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blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
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KNIPART haarwerken, Nederweert
Hannelore Fiers 06 57583970
www.knipart.nl
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T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl
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Huib van Deursen
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Gemeentehuis, Nederweert
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Burgemeester Evers van de ge-
meente Nederweert reikte op 
woensdag 31 oktober samen met 
brandweerpost Nederweert een
speciaal ‘Brandweerkoffertje’ uit 
aan de familie Hogenstein–van de 
Kleut ter ere van de geboorte van 
hun kind. De familie deed deze 
maand als eerste aangifte van 
de geboorte van zoon Sven. Het 
gezin krijgt het koffertje in het 
kader van de Nationale Brandpre-
ventieweken. Tijdens deze weken
brengt de brandweer brandpre-
ventie extra onder de aandacht 
bij kersverse ouders. 

‘Maak van je roze wolk, geen 
rookwolk’
In oktober zijn de jaarlijkse Brand-
preventieweken. Onder de campag-
nenaam ‘Maak van je roze wolk, 
geen rookwolk’ hoopt Brandweer 
Limburg-Noord tot een brandveilige 
generatie te komen. Door al te be-
ginnen bij de geboorte van een kind 
wil de brandweer alle kinderen laten 
opgroeien in een brandveilige omge-
ving. 

Geboortekoffertjes en geboorte-
tasjes
De geboorte van een baby verandert 
je leven. Gewoontes worden door-
broken, nieuwe komen er voor in de 
plaats. Voor (jonge) ouders is het be-
langrijk stil te staan bij de veiligheid 
van kinderen en dus ook bij de brand-
veiligheid in huis. De brandweer, ge-
meente en GGD helpen daarbij. 

De ouders van de eerstgeborene in 
oktober krijgen van de burgemeester 

Burgemeester Evers reikte op 31 oktober samen met brandweerpost Nederweert een speciaal ‘Brandweerkoffertje’ uit

Brandweerkoffertje voor eerste baby van oktober

een speciaal ‘Brandweerkoffertje’
met daarin een rookmelder, han-
dige tips en een presentje. Alle an-
dere papa’s en mama’s krijgen in de 
maand oktober een geboortetasje,
met daarin tips en een leuk present-
je, uitgereikt door medewerkers van 
het consultatiebureau. Zo worden 
ouders geholpen om de brandveilig-

heid in hun woning te vergroten. 

Kans op succes groot bij aan-
staande en jonge ouders
Jong geleerd is oud gedaan. De kans 
dat een boodschap over brandveilig-
heid  ‘binnenkomt’ én leidt tot ver-
andering bij deze doelgroep, is dan 
ook groter.  Medewerkers van ver-

schillende kraamzorgorganisaties en 
jeugdgezondheidszorg hebben als 
onderdeel van de campagne een am-
bassadeurstraining brandveiligheid 
gehad. Zij zijn daardoor in staat om 
specifiek in de maand oktober, maar 
ook daarna, jonge gezinnen te voor-
zien van tips en adviezen over brand-
veiligheid. 

Op maandag 22 oktober jl. is de 
subsidieregeling SamenDOOR! 
voor het schooljaar 2018-2019 ge-
opend. Muziekverenigingen kun-
nen in samenwerking met zowel 
het primair- als het voortgezet 
onderwijs een aanvraag indienen
om meer muziek in de klas te re-
aliseren.  Hierbij kan het gaan om 
muziekprojecten en -lessen onder
én na schooltijd. 

Met niemand minder dan Majesteit 
Koningin Máxima als getuige, werd 
op 27 juni jl. tijdens het muzikale 
spektakel SamenDOOR! bij Adams 
Muziekcentrale te Ittervoort een 
convenant ondertekend waarmee 
vertegenwoordigers van onderwijs, 
cultuur en overheid beloofden zich 
in te zetten voor goed muziekonder-
wijs in heel Limburg. Als partners van 
SamenDOOR! gaan zij het DOOR! 
Masterplan Muziekonderwijs Lim-
burg versterken en borgen, zodat 
alle schoolgaande kinderen en jeugd 
in Limburg eind 2020 toegang heb-
ben tot kwalitatief goed muziekon-
derwijs. 

Subsidie
Het DOOR! Masterplan Muziek-
onderwijs Limburg is een in 2015 
gestarte provinciale campagne om 
muziekles weer structureel in te voe-
ren in de klas. In dit kader konden 
scholen en muziekorganisaties tot 
voor kort gebruikmaken van twee 
subsidieregelingen, namelijk de 
Vroege Vogel-regeling en de Vou-
cherregeling. Nu deze regelingen 
zijn afgelopen, heeft de Provincie 
Limburg voor de periode 2018-2020 
de SamenDOOR!-regeling in het le-
ven geroepen. 

Deze is gericht op het vormen van 
verbindingen tussen binnen- en bui-
tenschoolse muziekeducatie door 
samenwerking tussen een muziek-
vereniging en een school. Scholen
en muziekverenigingen kunnen
hiervoor tot 1 maart 2019 middels 
het aanvraagformulier op www.
hklimburg.nl/door voor het school-
jaar 2018-2019 een aanvraag indie-
nen bij het Huis voor de Kunsten 
Limburg. 

Schrijfsessies
Op woensdag 21 en woensdag 28 
november vinden bij het Huis voor 
de Kunsten Limburg (Steegstraat 
5, Roermond) van 14.30- 17.00 uur 
schrijfsessies plaats voor de subsi-
dieregeling SamenDOOR! voor het 
schooljaar 2018-2019. Omdat het 
schrijven van een aanvraag soms als 
lastig wordt ervaren, gaan we op 
deze middagen samen met de aan-
vragers aan de slag. Ga naar www.

hklimburg.nl/door voor meer infor-
matie. 

Eerste resultaten DOOR! 
Op dit moment hebben dankzij 
DOOR! 188 basisscholen en drie mid-
delbare scholen structureel muziekon-
derwijs gerealiseerd in samenwerking
met een muziekvereniging of een an-
dere partner. Daarnaast is een twin-
tigtal basisscholen een samenwerking
aangegaan met een poppodium.

Voor muziekverenigingen in samenwerking met onderwijs (PO en VO)

Subsidieregeling SamenDOOR!

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

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!
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kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

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

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

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

Kunststofkozijnen
Douglas hout

op voorraad

Dealer van:
Tuinvisie www.tuinvisie.nl

Trendhout www.trendhout.nl
Dekkerhout (elephant)

www.dekkerhout.nl

Nieuw! Diverse wand- en gevelbekleding 
en nieuwe tuintegels en tuinbestrating

Nieuw model
binnendeuren

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

KERST 2018!
Particuliere maar ook 
zakelijke kerstkaarten 
bij ons verkrijgbaar. 

Leerlingen tijdens SamenDOOR! op 27 juni jl. (foto: AudreyS Photography) 



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

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

Will’s Ranch en Stichting Horse Sense orga-
niseren voor het eerst in samenspraak met 
Enjoy the Ride een sponsorrit, – wandeling, 
- fietstocht, - run. Tezamen arrangeren zij 
een buitenrit voor ruiters en koetsiers of 
een wandeling, fietstocht. Dit zal plaatsvin-
den in het bosrijke gebied van gemeente 
Leudal. Met deze natuurbeleving sponsort u 
het welbekende Pink Ribbon.

Wij hebben ervoor gekozen voor Pink Rib-
bon, omdat 1 op de 7 vrouwen borstkanker 
krijgt en het daarmee doodsoorzaak num-
mer 1 is voor vrouwen tussen de 35 en 55 
jaar. Pink Ribbon financiert projecten en 
onderzoeken op het gebied van behande-
ling, nazorg en lange termijn effecten van 
borstkanker. Met als doel een beter en lan-
ger leven voor de borstkankerpatiënt. Ont-
zettend belangrijk dus. Hiermee willen wij 
ons steentje bijdragen, jullie toch ook? 
Er zijn diverse afstanden mogelijk, zowel te 
paard of zonder paard. De paardenroutes 
variëren van 15 km tot 30 km. De wandel- en 
fietsroutes variëren van 8 km tot 30 km. Alle 
uit te breiden met het knooppuntsysteem.
Op de dag kan u zelf bepalen welke route 
het beste bij u past.

De wegen en paden zijn goed begaanbaar, 

Natuurbeleving voor Pink Ribbon
Enjoy the Ride  op Zondag 11 november

wel meest onverhard. Er vind een tussen-
stop plaats waar u kan genieten van een 
stuk fruit en een drankje. Na afloop komt u 
terug op het opstappunt bij Will’s Ranch op 
Asbroek 10A in Heibloem. Hier wordt u op-
gewacht met heerlijke erwtensoep en een 
broodje. De routes starten tussen 9u00 tot 
11u00. De eindtijd voor de lunch is 15u00. 
Het inschrijfgeld voor de natuurbeleving 
voor Pink Ribbon bedraagt bij voorinschrij-
ving € 7,50 voor wandelaars en fietsers, €10 
voor ruiters en €12,50 voor koetsiers, bijrij-
ders €7,50. Hierbij is de tussenstop en lunch 
inbegrepen.

We bieden iedereen tevens de mogelijkheid 
om een kaarsje aan te steken voor ter na-
gedachtenis aan iemand die de strijd verlo-
ren heeft of juist iemand die momenteel de 
strijd levert. Voor de kinderen is er ook een 
grabbelton aanwezig.
De opbrengst is volledig voor PinkRibbon

Het inschrijfgeld dient uiterlijk voor 7-11-
2018 betaald te zijn. Via onze facebook-
pagina en/of website kan u zichzelf en uw 
vrienden inschrijven! Voor meer informatie 
kijk op onze website: www.willsranch.nl of 
www.stichtinghorsesense.nl of op ons face-
bookevenement:

Schuttersgilde St. LUCIE

AGENDA NOVEMBER:
13 Algemene Leden najaarsvergadering
25 Intocht St. Nicolaas (alle geüniformeerde 
leden)
25 Herfst wandeltocht aanvang  13.30 uur 
bij het clubgebouw

Op zondag 25 november worden alle geüni-
formeerde leden om 10.15 uur verwacht in 
café Bi-j Le-nie. We zullen dan de Sint en zijn 
knechten begeleiden naar Reigershorst.

Enkele leden hebben een leuke wandeltocht 
uitgezet. Wandelaars worden om 13.30 uur 
verwacht in het clubgebouw.  Personen die 
niet willen/kunnen deelnemen aan de wan-
deltocht is er een gezellig samenzijn Bi-j 
Lie-be. Deze activiteit staat ook gepland op 
zondag 25 november.

VOOR DE KIENLIEFHEBBERS: Op zondag 
16 december is de jaarlijkse kerstkien-
middag in zaal ’t Verschil, aanvang 13.30 
uur. Er zijn weer prachtige prijzen!!!

Met schuttersgroet.

BDL Biljarten 

Programma: week 45
08-11-2018: Beertje 8 (Maasstraat) - BDL 5

WBB C-Klasse
08-11-2018: BDL 6 – Beertje 7 (Maasstraat)

WBB C-Klasse

In de MLBB worden deze week inhaalwed-
strijden gespeeld. 

KNBB Nationale Competitie Kader Poule 5
09-11-2018: BDL/Verheggen Interieurs - 
BC ’t Heukske/EuroBiljarts (Stein) 

Thuiswedstrijden worden gespeeld in Café-
Zaal Centraal op dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag. De middagwedstrij-
den starten om 13.00 uur (MLBB) en 13.30 
uur (WWB). 
De avondwedstrijden om 19.30 uur. 

U bent van harte welkom bij de wedstrijden! 

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
2e Bondswedstrijd te Tungelroy
1e zestal
Ruud Westerveen 226
Ronnie Gielen 223
Thijs van de Loo 223
Anton Hermans 222
Elfrie van Lierop 221
Marlies Hekers 215

1330
2e zestal
Harrie de Wit (Lo) 215
Johan van Lierop 214
Tim Vaes 214
Martijn Geuns 213
Luc van de Loo 210
Chantal Hekers 209

1275
3e zestal
Hans van Bussel 207
Mart van Thuijl 202
Frans van Nieuwenhoven 201
Harrie de Wit(Le) 201
Joseph Jonkers 191
Stefan Koolen 189

1191

Sjoerd Heijnen 179
Bér de Wit 178
Martien van Cranenbroek 166
Peter Stienen 143
Werner Bloemers 128

794
Cadetten
Kim Koolen 211

Aspiranten
Amna Almansour 152
Aya Almansour 139
Jaison Nolting 134
Dwayne van Cranenbroek 55

Agenda
8 nov. Kienen bij HBS Wilhelmina i.s.m. ‘t 
Hukske
9/10/11 nov. 5e en 6e Indoorwedstrijd te 
Reuver
12 nov. Kaartavond
16 nov. Vriendschappelijke wedstrijd tegen 
America
17 nov. Diplomaschieten te Hunsel
18 nov. NHB wedstrijd bij HBS Wilhelmina 
Ospel
25 nov. St. Nicolaasmiddag bij HBS Wilhel-
mina i.s.m. ‘t Hukske
1/2/3 dec. 3e Bondswedstrijd bij HBS Wil-
helmina Ospel
7-9 dec. 7e en 8e indoor bij HBS Wilhelmina 
Ospel 

Programma: week 45
08-11-2018: CENTRAAL 6 – Centraal 6

WBB C-Klasse

In de Midden Limburgse Biljart Bond (MLBB) 
worden deze week inhaalwedstrijden ge-
speeld. 

Thuiswedstrijden worden in Café-Zaal Cen-
traal gespeeld op dinsdag, en donderdag. 
De middagwedstrijden starten om 13.00 
uur (MLBB) en 13.30 uur (WWB). 
De avondwedstrijden om 19.30 uur.

U bent van harte welkom bij de wedstrijden! 

Programma wo. 7 nov Junioren
Eindse Boys JO13-1 - RKESV/GKC/HVC JO13-2

18.45 uur

Programma Vrij 9 nov. Vrouwen
SHH VR1 - Eindse Boys VR1 19.45 uur

Programma Zat. 10 nov. Junioren
Eindse Boys JO19-1 - DES Swalmen JO19-1G

15.00 uur
Haelen MO17-1 - Eindse Boys MO17-1 12.30 uur
SV Laar JO17-2 - Eindse Boys JO17-1 15.00 uur
Eindse Boys JO15-1 - DESM JO15-2G 12.30 uur
Koningslust MO13-1 - Eindse Boys MO13-1

12.00 uur
Eindse Boys JO13-1G - Wilhelmina JO13-1G

11.00 uur
Eindse Boys JO11-1 - RKSVO JO11-1 09.00 uur
MMC Weert JO10-3 - Eindse Boys JO10-1

09.00 uur
Eindse Boys JO9-1G - FC Oda JO9-2 10.30 uur
Eindse Boys JO8-1 - RKVB JO8-1G 10.30 uur

Programma Za. 10 nov. Veteranen 
Merefeldia - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zo. 11 nov. Senioren 
Heythuysen 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - FC Oda 3 11.30 uur
Eindse Boys 3 - Brevendia 4 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - FC Oda 35+1 10.00 uur

Mededelingen
Heythuysen, Molenhoek, St Antoniusstraat, 
6093GA, Heythuysen
Donderdag 8 nov. kaarten aanvang 20.00 uur

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Op 21 oktober jl. stond de eerste wedstrijd 
van het Junior-Jeugd en Senior circuit  op 
het programma. We zijn deze dag te gast bij 
het Pieter van den Hoogenband stadion te 
Eindhoven. Een van de mooiste, of dé mooi-
ste, locatie om te zwemmen. Dit zwemstadi-
on is zeer indrukwekkend. Zeker wanneer je 
hier voor het eerst van start gaat brengt dit 
wat extra spanning met zich mee. Maar deze 
spanning zorgt ook vaak voor prachtige re-
sultaten. ZPC Nederweert was deze dag 
aanwezig met 10 zwemmers. Voor Sanne en 
Thessa  was vandaag de eerste keer dat ze in 
dit stadion van start gingen. En wat deden 
ze dit goed!
Een paar leuke cijfers: we zijn vandaag met 
10 zwemmers in totaal 38 keer van start ge-
gaan, hebben maar liefst 27 persoonlijke re-
cords weten te zwemmen en 8 keer mogen 
starten in een finale nummer. 
Dit allemaal onder de enthousiaste aanmoe-
digingen van onze supporters. Wauw, wat 
een heerlijke dag! Allemaal bedankt hier-
voor……op naar de volgende keer.

De volgende ereplaatsen zijn behaald:
Dyonne Klomp: 50 mtr rugslag 2e plaats,  
100 mtr rugslag 3e plaats,  200 mtr rugslag 
2e plaats, 20 mtr vlinderslag 2e plaats
Thessa Leijssen: 50 mtr rugslag 2e plaats,  
100 mtr rugslag 2e plaats, 200 mtr rugslag 
2e plaats, 50 mtr vlinderslag 2e plaats
Koen van der Wallen: 100 mtr vrije slag 1e 
plaats, 400 mtr vrije slag 2e plaats, 100 mtr 
rugslag 2e plaats  
Femke de Wit: 50 mtr rugslag 2e plaats,  
100 mtr rugslag 3e plaats, 50 mtr vlinderslag 
2e plaats.

Op zondag 28 oktober waren dan de jongste 
zwemmers aan de beurt in hun eerste swim-
kick/minioren wedstrijd van dit seizoen. Ook 
hier waren een paar nieuwelingen van de 
partij. Natuurlijk was het spannend zo’n wed-
strijd, maar met de goede zorg van de bege-

leiders liep het allemaal prima. We hadden 
het voordeel van een thuiswedstrijd:  in ons 
“eigen” bekende zwembad en dat maakte 
het toch net iets meer ontspannen. Het was 
gezellig druk met veel ouders en opa’s en 
oma’s en andere belangstellenden op de tri-
bune. Alle zwemmers hebben goed hun best 
gedaan en mooie wedstrijden gezwommen. 
Er zijn daarbij ook weer veel PR’s gezwom-
men en natuurlijk ook medailles behaald. Er 
was bij de medaille uitreiking een kleine on-
duidelijkheid bij de medailles voor de estafet-
tes, maar  dat probleem was gauw opgelost. 
Mede door de inzet van onze vrijwilligers 
hebben we deze wedstrijd kunnen organise-
ren en goed laten verlopen. Dank hiervoor!

Uitslagen:
Quinty Damen: 100 meter vrij slag 6e 
plaats; 100 meter rugslag 6e plaats 
Jasmijn Hölzken: 50 meter vrije slag 8e 
plaats (PR)
Aaron Janssen: 25 meter vrije slag 1e 
plaats Goud (PR); 25 meter rugslag 1e plaats 
Goud (PR)
Silve Janssen: 100 meter vrije slag 5e 
plaats; 100 meter rugslag 4e plaats.
Lena Laenen: 50 meter vrije slag 4e plaats; 
50 meter rugslag 3e plaats Brons
Finn Naus: 50 meter vrije slag 3e plaats 
Brons; 50 meter rugslag 2e plaats (PR) Zilver
Tessa Naus: 25 meter vrije slag 2e plaats Zil-
ver; 25 meter rugslag 2e plaats Zilver
Rien Oosterling: 50 meter vrije slag 1e 
plaats Goud (PR);50 meter rugslag 1e plaats 
Goud (PR)
Constance Verheijen: 100 meter vrije slag 
3e plaats Brons; 100 meter rugslag 5e plaats
Megan van der Voorden: 50 meter vrije 
slag 7e plaats (PR); 50 meter rugslag 6e 
plaats

In de estafette 4 x 50 meter vrije slag heb-
ben Rien, Jasmijn, Silve en Constance een 
mooie 4e plek behaald.

ZPC Nederweert

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 10 NOVEMBER
Sporthal D’n Adelaer Maasbree
F3. BSAC F1 - MEOS 12.15u.
Sportpark St. Theunis Weert
F2. Rapiditas F2 - MEOS  12.10u.
Sporthal de Bengele Nederweert
F1. MEOS - NOAV F1 9.00u.
E4. MEOS - Blerick E3 9.45u.
D2. MEOS - BSAC D2 9.00u.
B1. MEOS - LimMid B2 10.45u.
DS1. MEOS - PSV Handbal DS2 19.00u.
Sporthal de Heuf Panningen
E3. Bevo E2 - MEOS 9.45u.
Sporthal De Schans Reuver
E1. Hercules’81 E1 - MEOS 11.40u.

ZONDAG 11 NOVEMBER
Sporthal De Weert Venray
D1. Manual D1 - MEOS 12.05u.
Sporthal de Heuf Panningen
DS2. Bevo DS3 - MEOS 16.00u.

DINSDAG 13 NOVEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
D.recreanten. MEOS 2 - MEOS 1 21.00u.

Zaterdag 10 november
E.B.C.G. M20-1 - Jumping Giants M20-1 15:45
BC Lieshout MSE-2 - Jumping Giants MSE-2 16:30
BV Schijndel MSE-1 - Jumping Giants MSE-1 20:00
Springfield MSE-2 - Jumping Giants MSE-3 20:15

Zondag 11 november
Jumping Giants V18 - High Five V18-1 10:30
Jumping Giants X12-1 - BC Kimbria X12-2 10:30
Maastricht Knights VSE - Jumping Giants VSE-1

13:00
B.C. Boemerang X12-1 - Jumping Giants X12-1

11:00

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Kerst-Bridgedrive 
8 december 2018

Op zaterdag 8 december wordt er 
een kerst-bridgedrive georganiseerd 
in het Keenter hart, St. Jozefskerk-
plein 3 in Weert (gratis parkeren). 
De aanvangstijd is 11.00 uur en men 
wordt verzocht om 10.30 uur aanwe-
zig te zijn. 
Geïnteresseerden kunnen zich tot 2 
december aanmelden bij Jo Douven 
(telefoon 0495-633343 of via e-mail-
adres joenrina@hotmail.com).
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per 
persoon, te betalen voorafgaand aan 
de drive. Deze prijs is inclusief lunch.
De opbrengst is bestemd voor het 
Toon Hermans huis in Weert. 

Aanmelden haardonaties voor 
kinderpruiken

Op 3 februari 2019, tijdens de open 
dag van het Toon Hermans Huis 
Weert, organiseert Carool Platteel 
van Carool Platteel Hair & Beauty 
en haar team weer een knipdag ten 
bate van de Stichting Haarwens. 

De afgelopen vijf jaar heeft Carool 
met haar team belangeloos en met 
veel succes al vele haarvlechten naar 
de stichting kunnen opsturen. Prui-
ken of haarwerken zijn erg duur en 
worden vaak maar voor een klein 
deel vergoed. Daarom is de Stichting 
Haarwensen opgericht. Zij levert gra-
tis haarwerken van hoge kwaliteit 
aan kinderen die door hun ziekte het 
haar (tijdelijk) verliezen. Ook voor 
kinderen kan het belangrijk zijn er 
ondanks de ziekte er goed uit te zien. 

Iedereen die zijn haar doneert, krijgt 
op 3 februari 2019 een complete me-
tamorfose in de vorm van een prach-
tig nieuw kapsel, mooie make-up 
en een voor- en na-foto, die belan-
geloos gemaakt worden door Selva 
Wilbers. 
Een belangrijke voorwaarde om haar 
te kunnen doneren is dat er mini-
maal 30 centimeter van afgeknipt 
kan worden en dat het haar niet ge-
verfd 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 Platteel neemt 
dan snel contact met je op. 

Cursus bridge 
voor beginners

Altijd al gedacht om eindelijk eens 
met bridgen te beginnen? Dan 
hebt u vanaf januari 2019 de kans! 
Op woensdag 9 januari 2019 start 
in BeekCwartier, Beekstraat 54 in 
Weert, een cursus bridgen voor be-
ginners. Er wordt gezorgd voor des-
kundige begeleiding om cursisten de 
vaardigheden van het bridgen eigen 
te maken. 

In totaal worden er 12 lessen gege-
ven, telkens op woensdagmiddag van 
13.30 tot 17.00 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.
De inschrijving staat vanaf nu open. 
Dit kan geschieden bij Jo Douven, tel. 
0495-633343 of via e-mailadres joen-
rina@hotmail.com.

De uiterste inschrijfdatum is 28 de-
cember aanstaande. 

UITNODIGING aan
HH. LANDBOUWERS, GRONDEIGENAREN EN 
GRONDGEBRUIKERS

Op woensdag 12 december a.s. in verenigingsgebouw
Le-Winne, Boeket 6, tel. 632408.

gratis prijskaarten
Voor bovengenoemde personen die ‘t jachtrecht van hun
gronden hebben afgestaan aan:

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

Aanvang 19.30 uur.

Het bestuur

14 november Bibliocenter Weert

Lezing Joël Broekaert restaurant-
recensent en alleseter 

Joël Broekaert wordt betaald om 
te eten. Hij is restaurantrecen-
sent in NRC, culinair columnist 
voor VN, bekend van het boek 
“De alleseter” en tv programma 
“De 5 smaken van Joël”. Joël legt 
uit hoe we minder vlees kunnen 
eten, door alles te eten. Dat wil 
zeggen, meer soorten vlees. Laat 
de kipfilet en ossenhaas links 
liggen. Eet het hele beest, van 
kop tot staart en alles dat ertus-
sen zit. Verder zal Joël duidelijk 
het verschil laten proeven tus-
sen smaken en aroma’s. Waarom 
mensen vijf smaken proeven en 
een walvis niet en waarom die 
smaken voor ons van levensbe-
lang zijn. Reken deze avond op 
een hoop wetenschappelijke en 
historische voedsel-feitjes en hu-
mor. Woensdag 14 november bij 
Bibliocenter Weert. Het begint 
om 19.30 uur. Toegang € 10,- le-
den en € 15,- niet-leden. Aanmel-
den www.bibliocenter.nl Je vindt 
de bibliotheek aan de Wilhelmi-
nasingel 250, 6001 GV Weert. 

Nederland Leest
In het kader van Nederland Leest staat 
de programmering bij Bibliocenter de 
hele maand november in het teken 
van het thema voeding.  Met lezingen 
van Jet van Nieuwkerk 7 november, 
Joël Broekaert 17 november, de eet-
film Babette’s feast 10 november, le-
zing en theeproeverij Het Zuyderblad 
22 november. Je krijgt informatie uit 
de eerste hand van voedselexperts en 

kunt in een intieme setting je vragen 
stellen.
De leden van de bibliotheek krij-
gen een boek cadeau “Je bent wat 
je leest” met verhalen en essays van 
vijf voedselschrijvers. Microbioloog 
Rosanne Hertzberger fileert in haar 
bijdrage de voedselmarketing. Histo-
rica Charlotte Kleyn schrijft over de 
exotische geschiedenis van de Neder-
landse keuken, het verhaal Honger 
van thrillerschrijfster Marion Pauw, 
het essay van Pierre Wind, chefkok en 
culinaire dwarsligger, bekend om zijn 
innovatieve manier van koken. En de 
bijdrage van Joël Broekaert culinair 
columnist, restaurantrecensent en al-
leseter. 
“Der Mensch ist was er isst”, is een 
uitspraak van de filosoof Feuerbach. 
Wij zijn wat we eten én wat we lezen. 
Wees er snel bij, want op=op.

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

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



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 8 tot en met  17 november 2018.

DONDERDAG 8 november
H. Willehad, bisschop
Geen Rozenkrans en H. Mis 
20.00 uur Benefietconcert.

VRIJDAG 9 november
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel Tot bijzon-
dere intentie, 

ZATERDAG 10 november
H. Leo de Grote, paus en kerkleraar
Vooravond van de 32e zondag door het jaar
18.00 uur  H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.H.Dielissen,) – jaardienst To 
Greijmans-Hendrikx tevens voor Henricus 
Greijmans en zoon Teng, jaardienst Frans 
Stienen, jaardienst Teng Timmermans en 
Mia van Kimmenade, jaardienst Ricky Bours-
Versteden, Lei Hoeben vanwege verjaardag, 
jaardienst Wiel Mooren.

ZONDAG 11 november
32e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr.L.Roost) – 

MAANDAG 12 november
H. Josafat, bisschop en martelaar.
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 13 november
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 14 november
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 15 november
H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.15 uur Biechtgelegenheid
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 16 november
H. Margarita van Schotland
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 17 november
H. Elisabeth van Hongarije
Vooravond van de 33e zondag door het jaar
18.00 uur  H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.L.Caris) –jaardienst ouders 
Berben-Bukkems en zoon Wiel, Toos Gielen-
Loijen vanwege verjaardag, Peter Lamber-
tus Verdonschot vanwege verjaardag.

Allerzielen
Degene die verhinderd was met Allerzielen 
het kruisje in ontvangst te nemen, kan het 
kruisje met prentje en  kaars afhalen in het 
Parochiecentrum (achterzijde kerk) tijdens 
de spreekuren op maandag, woensdag en 
vrijdag ‘s morgens van tien tot elf uur.

BENEFIETCONCERT
De actiecomité “restauratie Clerinxorgel” 
zal op 8 november starten met hun actie 
voor gelden te vergaren voor de restauratie 
van het mooie monumentale orgel in de St. 
Lambertuskerk..
De actie begint met het benefietconcert om 
20.00 uur op donderdag 8 november a.s. 
waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
Na een lange voorbereiding voor de restau-
ratie van het 170 jaren oude Clerinx-orgel, is 
het nu zover dat spoedig met de restauratie 
kan worden begonnen. Het orgel zal zoda-
nig worden gerestaureerd dat het voor de 
toekomstige generaties in ere gehouden en 
bespeelt kan worden.
Bij de inleiding en tijdens de pauze wordt 
het een en ander medegedeeld wat het be-
lang is voor behoud van dit orgel. 
U bent van harte welkom op deze avond in 
de St. Lambertuskerk met het monumentale 
Clerinx-orgel dat ook voor u van belang is 
om voor de toekomst te behouden. 
Het concert is gratis bij te wonen en zal aan 
het einde van de avond bij de uitgang om 
een bijdrage worden gevraagd, dat geheel 
besteed zal worden voor de restauratie van 
het orgel.

O.F.S.

Vrijdag 9 november is de bijeenkomst van de 
O.F.S in het parochie zaaltje van de St. Lam-
bertuskerk aanvang 14:00 uur voorganger 
is Pater G. Heesterbeek O.F.M. Gelieve het 
handboek mee te brengen. 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

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.parochies-beno.nl

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

10 t/m 17 november 2018

ZATERDAG 10 november: 19.15 uur H. Mis, 
voor Peter-Jan Beerens voor zijn verjaardag, 
jaardienst voor ouders Vaes-van Mierlo en 
Anny en Mien, jaardienst voor Anny Weekers-
Vaes, ouders Weekers-Tullemans en Gon, 
jaardienst voor ouders Verheijen-Bollen.

ZATERDAG 17 november: 19.15 uur H. Mis, 
ter ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 10 november Toos Ver-
heijen, zaterdag 17 november Maria van 
Nieuwenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 10 november Lois 
Beerens en Niek Wijen, zaterdag 17 novem-
ber Ayla Beerens en Lobke Houtappels.

“Als je hoofd is verbonden met je hart, 
kunnen je handen en voeten de meest 

wonderlijke dingen doen.”

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 10 - 17 november

Zaterdag 10 november, H. Leo de Grote, 
paus en kerkleraar, 19.00 (Samenzang) Ti-
nus en Miet Heldens-Goffers en overleden 
familie, Jo Roost (verjaardag) en overleden 
families Roost en Caris. 

Zondag 11 november, H. Martinus (van 
Tours), 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) 
ghm Harrie Loijen, Anna Loijen-van Nieuwen-
hoven en zoon Frans, ghm Nico en Anna de 
Win-van Deursen en Harrie van Deursen. 

Donderdag 15 november, H. Albertus de 
Grote, bisschop en kerkleraar, 19.00 voor de 
zieken. 

Zaterdag 17 november, H. Elisabeth van 
Hongarije, 19.00 (Samenzang) ghm Bèr Gielen 
en Nel Gielen-Hendriks, ghm Teng Bruekers.

ACOLIETEN: za. 10 nov. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 11 nov. 10.00: 
Willem en Pieter Tullemans; za. 17 nov. 
19.00: Tom en Stan Dirks. 

PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIE: Dienstbaar-
heid aan de vrede: dat de taal van de liefde 
en dialoog steeds de boventoon mag voeren 
boven de gewapende taal van het conflict. 

ST. CECILIAFEEST PAROCHIE: Vrijdag 23 
november is de St. Ceciliaviering voor de pa-
rochiemedewerkers, om 18.30 Eucharistie-
viering met aansluitend feestavond bij Het 
Peeljuweel. 

Pastoor A. Koumans, OMI. 

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 11 november 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- Jaardienst voor Frans Theunissen
- en Sjra Thijssen en tevens voor Sjeng Franssen.

Zondag 18 november 
10.00 uur Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze 
kapel.
- Moeder Maria, Laat mij de juiste mensen 

tegenkomen, ik verlang naar rust.
- Lieve Moeder Maria, dank u, voor ons fijn 

gezin en voor onze gezondheid, dank u 
voor alles!

- Maria, ik vertrouw op u,help mij dat de 
kinderen hun verstand gebruiken, ze we-
ten niet wat ze hun ouders aandoen!!!

Iets om over na te denken:
Hoop is een lichtje in je hart, dat vandaag 
moed geeft en morgen kracht.

attentie, even ter herinnering voor  ieder-
een die de kerkbijdrage voor 2018 nog niet 
heeft voldaan, dit dan alsnog te doen, wij 
zijn er u zeer erkentelijk voor.
u kunt uw bijdrage,  zijnde € 75 .00 overma-
ken op bovenstaand rekeningsnummer.
B.V.B. namens  kapelbestuur

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis 
of Woord en Communiedienst  in de 
kapel opgeluisterd door het eigen koor 
van Schoor o.l.v. Hans Sieben

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom.

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 11 november 2018
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagkoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

OASEMORGEN
Op maandag 12 november 2018  is er bij-
eenkomst van de OASE-groep
in de kerk in Budschop. De viering begint om 
09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bidden.

Zondag 18 november 2018
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagkoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor de leden en overleden leden van 
het St. Rochuskoor en de vrijwilligers van de 
St. Rochusparochie wegens Caeciliafeest
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Voor clusterinformatie www.clustertabor.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 10 november – 17 november 2018

Zondagmorgen 11 nov. 09.30 uur:
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap 
(volkszang)

Mededeling:
• De nieuwe nieuwsbrief van cluster Tabor ligt 

weer in de kerk om mee te nemen naar huis.

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.

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

Zijactief St. Catharina 
Nederweert-Eind

Beste Leden,
Op maandag 12 november komt Tanja 
Kools voor ons een lezing verzorgen. 
Zij is als extern coördinator verbonden 
aan het Toon Hermans Huis te Weert.

Als je met kanker te maken krijgt 
staat je wereld op zijn kop. En niet 
alleen je eigen wereld maar ook die 
van de mensen om je heen. Je leven 
verandert van de ene dag op de an-
der zeer ingrijpend en het kost veel 
energie en inzet om een nieuw even-
wicht te vinden.

Artsen, verpleegkundigen doen er 
alles aan om je zo goed mogelijk te 
behandelen en te verplegen. Maar 
deze begeleiding stopt veelal als je 
weer thuis bent. Juist dan is het erg 
belangrijk dat je ergens terecht kunt. 
Vanuit die behoefte is het Toon Her-
mans Huis ontstaan
Het is een inloophuis voor ieder-
een die met kanker geconfronteerd 
wordt. Het is een bijzondere ontmoe-
tingsplaats en de deuren staan voor 
iedereen wagenwijd open.

Je kunt er praten of juist zwijgen,
lachen of huilen.

Alles mag en niets moet.

We hopen jullie met vele te kunnen 
begroeten,

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
Zijactief St. Catharina 
Nederweert-Eind
https://www.zijactieflimburg.nl/ne-
derweert-eind

Zijactief Ospel

Columnist Gerard Kessels , ver-
teld uit eigen werk, donderdag 
15 november 19.30 uur Gemeen-
schaphuis ‘t Haazehoof.

Wij nodigen u van harte uit , op deze 
zeer boeiende avond ook niet leden 
zijn van harte welkom!

De Limburger Gerard Kessels vindt 
overal zijn stof. Zijn stukjes zijn licht-
voetig en ironisch, maar soms ook erg 
scherp en fel. Humor verlaat hem zel-
den. Gerard Kessels verstaat de kunst 
om licht en luchtig te schrijven over al 
wat zwaar is! Vanuit de oude wijsheid 
die hij tot levensmotto heeft gemaakt.

Accordeonist Jo Rutjens zal deze 
avond muzikaal ondersteunen.

Tot donderdag 15 november.

Vriendelijke groet 
Bestuur Zijactief OspelDe Platte Vonder B.V.    Nieuwendijk 10    5712 EM Someren-Eind    0493-491381    info@plattevonder.nl    www.plattevonder.nl

Reserveer NU : www.plattevonder.nl

54,50 p.p 

ALL-INN
19.30 - 01.00 uur

~ Uitgebreide dinerbuffetten  ~ Alle dranken (onbeperkt!) 

~ Avondvullend live entertainment  ~ Interactief programma

~ Dessertbuffetten & koffiebars

Zaterdag 24 november

Reserveer vanaf 2 personen!

Filmvertoning door Cor Speek in Buitencentrum Staatsbosbeheer

Film ‘de vlucht van de kraanvogels’ 
bij De Pelen

Op zondag 11 november toont 
Cor Speek in Buitencentrum De 
Pelen de film ‘de vlucht van de 
kraanvogels’. Een prachtige film 
met spectaculaire beelden van 
deze majestueuze vogels tijdens 
de vogeltrek. Er zijn twee voor-
stellingen; om 13.30 en 15.00 uur 
in het Buitencentrum van Staats-
bosbeheer aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk. Entree is een vrijwillige 
bijdrage. 

De vlucht van de kraanvogels
De vlucht van de kraanvogels is een 
film van Cor Speek uit Geldrop. Hij 
laat beelden zien van bekende rust-
plaatsen tijdens de vogeltrek in 
Europa. Van Rügen, Diepholz, de 
Strabrechtse heide en De Pelen tot 
Extremadura in Spanje waar ze over-
winteren of doortrekken naar Afrika. 
Op al deze plaatsen heeft hij opna-
mes gemaakt. Al jaren houdt Cor zich 
bezig met het maken en vertonen 
van prachtige natuurfilms. Speek is 
sinds zijn jeugd gefascineerd door de 
natuur en dat is te zien aan de diver-
siteit van zijn filmmateriaal. De films 
die hij maakt hebben vaak een edu-
catief karakter. Cor heeft deze, maar 
ook andere films, al eerder in het Bui-
tencentrum vertoond; telkens onder 
grote belangstelling.

Zijn passie voor kraanvogels ontvlam-
de op 23 november 1997. Toen zag 
hij voor het eerst kraanvogels vlie-
gen boven de Peel. Een groep van 32 
kraanvogels streek neer op een pas 
geoogste maïsakker. Hun majestueu-
ze vlucht en adembenemende roep 
hadden een grote impact op hem. 
Sindsdien bezoekt hij ieder najaar 
gebieden waar hij de  kraanvogels 

kan waarnemen en filmen. In de film 
volgen we het leven van de kraanvo-
gel als hij wegtrekt naar het zonnige 
zuiden. Er bestaan twee routes die de 
kraanvogels gebruiken tijdens hun 
trek. De film die je op 11 november 
gaat zien is vernieuwd met beelden 
uit 2017. 

De presentatie wordt 2x gehou-
den in de activiteitenruimte van 
Buitencentrum De Pelen; om 
13.30 en 15.00 uur. De film duurt 
40 minuten en wordt ondersteund 
met ingesproken tekst. Na afloop 
volgt een aanvullend verhaal over 
de kraanvogel. Er is geen entree, 
maar een vrijwillige bijdrage 
wordt gewaardeerd. Let op: Er is 
een beperkt aantal zitplaatsen. 
Reserveren is niet mogelijk en vol 
is vol. Wees dus op tijd om teleur-
stelling te voorkomen.

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Het Buitencentrum De Pelen ligt bij 
de ingang van Nationaal Park De 
Groote Peel. Voor of na de film kun 
je dus een wandeling maken in dit 
gebied. In deze tijd van het jaar zijn 
veel ganzen, onze ‘wintergasten’ en 
ook trekvogels te zien. Bovendien is 
altijd een kans dat je zelf overvlie-
gende kraanvogels kunt waarnemen! 
In de winkel van het Buitencentrum 
zijn streekproducten, souvenirs en 
(natuur)boeken verkrijgbaar. Bij de 
inpandige horecagelegenheid, de 
Peelkiosk en in de Peelboerderij kun 
je terecht voor een hapje en een 
drankje. Het Buitencentrum is ge-
opend op dinsdag t/m zondag van 
10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen 

Foto: ©Cor Speek

Eettafel Eind

Donderdag 15 november: Eettafel 
Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 13 november.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 

Iemand verrassen? Een dinercheque 
à € 9!

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

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

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 12 november 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 13 
november 10.30-11.30 uur wandelen* 
/ 13.30-15.30 uur haken* / 19.30-21.30 
uur Café Toon Doodgewoon ‘Pallia-
tieve zorg bij ouderen’*. Woensdag 14 
november 09.30-12.00 uur kookwork-
shop*. Donderdag 15 november 10.00-
12.00 uur en 13.30-15.30 uur work-
shop schilderen*. Vrijdag 16 november 
09.30-12.00 uur creatief atelier*. 
Open inloop op maandag, dinsdag en 
donderdag van 09.00-16.00 uur en op 
woensdag en vrijdag van 09.00-13.00 
uur (* = op afspraak - aanmelden 
kan via: 0495-541444 of voor meer 
informatie zie website www.toonher-
manshuisweert.nl). 

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 9 november 2018 is de eerst-
volgende kienavond in Budschop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk,  
Rochusplein 1, Nederweert. De zaal 
is open om 19.00 uur. Het kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 90,--. Iedereen 
is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 





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

Wethouder Voss en Berber Rulkens (rechts) in gesprek met Annemarie van Bussel van Hoeve SamSam. 

Donderdag 8 november 2018

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 

 Twitter.com/GemNederweert 
 Facebook.com/gemeentenederweert

De openingstijden staan op onze website.

Mogelijkheden voor het inzien van de officiële 
bekendmakingen.

Website
Op onze website www.nederweert.nl staan 
de bekendmakingen onder Bestuur & 
Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks 
overzicht van de bekendmakingen vindt u onder 
Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.
 
E-mailservice
Een handige service is de gratis e-mailservice 
Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert, 
ontvangt u direct de meest recente lokale, 
maar ook regionale en landelijke bekend-
makingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U 
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen 
u wilt ontvangen.

Geen internet
Als u niet de beschikking heeft over internet, 
dan kunt u de bekendmakingen inzien op de 
computer in de publiekshal van het gemeente-
huis. Is dit voor u vanwege een fysieke beper-
king niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks 
overzicht op verzoek toegestuurd krijgen. 
Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum, 
tel. 0495 - 677111. 

Vanuit de behoefte om één centraal aan-
spreekpunt te hebben voor ondernemers 
en burgers in het buitengebied, is eind 
2016 een agrarisch bedrijfscontactfunctio-
naris aangesteld. Berber Rulkens-Piersma 
vervult deze functie nu bijna twee jaar. In 
die periode bouwde ze de nodige contac-
ten en kennis op. Dat doet ze onder meer 
door bedrijven te bezoeken. Wethouder 
Voss loopt de komende tijd regelmatig 
met haar mee. Om te leren van haar én 
om met de ondernemers, bewoners en 
gebruikers van het buitengebied kennis te 
maken.

Belangen
“Als bedrijfscontactfunctionaris breng je 
partijen bij elkaar, beheer je processen en 
zie je verbanden tussen de verschillende 
belangen die er spelen.” Aan het woord 
is Berber Rulkens. Geboren in Friesland en 
vanaf 2007 met haar gezin woonachtig 
in het Limburgse. “Het buitengebied van 
Nederweert is een zeer mooi en dynamisch 
speelveld. Er spelen verschillende belangen 
tussen ondernemers, bedrijven, inwoners 
en recreanten.” 

Bij de bedrijven
Berber spreekt vanuit haar functie met 
verschillende bedrijven. “De ene dag praat 
je over de verplaatsing van een agrarisch 
bedrijf, omdat dit te dicht tegen een 

woonkern ligt. De volgende dag gaat het 
over het realiseren van een zorglocatie in 
een oud agrarisch bedrijf. Om echt gevoel 
te houden met wat er in het buitengebied 
speelt, vinden de afspraken vaak plaats bij 
de bedrijven zelf, bij de ondernemer aan 
tafel.”

Gezamenlijk bespreken
De bedrijfscontactfunctionaris is niet 
alleen buiten actief. Binnen brengt ze 
regelmatig de vakambtenaren bij el-
kaar, zodat er gezamenlijk naar plannen 
gekeken wordt. “Het is vaak het kijken 
met een integrale bril die voor voordelen 
zorgt. Waar liggen nog vragen of risico’s? 
Wat zijn de echte kansen en zijn er alter-
natieven? Dit alles wordt zo goed moge-
lijk in kaart gebracht, zodat vervolgens 
bestuurlijk de beste afweging gemaakt 
kan worden. 

Wethouder op bezoek 
Wethouder Frank Voss, portefeuillehou-
der van het programma Buitengebied in 
Balans, is erg te spreken over de werk-
wijze. “Er is door de vorige besturen al 
stevig geïnvesteerd in het opzetten van 
de dialoog. Daar hebben we allemaal 
profijt van. Wij als bestuurders en ook 
de bewoners en ondernemers van het 
buitengebied.” Met Berber bezocht de 
wethouder al meerdere bedrijven in het 

buitengebied. Dat blijft hij de komende 
periode doen. De onderwerpen van de 
bedrijfsbezoeken zijn net zo divers als 
het buitengebied van Nederweert. Of het 
nu gaat over het milieu, (dier)gezond-
heid, asbest, stoppers of bedrijfsverplaat-
singen. Of recreatie en andere ontwik-
kelingen. “Ons buitengebied is volop in 
beweging. Daar leveren we graag een 
bijdrage aan”, aldus de wethouder.

Buitengebied in Balans
Het programma Buitengebied in Balans, 
samen groots, samen doen! heeft als doel 
om het buitengebied in de gemeente 
Nederweert toekomstbestendig te maken 
en te houden. Ondernemers, inwoners 
en bezoekers van gemeente Nederweert 
werken samen aan een prettige woon-, 
werk- en leefomgeving. Door nieuwe 
manieren van denken, originele samen-
werkingen en een verfrissende kijk op re-
gelgeving, is het de bedoeling dat er een 
vitaal platteland ontstaat waar iedereen 
op zijn of haar manier van kan profiteren 
en van kan leren.  

Vragen? Interesse in een bedrijfs-
bezoek?
Als u vragen hebt of interesse in een 
bedrijfsbezoek, dan kunt u contact opne-
men met Berber Rulkens door het sturen 
van een mail naar info@nederweert.nl.

Gesprek aan de keukentafel
Bedrijfscontactfunctionaris en wethouder Voss op bezoek in buitengebied

Korte weetjes
Moodboardsessies voor  
Omgevingsvisie
Om te komen tot een nieuwe Omge-
vingsvisie voor het buitengebied, organi-
seren we zogenaamde moodboardsessies. 
Daarvoor hebben zich bijna 60 mensen 
aangemeld. Een mooi aantal. Per sessie 
kunnen circa 15 personen deelnemen. 
Dat betekent dat er vier bijeenkomsten 
worden gehouden. De volgende data zijn 
in beeld: maandag 19 november, woens-
dag 21 november, maandag 26 november 
en woensdag 28 november. Een bijeen-
komst duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
Deelnemers gaan met kunstenaar Rob 
Benders van Regentag aan de slag om 
op een creatieve manier het toekomst-
beeld van ons buitengebied te schetsen. 
De ideeën en beelden gebruiken we in 
het proces om te komen tot de nieuwe 
Omgevingsvisie. Op onze website vindt u 
meer informatie. 

Goed idee voor de buurt?
Stel, u hebt een leuk idee om de leef-
baarheid in uw dorp of buurt te verbe-
teren. Dat wilt u graag gaan uitvoeren. 
Maar helaas is er geen geld voor. Jammer, 
want zo blijft het bij een idee. Of toch 
niet? Nee, want we hebben als gemeente 
een krediet beschikbaar voor nieuwe 
leefbaarheidsinitiatieven. U kunt dus 
subsidie aanvragen voor een activiteit die 
bijdraagt aan het meedoen in de samen-
leving. Een voorwaarde om in aanmer-
king te komen voor de subsidie, is dat het 
initiatief vernieuwend is en dat het de 
dorpskern of buurt aantrekkelijk maakt 
om er te wonen (of te werken). Het idee 
hoeft niet groot te zijn. Op www.neder-
weert.nl/idee staat meer informatie over 
de leefbaarheidssubsidie. U kunt hier 

De komende tijd gaan we het kruimel-
beleid aanpassen. U kunt meedenken en 
reageren door een zienswijze bij ons in 
te dienen. 

De kruimelregeling is een wet die het 
mogelijk maakt om een aantal kleine af-
wijkingen van het bestemmingsplan (de 
kruimelgevallen) via een korte vergun-
ningsprocedure te regelen. Deze korte 
vergunningsprocedure kent een beslis-
termijn van acht weken in plaats van een 
half jaar.

Zelf bepalen
Een gemeente mag zelf bepalen wan-
neer ze deze regeling toepast door hier 
beleid voor op te stellen. Dit kruimelbe-
leid wordt nu dus aangepast. 

Buitengebied
Waarom passen we het beleid aan? Om-
dat het belangrijk is om beleid actueel 
te houden. Niet alleen om wijzigingen 
in de wet over te nemen, maar ook om 
veranderingen in inzicht vast te leg-

gen.  Zo hebben we het bouwen in het 
buitengebied mogelijk gemaakt, mits er 
voor gebouwen eerst (al dan niet elders) 
gesloopt wordt. 

Binnengebied
In het ‘binnengebied’ hebben we vooral 
definities aangepast om ze beter bij de 
wet te laten aansluiten en meer bebou-
wing mogelijk te maken op bedrijventer-
reinen. Ook is voor antennemasten be-
leid opgenomen en zijn enkele omissies 
in de regels gerepareerd. 

Zienswijze indienen
Hebt u belang bij het beleid en er andere 
ideeën over? U kunt dan een zienswijze 
indienen die we meenemen voor het 
uiteindelijke vastgestelde beleid. Het 
huidige stuk is namelijk een ontwerpstuk 
dat twee weken ter inzage ligt. Meer 
informatie vindt u op onze website.

Als u vragen hebt, kunt u contact opne-
men met Esther van der Linden van het 
team Ruimte en Wonen.

We passen het kruimelbeleid aan

In 2019 gaan we de Leveroysedijk 
herinrichten. Het wegdek is slecht en 
dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Het 
besluit om de weg aan te pakken, kent 
een uitgebreid voortraject waarbij is 
gesproken met tal van belanghebben-
den.
 
De Leveroysedijk is een weg in het 
buitengebied, tussen Nederweert-Eind 
en Leveroy. De weg wordt druk bereden 
door verschillende weggebruikers. For-
meel is het een erftoegangsweg (type 2) 
buiten de bebouwde kom. Dit betekent 
dat er gemengd verkeer plaatsvindt en 
dat verkeer van rechts, vanaf andere 
gelijkwaardige wegen, voorrang heeft. 

Gevaarlijke situaties
De herinrichting is vooral nodig, omdat 
er sprake is van wortelopdruk door de 
bomen die er staan. De opdruk is dusda-
nig dat er gevaarlijke situaties ontstaan 
voor fietsers. Ook landbouwverkeer 
heeft last van de vele hobbels in het 
asfalt. 

Vijf varianten
Bomen rooien om een weg te verbete-
ren, is over het algemeen geen goed 
plan. Dat is de reden dat er met be-
langhebbenden uitgebreid is gekeken 
naar alternatieven. Vijf varianten zijn 
uiteindelijk beoordeeld op de onderde-
len duurzaamheid, veiligheid, kosten en 
doorlooptijd. 

College besluit tot herinrichting Leveroysedijk

Wilt u meer weten over de geschie-
denis van uw familie (stamboom-
onderzoek), huis, bedrijf, buurt of 
de gemeente zelf? Hebt u informatie 
nodig voor een werkstuk, scriptie of 
publicatie? Dan kunt u terecht bij het 
gemeentearchief.

Er zijn verschillende mogelijkheden om 
informatie uit het archief te krijgen/in 
te zien. U kunt zoeken via onze web-
site, bellen of een schriftelijk verzoek 
indienen. Maar uiteraard bent u ook van 
harte welkom om naar het gemeente-
huis te komen.

Afspraak maken
Het archief is elke werkdag te bezoe-
ken. Als u zeker wilt weten dat de infor-
matiebeheerder beschikbaar is om u te 
helpen, is het handig om een afspraak 
te maken. U kunt daarvoor een mail stu-
ren naar archief@nederweert.nl of even 

bellen met ons Klant Contact Centrum, 
tel. (0495) 677111.

Privacy
Aan het verkrijgen van informatie uit 
het gemeentearchief kunnen kosten ver-
bonden zijn. Meer informatie daarover 
staat op onze website. Tenslotte zijn niet 
alle stukken in te zien i.v.m. privacy. Als 
u om informatie vraagt, kan het dus zijn 
dat we die om die reden niet kunnen 
verstrekken.

Openingstijden
Zonder afspraak kunt u het archief 
bezoeken op maandag t/m donderdag 
van 09.00 tot 12.00 uur. Op afspraak is 
dat op maandag t/m donderdag van 
13.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur.

Op onze website vindt u meer informa-
tie over het gemeentearchief.

Op zoek naar die ene naam...

Verder van de weg planten
Variant vijf scoort het beste. Bij deze 
variant wordt de bestaande bomenrij 
gekapt en vindt er herplant plaats. 
Daarbij zal er aandacht zijn voor meer 
diversiteit. De huidige eiken krijgen 
jaarlijks bezoek van de eikenproces-
sierups. Door de nieuwe bomen verder 
van de weg te planten en te voorzien 
van wortelgeleidingssystemen, vindt er 
geen wortelopdruk meer plaats. 

Geen gemakkelijk besluit
Volgens wethouder Koolen (o.a. ver-
keer) was het geen gemakkelijk besluit: 
“Bomen gaan mensen aan het hart. Dat 
hebben we in dossiers al eerder ervaren. 
De gekozen variant is uiteindelijk de 
meest duurzame en veilige oplossing.” 

In gesprek met belanghebbenden
“In het voortraject is gesproken met 
belanghebbenden. De gemaakte keuze 
is vervolgens persoonlijk uitgelegd. Ook 
tijdens de uitvoering en voor het opstel-
len van een ‘herplantplan’ blijven we in 
gesprek met bewoners en belangheb-
benden”, aldus de wethouder. Volgend 
jaar begint de herinrichting van de 
Leveroysedijk.

Op www.nederweert.nl kunt u de 
afwegingsnotitie lezen waarin meer 
informatie staat over de verschillende 
varianten.Volgend jaar beginnen de werkzaamheden voor de aanpassingen aan de Leveroysedijk. Foto: Nederweert24

ook het aanvraagformulier vinden. Nog 
vragen? Neem dan contact op met onze 
regisseurs leefbaarheid Harold van der 
Haar of Iris van de Ven. Dat kan telefo-
nisch of via mail: h.vanderhaar@neder-
weert.nl en i.vandeven@nederweert.nl.
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de groeikracht van een onderneming. Met grote betrokkenheid, 
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de verschillende mogelijkheden.
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Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Leën Assurantiën B.V.
Smisserstraat 20
6031 AE NEDERWEERT
T (0495) 63 18 39
E info@leenassurantien.nl
I www.leenassurantien.nl

Ospelseweg 23 l 6031 AK  Nederweert  Telefoon 0495 460180
E-mail info@woontotaaladvies.nu Internet www.woontotaaladvies.nu

Één adres voor Makelaardij l Verzekeringen l Taxaties l Hypotheken

Is uw hypotheek - of een gedeelte ervan - aflossingsvrij? Bij een 
aflossingsvrije hypotheek lost u gedurende de looptijd niks af. Maar
weet u al hoe u af gaat lossen aan het einde van de looptijd? Het 
is goed om de mogelijkheden nu alvast te onderzoeken, namelijk...

• Is uw inkomen in de toekomst lager dan nu, door bijvoorbeeld 
pensioen? Dat heeft impact op betaalbaarheid van uw hypotheek.

• Wilt u uw hypotheek verlengen? Dat hangt af van uw toekom-
stige inkomen en niet van overwaarde.

• Wist u dat na 30 jaar de hypotheekrenteaftrek vervalt? Mogelijk 
stijgen daardoor uw netto lasten.

Weet u al wat u gaat doen of wilt u weten wat het voor u betekent? 
Ga er mee aan de slag en bekijk uw situatie desgewenst met uw 
bank, hypotheekverstrekker of financieel adviseur. Dat woont stuk-
ken prettiger. Dat maakt aflossingsblij.

Al 63.000 huiseigenaren weten of zij hun aflossingsvrije hypotheek 
ook in de toekomst kunnen blijven betalen dankzij de gratis reken-
hulp van Vereniging Eigen Huis. De vragen over huis en hypotheek 
op www.scanuwaflossingsvrijehypotheek.nl zijn snel en eenvoudig 
in te vullen. De website en rekenhulp zijn gegarandeerd anoniem 
en de resultaten komen in een overzichtelijk rapport, dat eveneens 
gratis is. 

De hypotheekscan van Vereniging Eigen Huis is een makkelijke ma-
nier om zelf te onderzoeken hoe je er later financieel voor staat. De 
uitkomst kan een grote groep huiseigenaren geruststellen. Anderen

krijgen het advies om naar hun hypotheekadviseur te gaan en te 
bespreken welke maatregelen ze nu kunnen nemen zodat proble-
men over een aantal jaren kunnen worden voorkomen. 

Voor zo’n 200.000 huiseigenaren met een aflossingsvrije hypo-
theek dreigen de maandlasten later onbetaalbaar te worden als 
het toekomstig pensioen lager is dan het huidige inkomen, terwijl 
de hypotheekrente hoger kan zijn en het voordeel van renteaftrek 
vervalt. De betaalbaarheid van de hypotheeklasten kan dan een 
probleem worden. Iemand die zijn hypotheek na 30 jaar wil verlen-
gen komt dan niet door de onvermijdelijke leentoets bij de bank. 
Dan zal er vaak niets anders overblijven dan het huis te verkopen. 
Ongeveer tien procent van de twee miljoen mensen met een hypo-
theek waarop niet wordt afgelost loopt dit risico. Negentig procent 
kan de rentelasten ook na pensionering nog goed betalen.

Aflossingsvrije hypotheek?
Doe dan de gratis hypotheekscan van Vereniging Eigen Huis



- Verwerken van uw administratie
- Verzorgen van uw btw-aangiften
- Samenstellen van uw jaarrekening
- Verzorgen van uw aangiften
- Verzorgen van uw loonadministratie

Vaste prijzen, geen onverwachte kosten!

Wij verrichten o.a. de volgende werkzaamheden:

Voor een vast maandbedrag helpen wij u met het actueel, 
helder en overzichtelijk houden van uw administratie. 
Onze telefonische helpdesk is inbegrepen in deze prijs.

Stap nog over in 2018 en ontvang

2 maanden gratis!

mw. mr. E.D.H. Raemaekers

Pastoor  v.d .  Steenst raat  1  Nederweer t

Telefoon 0495-633266

www.notar iskantoornederweer t .n l

Notariskantoor
Nederweert

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

www.saelmans.nl

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

Verhuisplannen?

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

Als je op Jumba, Funda, of via een makelaar een huis bent tegen-
gekomen dat perfect bij je wensen én je budget lijkt te passen,
dan wil je deze woning natuurlijk zo snel mogelijk van binnen 
bekijken. Hiervoor maak je een afspraak met de verkoopmake-
laar. Zorg ervoor dat je je goed voorbereidt op het bezoek aan
de woning. Bij een huis bezichtigen zijn er veel zaken waar je op 
moet letten. Hieronder een aantal belangrijke punten op een rij.

Huis bezichtigen: de voorbereiding
Vraag jezelf van tevoren af waar jouw huis allemaal aan moet 
voldoen en schrijf dit op. Zo kun je tijdens de bezichtiging con-
troleren of het huis wel echt zo ideaal is. Om geen belangrij-
ke zaken over het hoofd te zien, kun je een checklist bezich-
tigen downloaden via https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/
bestaande-bouw/bezichtigen/checklist-bezichtiging#/cb-aan-
vraag en deze checklist ‘Bezichtigen’ meenemen.

Verder is het verstandig om iemand mee te vragen naar de be-
zichtiging. Eventueel kun je jezelf ook door je aankoopmakelaar 
laten vergezellen. Zorg altijd dat je het huis bij daglicht kunt be-
kijken. Zo krijg je een goed beeld van de lichtinval en vallen 
gebreken, als scheuren en schimmels, eerder op.

Gevoel bij binnenkomst
Wat voor gevoel krijg je als je het huis binnenkomt? De eerste 
indruk is belangrijk. Zie jij jezelf in de woonkamer zitten? Houd 
er rekening mee dat de verkopende partij ook graag op jouw 
gevoel inspeelt, door je “thuis” te laten voelen met een bosje 
bloemen op tafel, bijvoorbeeld.

Rondkijken
Laat je niet teveel rondleiden aan het handje van de verkoopma-
kelaar. Kijk op je gemak rond in het hele huis. Schroom niet om 
in de kruipruimte of op zolder te kijken. Bekijk ook elke inbouw-
kast van binnen. Hoe is de indeling van de woning? Past deze 
indeling bij jouw woonplannen? Is het eventueel mogelijk om 
een muurtje door te breken zonder dat het huis instort? Vraag 
het aan de verkoopmakelaar. Kijk ook naar de apparatuur, zoals
de geiser of de vaatwasser. Is alles in goede staat?

Denk aan de details
Nadat je een eerste verkenningstocht door het huis hebt ge-
maakt, kun je een tweede rondgang maken met het oog op de-
tails. Hoe is bijvoorbeeld de afwerking van deuren en ramen? 
Kom je scheuren of vochtplekken tegen? Vraag de makelaar altijd 

wat de oorzaak is van mogelijke gebreken. De makelaar is ver-
plicht om je hierover te informeren. Vraag ook hoe de staat is van 
de fundering, dat kun je met het blote oog immers moeilijk zien.
Als je echt geïnteresseerd bent in een woning kun je er ook voor 
kiezen om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. 

Wat is een Bouwtechnische keuring?
Een Bouwtechnische keuring is een onafhankelijke, visuele keu-
ring van een bestaande woning. Door deze keuring krijgt u op 
hoofdlijnen een beeld van de bouwkundige staat van de woning 
en inzage in de kosten om het huis in goede staat te brengen. De 
kosten worden uitgesplitst in directe kosten, kosten op termijn 
en woningverbetering. De uitkomst hiervan kun je meenemen in 
je onderhandeling of - als de keuring pas na het tekenen van de 
koopovereenkomst wordt uitgevoerd - opnemen als ontbindende
voorwaarde.

Bij de Bouwtechnische keuring ontvangt u eveneens een Ener-
giecheck. Daarmee krijgt u een indicatie van de mogelijkheden 
om de gekeurde woning energiezuiniger te maken. Zo bent u niet 
alleen op de hoogte van de bouwkundige staat van de woning, 
maar weet u ook direct waar nog energiewinst te behalen valt.

Buitenkant van de woning
Vergeet de buitenkant van het huis niet. Van welk materiaal zijn 
de kozijnen gemaakt? Zijn deze nog in goede staat? Is het dak in 
orde en zit het houtwerk goed in de verf? Heeft de woning een 
verzorgde tuin of een net dakterras? Hoe is de buitenruimte ge-
legen ten opzichte van de zon? Heb je veel privacy of moet je de 
hele zomer tegen je buren aankijken?

Overlast
Over de buren gesproken: wat zijn dat voor mensen? Je kunt 
brutaal zijn en gewoon even aanbellen en tegelijkertijd wat te 
vragen over de buurt. Gluur anders even bij ze naar binnen of 
kijk hoe hun achtertuin of balkon eruit ziet. Staat het balkon vol-
gebouwd met bierkratten, dan wijst dat mogelijk op een inci-
denteel feestje. Hoe zit het met overige geluidsoverlast? Hoor je 
het verkeer langs denderen als het raam openstaat? Word je ‘s 
nachts door vliegtuigen of treinen uit je bed gedreund? Staat er 
misschien kerktoren in de buurt van het huis? Of woon je straks 
tegenover een speelplein met schreeuwende kinderen?

De buurt
Misschien ben je al bekend met de buurt. Zo niet, dan is het een 
goed idee om een keertje rustig door de wijk te wandelen. Denk 
jij dat je jezelf thuis zult voelen in deze omgeving? Hoe zit het 
met de voorzieningen? Zijn er winkels en scholen op loopafstand? 
Is de buurt geschikt voor kleine kinderen? Is er plek om je auto 
gratis te parkeren?

Overige tips bij huis bezichtigen
Ben je bang dat je na afloop bent vergeten hoe die ene kamer er 
ook alweer uit zag? Maak dan foto’s tijdens de bezichtiging. Wil 
je achteraf nog iets vragen? Neem dan gerust contact op met de 
verkoopmakelaar. Meestal behoort zelfs een tweede bezichtiging 
tot de mogelijkheden.

Huis bezichtigen:
waar moet je op letten?



Grappen en Grollen

Je zit op een verjaardagsfeestje, de 
kamer zit vol vrienden en bekenden
en dan komen de verhalen los.
Vaak serieuze onderwerpen, maar 
regelmatig komische voorvallen van 
buren, kennissen of onbekenden. De 
feestvierders bulderen van ut lachen, 
en een volgende “stom streek” komt
alweer voorbij.
Dan wordt er geroepen “Det is un 
gooj”, “Det is wat vör in de vastela-
ovundj gezet!”
Maar helaas bereiken de komische 
verhalen en stom streek de redactie 
van Vastelaovendjgezet De Pinmae-
ker niet.
Dat kan anders, want heel Neder-
weert wil wel mee lachen.
En dat kan!!!
Mail de anekdote of stom streek naar 
gezetpinmaekers@outlook.com
Het mag in het Nederlands, Arabisch 
of Duits……….de redactie weet er 
wel raad mee en in januari 2019 
kunne alle inwoners van Nederweert 
volop meelachen.
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Tevens opening seizoen & presentatie Borebroeedspaar

Installatie nieuwe vorst VV de Pinmaekers
Op zondag 11 november 2018 zal door 
Vastelaovundjvereiniging De Pinmae-
kers uit Nederweert de nieuwe vorst 
Roland van Eijk worden geïnstalleerd.
De installatie en het Vorstenbal zal on-
derdeel uitmaken van de opening van 
het vastelaovundj seizoen 2018-2019.

Installatie Vorst Roland 
Groot Vorst Ton van den Heurik zal 
Vorst Roland officieel installeren tot 
vijfde vorst van Vastelaovundj Verei-
niging De Pinmaekers.
De installatie ceremonie zal plaatsvin-
den van 14.00-14.50 uur in Residentie 
De kleine Winst.

Opening seizoen en bekendma-
king borebroeedspaar
Aansluitend zal rond 15.00 uur op 
Lambertushof de officiële opening 
van het nieuwe seizoen plaatsvin-
den en  de presentatie van het bore-
broeedspaar 2019. 

Vorstenbal
Na de feestelijkheden op Lambertus-
hof start  om 16.33 uur het Vorsten-
bal bij Residentie De Kleine Winst aan 
de Kerkstraat in Nederweert.

Iedereen wordt in gelegenheid ge-
steld om Vorst Roland en zijn vrouw 
Ellen op informele wijze te feliciteren. 

Volop muziek en fieëst
Tijdens het Vorstenbal is er volop mu-
ziek van The Deejays, en zijn er diver-
se optredens van lokale artiesten en 
vooral tijd om te feesten. 

Woensdag 14 november is er
een mosselavond in de gasterij
De Ontmoeting in Nederweert. 
Mensen kunnen elkaar hier ont-
moeten en samen genieten van
een heerlijk mosseldiner. 

De aanvang is tussen 17.30u en 
18.30u. “Mensen uit de buurt, fami-
lieleden van cliënten; iedereen kan 
aanschuiven”, vertelt Henk de Wit, 
teamleider Catering. “We beginnen 
met een heerlijke kop tomatensoep. 
Daarna serveren we mosselen, on-
beperkt!, met een rauwkostsalade, 
sausjes en frietjes. Als nagerecht 
volgt een heerlijk ijsje met slagroom. 
Voor deelname aan deze thema 
avond vragen wij € 19,50.” Een be-
scheiden prijs, meent de teamleider.

Iedereen kan zich aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aan-

Thema-avond mosselen in gasterij 
De Ontmoeting, Nederweert

melden door te bellen naar gasterij 
De Ontmoeting. 
Deze is dagelijks bereikbaar tussen 
9.30 uur en 18.00 uur via T (0495) 59 
67 26 of door een e-mail te sturen 
naar sj_voeding@landvanhorne.nl. 
Aanmelden is mogelijk tot en met 10 
november.

Zorgcentrum St. Joseph ligt aan 
Brugske 16 in Nederweert, aan de 
Zuid-Willemsvaart. De gasterij ser-
veert dagelijks een driegangen keu-
zemenu voor € 9,00.

De Stichting Land van Horne is een 
organisatie voor verzorging, verple-
ging en thuiszorg. Met ruim 2.300 
medewerkers en 1.300 vrijwilligers 
biedt de stichting (thuis)zorg en 
aanvullende diensten aan cliënten in 
de gemeenten Weert, Nederweert, 
Leudal, Cranendonck en Someren.

Zwanger? Bezoek de 
informatieavond over 

‘de bevalling’

Als je gaat bevallen wil je daarover 
goed geïnformeerd zijn. Daarom ge-
ven een verloskundige uit de regio en 
een verloskundige en gynaecoloog 
uit het ziekenhuis uitleg over de be-
valling, eventuele pijnstilling en over 
“wat er anders kan gaan”. Als het mo-
gelijk is volgt een rondleiding over de 
verpleegafdeling en de verloskamers. 
Natuurlijk is er ruimte voor het stellen 
van vragen.
Deze avond is bestemd voor zwan-
gere vrouwen - en hun partner- als 
voorbereiding op de bevalling.

De informatieavond vindt plaats op 
dinsdag 27 november a.s. van 19:00 -
21:00 uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. Aanmelden via 
het inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of te-
lefonisch bij de afdeling Patiëntenin-
formatie: 0495 – 57 22 05.

Verkeersregelaars gezocht 
voor de wichteroptocht 2019

De gezamenlijke scholen van ne-
derweert zoeken verkeersrege-
laars voor de groeëte wichterop-
tocht 2019.

De verkeersregelaars spelen een
belangrijke rol tijdens de groeëte 
wichteroptocht. Zij zorgen voor ver-
keersveiligheid zodat alle kinderen 
ongestoord carnaval kunnen vieren.
Het zou toch heel jammer zijn dat 
deze optocht niet door zou kunnen 
gaan door een tekort aan vrijwilligers.
Daarom zijn wij dringend op zoek 
naar enkele verkeersregelaars voor 
vrijdag 1 maart 2019 .

Iedereen boven de 16 jaar kan wor-
den opgeleid tot verkeersregelaar.

Ben jij diegene die de kinderen van 
Nederweert wil helpen zodat zij vei-
lig hun optocht kunnen lopen?

Meld je dan aan!

Aanmelden of voor informatie bij:
h.bosch42@kpnmail.nl

of bij een van de basisscholen of kin-
derdagverblijven.
Graag reageren voor 1 december.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

THE THUNDERSTRINGS 
komen naar Haelen!!!

Op zaterdagavond 17 november zijn 
The Thunderstrings te gast in Haelen.
In het Trefcentrum ALDENGHOOR ne-
men ze u mee terug naar de jaren zestig.
Hier gaan The Thunderstrings, Lon 
Berben (leadgitaar en zang), Hans 
Sieben (keyboards en zang), John 
Cremer (slaggitaar en zang), Hub Ver-
donschot (basgitaar en zang) en Pie-
ter Karis (drums en zang) er weer een 

echte sixties avond van maken.
Al verschillende keren deelden zij het 
podium met topbands van wereld-
faam, waaronder The Animals. Dave 
Dee Dozy, Bicky Mick&Tich, Mungo 
Jerry, The Fortunes, The searchers, 
The Rubettes, The Equals, The Tremel-
oes, Pussycat, Chris Andrews, e.a.
Dus 17 November naar Aldenghoor in 
Haelen aanvang 21:00 uur

Op uitnodiging van de jubileum-
commissie ’50 jaar Philips van 
Horne’ geven Yanick Douven (28; 
Nederweert) en Lars Mennen (24; 
Stramproy) op vrijdag 16 novem-
ber in Theater de Huiskamer een
lezing over ‘robotisering in de 
samenleving en de ontwikkeling
van zelfrijdende auto’s’.
Het is inmiddels de vierde lezing 
in een serie van zes presentaties 
van oud - Philips van Horne leer-
lingen. Eerder werden er al onder
grote belangstelling lezingen ge-
geven door Peter Terium, Yasin 
Temel en Adriana Esmeijer.

Aanvang 20.00 uur. Kaartjes à 5 euro 
zijn te reserveren via www.theater-
dehuiskamer.nl of, indien plaats, te 
koop aan de dagkassa. Na afloop is er 
in het Theatercafé, om 21.30 uur, een 
gezellige nazit met livemuziek van 
oud-leerling Wendy van Dooren, bij-
gestaan door Yanick Douven (piano) 
en Joerik van Dooren (akoestisch gi-
taar). Degenen die rustig willen na-
praten kunnen terecht in de serreka-
mer naast het Theatercafé.

Actueel
De jonge wetenschappers Douven en 
Mennen zullen niet alleen ingaan op 
hun Philips van Horne periode maar 
ook ‘op hun loopbaan, over gemaak-

te keuzes, over beslissende momen-
ten in hun leven, over inspirerende 
mensen in hun omgeving en uiter-
aard over hun huidige beroep…’. 
Yanick Douven is als promovendus 
verbonden aan de faculteit Werktuig-
bouwkunde van de TU in Eindhoven, 
afdeling Control Systems Technology. 
De focus van zijn verhaal zal liggen 
op robotisering van de samenleving
en met name op ‘robot geassisteerde’ 
oogchirurgie (inschakelen van robots 
bij netvliesoperaties) en voetbalrobots. 
Lars Mennen woont en werkt in 
Cambridge en is verbonden als Soft-
ware Developer (Machine Learning) 
bij FiveAI. Dit inventieve bedrijf houdt 
zich o.a. bezig met zelfrijdende auto’s 
en het verkeersveiliger en milieuvrien-
delijker maken van steden door mid-
del van ‘autonomie in de mobiliteit’.

Vanaf ca. 21.00 uur is er ruimte voor 
het stellen van vragen.

Lezing Yanick Douven en Lars Mennen 
over ‘robotisering en zelfrijdende auto’s’

Grote rommelmarkt Leveroy 
op zondag 11 november

Met veel trots organiseren Jong Ne-
derland Leveroy en Fanfare Concordia 
Leveroy voor de 14e keer een grote 
rommelmarkt in gemeenschapshuis 
Pestoeërskoel. Een rommelmarkt die 
inmiddels een begrip is in Midden-
Limburg!

Van boeken tot speelgoed en van 
elektra tot meubels: op zondag 11 no-
vember staat Pestoeërskoel weer vol 
met allerlei mooie, bruikbare spullen. 
De deuren zijn geopend vanaf 13:00u 
tot 16:00u. Om 13.30 uur wordt er 
een spectaculaire veiling gehouden 
met alle pronkstukken van deze rom-
melmarkt. Enkele Leveroyse veiling-
meesters verkopen deze waardevolle 
spullen aan de hoogste bieder. Tijdens 
de rommelmarkt kunt u ook genieten 
van een kopje koffie en een overheer-
lijk versgebakken Leveroyse wafel.

Kortom; kom genieten van een ouder-
wets gezellig middagje rommelmarkt 
in Leveroy op zondag 11 november 
en steun daarmee Jong Nederland en 
Fanfare Concordia Leveroy. De entree 
bedraagt slechts €1,50 en kinderen
t/m 12 jaar zijn gratis!

Voor meer informatie kunt u mailen 
naar info@jnleveroy.nl of info@fanfare-
concordialeveroy.nl óf check de website 
www.fanfareconcordialeveroy.nl.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Nederweert

Op 12 november 2018 start Bevol-
kingsonderzoek Zuid met het be-
volkingsonderzoek borstkanker in 
Nederweert. Voor dit onderzoek
worden alle vrouwen tussen 50 en 75 
jaar elke 2 jaar uitgenodigd. Door het 
onderzoek kan borstkanker in een
vroeg stadium ontdekt worden. Dit 
verhoogt de kans op genezing. Bo-
vendien is vaker een borstsparende 
operatie mogelijk. 

Het onderzoekscentrum staat tot me-
dio januari 2019 op de parkeerplaats 
aan het Rochusplein-Beatrixstraat in 
Nederweert.

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Aan de inwoners van Nederweert
Namens het bestuur van de Wapen-
broeders afdeling Ospel nodigen wij 
u uit voor de jaarlijkse Dodenher-
denking op de Britse Militaire be-
graafplaats te Nederweert welke zal 
plaatsvinden op

ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018, 
aanvang 15.00 uur.

De herdenking zal worden geleid 
door de voorzitter van de Bond van 
Wapenbroeders, Ospel, dhr. Arie van 
der Lee. Hij zal eveneens de inleiding 
voor de Engelstalige gasten verzor-
gen. Bij slechte weersomstandighe-
den wordt er uitgeweken naar een 
binnenlocatie. Indien u van de gele-
genheid gebruik wilt maken om een 
krans te leggen kunt u dit kenbaar 
maken aan de voorzitter de heer A. 
van der Lee via mail  apvdlee@xs4all.
nl. U bent van harte uitgenodigd 
deze plechtigheid bij te wonen. Na 
afloop bent u welkom voor een kop 
koffie of thee in het Gemeentehuis 
van Nederweert.

Bestuur Wapenbroeders Ospel

PROGRAMMA:
14.30 uur: Ontvangst van de autori-
teiten en gasten.
15.00 uur:  Intrede Banierwacht

• Welkomstwoord door de voorzitter 
van de Bond van  Wapenbroeders 
afdeling Ospel, de heer  A.P. van 
der  Lee.

• Koraal, gezongen door Milagri ge-
mengd koor Leveroy 

• Overweging uitgesproken door 
Pastoor Marcus Vankan.

• “Exhortation” door een afgevaar-
digde van het  ”Royal British Legion”.

• Krans/bloemlegging door de leden 
van de scouting en militaire  auto-
riteiten  met achtergrondmuziek
verzorgd door  “Fanfare Concor-
dia” uit Leveroy onder leiding van 
Hans Verlaek

• Kranslegging op het graf van Hen-
ry Harden V.C. en Pte. Foster door 
Jan Vossen en Mia Gubbels.

• The “Last Post” door trompettist Jo 
Verstappen

Een minuut stilte

• Muziekstuk  “Lament”.
• Het  ‘Reveille” door trompettist Jo 

Verstappen
• “Dedication” door een afgevaardig-

de van het  ‘Royal British Legion”.
• “God save the Queen”
• Het  “Wilhelmus”
• Gedicht door Niek Hendrix
• Uittreden van de Banieren.
• Afsluiting van de ceremonie door 

de voorzitter dhr.  A.P. van der Lee.

BOND VAN WAPENBROEDERS

Waardering voor mantelzorgers
Als je voor iemand in je omgeving 
zorgt zie je het vaak als een van-
zelfsprekendheid om hem of haar
te helpen. Toch is mantelzorg on-
misbaar en is het goed om hier zo 
nu en dan bij stil te staan en deze 
inzet extra te waarderen.

Mantelzorgconcert
Harmonie St Joseph Weert-Zuid en 
Punt Welzijn organiseren dit jaar voor 
het 7e jaar op rij het mantelzorgcon-
cert. Het concert is bedoeld om een 
heerlijke, ontspannen middag te be-
zorgen. 

Het concert vindt plaats op zondag 11 
november van 14:00uur tot 17:00uur 
in de Poort van Limburg. De zaal is 
open vanaf 13:00uur.

Bloemetje en goodiebag
Naast het concert zijn er op 10 no-
vember, de landelijke Dag van de 
Mantelzorg. Zo is het mogelijk om 
een mantelzorger aan te melden voor 
een bloemetje. Natuurlijk mogen 
mantelzorgers zichzelf hier ook voor 
aanmelden.

Veel kinderen en jongeren krijgen te 
maken met zorg in hun omgeving. 
Ook aan hen is gedacht. Voor elke 
leeftijd zit er iets leuks in! .

Benieuwd naar het complete pro-
gramma of meer informatie? Zie 
www.goedbezigweert.nu bel naar 
0495-697900 of kom even langs bij 
Punt Welzijn in het Cwartier, Beek-
straat 54.

Kienen bij BeekCwartier

Zondag 18 november 2018 is er weer 
een kienmiddag in de inloop van 
het BeekCwartier, Beekstraat 54 in 
Weert. De aanvang is om 14.00 uur 
en vanaf 13.00 uur is de zaal open. De 
prijs per serie is € 6,00.
Er wordt gespeeld voor geldprijzen. 
Tevens zal er een loterij plaatsvinden
waarmee leuke prijzen te winnen zijn.
Verdere informatie via telefoonnum-
mer 0495-697900.

Café Toon Doodgewoon 
over “Palliatieve zorg 

bij ouderen”

Dinsdag 13 november 2018 vindt ‘s 
avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur de 
vierde bijeenkomst van 2018 plaats 
van Café Toon Doodgewoon in het 
Toon Hermans Huis, Graaf Jacob-
straat 1 in Weert. Gezien de beperkte 
ruimte bij het Toon Hermans Huis is 
aanmelding vooraf noodzakelijk: tij-
dens openingsuren, via 0495 – 541444 
of via cafe doodgewoon@toonher-
manshuisweert.nl.

Cora van der Velde (huisarts te 
Maarheeze) gespecialiseerd in ou-
derenzorg en Katie Dermout (kli-
nisch geriater in het SJG Weert)
bespreken palliatieve zorg bij oude-
ren en met name hoe men hierop in 
kan gaan in geval van ziekte en ver-
lies van toekomstperspectief en bij 
optredende dementie. Welke zorg en 
begeleiding is er beschikbaar?

Cora van der Velde laat in haar inlei-
ding zien hoe ze hiermee omgaat in 
haar dagelijkse praktijk als huisarts, 
terwijl Katie Dermout toelicht hoe er 
in het ziekenhuis wordt omgegaan 
met de broze relatie tussen beter wor-
den en goede zorg en verlichting bij 
ongeneeslijk ziek zijn. Beide inleiders 
zullen daarbij uitgaan van de nota die 
de vorige bijeenkomst centraal stond: 
“Niet alles wat kan, moet”.

Tijdens en na de inleiding is er ge-
legenheid om elkaar te ontmoeten, 
vragen te stellen en na te praten on-
der het genot van een kopje kofe of 
thee. Iedereen is welkom!

Het Toon Hermans Huis is open vanaf 
19.00 uur. De toegang is gratis.
Wel staat er een spaarvarken waarin 
u een vrijwillige bijdrage kunt doen.
Voor informatie: Margriet Kwantes 
0495-536346.

SKO

HERFSTBLUES
Nachten lengen, dagen korten,
schaduwrekkend gaat de zomer voorbij.

Eikels, kastanjes en beukennootjes
dansen over het najaarspodium.

Een verlate vlinder dartelt traag
in de nog lauwe zonnestralen.

Een spin zit afwachtend in zijn web
van glinsterende dauwdruppels.

De lucht is zwanger van vocht,
dat zich in velerlei gedaanten kan ma-
nifesteren.

De wind wakkert aan,
waait een kleurrijk bladertapijt over 
de grond.

De lokroep van bronstig burlende herten
galmt door de kalende bossen.

Een eekhoorn sprokkelt nog gauw
wat wintervoorraad bij elkaar.

Boerenzwaluwen verlaten massaal de 
kilte;
ze vliegen zuidwaarts de koekoek 
achterna.

En wij...........

halen langzaam
sjaal en handschoenen uit de motten-
ballen en
bereiden ons voor op een lange, kou-
de winter.

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

Schrijverskringospel

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 15 november
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner
voor € 8,50- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdag 14 november.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

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


