecagelegenheid terecht. Het Bui-
tencentrum is in de Kerstvakantie ge-
opend op maandag t/m zondag van	
10.00 tot 17.00 uur. Op 1ste Kerstdag
en Nieuwjaarsdag is het gesloten.
Voor meer informatie: www.staats-
bosbeheer.nl/depelen

Foto: Marijke Vaes-Schroën 

Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl

Clubs uit Ospel halen € 3.564,- op 
met Grote Clubactie

Lotenverkopers van de Grote 
Clubactie zijn ook dit jaar weer 
fanatiek aan de slag gegaan voor 
hun sport-, cultuur- of hobbyver-
eniging. De opbrengst in Ospel is 
in totaal € 3.564,-. Gezamenlijk
is er 8,9 miljoen euro opgehaald 
met 5.500 deelnemende vereni-
gingen. Zo’n 225.000 leden gin-
gen de straat op om loten te ver-
kopen voor hun club. Gezamenlijk 
verkochten zij bijna 3 miljoen lo-
ten. In de afgelopen drie jaar is de 
opbrengst uit de Grote Clubactie 
per club gestegen met gemiddeld 
22%. Hieruit blijkt dat de Grote 
Clubactie voor verenigingen rele-
vanter is dan ooit. 

Dit jaar deden in Ospel de volgende	
verenigingen mee:
- Hondenschool door Vriendschap
Sterk (D.V.S.) met een opbrengst
van € 120,00

- Reddingsbrigade Nederweert (R.B.N.)	
met een opbrengst van € 866,40

- Jong Nederland Ospel met een op-
brengst van € 2.577,60

Al 45 jaar draagt de Grote Clubactie	
bij aan de financiële gezondheid van	
duizenden clubs in Nederland. Voor
veel verenigingen een onmisbare 
bron van inkomsten. Clubs kunnen 
met de opbrengst bijvoorbeeld ma-
terialen vervangen, het clubhuis on-
derhouden en activiteiten organise-
ren. Veel verenigingen in Nederland
zijn afhankelijk van sponsoring en	
andere initiatieven voor extra finan-
ciële middelen. Er is geld nodig om	
te kunnen groeien en goede facili-
teiten aan leden te kunnen bieden. 
De Grote Clubactie speelt hierin een
grote rol. Maar liefst 80% van de op-

brengst van de loten gaat direct naar
de verenigingen.

Samenwerking en betrokkenheid
Directeur Frank Molkenboer van de	
Grote Clubactie: “We zijn trots op de 
vele vrijwilligers en leden die zich jaar 
in jaar uit inzetten om extra geld in 
te zamelen voor hun vereniging. De 
betrokkenheid tussen de club en haar 
leden is enorm groot mede dankzij de 
Grote Clubactie. Samenwerking is hier-
bij het sleutelwoord. We zijn erg trots 
op deze opbrengst! De inkomsten van 
vrijwel alle goede doelen staan onder 
druk. Het is daarom fantastisch dat het 
verenigingen lukt om dit resultaat te 
behalen. Dit is vooral te danken aan 
tienduizenden enthousiaste (jonge) 
vrijwilligers met hart voor hun club.” 

Grote Clubactie 
- 80% van de opbrengst gaat naar

de vereniging.
- Van de deelnemende vereniging is 
ruim 75% sportvereniging. De ove-
rige verenigingen zijn hobby- en	
cultuurverenigingen.

De hoofdprijs van de Grote Clubactie	
bedraagt € 100.000,-. Mensen die dit	
jaar een lot hebben gekocht, kunnen	
hun lot checken via een Lotchecker.

Over de Grote Clubactie
De Grote Clubactie is in 1972 bedacht
door Pierre Claessens, chef-redacteur
bij het toenmalige Nieuwsblad van	
het Zuiden. Tijdens de eerste Grote
Clubactie werden er 55.000 loten in	
Tilburg verkocht. Het unieke van de	
Grote Clubactie is dat 80% direct naar
de clubkas gaat, van de resterende
20% wordt een loterij georganiseerd.
In 1977 brak de Grote Clubactie lan-
delijk door in heel Nederland.

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

KERSTSTERREN-ACTIE 
2017 EINDSE BOYS ZEER 

SUCCESVOL

Opnieuw heeft de formule “Bij
Eindse Boys doen we het samen” 
gewerkt, want bijna 100 vrijwilli-
gers hadden zich aangemeld om
de Kerststerren-actie op zaterdag 
9 december te laten slagen. Het 
was even (plezierig) hectisch tus-
sen 9.15 en 10.30 uur, maar het 
gaf ook iedereen een kick om de 
klus samen te klaren. Zowel kin-
deren met hun ouders als leden 
van Eindse Boys hebben meege-
holpen op deze succesvolle dag.

Doelstelling was om minimaal het
aantal van vorig jaar te verkopen,
maar gezien de vele aanmeldingen	
zou er eigenlijk meer in moeten zit-
ten. Toen iedereen zich had gemeld
voor de middaglunch, bleek dat er	
toen al meer Kerststerren  waren ver-
kocht als in 2016 in totaliteit. Dat gaf	
de burger moed en na de lunch was	
de animo daardoor alleen nog maar 
groter. Toen rond 16.00 uur de balans 
werd opgemaakt, bleek dat er bijna	
dubbel zoveel Kerststerren waren
verkocht als vorig jaar. Een toppres-
tatie!

Daarom wil Eindse Boys	niet alleen de	
mensen die zich hiervoor ingezet heb-
ben bedanken, maar zeker al dege-
nen die een Kerstster hebben gekocht
en daarmee de jeugd van Eindse Boys
hebben gesteund. Dit geeft een goed
gevoel en geeft ook tevens aan dat 
velen de vereniging een warm hart	
toedragen. Nogmaals hartelijk dank	
en namens Eindse Boys allen een fijn	
Kerstfeest en een vooral gezond en	
sportief nieuw jaar toegewenst.

Een vrachtwagentje Kerststerren
werd bij de kantine van Eindse Boys 
afgeleverd.

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
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel
bouwmaterialenhandel

Kunststofkozijnen
Serredaken

Douglas hout
op voorraad

Tuinvisie productenwww.tuinvisie.nl

Diverse akties op sierbestrating/schutting

€ 47,90
p/m2 incl btw.

Fraser Zweeds Rabat22x167 mm zwart
16 jaar garantie op verfafwerking.

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE Woensdag 27 december t/m vrijdag 5 januarizijn wij geopend van 8.00 tot 16.00 uur.1e en 2e kerstdag, 1 januari, zaterdag 23 december,  zaterdag 30 december en zaterdag 6 januarizijn wij gesloten.

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren-EindT. 0493 491 419
www.amaas.nl
Wij zijn gevestigd in Someren-Eindop 10 minuten rijafstand vanNederweert  en Ospel.

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

Rijksweg Zuid 18a
 NederweertTel. 0495 460133

Tel. 0495 460133
el. 0495 460133

T
www.multi-fix.nl

I N T E R I E U R A F B O U WPlafond- en wandsystemen - verlichting

Paul en Marly Koppenen medewerkers

WWat zal de toekomst brengen,
at zal de toekomst brengen,Wij kuWij kunnen het u niet vertellen,

nnen het u niet vertellen,WWat we wel kuat we wel kunnen isnnen is,,Heel veel liefde, gezondheid 
Heel veel liefde, gezondheid en het grootste geluk toewensen voor 2018

uk toewensen voor 2018
Hele �jne feestdagen
Hele �jne feestdagen

Alle medewerkers 
van FysioFitnessNederweert

wensen u prettige feestdagen 
en een gezond 2018!!

FysioFitnessNederweert
de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

Staat 40c, Nederweert
T 0495 - 625657

www.fysiofitnessnederweert.nl

ErikCaris �mmerbedrijf
Klaarstraat 23, 6035 AA O

spel. Tel.: 0495-631207  /
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klein is onze krachtTheo Hendrikx
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H e n d r i k x m i n i - g r a a f w e r k e nein is onze krachtis onze kracht

t.nl
en traditi l

Wenst u 
fijne feestdagen

06-50486648Door zijn bijzonder afmeting kan de machine door (binnen-!!)deuren en poorten van slechts 80 cm

Kapsalon Switch

Paulus Holtenstraat 5

6031 CS Nederweert

Tel: 0495-632903

www.kapsalonswitch.nl

Een gezond 

en verrassend

2018!

Wat zal de toekomst brengen,

erst 2017 

C o m p u t e r s  S a t e l l i e t e n  e n  G S M

0495 84 04 92

www.alatas.nl 0495 84 04 92

280  Brugstraat 33, Nederweert

Lambertushof 1A - 6031 EP Nederweert, Tel/fax 0495-634464 / mobiel 06-45181541

Kaasshop 

Vurrukkulluk
kaas - vleeswaren - bonbons - delicatessen

en de lekkerste belegde broodjes

Lambertushof 1A - 6031 EP Nederweert, Tel/fax 0495-634464 / mobiel 06-45181541
Tel/fax 0495-634464 / mobiel 06-45181541
el/fax 0495-634464 / mobiel 06-45181541

T

Wij wensen iedereen een fijne kerst.

Strooi voer of hang mezenbollen op

Help vogels 
de winter door

Bij het winterklaar maken van de tuin hoort ook dat je 

voorbereidingen treft voor de vogels. Die hebben het 

in de winter moeilijk wanneer de natuur slaapt en de 

temperaturen laag zijn. 

De insecten zijn doodgegaan of houden een winterslaap. 

Als vogel moet je daar iets op vinden. Wil je de vogels een 

handje helpen in de winter, dan kun je verschillende dingen 

doen. Het is goed om op bepaalde plekken voer te strooien, op 

zowel de grond als op een voedertafel. Tip: hang verschillende 

mezenbollen en pindanetjes op. Zo voorkom je dat de vogels 

elkaar in de ‘haren’ vliegen.

Wil je voer strooien, doe dat dan op een open plek. Vogels 

houden namelijk graag alles in de gaten. Daarom kiezen veel 

mensen voor een voedertafel. Welk voer? Blijf zo dicht mogelijk 

bij de natuur en kies bijvoorbeeld voor rozijntjes, stukjes brood, 

gekookte aardappels, rijst, appels en appelschillen. Je kunt 

ook in de dierenzaak speciaal voer voor insectenetende vogels 

kopen, die je bijvoorbeeld in handige voersystemen aan de 

dieren geeft. Mogelijkheden genoeg om de vogels de winter 

door te helpen!

Er zijn handige hulpmiddeltjes die het vogels in de winter 
makkelijker maken.

Sfeermakers bij uitstek tijdens de kerstdagen

KKKoele kaarsen oele kaarsen oele kaarsen oele kaarsen oele kaarsen oele kaarsen oele kaarsen oele kaarsen 
branden langer
Sfeervolle kerstkaarsen mogen niet ontbreken op 

een mooi gedekte kersttafel of in kerstdecoratie. 

Kaarsen zijn als sfeermaker een must met 

kerstmis.  

Vroeger werden er in de kerstboom zelfs echte kaarsen 

gehangen. Levensgevaarlijk natuurlijk als we kijken naar de 

brandveiligheid. Maar nog steeds bepalen kaarsjes de sfeer 

tijdens kerst. Kaarsen zorgen voor leven en gezelligheid. 

Kijken we naar trends in kaarsen dan blijven traditionele 

wijnrode kaarsen erg stijlvol en mooi. Maar ook kaarsen 

voorzien van glitters, kerstbomen en sterren zien we steeds 

vaker het interieur verfraaien. Zowel voor stompkaarsen, 

dinerkaarsen als gevulde glaasjes met kaarsen zijn er tal 

van mooie designs ontwikkeld. Kerstkaarsen zijn trouwens 

ook leuk als cadeau! Een nadeel aan kaarsen is dat ze snel 

opbranden. Gelukkig is daar met een handig trucje wat 

aan te doen! Leg kaarsen voordat ze worden aangestoken 

een paar uur in de koelkast. Hiermee wordt de brandtijd 

van een kaars aanzienlijk verlengd. Koele kaarsen branden 

namelijk langer. Het is  maar dat u het weet…



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)
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In-Btween Womenswear •  Burgemeester Vul lersstraat 4 •  Neder weer t
In-Btween Menswear •  Lamber tushof 1 •  Neder weer t

Met uitzondering van reeds afgeprijsde artikelen,
nieuwe en basis collectie.

30%
10% 20%

70%
KORTING

TOT WEL

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

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

www.schoenengarage.nl

sscchhoenmakkeerriijj

schoenengarage Nederweert

(Tafel)messen
slijpen

Bridgecursus voor 
beginners

Altijd al gedacht om eindelijk eens 
met bridgen te beginnen? Dan hebt 
u in het voorjaar van 2018 de kans! 
Op woensdag 17 januari start in 
het BeekCwartier, Beekstraat 54 in 
Weert, een cursus bridgen voor be-
ginners. Er wordt gezorgd voor des-
kundige begeleiding.

In totaal worden er 12 lessen gege-
ven, telkens op woensdagmiddag van 
13:30 tot 16:45 uur. Na deze 12 lessen 
hebt u een goede basis om recreatief 
te kunnen bridgen. De kosten bedra-
gen € 35.- per persoon; dit is inclusief 
lesmateriaal. Consumpties zijn voor 
eigen rekening. 
Voorwaarde is wel dat er voldoende 
aanmeldingen zijn. Aanmelden kan
bij Jo Douven, via telefoon 0495 633 
343 of e-mail adres joenrina@hot-
mail.com. De uiterste inschrijfdatum 
is 5 januari 2018. 

Eetpunt “Ontmoeten doet 
groeten” te gast bij zaal Centraal

Vorige week werden de gasten van 
het Eetpunt goed  verwend door
Dennis Wulms en zijn team bij zaal 
Centraal. Als voorgerecht werd er 
een heerlijke tomaten-groentesoep
geserveerd. Daarna konden de gas-
ten een keuze maken uit een uitge-
breid buffet  bestaande uit gestoofde
runderlapjes, kip met satésaus, var-
kenshaas in champignonroomsaus, 
gebakken aardappeltjes, aardappel-
gratin en diverse groenten. Als des-
sert was er een superlekkere chocola-
demousse met slagroom. Alle gasten 
waren erg enthousiast.

Gerrie Kessels, werkzaam bij PSW en 
van daaruit initiatiefneemster en co-
ordinator van het Eetpunt,  moet per 
1 januari afscheid nemen van het pro-
ject. Het Eetpunt bedankt haar voor 
haar grote inzet en enthousiasme. 
PSW heeft samen met de gemeente 
door middel van dit project voorzien 
in een mooie voorziening voor de Ne-
derweerter gemeenschap. Het Eet-
punt valt al vanaf de start in 2015 on-
der het Dorpsoverlek Nederweert dat 
als een soort paraplu functioneert 
voor een aantal werkgroepen.
De taak van coördinator van het Eet-

punt wordt vanaf 1 januari overgeno-
men door vrijwilligster Resie Jennis-
sen. We wensen haar heel veel succes.

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 

Op 19 december verzorgen de vrijwil-
ligers in de Pinnenhof een kerstdiner. 
Daarna is het Eetpunt twee weken 
gesloten. Vanaf dinsdag 9 januari 
bent u allen weer hartelijk welkom.

Aan het einde van dit jaar wil het 
Eetpunt slager Leo Hermanns, super-
markt Jumbo en de tien horecage-
legenheden: Zaal Centraal, de Ont-
moeting, Guulke, De Kleine Winst, 
Het Pannetje, Het Vlegelke, bi-j Siem, 
Diverso, De Dorpsherberg en De 
Daatjeshoeve  heel hartelijk bedan-
ken voor hun medewerking. 
Het Eetpunt wenst al hun spon-
sors, gasten en vrijwilligers Gezel-
lige Kerstdagen en  een Voorspoedig 
Nieuwjaar toe!

Workshop “Op zoek naar 
nieuwe bestuursleden”

Op 5 maart 2018 organiseren het Vri-
jwilligerscollege van Punt Welzijn en 
Jeugdwerk Limburg de workshop �Op 
zoek naar nieuwe bestuursleden� voor 
besturen van vrijwilligersorganisaties 
in Weert. Het is een zeer praktische 
workshop waarin de deelnemers sa-
men een nieuwe fictieve organisatie 
creëren met een uitstekende bestuur-
scultuur. Een organisatie waarvoor vri-
jwilligers graag willen werken. De ei-
gen vrijwilligersattitude én ervaringen 
binnen het vrijwilligerswerk zijn belan-
grijke uitgangspunten in dit proces.

Samen wordt in stappen gezocht naar 
nieuwe wegen om het bestuurswerk 
aantrekkelijk te maken en vrijwil-
ligers aan je organisatie te binden. 
En wel op een zodanige manier dat je 
potentiële nieuwe collega’s ook echt 
enthousiast maakt om mee te gaan 
doen. Hierbij wordt ook gekeken hoe 
je werkzaamheden organiseert en 
verdeelt. We voeren discussies over 
belangrijke aandachtspunten voor 
het zoeken en vinden, maar vooral 
ook het behouden van (nieuwe) 
bestuursleden. 

De workshop is gratis en vindt plaats 
op 5 maart 2018 van 19.00 tot 21.00 
uur in het Keenter Hart in Weert 
(Sint Jozefskerkplein 3 in Weert). De 
workshop wordt verzorgd door Henk 
Claessen van Jeugdwerk Limburg. 
Aanmelden is verplicht en per bestuur 
kunnen er maximaal twee mensen 
deelnemen aan de workshop. Het to-
taal aantal deelnemers is 20 personen 
dus ben er snel bij, want vol=vol. Aan-
melden kan via het digitale aanmeld-
formulier of door een mail te sturen 
naar goedbezigweert@gmail.com ovv 
naam, organisatie, evt bestuursfunc-
tie, telefoonnummer en emailadres. 

Kom gratis spelen tijdens 
het Rabo Urban Sport 

Tour winterevent!

In de kerstvakantie organiseert Let’s 
Move weer twee keer een Rabo Ur-
ban Sport Tour winterevent. De sport-
hallen van Boshoven en Aan de Bron 
worden beide één keer omgetoverd 
tot een winters speelparadijs. Samen 
met studenten van het CIOS en SUM-
MA kunnen kinderen racen over de 
stormbaan, voetballen of hockeyen 
in de soccerdomes en zijn er nog veel 
meer leuke spelletjes voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. 

Naast alle leuke spelletjes is er ook 
ruimte om kennis te maken met een 
aantal sportverenigingen in Weert. 
Vier combinatiefunctionarissen geven
clinics atletiek, volleybal, handbal en 
hockey.

De activiteiten zijn helemaal gratis en 
kinderen mogen komen en gaan wan-
neer ze willen. Wil jij je kerstvakantie 
een sportieve invulling geven, kom dan 
naar een van onderstaande activitei-
ten. Vooraf aanmelden is niet nodig.

27 december Sporthal Boshoven
10.30 uur – 13.00 uur

3 januari Sporthal Aan de Bron 
10.30 uur – 13.00 uur

Na bijna 45 jaar 
gaat Piet 

met pensioen

Na bijna 45 jaar trouwe dienst heeft onze collega Piet van Velthoven 
te kennen gegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om 
met vervroegd pensioen te gaan op 1 januari 2018. Mede door zijn 
vakmanschap en commitment is hij een inspiratiebron geweest voor 
zijn jongere collega’s en heeft daardoor bijgedragen aan de ontwik-
keling van ons bedrijf. Een man van weinig woorden maar vooral 
daden! Piet, hartelijk gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal. 
Bedankt voor jouw jarenlange inzet en fijne samenwerking. Wij wen-
sen jou en je gezin het allerbeste en hopen dat  je nog lang in goede 
gezondheid van je welverdiende vrije tijd mag genieten. 

Personeel	en	directie	
HD Daksystemen B.V.
Zaanstraat 2 
5712 SN Someren 
(+31)495 66 34 22
www.hd-daksystemen.nl 

SKO

geef me je hand, mijn kind
dan zoeken we samen het licht
het licht
dat glans brengt op onze aarde
dat onze blik verruimt
dat paden bloot legt in de duisternis

geef me je hand, mijn kind
dan zoeken we samen de liefde
de liefde
die onbaatzuchtig is
die egoïsme uit zal bannen
die mensen voor elkaar laat zorgen

geef me je hand, mijn kind
dan zoeken we samen de vrede
de vrede
die tolerantie predikt
die geweld laat verstommen
die mensen tot elkander brengt

geef me je hand, mijn kind
dan zoeken we samen de hoop
de hoop
op een veilige toekomst
op een beetje geluk
op een leefbare wereld voor iedereen

Resi Faessen-Teeuwen.
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

SJG Weert

De overgang, een nieuwe 
periode in je leven!

In ‘de overgang’ wordt de basis 
gelegd voor de volgende fase in 
je leven. Elke vrouw ervaart de 
overgang op haar eigen manier. 
Voor de een gaat het geruisloos
voorbij, voor de ander is het een 
enorme verandering in haar le-
ven. In de overgang veranderen je 
hormonen, hierbij kun je lichame-
lijke en psychische klachten krij-
gen. Klachten zoals opvliegers, 
slecht slapen, prikkelbaarheid, 
minder zin in vrijen tot depressi-
viteit en hartkloppingen. 
Op woensdag 10 januari a.s. orga-
niseert SJG Weert een informatie-
bijeenkomst rond het thema ‘de 
overgang’ (menopauze). De infor-
matieavond vindt plaats tussen
19:00 en 21:00 uur in het Auditori-
um van SJG Weert, Vogelsbleek 5.
Iedereen die belangstelling heeft 
is van harte welkom. Ook voor de 
partners is de informatie interes-
sant. Aanmelden kan via het in-
schrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) 
of telefonisch bij de afdeling Pati-
enteninformatie: 0495 – 57 22 05.

Programma
Gynaecologe Waltje Jager geeft uitleg 
over de hormonale veranderingen, 
bespreekt de mogelijke klachten en 
de diverse mogelijkheden om hier iets 
aan te doen. Naast praktische tips en 
behandeling met medicijnen, wordt 
ook gekeken wat je zelf kunt doen om 
zo goed mogelijk deze nieuwe levens-
fase in te gaan. De poli Gynaecologie 
heeft een speciaal menopauze-spreek-
uur. Tijdens de bijeenkomst wordt dit 
kort toegelicht. Er is ruim gelegenheid 
om vragen te stellen. 

Koffie uurtje op 
basisschool de Bongerd

8 januari om 8.30 uur 

Onze school heeft een metamorfose
ondergaan waar we trots op zijn!
Daarom nodigen we iedereen die ge-
interesseerd is uit om te toosten op 
het nieuwe jaar en onze school in be-
drijf te bekijken.

Gruuëts op Jong 
Nederland Budschop!

Jong Nederland Budschop bestaat dit 
seizoen 50 jaar, en dit feestjaar werd 
afgetrapt met een receptie op 30 sep-
tember. Hier werden alle aanwezigen 
verrast door Harmonie St. Joseph, zij 
kwamen met een speciaal cadeau! 
Namelijk het Gruuëts op Jong Neder-
land Budschop concert.
Het word een concert geheel in the-
ma van Jong Nederland Budschop, 
denk aan ons jaarlijkse zomerkamp 
en natuurlijk TimmerdorpXXL.
Wij, Jong Nederland Budschop en 
Harmonie St. Joseph, willen alle be-
kenden van onze verenigingen en
inwoners van Nederweert van harte 
uitnodigen om 28 december om 
19:30  in gemeenschapshuis de Pin-
nenhof te komen genieten van dit 
concert. Entree is gratis, een gift mag 
natuurlijk wel.

Open Eettafel Budschop

Donderdag 28 december open eetta-
fel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 27 december 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

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 deze weg willen wij 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

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.

RKSVO wenst iedereen
zalige kerstdagen

Zaterdag 23 december:
RKSVO JO9-1 zaalcompetitie te Nederweert
RKSVO JO13-1 zaalcompetitie te Echt

Woensdag 27 december:
Kerstzaaltoernooien sporthal te Nederweert
S’morgens RKSVO JO9 08.30
S’middags RKSVO JO15 13.15

Donderdag 28 december:
Kerstzaaltoernooien sporthal te Nederweert
S’morgens RKSVO JO11 08.30
S’middags RKSVO JO13 13.15
RKSVO JO17-2 zaaltoernooi te Heythuysen

Zaterdag 30 december:
RKSVO JO15-2 zaaltoernooi te Heythuysen

Donderdag 4 januari:
Start trainingen selectie 20.00

Vrijdag 5 januari:
Nieuwjaarsborrel in de kantine 20.00

WEEK 3: vanaf maandag 15 januari
Start trainingen jeugd JO19 t/m JO13
Start trainingen lagere teams
Start trainingen dames

Donderdag 22 februari:
Leidersoverleg senioren 20.30

Zaterdag 24 februari:
Start competitie voorjaarreeks gehele jeugd

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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

KINDJE OP KOMST?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
geboortekaartjes.



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

De beschermde Grijze Grootoorvleermuis heeft een onderkomen gevonden in de kerktoren. We gaan nu een maatregelenplan schrijven waarin duidelijk wordt hoe we 
het diertje een veilige plek kunnen bieden tijdens de restauratie.

Donderdag 21 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. Vorig jaar viel een aantal kleine brok-

stukken uit de Lambertustoren. Dit was 
aanleiding voor de gemeente om direct 
de nodige veiligheidsmaatregelen te 
treffen en de toren uitgebreid te inspec-
teren. Uit de inspectie bleek dat er niet 
meteen maatregelen genomen hoeven 
te worden, maar wel binnen nu en drie 
jaar. Dit geeft ons voldoende tijd om 
de restauratie goed voor te bereiden. 
Begin augustus hebben we u al uitge-
breid geïnformeerd over de stand van 
zaken. We hebben toen ook aangege-
ven dat de uitvoering afhankelijk is van 
de uitkomst van het onderzoek naar de 
aanwezigheid van vleermuizen in de 
toren. Eind september is het vleermui-
zenonderzoek afgerond. De uitkomsten 
hiervan hebben invloed op de planning. 

Voordat we de toren kunnen res-
taureren, moet er veel gebeuren 
zoals een historisch onderzoek, een 
restauratieplan/-bestek opstellen, over-
leggen voeren met betrokken instan-
ties, de subsidiemogelijkheden onder-
zoeken en de subsidie aanvragen. Deze 
werkzaamheden zijn nu afgerond. 

Verplicht onderzoek 
In het kader van de Natuurbescher-
mingswet is de gemeente verplicht om 
te onderzoeken of de toren een verblijf-
plaats is voor beschermde diersoorten 
en of de werkzaamheden deze dieren 

verstoren. In april is deze quickscan 
uitgevoerd. De conclusie is dat het 
aannemelijk is dat er vleermuizen in 
de kerktoren zitten. Vervolgens heeft 
de gemeente een uitgebreid veldon-
derzoek laten uitvoeren. Dit verplichte 
onderzoek duurde van april tot eind 
september en bestond uit vijf bezoeken 
in verschillende periodes. 

Twee soorten vleermuizen 
Hieruit is naar voren gekomen dat er 
in de toren twee vleermuizen zitten: 
de zeldzame Grijze Grootoor- en de 
Gewone Grootoorvleermuis. Daarnaast 
is aan de buitenzijde een Gewone 
Dwergoorvleermuis waargenomen, die 
mogelijk een winterverblijf in de toren 
aan het zoeken was.

Maatregelen nemen 
Volgens bovengenoemde wet moe-
ten we in eerste instantie maatrege-
len nemen om te voorkomen dat de 
vleermuizen verstoord worden tijdens 
de restauratie. Als dit niet mogelijk is, 
dan moeten we ervoor zorgen dat de 
vleermuizen tijdens de restauratie een 
andere plek krijgen. Bijvoorbeeld door 
het ophangen van vleermuiskasten. 

Samen een plan schrijven
Samen met de ecoloog en onze restau-
ratieadviseur gaan we bekijken hoe we 
dit het beste kunnen doen. Hiervoor 

schrijven we een maatregelenplan. Dit 
wordt gelijktijdig met de aanvraag van 
de omgevingsvergunning voorgelegd 
aan de provincie. Zij dient vervolgens 
ontheffing hiervoor te geven. Deze pro-
cedure duurt maximaal 26 weken. Het 
is onvermijdelijk dat dit gevolgen heeft 
voor de uitvoering en de planning.

Gevolgen voor uitvoering en plan-
ning
Als we geen rekening hadden hoeven 
te houden met de vleermuis, zouden 
we in 2018 gestart zijn met de restau-
ratie. De aanbesteding van het werk 
was dan gelijktijdig gebeurd met de 
vergunningprocedure. We zouden dan 
in april/mei opdracht kunnen geven, 
waardoor de aannemer de werkzaam-
heden nog voor de winter 2018 zou 
kunnen afronden.

Uitvoering start in 2019
Doordat we nu eerst een maatregelen-
plan (mitigatieplan) voor de bescher-
ming van de vleermuis gaan schrijven 
en we hiervoor een ontheffing moeten 
aanvragen, kunnen we niet meer tijdig 
opdracht geven aan de aannemer. De 
restauratiewerkzaamheden komen dan 
te dicht op de winterperiode. Dit bete-
kent dat we in het voorjaar van 2019 
gaan starten met de werkzaamheden.

We houden u op de hoogte.

We passen de planning aan… 
Rekening houden met aanwezigheid van vleermuizen 

Zaterdagochtend 9 december: het was 
koud, het was guur. Maar dat weerhield 
een aantal buurtverenigingen er niet van 
om naar het Raadhuisplein te komen. 
Reden: het ophalen van hun buurtkerst-
boom. 

Burgemeester Evers was aanwezig om de 
inwoners te begroeten en een handje mee 
te helpen, net als opzichter Bram Rulkens 
en regisseur leefbaarheid Harold van der 
Haar. Iedereen kreeg van Aldje Hendrikx 
een mok koffie of thee en een lekker 
stukje kerstbrood.

Warme chocomel
Met de kerstboom als centrale thema, ont-
stonden er leuke ideeën bij de verenigin-
gen. Zo heeft buurtvereniging Budschop 
de boom op het speelveldje aan de Emma-
straat geplaatst en deze mooi versierd. Ze 
nodigen de bewoners uit om een avond bij 
elkaar te komen met warme chocomel en 
wafels. Aan de kinderen vragen ze om een 
kerstbal mee te brengen om in de boom te 
hangen. 

Lichtjestocht
Ook PSW kwam naar het plein om een 
kerstboom op te halen. Op zaterdag 16 
december organiseerde ze samen met het 
Land van Horne een lichtjestocht. Deze 
route voerde langs alle locaties van PSW 
Nederweert en Land van Horne, bedoeld 
voor ouders, familie en inwoners. De boom 
staat op het Raadhuisplein.

Wensboom
In Ospeldijk is de kerstboom een wens-
boom geworden. Buurtvereniging Meu-
lenbuurt, de dorpsraad en het Thomashuis 
namen het initiatief om deze voor de 
kerstmarkt op het plein van het Tho-
mashuis te plaatsen. Tijdens de markt op 
zaterdag 16 december kon iedereen een 
wens uitbrengen en die vervolgens in de 
boom hangen. 

Gezelligheid
Buurtvereniging Schoor organiseert 
verschillende activiteiten rond de kerst en 
Nieuwjaar. Zo staat er onder andere een 
historische wandeling door Nederweert op 
het programma. Met maar liefst 95 gezin-
nen is het een erg grote en actieve club. 
Elke vorm van gezelligheid is welkom en 
daar hoort zeker een buurtkerstboom bij, 
is hun motto. De boom staat bij de kapel.

Bijeenkomst
In Ospel komt buurtvereniging De Locht 
op Eerste Kerstdag bij elkaar bij Theo van 
Laenen op de Lochtstraat, met in zijn tuin 
de buurtkerstboom. Ze nemen allemaal 
eten of drinken mee. 

Kerstgedachte
We vinden het leuk dat al deze verenigin-
gen het initiatief hebben genomen om 
een activiteit rond de buurtkerstboom te 
organiseren. Dat past helemaal bij Kerst, 
samen groots, samen doen! We wensen 
iedereen veel plezier.

Bijna kerst
 
Onze dienstverlening gaat door, ook in 
de kerstperiode.

Gemeentehuis open
Net als vorig jaar is het gemeentehuis 
elke ochtend geopend tussen Kerst en 
Oud en Nieuw. U kunt van woensdag 27 
t/m vrijdag 29 december van 09.00 tot 
11.30 uur bij ons terecht op afspraak. 
Telefonisch zijn we tot 12.30 uur bereik-
baar. Ook de snelbalie, waarvoor u geen 
afspraak hoeft te maken, is geopend 
tot 12.30 uur. De avondopenstellingen 
vervallen op donderdag 21 en donder-
dag 28 december. Voor calamiteiten zijn 
we zeven dagen per week telefonisch 
bereikbaar tussen 07.00 en 22.00 uur. 
Vanaf dinsdag 2 januari is het gemeente-
huis weer normaal geopend. 

Huisvuilroutes verplaatst
De huisvuilroutes worden gewijzigd 
tijdens de kerstperiode. De vuilnis-
wagen begint om 07.00 (behalve op 
zaterdag om 06.30) uur te rijden. Wilt 
u de duobak op tijd klaarzetten, even-
tueel de avond vóór de ophaaldag? De 
vuilniswagen kan namelijk op een ander 
tijdstip langskomen dan u gewend bent! 
Voor de komende twee weken ziet het 
schema er als volgt uit.

Kerst
De route van maandag 25 december 
wordt gereden op zaterdag 23 decem-
ber. De route van dinsdag 26 decem-
ber verplaatsen we naar woensdag 
27 december en die van woensdag 27 
december naar donderdag 28 december. 
Donderdag 28 december wordt vrijdag 
29 december en vrijdag 29 december 
wordt zaterdag 30 december.

Nieuwjaar
Ook met Nieuwjaar zijn er wijzigingen. 
De huisvuilroute van maandag 1 januari 

wordt verplaatst naar dinsdag 2 januari. 
Dinsdag 2 januari wordt woensdag 3 ja-
nuari, woensdag 3 januari wordt donder-
dag 4 januari, donderdag 4 januari wordt 
vrijdag 5 januari en vrijdag 5 januari 
wordt zaterdag 6 januari.

We wensen u fijne kerstdagen toe!

Met warme chocomel bij de boom

Het was even sjouwen, maar dat hadden de inwoners er graag voor over. Jong en oud, iedereen hielp mee. 
Foto: Nederweert24

Bijna dertig nieuwe en bestaande 
stembureauleden kwamen afgelopen 
week naar het gemeentehuis voor een 
lotingsavond. Het was voor het eerst 
dat we actief inwoners opriepen zit-
ting te nemen op een stembureau en 
het was voor het eerst dat er op deze 
manier geloot werd voor de beschik-
bare plaatsen. Het stemrecht is een 
groot goed dat we moeten koesteren. 
Burgemeester Evers kijkt terug op een 
geslaagde avond. 

Wat speelt er
Op 21 maart 2018 zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. Uiteraard willen we 
dat die dag zoveel mogelijk inwoners 
hun stem uitbrengen, en dat ze weten 
wat er speelt. 

De komende maanden informeren we u 
regelmatig over de verkiezingen. 

Oproep 
Nederweert telt tijdens de komende 
verkiezingen tien stembureaus ver-
deeld over de verschillende kernen. Het 
bemannen van de stembureaus gebeurt 
door leden die vaak al jaren actief 
zijn. Ze dragen een steentje bij aan 
het democratisch systeem. Om er voor 
te zorgen dat we ook in de toekomst 
voldoende leden hebben, plaatsten we 
medio oktober een oproep. Nieuwe 
inwoners die geïnteresseerd zijn zitting 
te nemen op het stembureau konden 
zich melden. 

Veel interesse 
De interesse waas groot. Er meldden zich 
53 inwoners. We hebben in totaal 60 
mensen nodig voor de 10 stembureaus: 
20 voorzitters, 20 plaatsvervangend 
voorzitters en 20 (stembureau)leden. De 
20 (stembureau)leden zijn uit de nieuwe 

Wie gaat u helpen op 21 maart?
Veel interesse voor lotingsavond nieuwe stembureauleden

aanmeldingen geloot. De 20 plaatsver-
vangend voorzitters zijn uit de bestaande 
pool geloot, omdat deze mensen ervaring 
hebben. De 20 voorzitters komen even-
eens uit de bestaande pool en zijn ambte-
naren van de gemeente Nederweert. 
Burgemeester Evers is verheugd met deze 
democratische betrokkenheid.

Voorlichtingsbijeenkomst 
De lotingsavond werd geleid door 
kabinetschef Giel Bruijnaers. De aanwe-
zigen die niet geloot werden, kwamen 
in een tweede ronde terecht. Daar werd 
de reservelijst bepaald. Een belangrijke 
datum voor alle stembureauleden is 6 
maart. Dan vinden de verplichte voor-
lichtingsbijeenkomsten plaats. Stembu-
reauleden krijgen dan onder meer uitleg 
over de inrichting van het stembureau, 
wanneer er gestemd mag worden en 
wanneer niet en het telproces.



Kies de kledingbak
Twee derde van de kleding die in 
het restafval belandt had nog mak-
kelijk hergebruikt of gerecycled 
had kunnen worden. Die verspilling 
van grondstoffen is eenvoudig te 
voorkomen. Je kunt je kleren door-
geven aan familie of vrienden, aan 
de kringloopwinkel of doorverko-
pen op Marktplaats; alles is beter 
dan de vuilnisbak. En als je dan 
toch een bak zoekt: alle kleren en 
schoenen mogen in de kledingbak, 
hoe versleten ze ook zijn. Alleen 
kleren met olie of verfvlekken 
moeten bij het restafval. 

Uit het juiste hout gesneden
Aangezien de meeste milieube-
lasting van kleding komt door de 
productie, kan je ook een verschil 
maken door je materiaalkeuze. 
Met afstand de beste keuze is 
tweedehands kleding. Op de 
tweede plaats komt nieuwe 
kleding van gerecyclede vezels. 
Daarna komen katoen en syn-
thetische stoffen. Het verschil in 
CO2-uitstoot tussen beide opties 
is klein. Katoen zorgt voor meer 
land-, water- en gifgebruik. Syn-
thetische stoffen dragen bij aan 
de plastic soep. Koop liever geen 
wol of zijde, want dat zorgt voor 
veel CO2-uitstoot en landgebruik. 

Ook versleten kleren mogen in de kledingbak 

Zo word je weer verliefd op je kleren
Het grootste deel van de kleren in je kast draag je nooit. Dat is 
zonde, want het maken van kleding zorgt voor veel vervuiling. 
Op deze pagina lees je alles wat je moet weten om weer verliefd 
te worden op je garderobe, terwijl je energie en grondstoffen 
bespaart. Love your clothes!

Te vaak worden in winkels 
modieuze kleren van lage kwaliteit 
tegen bodemprijzen verkocht. Daar 
wordt niemand blij van. Dé manier 
om het milieu te ontzien bij het vul-
len van een stijlvolle kledingkast 
is: koop kwaliteitskleding! Je doet 
er veel langer mee. Goed voor je 
uiterlijk en goed voor het milieu.

Water, energie en gif
Kleding zorgt voor zo’n 5 procent 
van de klimaatbelasting van 
de gemiddelde consument: 
550 kilo CO2 per jaar. Dat is 
evenveel als 2.500 km rijden in 
een benzineauto, ofwel naar 
Venetië en terug. Voor het 
maken van kledingstoffen zijn 
veel land, water, energie en/of 
chemicaliën nodig.

20 kledingstukken per jaar
In Nederland geven we per 
persoon gemiddeld 600 euro 
per jaar uit aan nieuwe 
kledingstukken. De gemiddelde 
Nederlander koopt jaarlijks 
20 nieuwe items in de winkel, 
waar we gemiddeld vijf 
jaar mee doen. Als we een 
kwart minder kleding zouden 
kopen, besparen we samen 
meer CO2 dan het jaarlijkse 
energiegebruik van alle 
Amsterdamse en Utrechtse 
huishoudens samen.

Laat de wasmachine uitrusten

Kleding in 
het kort

Vijf keer zo lang 
met je kleding doen 
Over duurzame kleding 
hoeven we niet lang van 
stof te zijn. Twee derde 
van de milieubelasting van 
kleding is toe te schrijven 
aan het maken van kleren: 
gebruik van land, bestrij-
dingsmiddelen en fossiele 
brandstoffen en de produc-
tie in de fabriek. Daarom 
maak je voor het milieu het 
grootste verschil door zo 
lang mogelijk te doen met 
de kleding die je al hebt:

1. Was je kleren niet vaker 
dan nodig. 

 Zo voorkom je onnodige 
slijtage van je kleding en 
bespaar je energie.

2. Repareer scheuren, 
ritsen en knopen. 

 Vaak kan een kledingstuk na 
het herstellen van een klein 
onderdeel nog prima mee.

3. Maak je een vlek? 
 Behandel de plek zo snel 

mogelijk! Probeer warm 
water en zeep of een vlek-
kenstift. Hoe langer je de 
vlek laat zitten, hoe moeilij-
ker je hem eruit krijgt.

4. Geef kleding die je niet 
meer draagt een nieuw 
leven. 

 Ruil, geef weg of kies de 
juiste bak. Twee derde van 
de kleding die bij het restaf-
val belandt, had uitstekend 
hergebruikt of gerecycled 
kunnen worden.

5. Gebruik het pashokje! 
 Als je kleding koopt zonder 

passen is de kans groot dat 
thuis blijkt dat het toch net 
niet lekker zit of net niet zo 
leuk staat als je dacht. Door 
te passen voorkom je een 
miskoop, die je uiteindelijk 
weer weg doet. Is de enige 
reden dat je het koopt de 
lage prijs? Dan draag je het 
waarschijnlijk nooit.

Het naadje 
van de kous 
weten?
Deze informatie wordt 
je aangeboden door 
voorlichtingsorganisatie 
Milieu Centraal. Voor alles 
over energie en milieu in 
het dagelijks leven. 

Kijk op de site:
milieucentraal.nl/kleding 
voor meer handige tips 
over kleding. 

Lever textiel
gescheiden in!
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Een derde van de milieu-impact van kleding is te wijten aan 
wassen en drogen. Deze milieubelasting ontstaat zowel door 
het elektriciteitsverbruik van de wasmachine en de wasdroger. 
Daarnaast wordt tijdens het wassen van synthetische kleding 
het milieu belast door het uitspoelen van plastic vezels (van 
bijvoorbeeld fleece truien). Dat zorgt voor plastic soep in de 
oceanen. Beide vormen van milieuvervuiling voorkom je door 
niet nodeloos te wassen.

Lekker luchtig
Vaak volstaat het om je boven-
kleding te luchten. Dat zie je 
bijvoorbeeld ook aan kleren die 
je moeilijker kunt wassen zoals 
jassen en wollen truien. 

Er kan nog meer bij
In zo’n wasmachine past meer 
dan je denkt. De meeste mensen 
denken dat de wasmachine vol is 

als hij in werkelijkheid pas voor 
twee derde vol zit. De machine 
goed vol doen spaart op twee 
manieren het milieu. Ten eerste 
draai je zo op jaarbasis minder 
wasjes, waardoor je energiever-
bruik en CO2-uitstoot vermijdt. 
Ten tweede is er in een volle 
wasmachine minder wrijving tus-
sen de kledingstukken, waardoor 
ze minder slijten. Nog een tip: doe 

de ritssluiting van vesten dicht 
voor je de was in de machine 
stopt: zo voorkom je schade aan 
andere kledingstukken. 

Zonnig en schoon
De waslijn is de schoonste 
wasdroger. Nooit ruiken je kleren 
zonniger en frisser. Ze slijten niet 
en je vermijdt het stroomverbruik 
van de droger. En dat tikt aan: 
een beurt in de wasdroger kost 

2 tot 8 keer zoveel stroom als de 
wasbeurt zelf op 30 graden.

Te heet is voor niemand fijn
Te heet wassen is niet alleen 
slecht voor je kleren, het verspilt 
ook energie. Was die niet erg vuil 
is, wordt op 30 graden goed 
schoon. Kies voor andere tempera-
turen de Eco-knop. Een wasbeurt 
op 60 graden kost twee en half 
keer zoveel energie als op 30o C.

Trends: 
upcycling en ruilfeestjes
Steeds meer twintigers en 
dertigers doen aan upcycling: 
oude kleding gebruiken als 
basismateriaal om zelf nieuwe 
kleding van de maken. Dat is voor 
het milieu bijna even feestelijk als 
de ruilfeestjes (zoals Little Green 
Dress) die als paddenstoelen uit 
de grond schieten. Het concept 
van ruilfeestjes is simpel: ieder-
een neemt een paar tassen kleren 
mee die hij nooit draagt. Je ruilt. 
En de kans is groot dat je zonder 
een cent uit te geven met een 
tas vol nieuwe aanwinsten naar 
huis gaat. 

Eerlijk duurt het langst
Er is veel kritiek op kleding, die 
wordt gemaakt in ongezonde 
naaiateliers door slecht 
betaalde vrouwen die te lange 
dagen moeten maken. Daarom 
heeft de overheid afspraken 
gemaakt met de kledingsector 
over verbeteringen en zijn er 
steeds meer initiatieven om hier 
verbetering in te brengen, zoals 
Fair Wear, Fairtrade en Made-
By. Je kunt de duurzaamheid 
van merken en winkels 
vergelijken op GoedeWaar.nl en 
RankaBrand.nl. 
Keurmerken kan je terugvinden 
op www.keurmerkenwijzer.nl.

Ook versleten kleren mogen in de kledingbak!



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 21 tot en met 30 december 2017.

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) – 

ZONDAG 24 december
4e zondag van de advent 
9.30 uur Geen H.Mis 
Kerstavond
19.00 uur (zang dameskoor Cantantes, 
kerstspel door kinderen) –Hub Hoche, in-
tentie voor Frans van Riet.
23.00 uur (samenzang, lector dhr. W. Engelen) 
–zeswekendienst Frans Stienen, jaardienst Piet 
Roost en familie Roost-Caris.

MAANDAG 25 december
Hoogfeest van Kerstmis
9.30 uur (zang dameskoor Cantantes, lector 
mevr.L.Roost) –jaardienst Marie Koppen, 
jaardienst Lei Reijnders, overleden familiele-
den Mertens-Aquarius.

DINSDAG 26 december
2e kerstdag
H.Stefanus, eerste martelaar
9.30 uur  H.Mis (zang Herenkoor, lector 
dhr.W.Engelen) –Tot bijzondere intentie.

WOENSDAG 27 december
H.Johannes, apostel en evangelist
Geen rozenkransgebed en H. Mis. 

DONDERDAG 28 december
HH. Onnozele Kinderen, martelaren
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H.Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 29 december
H.Thomas Becket, bisschop en martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis

ZATERDAG 30 december
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr.H.Dielissen) – zeswekendienst Mia 
Timmermans-van Kimmenade, maanddienst 
Mia Truijen.

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

Zondagavond 24 december: Kerstavond
19.00 uur: Woord-en Communiedienst. 
Intentie voor overleden leden fam. Moonen 
en voor alle andere familieleden.
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.

Zondag 31 december: Feest van de H. 
Familie. Tevens oudjaar.
10.00uur: Woord-en Communiedienst.
Laten we vandaag in de dienst dank zeggen 
voor alles wat we mochten ontvangen in het 
afgelopen jaar.
We gedenken in deze dienst ook  Diny Nos-
sin-Megens. 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

Gelezen in het intentieboek van onze 
kapel.
- Let us pray for peace in the world.Thank 

you.
- Voor ons kleinkind. Dat hij mag opgroei-

en in harmonie.
- Tijdens een mooie wandeling in deze ka-

pel halt gemaakt. 
Proficiat aan degenen die deze kapel zo 
mooi verzorgen. 
Een wandelaar uit België.

Iets om over na te denken.
De beste dingen in je leven zijn de mensen 
waar we van houden, de plaatsen waar we 
geweest zijn en de herinneringen die we on-
derweg gemaakt hebben.

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 24 december 2017   
KERSTAVOND: GEZINSMIS voor kinde-
ren en hun ouders en familieleden.
AANVANG: 17.30 UUR
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.

Zondag 31 december 2017  
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis als jaardienst voor Wiel Michiels en 
Dien Michiels-Beerens en overleden familie-
leden
H. Mis als Jaardienst voor Jac Kessels
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Maandag 1 januari 2018 is er geen H. 
Mis in Budschop
Zondag 7 januari 2018 is er na de H. Mis 
Nieuwjaarsreceptie in het zaaltje van de 
kerk. Iedereen is van harte welkom.

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

20 t/m 30 december 2017

WOENSDAG 20 december: 17.30 uur 
Kerstviering basisschool De Tweesprong.

ZATERDAG 23 december: géén H. Mis.

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

MAANDAG 25 december KERSTMIS: 
10.00 uur Woorddienst, gezinsviering 
m.m.v. jeugdkoor De Sleutels en een blazer-
sensemble.

ZATERDAG 30 december: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor ouders Seuren-Tinnemans, 
Mia en Mientje.

LEZERS: zondag 24 december Kerstavond 
Lies Loijen.

MISDIENAARS: zondag 24 december 21.00 
uur Valerie en Ayla Beerens, zaterdag 30 de-
cember Tom van Horik.

 “Vrede komt niet voort uit het gelijk maar 
uit de liefde voor de ander.”

De parochiecommissie wenst 
iedereen fijne kerstdagen 

en een gelukkig Nieuwjaar!

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  24 december 2017 –  
7 januari  2018

Zondagmorgen - 24 dec. geen eucharis-
tieviering

Zondagavond  - 24 dec 19.00 uur:
Kerstgezinsviering in onze parochiekerk, 
waarvoor wij u allen van harte uitnodigen. 
Deze viering i.s.m. de liturgiegroep, wordt 
verzorgd door kinderen met muziek en zang 
en een mooi kerstverhaal met als thema  
“Alles komt toch goed”. 

Misintentie:
Als euchv. voor Lei Corsten 

Zondagavond  - 24 dec. 22.00 uur:
Nachtmis m.m.v. fanfare “Concordia” en ge-
mengd koor Milagri.

Misintentie:
Als euchv. voor pastoor Nijhof v.w. kern-
groep parochie H. Barbara

Maandagmorgen - 25 dec. 1ste Kerstdag 
09.30 uur:
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door Gregoriaans koor uit Heythuysen 
o.l.v. Luc Jacobs.

Als maandd. voor overleden ouders Schreurs-
Verstappen, Nicolaas, Elisabeth, Harrie en 
Sjra Schreurs, Als hgm. voor Lies Rooyakkers-
Beeren en Ron Rooyakkers, Tinus Stienen, 
Frits Strijbos en overleden familie

Dinsdagmorgen - 26 dec. 2e Kerstdag 
09.30 uur:
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door Gemengd koor Milagri o.l.v.Ester 
Alofs.

Als hgm. voor Liny van Roij-Leunissen en 
Pierre Wullems, pater Tjeu Baetsen, Als 
maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wijers-
Baetsen en v.w. haar verjaardag en voor de 
overledenen van de fam. Wijers-Cleutjens 

Zondagmorgen  - 31 dec. Oudjaarsdag 
09.30 uur: 
Als hgm. voor alle overledenen van de paro-
chie (volkszang)     

Maandagmorgen 1 jan. Nieuwjaarsdag 
geen eucharistieviering in parochiekerk 
Leveroy

1 jan. Nieuwjaarsviering Cluster paro-
chiekerk Heythuysen 11.00 uur

Zondagmorgen - 7 jan. 09.30 uur:
Hoogfeest van Driekoningen
Deze hoogmis zal worden opgeluisterd door 
gemengd koor “Con Amore” uit Baexem 
o.l.v. Veronika Peerboom-Chujanova.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze 
viering bij te wonen.

Als jrd. voor Mathieu Leunissen, Hendrika 
Leunissen-van Roy en ouders van Pol en fa-
milie, Als hgm.voor pastoor Nijhof, rector 
Lambert Gubbels en voor alle overleden 
medewerkers v.w. kerngroep parochie H. 
Barbara    

Mededelingen:
•	 Tijdens beide kerstdagen is de kerk 

geopend na de H. Mis tot 11.30 uur  
om de kerststal te bezoeken.

•	 De kerngroep van de parochie wenst u al-
len een Zalig Kerstfeest en een voorspoe-
dig Nieuwjaar

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 23 - 30 december

Zaterdag 23 december, vooravond 4e 
zondag van de advent, 10.00 – 12.00 Kerst 
Ziekencommunie aan huis; 19.00 (Samen-
zang) ter voorbereiding op de komst van de 
Heer. 

KERSTTIJD: Zondag 24 december, (10.00 
géén H. Mis) Heilige Kerstavond en Kerst-
nacht, 19.30 Gezins- en Jongerenmis (har-
monie Melodie der Peel, vooraf muziek/zang 
door kinderen) Sjaak en Maria Koumans-de 
Serière du Bizournet, Marion Koumans, voor 
kerstvrede in de wereld. 23.00 Nachtmis 
(zangvereniging St.Caecilia en Accordeon 
Ensemble Corretto onder directie van Helna 
Beelen) voor kerstvrede in de wereld.

Maandag 25 december, Hoogfeest van 
Kerstmis, geboorte van de Heer, 08.30 Da-
geraadsmis; voor kerstvrede in de wereld. 
10.00 Hoogmis (Kerkelijk zangkoor Grego-
riaans) ouders Piepers-Moonen, zoon Pieter 
en schoonzoon Albert, jrd ouders van Gog-
Koolen, voor kerstvrede in de wereld. 

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven en de steun na het 
overlijden van

Frans Stienen
De belangstelling, de lieve woorden, vele condoleances, kaarten en 
telefoontjes hebben ons goed gedaan. Het is voor ons een fijne 
gedachte dat Frans voor velen zoveel heeft kunnen betekenen.

In het bijzonder een woord van dank voor de verpleging en huiskamer 
van Sint Jans Gasthuis te Weert voor de fijne en liefdevolle verzorging.

Miet Stienen – van der Linden
Ronald, Frank en Nina, Teun, Simon, Anja en Robert, Mila

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 24 december 2017
om 23.00 uur in de Sint Lambertuskerk te Nederweert.

Dinsdag 26 december, Tweede Kerst-
dag, Feest van H. Stefanus, eerste mar-
telaar, 10.00 (Zangkoor De Peelklanken) 
levenden en overledenen van de familie 
Kiggen-Hermans, Jaap Kramer. 

Donderdag 28 december, HH. Onnozele 
kinderen, martelaren, 18.40 bidden van het 
Rozenhoedje; 19.00 voor de vervolgde chris-
tenen.

Zaterdag 30 december, 19.00 (Samen-
zang)  ter overdenking van het wel en wee 
in het afgelopen jaar. 

ACOLIETEN: za. 23 dec. 19.00: Mathijs en 
Luc van Hulsen; zo. 24 dec. 23.00: Tom Kes-
sels, Nick Stijnen; ma. 25 de. 10.00: Mathijs 
van Lierop, Edwin van Rooijen; di. 26 dec. 
10.00: Harry Geerlings; 
za. 30 dec. 19.00: Mathijs en Luc van Hulsen. 

KERSTMIS, neem even tijd: Neem even 
tijd, heel even maar, om je naaste te zien, 
te ontmoeten op je weg. Om in stilte zijn 
schepping te bewonderen. Om te genieten 
en dankbaar te zijn. Om de denken dat elke 
dag een nieuwe gave maar ook een opgave 
is. Om te kijken waar je kunt helpen. Om 
gelukkig te zijn door uit jezelf te treden, 
ruimte te geven aan een ander op je weg. 
Zo geef je de vrede van Kerstmis door in je 
omgeving en draag je ook wezenlijk bij aan 
een vrediger wereld. 
Wees welkom in de sfeervol versierde paro-
chiekerk rond de traditionele kerststal en bij 
de plechtige vieringen met muziek en zang 
van onze eigen verenigingen. Ervaar er de 
warmte rond de kerstverhalen en lezingen. 

Namens de parochie commissie 
en de parochie vrijwilligers wens 

ik U allen een Zalig Kerstfeest 
en fijne feestdagen toe.

KERSTSTAL: Op 1e  en 2e kerstdag is de 
kerk tot 16.00 uur geopend voor bezoek aan 
de kerststal. 

KERSTCOLLECTE: De collectes in de kerst-
vieringen zijn weer bestemd voor de cen-
trale verwarming van de kerk. Het is goed 
als u met Kerstmis de warmte voelt in de pa-
rochiekerk en er buiten. Warmte geeft een 
blij, dankbaar en vredig kerstgevoel. Laat 
het uw parochie merken. 

Pastoor A. Koumans, OMI.  

Zangvereniging  
St.Caecilia

De Ospelse Zangvereniging St. Cae-
cilia gaf donderdag- en vrijdagmid-
dag jl. twee kerstconcerten in Maar-
heeze. Op beiden dagen verzorgde 
de Gemengde Zangvereniging voor 
de leden van de KBO Maarheeze een 
kerstviering samen met het Accorde-
on Ensemble Corretto, onder algehe-
le leiding van dirigent Helna Beelen. 
Het koor en de accordeongroep zul-
len ook de gezangen in de nachtmis 
van 24 december om 23.00 uur in de 
parochiekerk te Ospel verzorgen.

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

Dit jaar zal op eerste en tweede 
kerstdag uw bezoek aan de tra-
ditionele kerststal in de St. Lam-
bertuskerk worden opgeluisterd 
door dwarsfluitiste Els Peeters. 
Met ondersteuning van een or-
kestband zal zij live bekende 
kerstliedjes ten gehore brengen. 
Zij doet dit in samenspraak met 
het comité Herstel Lambertusto-
ren. De bijdragen komen geheel 
ten goede aan het herstel van de 
Lambertustoren.

Vervolg activiteiten comité
Na het culinaire evenement op 13 juli 
jl., tijdens de viering van de 550-ste 
verjaardag van de Lambertustoren, 
en de sfeervolle Dag van de Lamber-
tustoren op 10 september jl. is dit het 
derde evenement dat door het co-
mité Herstel Lambertustoren wordt 
georganiseerd. Dit keer op initiatief 
van Els Peeters. 

Zij draagt de Lambertustoren als ba-
ken van ons dorp en haar wijde om-
geving een warm hart toe. Zij wil als 
muziekdocente met afstudeerrich-
ting dwarsfluit graag op deze wijze 
haar bijdrage leveren. Met haar ini-
tiatief is het comité zeer vereerd. Er 
is afgestemd met het kerkbestuur en 
de organisatoren van de kersstal. Ook 
zij waarderen dat met het live spelen 
van kerstliedjes de bezoekers aan de 
kerststal nog meer de sfeer van Kerst-
mis zullen beleven.

Bijdrage komt ten goede aan de 
restauratie
Naast het sfeervolle element staat 
deze speciale opluistering in het te-
ken van het herstel van de Lamber-
tustoren. Het geld dat door de bezoe-
kers wordt gegeven zal via het comité 
Herstel Lambertustoren geheel ten 
goede komen aan de restauratie van 
de toren. Een reden temeer om een 
bezoek aan de kerststal te brengen 
en een bijdrage te geven.

Uitnodiging
We nodigen dan ook iedereen van 
harte uit deze bijzondere opluistering 
te komen bijwonen! Tussen 14.00 uur 
en 16.00 uur, zowel op de eerste als 
de tweede kerstdag, zal Els Peeters 
aanwezig zijn en de prachtige kerst-
liederen ten gehore brengen.

Els Peeters speelt live kerstliedjes op eerste en tweede kerstdag 

Bezoek kerststal opgeluisterd door 
dwarsfluitiste

Vervolg activiteiten
Het comité Herstel Lambertustoren 
is op dit moment hard bezig om de 
uitvoering van het sponsorpakket 
voor te bereiden. Dit heeft even ge-
duurd, omdat over de voorstellen ad-
vies moest worden gevraagd aan de 
Erfgoedcommissie en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Inmiddels 
hebben burgemeester en wethou-
ders hierover besloten en kan aan het 
sponsorpakket verdere uitvoering 
worden gegeven. 
Daarnaast zijn leden van het comité 
met een marktstand aanwezig op 
de koopzondagen. De eerstvolgen-
de koopzondag is 24 december a.s. 
Daar kunt u de renovatie van de to-
ren steunen door het aankopen van 
eigen rode en witte Lambertuswij-
nen, chocolade en niet te vergeten 
de CD-singel met het Lambertuslied, 
De Wachter Van de Pieël met een ka-
raokeversie. Dit nummer is geschre-
ven door een aantal muzikanten uit 
Nederweert, die hiervoor de handen 
in elkaar heeft geslagen. Het zijn al-
lemaal leuke presentjes om tijdens de 
kersdagen te schenken en om van te 
genieten. En u dient tevens het goede 
doel: een bijdrage aan de renovatie 
van onze Lambertustoren.

De komende maanden leest u regel-
matig over vervolgactiviteiten. Zo zit 
in het verschiet: een sponsorconcert 
op zondag 18 maart 2018 samen met 
zangvereniging Bel Canto, harmonie 
St. Joseph en nog andere zangers en 
koren; de viering van de 551ste verjaar-
dag van de Lambertustoren op vrijdag 
13 juli en een tweede dag van de Lam-
bertustoren op 14 of 15 juli 2018. 
Blijf ons daarom volgen en bezoek 
voor actuele informatie regelmatig 
onze website: www.lambertustoren.
nl. Hier kunt ook terecht voor een 
donatie.

Foto: Els Peeters

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!



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

KINDJE OP KOMST?
Informeer dan eens naar onze 
uitgebreide collectie
geboortekaartjes.

Pastoor Maesplein 11, 6034 TE Nederweert-Eind,  Tel: 0495 633053
Bi-j Angelien

NIEUW!!! 
Angeliens plenkske

WWWelkom elkom elkom elkom 
op ons op ons op ons 

vernieuwd terras vernieuwd terras vernieuwd terras vernieuwd terras 
met menukaart!met menukaart!met menukaart!met menukaart!

NIE
Angeliens plenkske

vernieuwd terras vernieuwd terras 
met menukaart!

Bi-j Angelien

www.cafetariadindj.nl

Op de ledenvergadering van het 
CDA Nederweert is vrijdagavond 15 
december in Restaurant Bi-j Siem, 
de (voorlopige) lijst met kandidaten 
voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 onder luid applaus gepre-
senteerd.  De lijst toont een enthou-
siast team dat midden in de Neder-
weerter samenleving staat en klaar is 
voor de toekomstige ontwikkelingen 
in de gemeenschap. 

Voorzitter Marc Op ’t Root van de 
CDA afdeling Nederweert stelt trots: 
‘In de complete lijst staan maar liefst 
19 nieuwe kandidaten. De lijst bestaat 
uit een door het CDA gewenste mix 
van jong-oud, ervaren- nieuw talent, 
vrouw-man en goede spreiding over 
alle kernen. Belangrijkste is echter dat 
het CDA een kwalitatief goede lijst 
heeft die zich de komende vier jaar 
voor Nederweert sterk wil maken.” 

1. Rick van Meel (36) Nederweert
2. Charlot Koppen (39) Ospel
3. Eric van der Putten (48) Schoor
4. Rolf Verheijen (40) Nederweert
5. Marc Beelen (46) Nederweert-Eind

CDA Nederweert presenteert de 
(voorlopige) lijst met kandidaten

6. Mark Hoeben (35) Nederweert
7. Carla van Nieuwenhoven (44) 

Budschop
8. Frank Kurstjens (42) Leveroy
9. Antoine Hekers (52) Ospel
10. Ruud Verheijen (26) Schoor
11. Mark Tullemans (27) Schoor
12. Justin Bax (20) Nederweert
13. Anouk van den Boom (36) Neder-

weert
14. Willy Rietjens-Mackus (38) Neder-

weert-Eind
15. Davy Gerris (22) Nederweert
16. Koen van Eijk (23) Budschop
17. Rik Verheijen (30) Nederweert-Eind
18. Lars Ramaekers (16) Budschop
19. Annie van Roij-Derikx (64) Leveroy
20. Wiek Verheijen (68) Ospel
21. Marjolein Verboogen (33) Neder-

weert
22. Martijn Rijken (32) Nederweert
23. Wil Heijnen (71) Nederweert-Eind
24. Erwin Pellemans (42) Leveroy
25. Frank Jetten (42) Nederweert
26. Mietje Bijlmakers (78) Ospeldijk
27. Henk Hermans (66) Ospel
28. Ad van Iersel (73) Nederweert
29. Marc Op ‘t Root (43) Nederweert
30. Henk Geraats (59) Nederweert

Kerst, de mooiste tijd van het jaar!
Toch is  het niet voor iedereen voor de 
hand liggend om zonder zorgen van 
de kerstdagen te genieten. 
Vrijwilligers van E-Power Ospel en de 
Vincentiusvereniging Nederweert, 
CDA Nederweert, hebben de handen
in elkaar geslagen, om hen die het nu 
kunnen gebruiken, een handje te hel-
pen om van een onbezorgde kerst te 
laten genieten.

De vele vrijwilligers hebben zich er-

E-Power, de Vincentiusvereniging 
en CDA, slaan de handen in elkaar

voor ingezet 40 gezinnen een levens-
middelenpakket aan te mogen bieden. 
Het pakket is gevuld met allerhande 
nuttige en lekkere producten die deze 
gezinnen goed kunnen gebruiken. 

‘We hopen dat onze samenwerking 
om mensen te helpen, verenigingen, 
ondernemers en andere mensen aan-
spoort om dit ook te doen. ‘De kracht 
om mensen te helpen zit in de maat-
schappij, aldus Rick van Meel van CDA 
Nederweert’. 

Mat en Eric Jacobs van Stichting E-Power, Mia Gubbels-Rulkens en Lies Roost-
Knapen van de Vincentiusvereniing Nederweert, Henk en Diego Nabben van 
Coop Ospel en Antoine Hekers, Marc Op ’t Root en Rick van Meel met zoontje 
Mies van CDA Nederweert. Foto: Nederweert24

Afgelopen vrijdagavond presen-
teerde de lokale partij JAN tijdens de 
algemene ledenvergadering de eer-
ste 7 kandidaten voor de gemeente-
raadsverkiezingen in 2018. Bestuurs-
voorzitter Carla Dieteren is trots op 
dit team. “Met deze top 7 hebben 
we een mooie mix van ervaren en 
nieuwe kandidaten. Van jong tot 
ouder, man en vrouw, met ieder een 
eigen achtergrond, interesse en des-
kundigheid. Een team met kwaliteit 
waarmee we als JAN echt het verschil
kunnen maken.” In januari worden de 
overige kandidaten uit het team be-
kendgemaakt.

De top 7 bestaat uit de volgende per-
sonen:

1. Henk Cuijpers (55) uit Neder-
weert, is als Controller werkzaam 
voor diverse bedrijven. Henk zet zich 
al bijna 20 jaar in als gemeenteraads-
lid voor JAN. Daarnaast is hij zeer 
actief in het verenigingsleven van 
Nederweert en heeft hij altijd een 
luisterend oor voor iedereen. Als lijst-
trekker gaat hij zich sterk maken voor 
JAN als partij in de coalitie. 

2. Marcel Vossen (46) uit Neder-
weert, werkt als Werkvoorbereider
bedrijfsbureau bij WWD Metaal. 
Met zijn 14 jaren raadswerk is hij een 
deskundige en ervaren volksverte-
genwoordiger. Naast zijn functie als 
raadslid voor JAN, is Marcel zeer ac-
tief in de taekwondosport.

3. Carin Sieben (51) uit Ospel, is 
werkzaam bij Holland Casino als Toe-
zichthouder geldverwerking. Ze zit 

JAN presenteert de eerste 
7 kandidaten verkiezingslijst

op dit moment in haar eerste raads-
periode in de gemeenteraad. Hierbij 
heeft ze het sociaal domein in haar 
portefeuille.

4. Peter van Lierop (55) uit Bud-
schop, Meubelmaker bij Van Hulsen 
Maatwerkinterieurs, zit nu bijna 5
jaar in de raad. Peter vindt leefbaar-
heid erg belangrijk en heeft in zijn 
raadswerk speciale aandacht voor 
de woningbouw binnen heel de ge-
meente Nederweert. 

5. Kevin Bax (22) uit Nederweert, 
studeert Rechten, loopt binnen JAN 
al een hele tijd mee als fractieonder-
steuner. Daarnaast is hij zeer actief in 
het verenigingsleven, waaronder bij 
Merefeldia. Kevin heeft een brede in-
teresse in politieke onderwerpen.

6. Pascalle de Rooij (48) uit Ne-
derweert, werkt bij Soudant Heren-
mode in Weert en is sinds een jaar 
fractieondersteuner voor JAN. Daar-
naast zet ze zich al drie jaar in voor 
de werkgroep Verontruste Burgers 
van Nederweert. Pascalle vindt het 
belangrijk dat de mensen uit Neder-
weert gehoord worden, dat hun in-
breng meetelt. 

7. Ralf Jonkers (32) uit Nederweert, 
is Business Analist bij Scholt Energy 
Control. Ralf is sinds kort fractieon-
dersteuner bij JAN. Hij groeide op in 
de tijd dat Nederweert nog aantrek-
kelijk was voor de jeugd. Ralf is zeer 
geïnteresseerd in de politiek en wil
hierin een rol van betekenis gaan spe-
len, zodat hij zich sterk kan maken 
voor de jeugd in Nederweert.

Van links naar rechts: Henk Cuijpers, Carin Sieben, Pascalle de Rooij, Peter van 
Lierop, Ralf Jonkers, Kevin Bax en Marcel Vossen.

Op kerstavond (zondag 24 december) 
zal in de nachtmis van elf uur in de 
kerststal, met de bewegende beel-
den, het kindje Jezus in de kribbe 
komen te liggen. Dan gaan ook de 
lichtjes in de stal aan. 
De beelden kunnen dan ook in wer-
king worden gesteld. Dan zaagt de 
timmerman weer, speelt de herder op 
zijn doedelzak, spint een vrouw ach-
ter een spinnewiel en komt het water 
uit de waterput. 
De beelden zijn een minuutje in wer-
king na inworp van een muntje van 
50 eurocent of een euro. Een vrien-
delijk knik-engeltje betuigt dankbaar 
zijn dank voor de (euro)centjes. Ook 
kunt u kerstlichtjes aansteken a 50 
eurocent per lichtje. De opbrengst 
is voor de kerk, die in deze kersttijd 
extra kosten heeft aan verlichting en 
verwarming, omdat de kerk iedere 
middag open is ter bezichtiging van 
de kerststal.
Op kerstavond is er om zeven uur 
in de Lambertuskerk een gezinsmis. 
Daaraan voorafgaand spelen kin-

deren een kerstspel. De zang wordt 
verzorgd door dameskoor Cantantes. 
Tijdens de nachtmis zingt het Heren-
koor. Op eerste en tweede kerstdag is 
er om 9.30 uur een H. Mis. Omdat dit 
jaar kerstmis op zondag valt vervalt 
de ochtendmis van 9.30 uur.
In de kersttijd is de kerststal met de 
bewegende beelden te bezoeken na 
elke H. Mis en ‘s middags van twee 
uur tot half vijf tot en met oudejaars-
dag.
Dankzij een actieve vrijwilligers 
groep “kerststalbouwers” is ook dit 
jaar weer met veel plezier, energie 
en vakmanschap de kerststal opge-
bouwd.
Om een indruk te krijgen van de 
kerststal kunt een video bekijken op 
de website van de kerk www.kerkne-
derweert.nl
Op nieuwjaarsdag is er aansluitend 
aan de H. Mis van 9.30 uur een Nieuw-
jaarsreceptie in het parochiecentrum. 
U bent dan tevens in de gelegenheid 
pastoor Schuffelers, die op nieuw-
jaarsdag jarig is, te feliciteren.

Sint-Lambertuskerk Kerststal met 
bewegende beelden ‘s middags open 

De kerststal met de bewegende beelden in de Sint-Lambertuskerk..

Op 4 februari 2018, tijdens de open 
dag van het Toon Hermans Huis Weert 
e.o., organiseert Carool Platteel van
Carool Platteel Hair & Beauty alweer 
voor de vijfde maal een knipdag ten 
bate van de Stichting Haarwens. 
Carool zet zich al vijf jaar belange-
loos en met veel succes in tijdens de 
open dagen in het Toon Hermans 
Huis. Ze heeft al vele haarvlechten 
naar de stichting kunnen opsturen. 
Pruiken of haarwerken zijn erg duur 
en worden vaak maar voor een klein 
deel vergoed. Daarom is de Stichting 
Haarwensen opgericht. Zij leveren
gratis haarwerken van hoge kwaliteit 
aan kinderen die door hun ziekte het 
haar (tijdelijk) verliezen. 
Carool Platteel weet door ervaring in 

Aanmelden voor haardonaties ten 
bate van Stichting Haarwensen

haar familiekring als geen ander hoe 
belangrijk het kan zijn om er ondanks 
je ziekte goed uit te zien. 
Iedereen die zijn haar doneert, krijgt 
een complete metamorfose in de vorm 
van een prachtig nieuw kapsel, mooie 
make-up en een voor- en na-foto. Een 
belangrijke voorwaarde om haar te 
kunnen doneren is dat er minimaal 30 
centimeter van afgeknipt kan worden 
en dat het haar niet geverfd is. 

Nu aanmelden
Er is plaats voor maximaal 20 deelne-
mers. Dus meld je snel aan via: admi-
nistratie@toonhermanshuisweert.nl 
en vermeld hierbij je naam en tele-
foonnummer. Carool neemt dan snel 
contact met je op. 

Natuurlijk zijn jullie niet anders ge-
wend dan dat Duikteam Nederweert 
een originele kerst actie onderwater
organiseert. Ook dit jaar hebben onze 
creatievelingen hun best gedaan, niet 
alleen hadden we kerstelfen en Kerst-
mannen, maar ook schaatsers, skiërs 
en een arreslee met rendieren  onder-
water. Deze hele groep vertelt een 
kerstverhaal en dit is gefilmd. Zodra
dit filmpje online is zullen we de link 
met jullie delen !!
Toch willen we een klein tipje van de 
sluier opheffen en delen we alvast 
een foto……
Dit alles deden we in ons zwembad 
waar we ook al onze opleidingen ver-
zorgen. Heb je interesse in een proef-

Kerstmis onderwater

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 
website www.duikteamnederweert.
nl of onze facebook pagina “Duik-
teamnederweert” hier zijn foto’s te-
rug te vinden.

Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl

In verband met de feestdagen is ons 
kantoor vanaf 25 december tot en met 

1 januari 2018 gesloten.

Wij wensen u 
mooie feestdagen en 

een huiselijk 2018!

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING



Kerst 
2017 

DÉ PIZZERIA VAN NEDERWEERT!AMON
T!T!

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaaren wij bedanken al onze klanten voor hun vertrouwen.
MAANDAG: SPAGHETTIDAG € 6,00DINSDAG: PIZZADAG € 6,50WOENSDAG: SCHOTELS MET* € 8,00DONDERDAG: SPARE-RIBSDAG € 9,00Niet geldig tijdens feestdagen.Gratis thuisbezorging in Nederweert boven de € 17,50.
Ospeldijk en Leveroy € 4,00 bezorgkosten.

www.amonnederweert.nlSt. Rochusstraat 7, Nederweert Tel. 0495 - 63 44 34 b.g.g. 62 46 25

••• Ontwerp
••• Aanleg
•• Onderhoud
••• Bestrating
••• Beplanting
••• Bomen leien
••• Bomen rooien
•• Vijvers
••• Waterpartijen
••• Beregeningssystemen

Stad 21, 6035 AT Ospel • 0495 - 63 19 32www.tuinverzorginggielen.nl

Omdat uw tuin Omdat uw tuin 

uw thuis moet zijn!uw thuis moet zijn!uw thuis moet zijn!uw thuis moet zijn!
VOOR BEDRIJF 
& PARTICULIER

Tevens onder-
houdscontracten

De beste 
wensen en 

een groeizaam 
2018!

TUINVERZORGING GIELEN

Multimate Heijnen

Houtsberg 16 Leveroy  |  Tel. 0495 651450

leveroy@multimate.nl

Wij wensen u fijne feestdagen

en een happy new year!

fop b
op bef

p bbeflop

fflop b
pp be

eepb
p

f
e

p e
be

pbef
flop
lop be

befl
l

e
f

ff
lflflol
lllolop

bb
bbbp eeebee
effeffefff
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I n - B t w e e n

In-Btween Womenswear •  Burgemeester Vul lersstraat 4 •  Neder weer t
In-Btween Menswear •  Lamber tushof 1 •  Neder weer t

Bedankt voor het vertrouwen.
Wij wensen u 

hele fijne feestdagen 

Kapelaniestraat 1b, Nederweert  •  tel. 0495-632366

WWij wensen u fijne feestdagen toe
ij wensen u fijne feestdagen toe

en alle goeds voor 2018.
en alle goeds voor 2018.

Installatiebedrijf Wiel Coolen Peelsteeg 7a, Nederweert tel. 0495 - 631927 www.wielcoolen.nl

  Wij zijn Bad in Beeld sanitairspecialist. Laat je inspireren op badinbeeld.nl 

Uw eigen spa creëren is nu wel heel Uw eigen spa creëren is nu wel heel Uw eigen spa creëren is nu wel heel en is nu wel heel 
aantrekkelijk. Tot en met 14 januari Tot en met 14 januari Tot en met 14 januari Tot en met 14 januari 

angt u maar liefst €1000,-2018 ontvangt u maar liefst €1000,-2018 ontvangt u maar liefst €1000,-2018 ontvangt u maar liefst €1000,-2018 ontv
korting ting bij aanschaf vbij aanschaf van een complete bij aanschaf van een complete bij aanschaf van een complete 
badkamer.*

* Vraag naar de voorwaarden in onze showroom.

Wij wensen u fijne feestdagen! 
Kijk voor onze openingstijden tijdens 

de feestdagen op onze website. 

Tijdige maatregelen voorkomen ongemak 

Vergeet de kraan
niet af te sluiten

We maken ons op voor de winter en die kan ook in Nederland 

koud zijn. Om niet voor verrassingen te komen staan, is het 

verstandig om de vorst geen kans te geven in en rond de woning. 

Met eenvoudige maatregelen, maak je het jezelf een stuk eenvoudiger. 

Heb je een oudere woning, bescherm dan de waterleidingen, zowel 

binnen als buiten, tegen vorst. Dit kan met een vorstbeveiligingskabel, 

polyethyleenschuim, glaswol of zelfklevend schuimband. Zet in ruimten 

waar het koud kan worden de radiatorknop op de vorstbeveiligingsstand, 

herkenbaar aan een sterretje. Zo voorkom je dat het in die ruimte gaat 

vriezen. Je mag niet vergeten de buitenkranen af te sluiten. Soms zit de 

aansluiting in de meterkast, soms moet je de kruipruimte in. Maar als je 

de kraan niet afsluit, kan deze kapotvriezen omdat water bij vorst uitzet. 

Vergeet niet dat je het water aftapt. Dus als je de ‘hoofdkraan’ binnen hebt 

dichtgedraaid, moet je de kraan buiten nog even laten leeglopen. Dan is 

het water er zeker uit. Overigens moet je ook eventuele regentonnen laten 

leeglopen. Anders knapt het hout kapot als het water bevriest.

Het water van speciale ‘vorstbeveiligde’ kranen hoef je niet af te sluiten.



Wij wensen u fijne feestdagen!

ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

Kerkstraat 47 6031 CE Nederweert T. (+31)-495-84 31 07 info@meora.nl www.meora.nl

Team Meora wenst iedereen fantastische 

kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018 toe!

Extra geopend:

Zondag 24 december 

van 9.30-17.00

Zondag 31 december 

van 9.30-17.00

t.w.v. € 7.50Restaurantcheque

Ontvang bij iedere besteding van € 100.- bij Meora 

(t/m 31-12-17) een restaurantcheque t.w.v. € 7.50 die 

te besteden is bij Diverso, Guulke en Bi-j Siem. 

de hemel is bezaaid met gouden sterrendie blinken in het schijnsel van de maanmaar het allermooiste van die vele lichtjes zijn de herinneringen die horen bij henwaarvan we afscheid namenvoor allen die deze maand hun dierbarenextra missen 
veel warmte begrip steun en troost toegewenst

team Arléne

Drogisterij “De Vijzel”

St. Antoniusplein 7

6031 ED  Nederweert

Tel. 0495-631521

Fijne feestFijne feestdagen dagen 

en een gezond 2018!en een gezond 2018!
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VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - ALLROUND TIMMERWERK

VAKKENNIS,BETROUWBAARHEID  EN  KLANTTEVREDENHEID HOOG IN HET VAANDEL!AANDEL!

WWW.SCHREVEN-PENDERS.NL 
0620627642 | NEDER

Houten en kunststof kozijnen,

ramen en deuren (KOMO KEUR)

• alle soorten beglazing

• overkappingen / carports /

daken / dakkapellen / dakramen

• alle voorkomende

timmerwerken in nieuwbouw /

verbouwingen en onderhoud
Denkt mee, ontwerpt,

organiseert, ontzorgt 
uw project.

VAKKENNIS, BETROUWBAARHEID EN
KLANTTEVREDENHEID HOOG IN HET VAANDEL!

Wij wWij wij wW ensen u �jne fe
ij wensen u �jne fe

ensen u �jne fe
ij w

estdagen en een goed en gezond 2018!

WWW.SCHREVEN-PENDERS.NL | 06-20627642 | NEDERWEERT

HORIZONTAAL: 1 pl. in Zeeland; 10 
boom; 14 bel; 19 aardig; 28 pl. in 
Overijssel; 29 luizenei; 30 provisie; 33 
order; 37 denkbeeld; 38 hoofdtelwoord;
40 editie; 42 spel; 44 lekkernij; 45 kos-
tuum; 47 warboel; 49 impair; 51 titel; 52 
dakrand; 54 neodymium; 55 verdragen;
56 drank; 58 scheepsverblijf; 59 tref-
fen; 61 niet even; 62 nieuw; 63 burcht;
65 daar; 67 bloeimaand; 68 soort; 70 
doezelig; 72 insect; 73 kookgerei; 74 
Engelse taxi; 76 rivier in Italië; 77 bij;
78 lastdier; 81 bergpas; 83 gebladerte;
85 groente; 86 overheid; 90 uitroep; 91 
foedraal; 93 arriveren; 95 huiverig; 96 
loopstok; 98 hoofdtelwoord; 99 stro-
wis; 101 gedeelte; 103 en andere; 105 
abces; 107 snavel; 109 egaal; 110 lan-
sier; 112 persoonlijk vnw.; 113 boord-
sel; 116 lidwoord; 117 Europeaan; 119 
paradijsappel; 121 bamboefuik; 123
heester; 124 siertorentje; 125 glaswerk;
127 mondstuk; 128 in loco; 129 insect;
130 ondernemingsraad; 132 tokkelluit;
134 drank; 135 gesteente; 136 rivier-
arm; 137 hectare; 138 haarpluk; 140 
domina; 141 kaak; 142 vogel; 144 lede-
maat; 146 fortuin; 148 bekeuring; 149 
landstreek; 151 speelkaart; 153 tempel;
156 sciencefiction; 157 voorz.; 159
voordeel; 160 bevestiging; 161 eme-
ritus; 163 hardware; 166 tijdsruimte;
167 vlaktemaat; 168 fietssleutel; 170 
rivier in Duitsland; 172 bergplaats; 173 
hoekpilaar; 175 familielid; 176 onge-
zond; 178 bijbelse plaats; 179 Europa 
cup; 181 heus wel; 182 kledingstuk;
183 appelsap; 184 van andere mening;
186 persoonlijk vnw.; 187 achter; 188 
atoomgroep; 189 reeks; 190 sneeuw-
schaats; 191 in de; 192 ten slotte; 193 
in plaats van; 194 ongeveer; 195 kunst-
werk; 196 vaartuig; 197 Griekse letter;
199 adviesraad; 201 erfelijkheidsdra-
ger; 203 numero; 205 boom; 206 als 
onder; 207 zeehond; 209 inhoudsmaat;
211 jong dier; 212 lof; 214 persoonlijk 
vnw.; 216 strijdgodinnen; 219 baardje;
221 hemellichaam; 222 kledingstuk;
225 ongerept; 226 metaalslak; 227
oosterse citadel; 229 komkommer;
231 bijbeldeel; 232 neon; 234 voor-
gevel; 235 tweetal; 237 uitgesloten
aansprakelijkheid; 238 sine loco; 240 
snaarinstrument; 243 Europeaan; 245 
kookgerei; 246 meester; 249 droog-
oven; 251 maal; 253 graanafval; 255 
voortdurend; 256 koord; 257 pl. in
Rusland; 258 kolk; 260 schaaldier;
262 dierengeluid; 263 lengtemaat; 264 
rakel; 265 marterachtige; 266 uitkering;
268 stuk hout; 270 deutel; 272 klasse;
273 speelgoed; 274 de jongere; 275 
reeds; 276 Europeaan; 277 bloem; 278 
vuil; 279 trek; 280 van af; 281 lumen;
282 bedrog; 283 grondsoort; 285 theo-
rie; 288 kraan; 290 vogel; 292 stier; 293 
kus; 294 disc-jockey; 295 let wel; 297 
beurtzang; 299 wiel; 301 modder; 302 
plantje; 303 dierengeluid; 304 reken-
opgave; 306 spijskaart; 308 ginds; 309 
materie; 310 klef; 311 wagen; 313
pl. in Limburg; 315 militair; 317 het-
zelfde; 318 nakroost; 321 dichtstuk;
323 oude maat; 325 huns inziens; 326 

Europese hoofdstad; 329 nadruk; 331 
kameraad; 334 sappig; 336 klimaat-
type; 338 decaliter; 339 streling; 340 
verschiet; 343 schoolonderzoek; 344 
hetwelk; 345 vr. munt; 346 boom; 348 
deel v. India; 349 familielid; 351 water-
stand; 353 laus Deo; 355 voedster; 358 
vistuig; 360 zangnoot; 361 met name;
362 schreeuw; 363 bezitttelijk vnw.;
364 werkplaats; 365 millimeter; 366 
pijnkreet; 368 een en ander; 369 voer-
manroep; 370 pijn; 371 hectare; 372 
rund; 374 volksvermaak; 376 woning;
379 hoefdier; 383 vermindering; 386 
vloedbeweging; 388 Frans lidwoord;
389 gereedschap; 391 golfterm; 393 
magma; 394 knaagdier; 396 pronkziek;
397 verbond; 398 gebak; 400 vet; 402 
zuivelproduct; 405 kiloliter; 407 per-
soonlijk vnw.; 408 hoofdtelwoord; 410 
voegwoord; 411 waaronder; 412 ver-
doving; 416 manlijk dier; 417 ver; 419 
voormalig eiland; 421 roofdiertje; 423 
sprookjesfiguur; 426 nattig; 427 oor-
vijg; 429 eerwaarde heer; 431 vuurtje;
433 vr. maat; 434 kleur; 436 sleepnet;
437 durf; 439 lekkers; 442 beursterm;
443 ondergang; 444 zangnoot; 445
wat; 447 ovenkrabber; 449 vaas; 450 
tuingereedschap; 451 opgeld; 453
droge; 455 hemellichaam; 457 com-
pagnons; 458 viskaar; 460 gouverneur-
generaal; 461 strafbetaling; 462 hout-
rot; 464 eenmaal; 465 helleveeg; 467 
barium; 468 bloedvat; 469 wier; 471 
afkerig; 472 Ruimtelijke Ordening; 474 
voegwoord; 475 handvat; 477 dwars-
hout; 478 debet; 479 bijbels figuur; 481 
Ned. Olympisch Comité; 484 middel-
man; 486 Bretonse zang; 488 wijd; 490 
sprookjesfiguur; 492 bandrecorder;
496 stel; 498 tegenover; 499 rivier in 
Schotland; 501 diep-zwart; 502 over-
kapping; 503 afgunst; 505 bij voorbaat 
dank; 507 begroeide zandgrond; 508 
titel; 509 groente; 511 brij; 512 vorig 
jaar; 514 land in Afrika; 516 paard; 518 
horizon; 519 walkant; 522 aldaar; 524 
nachtkleding; 525 selderij; 526 meisje;
529 soort motor; 531 keelgeluid; 533 
pl. in Friesland; 534 volgen; 537 nikkel;
538 troep; 539 gast; 541 pl. in Zuid-
Holland; 544 omhelzing; 547 muziek-
genre; 548 buidel; 550 hond; 551 peul-
vrucht; 552 bekken; 553 kerstbrood.

VERTICAAL: 2 zangnoot; 3 visgerei; 4 
teken; 5 rivier in Zwitserland; 6 fami-
lielid; 7 erfelijkheidsdrager; 8 etage;
9 soort lama; 10 heilige; 11 Europese
hoofdstad; 12 zilver; 13 opschudding;
14 etenbereider; 15 langspeelplaat; 16
reukwater; 17 krypton; 18 guur; 20 
legerafdeling; 21 wereldtaal; 22 water-
vogel; 23 weigering; 24 gelijk; 25 streep;
26 boom; 27 eetgelegenheid; 30 gevan-
genis; 31 kelner; 32 Rode Kruis; 34
anno Christi; 35 manlijke vogel; 36 
kippengeluid; 39 kleur; 41 roeipen; 43
geweidragend dier; 44 scheepstouw;
46 water in Noord-Brabant; 48 droog;
50 pluspunt; 51 moeder (Fries); 53 
schaal; 55 deel v. Gelderland; 57 niets;
58 raamscherm; 60 walvis; 62 zelfkant;
64 kokertje; 66 zangnoot; 67 pl. in
Frankrijk; 69 af en toe; 71 zeil; 72 ogen-
blik; 73 plaats; 75 ledemaat; 76 bijvoor-
beeld; 77 kleurstof; 79 dierengeluid;
80 persoonlijk vnw.; 82 vergrootglas;
84 waterdier; 85 voorgeslacht; 87 per-
soonlijk vnw.; 88 in opdracht; 89 goal;
92 weinig; 93 bouwval; 94 draaikolk;
96 hamer; 97 schenkpijp; 98 huiswerk;
100 gedienstige; 101 maaimes; 102 de
onbekende; 104 luiaard; 106 Ierland;
108 oeververbinding; 109 gierigaard;
111 weg met bomen; 112 westerlengte;
114 rubidium; 115 dierenverblijf; 117
brok; 118 waskuip; 120 ongeschonden;
122 voorteken; 123 platzak; 124 tere;
125 koningstitel; 126 Europees water;
129 reukwerk; 131 pl. in Zuid-Amerika;
133 Regeringsreglement; 136 aldus;
137 vogel; 139 voorkeur; 141 vogel;
142 Europese taal; 143 voortreffelijk;
145 nevel; 147 strik; 148 schors; 149
doorbraak; 150 lekkernij; 152 traag;
153 rijtuig; 154 bevel; 155 oever; 156
peilstift; 158 grappenmaker; 160 kle-
dingstuk; 162 rog; 163 godin; 164 voor
de middag; 165 interest; 166 precies;
169 centrale antenne-inrichting; 171
Rijksuniversiteit; 172 uitgeteld; 174 pl.
op Ameland; 177 geldla; 180 wreed;
181 bijl; 185 pl. in België; 186 matroos;
197 maalinrichting; 198 tod; 200 lan-
delijk; 201 dag v.d. week; 202 stonde;
204 Griekse letter; 206 bloeiwijze; 207
toeloop; 208 vrucht; 210 aanwijzend
vnw.; 211 slang; 212 bijbelse vrouw;
213 tijdrekening; 215 loopvogel; 216

voorschrift; 217 hals; 218 teugje; 220
luchtvaartmaatschappij; 221 Zijne Kon.
Hoogheid; 222 houtsoort; 223 pacht; 224
titel; 225 neerslag; 228 bezittelijk vnw.; 230
weidegewas; 233 top; 236 loofboom; 239
loofboom; 241 dreumes; 242 vluchtheuvel;
244 ruitertje; 245 kluit; 246 verheven; 247
en wel; 248 maaltijd; 250 kan; 252 vogel;
254 partijtje; 255 nievers; 256 vat; 257
hoofddeksel; 259 huisraad; 261 omwoners;
264 sieraad; 265 godheid; 267 walvisbaard;
269 wenk; 271 kleefmiddel; 272 lijst; 273
zaadkorrel; 274 manteltje; 281 boemelaar;
282 gril; 283 bladeren; 284 eikenschors;
286 water in Utrecht; 287 slank; 289 amfi-
bie; 291 aimabel; 292 gereedschap; 293
boord; 294 kledij; 296 manlijk dier; 298
knevel; 300 groet; 302 militair; 303 te paard;
305 zonnescherm; 307 uitvoerend musicus;
309 autoped; 310 aanwensel; 312 vermo-
gend; 314 notitie; 316 wilde haver; 317
afgod; 318 helaas; 319 et cetera; 320 groot-
moeder; 322 voorz.; 324 lijfspreuk; 325
succesnummer; 327 nummers; 328 rivier in
Noorwegen; 329 sketch; 330 naar aanlei-
ding van; 332 vat; 333 vis; 334 muzieksoort;
335 Verenigde Staten; 337 vruchtennat;
341 godin; 342 donkerte; 345 ambtelijke
aantekening; 347 onbepaald vnw.; 350 pl.
in Friesland; 352 Europese hoofdstad; 354
zodoende; 355 getemd; 356 eskimovaar-
tuig; 357 pl. in Groningen; 359 honingdrank;
360 spirit; 361 strijdgewoel; 365 met mede-
werking van; 367 eenkleurig; 372 spitsboog;
373 deel v. Groot-Brittannië; 375 vaarwater;
376 staaknet; 377 tongbeweging; 378 spil;
380 persoonlijk vnw.; 381 plaats op de
Veluwe; 382 rivier in Rusland; 384 Turkse
titel; 385 sluiting; 387 Ned. rivier; 390 rivier
in Polen; 391 voorz.; 392 larve; 395 hoofd-
deksel; 398 bijbels lied; 399 aarzeling; 401
medicijn; 403 ruiker; 404 bijbels figuur; 406
pl. in België; 408 grafsteen; 409 rustteken;
411 luchtstroom; 413 hevig; 414 geestdrift;
415 voederbak; 418 koffiedik; 420 radon;
421 pier; 422 holle; 424 briefaanhef; 425
pijnlijke; 428 landbouwer; 430 bakmengsel;
432 koekje; 434 opening; 435 melkklier;
436 jong dier; 438 trots; 440 vruchten; 441
groente; 443 militair; 444 beest; 446 tech-
nische universiteit; 448 snede; 449 grein;
450 veevoer; 452 incompleet; 454 vogel;
456 aan boord; 457 muziekschijfje; 459
akelig; 461 zeemerk; 463 vrouwelijk dier;
466 vervelend; 468 batterij; 470 maan-
stand; 471 wettelijke aansprakelijkheid; 473
oudejaarsgebak; 475 walvis; 476 loop; 478
vroomheid; 480 in persoon; 482 uitroep;
483 vrucht; 484 omslag; 485 soort onder-
wijs; 487 legerafdeling; 488 zangstem;
489 dam; 491 getij; 493 vogelproduct; 494
hoen; 495 pl. in Ierland; 497 zoogdier; 500
eenheid v. helderheid; 501 betaalwijze; 502
gever; 504 rustbank; 506 Europeaan; 507
kledingstuk; 510 tijdperk; 512 kledingstuk;
513 tegen; 515 mand; 517 getalletter; 520
Vereniging van Ned. Gemeenten; 521 kleur;
523 Griekse letter; 526 slaapje; 527 hert;
528 drank; 530 bijbeldeel; 531 militair; 532
zeilschip; 533 in memoriam; 534 uitroep;
535 Spaanse uitroep; 536 vochtig; 538
stopsignaal; 540 zangnoot; 542 lidwoord;
543 Rijkswaterstaat; 545 soort onderwijs;
546 Rijksgrond; 547 selenium; 549 sele-
nium.

JAN
Ook dit jaar hebben wij weer ‘n puzzel. Na goede 
oplossing van kruiswoordraadsel, kunt u de uiteinde-
lijke oplossing invullen in het onderste diagram.

Onder de goede inzendingen worden 10 cadeau-
bonnen verloot t.w.v. € 10,--.

Zend de oplossing die u gevonden heeft vóór 4 januari
2018 naar ons kantoor, Pannenweg 231, 6031 RK
Nederweert.

De prijswinnaars worden bekend gemaakt in het 
Weekblad van donderdag 11 januari 2018.



GIGA GROTE KERSTPUZZEL

Kerkstraat 16 Nederweert (0495) 626309

www.huboduijts.nl

17

Autorijschool de Peel
wenst iedereen prettige kerstdagen 

en een 
gelukkig nieuwjaar.Schoor 43 Nederweert, tel. 0495-633369 / 06-44 92 42 63rinyvdpeel@gmail.com

utorijsc

ompleet!

ELECTRO || GAWALO || VERWARMING | SANITAIR

SERVICE & ONDERHOUD || DUURZAME ENERGIE

PANNENWEG 117 NEDERWEER
ANNENWEG 117 NEDERWEERT

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

wenst u warme kerstdagen 

en een gelukkig 2018!!

Kleurrijk Kleurrijk Kleurrijk 
201820182018

Ahrensburgerstraat 32 - 6034 RX  Nederweert-EindMagnesiumstraat 22 - 6031 RV  NederweertTel. 0495-622628 - Fax 0495-624896 - Mob. 06-22932270roland@schildersbedrijfrolandvandeuren.nl

T. 0495 634104  
. 0495 634104  
. 0495 634104  

T. 0495 634104  
. 0495 634104  

T
|  M. 06 51205315

Schildersbedrijf
Schildersbedrijf
Schildersbedrijf
Schildersbedrijf
SchildersbedrijfHenk van de Schoor

Henk van de Schoor
Henk van de Schoor

Prettige feestdagen
Prettige feestdagen
Prettige feestdagen
Prettige feestdagenen eenen eenen eenkleurrijk 2018!

kleurrijk 2018!
kleurrijk 2018!

MoniqueDames- en Herenkapsalon

FIJNE KERSTDAGEN   &

Wij 

sluiten ons 

40 jarig
jubileum

jaar af met 

een toost 

op de toekomst! 

Namens het team van

ALLE GOEDS VOOR 2018 

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING

Wij wensen 

iedereen

in 2018
een prettig thuis

en een veilige leefomgeving.

Woningvereniging Nederweert
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Een sfeervolle 
kerst 2017 

Arabesque
Salon voor huidverzorging

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert • Tel. 0495-840661 • www.salonarabesque.nl

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Alles waar je echt van houdt

zal warmte blijven geven.

Ook al is het niet gebleven,

’t blij� altijd een deel van jou.

Een stukje van je leven…

Alle mensen die in deze donkere dagen

hun dierbare extra missen…
… veel warmte begrip,

steun en troost
toegewenst

Roland van den Boom

en medewerkers

Nederweert -  Ospel, december 2017

WWil jij stralen in 2018?il jij stralen in 2018?
Start 8-9 januariStart 8-9 januari

8 weken afvallen met gezonde voeding
8 weken afvallen met gezonde voeding

Vergoed door vele zorgverzekeraars  •  www.fitenslank.nl 0495-593760
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De beste wensen

CDA Nederweert 
wenst iedereen 

fijne Kerstdagen 
en een 

stemmingsvol 2018 toe!

Rijksweg-Zuid 18c

Tel. 0495 - 461461

Rijksweg Zuid 18C  ••  6031 RL  Nederweert  •••  Tel.0495-461461  Tel.0495-461461el.0495-461461  T

Wij wensen iedereen 

hele fijne feestdagen 

en een warm 2018.

Vier dagen voor kerstavond 2015 kreeg Dick Janssen uit
Burgum het idee om op oorlogsgraven in zijn woonplaats 
een lichtje te laten branden, net zoals 25 jaar geleden 
gebeurde op de Canadese begraafplaats in Holten. Zijn 
tweede gedachte was waarom kan dat niet in heel Ne-
derland? Hij zette een Facebook actie op via de Facebook 
pagina van Keep Them Rolling, met de gedachte als 15 tot 
20 mensen dit ook gaan doen is dat mooi. Maar het liep 
anders………de actie op de sociale media werd massaal 
opgepikt. De respons was ongelofelijk, op kerstavond 24 
december branden er in 2016 op meer dan 263 oorlogs-
begraafplaatsen lichtjes. Honderden mensen zijn bezig 
geweest om lichtjes bij duizenden graven neer te zetten.
Er zijn clubjes ontstaan om dit tot een vaste traditie te 
maken. Op initiatief van Weertenaar Jermain Nicholls, ex 
militair met deelname aan vredesmissies, wordt nu ook
op het Nederweert War Cemetery aan de Monseigneur
Kreijelmannsstraat, op kerstavond herdenkingskaarsjes
aangestoken. Voor hen die ruim zeventig jaar geleden 
hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.

LICHTJES OP OORLOGSGRAVEN IN NEDERRWWEERT

KERSTAVOND 20117
Burgemeester Henk Evers zal om 19.00 uur na een plechtig 
woordje het eerste kaarsje aansteken. Waarna de iniatiefne-
mers de overige 361 graven doen verlichten. 
Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn of 
zelf een handje te helpen.


