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Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

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.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

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

We staan er eigenlijk nooit bij
stil. Hoeveel mensen er direct 
en vooral indirect afhankelijk
zijn van de agrosector in Neder-
weert. Als onze veehouders en
akkerbouwers vandaag zouden 
stoppen met hun boerenbedrijf, 
zou onze lokale economie als een 
kaartenhuis instorten en kwamen 
honderden banen op de tocht te 
staan.  

Nergens anders in ons land is het eco-
nomische belang van de agrarische 
sector groter dan in Nederweert, 
de gemeente die van oudsher innig 
verbonden is met de landbouw. De 
boeren zorgen niet alleen voor ons 
voedsel, maar zijn ook de spil in onze 
welvaart. Ze genereren ongelooflijk 
veel banen. Geld dat we nodig heb-
ben om onze gezinnen te onderhou-
den en het leven te leiden dat we 
graag willen. 

Neem alleen al Paul Smolenaers, var-
kenshouder in Nederweert. Om zijn 
boerenbedrijf anno 2018 met succes 
te kunnen runnen, heeft Paul de hulp 
en expertise nodig van vele onderne-
mers en specialisten. “De dierenarts, 
voerleverancier en stalinrichter. Een
handelaar en transporteur. De aanne-
mer en elektricien. De slachterij. Een
loonwerker die mijn land bewerkt. De 
bank en de accountant. En dan heb 
ik het nog niet eens gehad over alle 
adviseurs die ik nodig heb om te kun-
nen voldoen aan de steeds strenger 
wordende eisen op het gebied van 
dierenwelzijn en milieu. Al die bedrij-
ven en bureaus zijn voor hun omzet 
afhankelijk van de agrarische sector. 
En wij van hen. We kunnen niet zon-
der elkaar.” 

Volwaardig gesprekspartner
Het belang van onze agrosector wordt 
vaak nog onderschat. “Veel mensen 
weten niet hoeveel werkgelegenheid
er omheen hangt. Een van de drie 
vrachtwagens die je in Nederweert 
op de weg ziet, is geladen met agrari-

Agrarische sector is de grootste banenmotor 

Zonder boeren zou het crisis zijn in Nederweert

sche producten of producten die voor 
boeren bestemd zijn”, zegt Hans Cor-
sten. Hij is secretaris van het Gebieds-
bureau Weert-Nederweert-Leudal, 
het centrale loket voor alle vragen in 
het buitengebied rond landbouw, na-
tuur, water en recreatie. Binnen het 
regionale samenwerkingsverband 
Keyport 2020 constateerde Hans en-
kele jaren geleden dat de agrarische 
sector in Midden-Limburg niet de 
prominente aandacht en dus ook niet 
de financiële middelen kreeg die ze 
verdient. “Ik kreeg het belang en de 
waarde van de sector niet uitgelegd 
en dat irriteerde me. Daarom zijn we 
samen met HAS Kennistransfer en 
Agridirect een uitgebreid veldonder-
zoek gestart. De resultaten van deze 
studie, uitgevoerd en in 2014 gepre-
senteerd als afstudeeropdracht door
studenten van de HAS in Den Bosch, 

brachten een kentering teweeg in de 
beeldvorming en zette de agrarische 
sector als volwaardig gesprekspart-
ner op de kaart.”

Agro als banenmotor
Dankzij het Keyport-onderzoek kan 
niemand meer om de boeren heen. 
Het staat nu zwart op wit. Agrarische 
en aanverwante bedrijven in Midden-
Limburg hebben samen een bruto 
toegevoegde waarde van 1,3 miljard 
euro. Anders gezegd: van elke euro 
die in deze regio wordt verdiend, 
komt maar liefst twintig eurocent 
uit de agrosector. In de gemeente 
Nederweert, waar de meeste land-
bouwbedrijven gevestigd zijn, ligt 
dat percentage nog een stuk hoger. 
28% van alle banen in Nederweert 
is direct of indirect gerelateerd aan 
de agrarische sector. Neem Stienen 

Bedrijfselektronica, marktleider op 
het gebied van klimaatbeheersing 
in de stal. Eierverwerker Egga Food. 
Op t’ Root Landbouwmechanisatie 
& Melktechniek. Swaans Beton, we-
reldwijd producent van betonvloeren 
voor varkens- en koeienstallen. Of 
iets verderop in de regio: Machinefa-
briek Van Aarsen in Panheel, produ-
cent van voerfabrieken voor varkens 
en kippen. Grodan in Roermond, fa-
brikant van steenwolpotten voor de 
teelt van paprika’s en komkommers. 
Of veredelaar Nunhems Zaden in Leu-
dal dat nieuw, hoogwaardig plant-
materiaal ontwikkelt voor tuinders 
in de hele wereld. Allemaal bedrijven 
die afhankelijk zijn van de agrarische 
sector en onze lokale en regionale 
economie sterk houden.” 

Lees verder elders in dit blad.

Uitroeping
Dit jaar zal zowel de jeugdprins als 
de grote prins op zondagmiddag 25
november 2018 worden uitgeroepen.
De uitroeping zal plaats vinden in de 
Pinnenhof in Nederweert. De middag 
begint om 13.33 uur en zit boordevol 
muziek, show en amusement.

Lidjeskonkoer
Voorafgaand aan de prinsuitroepin-
gen zal de nieuwe vastelaovundj-
schlager 2019 worden gekozen.

Vier deelnemers zullen strijden
om de hoogste eer
Celine: Dae kik
Djuu Toch: Overslaon
De Sterre van Steer: Doorgaon 
DZN: Heivers

De liedjes worden beoordeeld door 
een deskundige jury te weten: Hans 
Sieben, Peter Stultiens en Germa Camp.
Daarnaast zullen de 11 prinsenkandi-
daten samen ook een stem vormen.

Jeugdprinsenpaar
Net als in voorgaande jaren zal ook in 
2019 de jeugd van Nederweert weer 
nauw betrokken worden bij de vaste-
laovundjviering. Het jeugdprinsepaar 
zal door de leden van de juniorenaf-
deling op een schitterende wijze wor-
den gepresenteerd.

Veel muziek en show
De middag zal een muzikale en show 
happening zijn met optredens van o.a. 
Celine, DZN, Tommè-dèh, Dansmarie-
tjes de Ni-jwieërter Pinkus en Hofke-
pel Klein mer Neugter.

Bjorn van Berkel
Tussen de prinsuitroeping door zal 
Bjorn van Berkel Nederweert in de juis-
te stemming brengen. Bjorn stond al 

diverse keren in de finale van het LVK.

Groeëte Prins 
Aansluitend zal de groeëte prins van 
Nederweert worden gepresenteerd.

11 kandidaten
De Pinmaekers hebben er ook dit jaar 
weer voor gezorgd dat heel Neder-
weert bij de uitroeping betrokken 
is door maar liefst 11 kandidaten te 

presenteren, de kandidaten zijn te 
vinden op www.pinmaekers.nl, Ne-
derweert24 en elders in dit blad.

Uitroeping
Het lidjes konkoer en de uitroeping van 
de prinsen is een aaneenschakeling van 
optredens en presentaties welke elkaar 
in hoog tempo opvolgen. De presenta-
tie is in handen van Jos Willekens.
De entree is gratis

Tevens Lidjeskonkoer en optreden LVK finalist

Pinmaekers presenteren nieuwe prinsen 2019

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste May Kwaspen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

wwwwww.tandartspraktijknederweert.nl.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

RECEPTIE 
40-JARIG JUBILEUM

Op 31 juli jl. was het 40 jaar 
geleden dat de heer

Frans Stockmans 
bij ETF Machinefabriek B.V. in dienst trad.

Om dit te vieren bieden wij hem op 21 december a.s. 
een receptie aan. Deze wordt gehouden bij:

Golden Tulip Hotel
Driesveldlaan 99

Weert

Hierbij nodigen wij belangstellenden van harte uit de
jubilaris en zijn familie te komen feliciteren tijdens de 
receptie van 17.30 tot 18.30 uur.

Directie ETF Machinefabriek B.V.
Nederweert

Wie wordt de nieuwe Prins van CV De Bengels?
Op zaterdag 24 november a.s wordt de 46ste Prins van CV De Bengels uitgeroepen
in Gemeenschapshuis de Pinnenhof.
Eerst zal onder begeleiding van ons geweldige oud-prinsen koor de abdicatie van 
Prins Dennis I, zijn Prinses Steffie en hun adjudanten Daphne en Ruben plaatsvinden.
Om ongeveer 22.11 uur zal ons nieuwe Prinsenpaar weer op een ludieke, ver-
rassende wijze gepresenteerd worden aan het publiek. Dus mis het niet!!
Het belooft met medewerking van o.a. de Deejays, DZN, KBP en onze gast-
verenigingen VV. De Pinmaekers en VV. De Vlikkestaekers weer een gezellige 
avond te worden, waar na de onthulling nog door gefeest wordt tot in de kleine 
uurtjes! Zorg dat je er bij bent. Aanvang 20.41 uur.
Tot 24 november a.s
CV De Bengels (www.cvdebengels.nl)



Programma: week 47
20-11-2018: CENTRAAL 1 – ONA 1 (Neeritter)

Hoofdklasse Libre
20-11-2018: TOP 3 (Roermond) – CENTRAAL 3

2e Klasse C
20-11-2018: CENTRAAL 4 – DMB 5 (Herten)

5e Klasse B
22-11-2018: CENTRAAL 2 – Veldpoort (Ste-
vensweert) 1e Klasse D
21-11-2018: Oranjetref 1 (Moesel) - CEN-
TRAAL 5 WBB C-Klasse
22-11-2018: CENTRAAL 6  - Micro 4 (Moesel)

WBB C-Klasse

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! 

BDL Biljarten 
Programma: week 47
20-11-2018: BDL 3 – Allerhand 1 (Beesel)

1e Klasse E
21-11-2018: BDL 1 – Boekoel 1

Hoofdklasse Libre
21-11-2018: BDL 4  - Biej Stams 3 (Echt)

5e Klasse A
22-11-2018: De Maasoever 2 (Kessel) - BDL 2

Hoofdklasse Libre
22-11-2018: BDL 6 – BDL 5 WBB C-Klasse

Thuiswedstrijden worden gespeeld in Café-
Zaal Centraal op dinsdag, woensdag, 
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!

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
Indoorwedstrijd te Reuver:
Tim Vaes 268 en 266
Anke Vaes 241 en 238 
Martijn Broens 139 en 151
Aya Almansour 160 en 142
Amna Almansour 169 en 175
Luuk Hendriks 193 en 215

Agenda
23 nov. Knock Out wedstrijd
25 nov. St. Nicolaasmiddag bij HBS Wilhel-
mina i.s.m. ‘t Hukske
30 nov./1/2 dec. 3e Bondswedstrijd bij HBS 
Wilhelmina Ospel
7-9 dec. 7e en 8e indoor bij HBS Wilhelmina 
Ospel
10 dec. Kaartavond
14/15/16 dec 4e Bondswedstrijd bij Willem 
Tell Nederweert
21 dec Kerstschieten en Knock Out wedstrijd

Programma Zat. 24 nov. Junioren
Eindse Boys JO19-1 - Roggel JO19-115.00 uur
Sparta’18 MO17-1 - Eindse Boys MO17-1 15.15 uur
HVC/ESV/GKCJO17-1 - Eindse Boys JO17-1 15.00 uur
Eindse Boys JO15-1 - SSE JO-1G 12.30 uur
Eindse Boys MO13-1 - RKSVN MO13-1 11.00 uur
Eindse Boys JO11-1 - FCOda JO11-1 09.00 uur
SV Laar 10-4 - Eindse Boys JO10-1 10.00 uur
Eindse Boys JO9-1G - DESM JO9-2G 10.30 uur
Eindse Boys JO8-1 - FC Oda JO8-1 10.30 uur

Programma Za. 24 nov. Veteranen 
SVC 2000 - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zo. 25 nov. Senioren 
Eindse Boys 1 - Heythuysen 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - Merefeldia 4 11.30 uur
Eindse Boys 3 - DESM 5 11.00 uur
Eindse Boys 4 - RKESV 4 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - SV Budel 35+1 10.00 uur

Programma Zo. 25 nov. Vrouwen
SVEB/Sport. ST VR1 - Eindse Boys VR1 10.30 uur
Sv Laar VR1 - Eindse Boys VR2 10.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 -Heythuy-
sen 1: Heijnen Decor Nederweert-Eind
Spelertje v/d week: Tim Teuwen 
Donderdag 15 nov. kaarten aanvang 20.00 uur

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 24 NOVEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert.
F3. MEOS - Rapiditas F2 10.00u.
F2. MEOS - Rapiditas F1 10.00u.
E3. MEOS - Posterholt E1 10.00u.
E2. MEOS - BSAC E1 11.00u.
D2. MEOS - BEVO D5 10.45u.
Sporthal St. Theunis Weert
E4. Rapiditas E2 - MEOS 13.35u.
Sporthal Craneveld Venlo
E1. Handbal Venlo E1 - MEOS  14.45u.
Sporthal de Heuf Panningen
D2. BEVO D2 - MEOS 17.45u.
Sporthal De Peelhorst Deurne
DS1. De Sprint DS1. - MEOS 19.20u.

ZONDAG 25 NOVEMBER
Sportcentrum Swalmen
C1. Hercules’81 C1 - MEOS 12.50u.
Sporthal Strijthagen Landgraaf
A1. BDC’90 A1 - MEOS 12.00u.
Sporthal Reinoudhal Susteren
DS2. NOAV DS2 - MEOS 14.15u.

DINSDAG 27 NOVEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
D.recr. MEOS 3 - LimMid 2 21.00u.

Zaterdag 8 December 2018, 
Wijnactie MEOS Handbal.

We zullen in Nederweert en Ospel 
langs de deuren gaan.

U kunt ook nu al wijn bestellen via 
wijnactie@meoshandbal.nl

ZONDAG 25 NOVEMBER

NAJAARSCONCERT  
ZANGVERENIGING ST. CAECILIA

AANVANG VAN HET CONCERT 14.00 UUR

Met medewerking van accordeonorkest  
coretto

HET CONCERT ZAL PLAATSVINDEN IN
 GEMEENSCHAPSHUIS HAAZE-HOOF

DE TOEGANG TOT DIT CONCERT IS GRATIS

ALS VERENIGING NODIGEN WIJ U VAN 
HARTE UIT OM OP DEZE ZONDAGMIDDAG 

NAAR ONS CONCERT TE KOMEN LUISTEREN.

Het was op 4 november jl alweer tijd voor 
het tweede circuit van de Jeugd-Junior-Se-
nior zwemmers van onze vereniging. Deze 
keer zijn we te gast bij zwembad Den Ek-
kerman te Veldhoven en vindt de wedstrijd 
voor het grootste deel in de ochtend plaats. 
Om 8.30 verzamelen we bij onze thuisbasis 
LACO Nederweert, om met een frisse neus 
richting Veldhoven te gaan. Het groepje 
zwemmers is deze keer niet zo groot maar 
dat is niet erg we hebben het super gezellig. 
Na het inzwemmen zijn de zwemmers het 
met elkaar eens dat het water en ook de om-
geving wel erg frisjes is. Dat wordt dus goed 
afdrogen en vesten aan om toch warm aan 
de start te verschijnen. Gelukkig zijn onze 
zwemmers echte bikkels en weten ze weer 
vele persoonlijke records te verbeteren. San-
ne zwemt zelfs een persoonlijk record op de 
100 meter rugslag met een verbetering van 
maar liefst 123%. Thessa en Ivar zwemmen 
in de finales ook nog eens naar mooie me-
dailles toe. 
We kunnen aan het begin van de middag 
weer zeer tevreden richting huis om nog 
verder te genieten van deze stralende zon-
nige dag.

Uitslag van deze wedstrijd:
Thessa Leijssen; 50 mtr vrije slag 3e pl,  50 
mtr schoolslag 2e pl, 200 mtr wisselslag 2e pl,
Finale: 100 mtr wisselslag 2e pl.
Benjamin Lubbinge; 200 mtr rugslag 3e pl,  
100 mtr schoolslag 2e pl.
Aron Snellen; 100 mtr vrije slag 11e pl, 50 
mtr vlinderslag 6e pl.
Ivar Snellen; 50 mtr rugslag 3e pl, 200 mtr 
rugslag 2e pl, Finale: 100 mtr rugslag 2e pl.
Sanne Stockmans; 50 mtr vrije slag 13e pl, 
100 mtr rigslag 9e pl, 50 mtr schoolslag 11e pl.

Zaterdag 10 november werd in Steen-
wijk de eindopbrengst van de stichting 
Groot Verzet tegen Kanker bekendge-
maakt. Maar liefst € 637.815 is opge-
haald door alle Franse en Nederlandse 
deelnemers. 40% van het geld wordt 
gedoneerd aan ruim dertig lokale goe-
de doelen in Nederland en Frankrijk. 

Toon Hermans Huis Weert
Het Toon Hermans Huis Weert is door 
de deelname aan het evenement met 
Toons Toppers 2018 één van die loka-
le doelen. Frans Brull mocht namens 
het bestuur een fantastische cheque 
van € 16.625 in ontvangst nemen. Dit 
bedrag is 40% van het geld dat door 
Toons Toppers (het team van het 
Toon Hermans Huis), de SJG Toppers 
(het team van het Sint Jans Gasthuis) 
en een individuele deelnemer bijeen 
is gebracht. Een prachtig bedrag waar 
het Toon Hermans Huis Weert weer 
vele activiteiten voor onze gasten 
mee kunnen aanbieden. Daarnaast is 
met het Sint Jans Gasthuis afgespro-
ken dat alle patiënten van de dagbe-
handeling oncologie een tegoedbon 
ontvangen om gratis aan een activi-
teit in het huis deel te nemen. 

Kwailiteit van leven
Naast de lokale doelen ontving het 

KWF ook een donatie. Dhr. Johan van 
de Gronden, directeur van het KWF, 
kreeg een cheque overhandigd van 
€ 382.800, (60% van de totaalop-
brengst). Hij benadrukte nogmaals 
het belang van evenementen als 
Groot Verzet tegen Kanker. “Eén op 
de drie mensen, en bij mannen ligt 
die kans tegenwoordig zelfs dicht-
bij de 1 op de 2, krijgt te maken met 
kanker. Dat zijn dus maar liefst 7 
miljoen mensen in Nederland. On-
derzoek heeft ervoor gezorgd dat 
de gemiddelde kans dat je na vijf 
jaar nog in leven bent, is gestegen 
naar 64%. Maar we zijn er nog lang 
niet. Er is nog steeds heel veel geld 
nodig voor onderzoek en zonder 
organisaties als die van jullie is het 
KWF daarbij kansloos. We krijgen 
geen cent subsidie van de overheid 
en zijn dus volledig afhankelijk van 
evenementen als Groot verzet tegen 
kanker.” Van de Gronden brak te-
vens een lans voor de kwaliteit van 
leven. “We spreken vaak van de strijd 
tegen kanker, maar vergeten daarbij 
vaak te praten over kwaliteit van le-
ven. Mensen met kanker kwaliteit 
van leven bieden is zò belangrijk. De 
rol die de vele inloophuizen in ons 
land daarin spelen, mag daarom niet 
onvermeld blijven.”

Fantastische opbrengst bekend-

Bijlage: foto Toons Toppers 2018.

Santa Walk Weert

Op zondag 16 december kleurt Winters 
Weert tijdens de Santa Walk Weert weer 
kerstrood.
Loop jij ook mee voor het goede doel?

Op zondag 16 december gaat voor de twee-
de keer de Rotary Santa Walk van start.  De 
Santa Walk is een funwalk voor jong en oud, 
waarbij deelnemers in een kerstmanpak een 
wandeling van ca. 3,5 km door en langs het 
centrum van Weert lopen. De start is om 
15.00 uur in de Paterskerk aan de Biest 43 
te Weert. Op verschillende plaatsen staan 
er stempelposten met o.a. live muziek, glüh-
wein, chocomel en erwtensoep. Iedereen kan 
dus meedoen! Na afloop is er vanaf 16.00 uur 
een swingende Christmas afterparty.

Tijdens de Santa Walk gaan kerstgevoel, het 
goede doel en een geweldige dag met fami-
lie, vrienden of collega’s hand in hand. De 
Rotary Santa Walk Weert is een initiatief van 
de Rotary Club Weert. Met dit evenement 
wordt geld opgehaald voor Kindervakantie-
werk Weert en Rotary Water & Sanitation. 

Inschrijven kan via de website Santa Run 
Weert https://weert.rotarysantarun.nl/in-
schrijven
Deelname kost € 12,50 per persoon (kinde-
ren € 7,50). Een kerstpak en de versnaperin-
gen onderweg zijn hierbij inbegrepen.

Rotary is een wereldwijd netwerk van geïn-
spireerde individuen die hun passie vertalen 
naar relevante maatschappelijke doelen om 
het leven in samenlevingen te verbeteren. 
Rotary biedt diensten aan anderen, bevor-
dert integriteit en begrip voor elkaar in de 
wereld, bevordert goodwill en vrede door 
de samenwerking van zakelijke, professio-
nele en maatschappelijke leiders.

https://www.facebook.com/RotaryWeert

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

Op zondag 25 november worden alle ge-
uniformeerde leden en majorettes 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.

MAJORETTES SUCCESVOL OP LIMBURG-
SE KAMPIOENSCHAPPEN;
Op zondag 4 november organiseerde de ma-
jorettecommissie in samenwerking met LBT 
district Maastricht  de Limburgse Kampioen-
schappen in Beek.
Majorettes: Valerie, Ayla, Loís, Nicole, Dana, 
Bianca en Mariska vertegenwoordigden 
onze majorettegroep. Er werden meerdere 
prijzen in de wacht gesleept.
De meisjes behaalden 2x promotie, 4x tickets 
voor de Nederlandse kampioenschappen in 
Almere. 2x een 2e plaats en een optreden 
behaalde een 3e plaats.
Bianca Janssen werd Limburgs kampioen. 
Instructrice en majorettes van harte gefelici-
teerd met de behaalde resultaten. Top!!

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

Met schuttersgroet.

Word bezorger in jouw buurt

€ 9,94
VOOR EEN 

  UURSWIJK

MELD JE NU AAN VIA:
WWW.BEZORGDEKRANT.NL/KRANT
OF BEL NAAR: 06 - 45 32 12 73

• Makkelijk en snel geld verdienen
• Doordeweeks voor 07:00 uur
• Zaterdag voor 08:00 uur
• Zondag lekker vrij
• ’s Ochtends een uurtje werken
• Ook ideaal als tweede baan

Agrarische sector is de grootste banenmotor 

Zonder boeren zou het crisis zijn in Nederweert
Vervolg voorpagina.

Samenwerken 
Richting de toekomst is een krachtige 
sector van belang voor Nederweert, 
stelt Hans Corsten. Waar de land-
bouw oorspronkelijk een belangrijke 
maatschappelijke functie vervulde, is 
de nadruk steeds meer op het eco-
nomisch belang komen te liggen. 
Daarbij gaan we ons steeds meer 
realiseren dat aan het succes van 
voortdurende verhoging van de pro-
ductiviteit ook nadelen zitten. Deze 
nadelen zijn niet alleen met nieuwe 
technologie op te lossen. De eisen 
vanuit de maatschappij nemen toe en 
de ruimte om daarop in te spelen is 
voor de individuele ondernemer be-
perkt. Die zit vast aan de wijze waar-
op we alles hebben georganiseerd en 
geregeld. We houden de problemen 
als het ware georganiseerd in stand.

“Als er te weinig agrariërs zijn, is er 
voor agrarisch gerelateerde bedrij-
ven geen reden meer om in deze ge-
meente te blijven. Het in juni in op-
dracht van Keyport gepresenteerde 
HAS-onderzoek “toekomstbesten-
digheid Agrofoodcluster” toont aan 
dat onderzoek en innovatie plaats-
vinden op die plek waar de vooruit-
strevende ondernemers zitten. Dit is 
hun thuisbasis, hier ontwikkelen en 
testen ze nieuwe innovaties. Dicht 

bij de boeren. Zonder die voedings-
bodem zouden ondernemers hun 
producten niet kunnen vermarkten 
in het buitenland. Daar ligt dan ook 
een flinke uitdaging. Nu het aantal 
boerenbedrijven afneemt, moeten 
we alle zeilen bijzetten om die lokale 
basis sterk te houden.”

Maar hoe doe je dat? Volgens Hans 
Corsten is het belangrijk dat boeren 
en ondernemers in het MKB en de 
industrie elkaar gaan opzoeken. Om 
de agrarische sector financieel sterk 
en gezond te houden zijn andere 
verdienmodellen nodig, zo stelt mi-
nister Schouten in haar toekomstvisie 
op de landbouw. Kansen liggen er 
met name in het hergebruiken van 
reststromen in de veehouderij en ak-
kerbouw. “Links en rechts ontstaan 
er op dit terrein al prachtige kruisbe-
stuivingen. Een bedrijf in Weert heeft 
bijvoorbeeld een speciale techniek 
ontwikkeld om algen te telen op spui-
water; vloeibare, stikstofrijke kunst-
mest die uit de luchtwassers komt van 
veehouders. Omdat algen barsten van 
de eiwitten zijn ze bijzonder geschikt 
voor in het veevoer. Veehouders hoe-
ven straks geen soja meer te bestellen 
in het verre buitenland, ze kunnen 
dan gebruikmaken van een eiwitver-
vanger dicht bij huis. En zo snijdt het 
mes aan twee kanten en houden we 
onze lokale economie vitaal.”    

Bôntje aovendje 
vri-jdig 7, zaoterdig 8 en zondig 9 december

um 19.30 oor in ’t Peeljuweel

Vör uch traeje op:
De schlagerwinnaars 2018/2019

Jan en José – act
De JaPiPa’s – act

De derdje helft – sketch
De jóng bótte vaerze – sketch

Kevin Evers – buut
Marco & Tijs – zang & act

De linker en de rechter & co – sketch
De dames vanne raod – act

De Vlikkepupkes – dâns

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

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

Dit alles met de mejwêrking van:
Prîns Joost 1e, Prinses Nikee, Vorst Eric en de Raod van Elf.

De kaartjes koste € 9,- en de veurverkoup es op 25 november 
en 2 december van 11:00 tot 13:00 oor bî-j ’t Peeljuweel 
en op 1 december van 10:00 tot 13:00 oor bî-j de Coop. 
Vanaaf 3 december zeen ze verkriêgbaar bî-j ‘t Peeljuweel 

en Kapsalon Ans.

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

Intree op deze wichtermiddig es € 1,-

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke 
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

Wij leerlingen van groep 7 en 8 van 
OBS de uitkijktoren organiseren samen 
met het jongerenwerk van Punt welzijn 
en de wijkraad Boshoven een dansmid-
dag voor ouderen. We hoorden van de 
wijkraad dat er behoefte is aan meer 
activiteiten voor ouderen in de wijk en 
dat ouderen steeds vaker eenzaam zijn. 
Wij zijn ons gaan verdiepen hoe het 
leven en hun vrije tijd er vroeger uit-
zag. Zo hadden onze opa’s en oma’s 
bijvoorbeeld geen mobiele telefoons 
en zelfs geen ijskast. Het leven zag 
er echt heel anders uit! Wat vroeger 
heel belangrijk was, was het samen 
zijn buren, familie en vrienden. Mu-
ziek en dans vonden ze ook heel be-
langrijk. Tegenwoordig zijn er steeds 
minder dansmiddagen en dat vinden 
we zonde. Daarom organiseren wij 
op 25 november van 14.00 -16:30 
uur  een ouderwetse dansmiddag in 
het buurthuis ’t Kwintet te Boshoven. 
Wat is er leuker dan dat jong en oud 
samen komen en er een gezellige 

middag van maken! Daarom is er ook 
gedacht aan de jeugd. Op de middag 
zijn er allemaal Oudhollandse spel-
len te doen en kunnen wij ook ou-
deren laten zien hoe wij nu dansen. 
De entree is gratis en er is koffie, thee 
en vlaai en natuurlijk een dj die alle 
plaatjes van vroeger draait. 
In de les hebben we ook collages ge-
maakt met de tijd van toen en de tijd 
van nu. Deze collages en nog veel meer 
verzamelde spullen van vroeger gaan 
we gebruiken om het buurthuis aan te 
kleden en even terug te gaan in de tijd!
We willen u graag vragen of u meer 
bekendheid wil geven aan onze acti-
viteit zodat alle ouderen (en jonge-
ren) in Weert weten dat ze naar onze 
dansmiddag kunnen komen.
Wanneer : zondag 25 november 2018 
(14:00u-16:30u)
Waar: Buurthuis ’t Kwintet (Bosho-
verweg 57, Weert)
Leeftijd: voor alle leeftijden
Entree: GRATIS

Jongeren organiseren dansmiddag 
voor ouderen in Weert!

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan



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

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

Liturgische kalender van 
22 november tot en met 1 december 2018.

DONDERDAG 22 november
H. Cecilia, maagd en martelares
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 23 november
H. Clemens I
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 24 november
HH. Andreas Düng-Lac, priester
Vooravond van Christus, Koning van het heelal
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) –echtgenoten Bruij-
naers-Gielen vanwege verjaardag, Voor de 
leden en overleden leden van dameskoor 
Cantantes.

ZONDAG 25 november
Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr.L.Caris) – jaardienst Marie Koppen.

MAANDAG 26 november
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 27 november
H. Oda, maagd
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 28 november
Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 29 november
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 30 november
H. Andreas, apostel
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 1 december
H. Maria 
H. Egidius patroonheilige van de smeden
1ste zondag van de Advent
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.H.Dielissen) – maanddienst 
Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst 
familie Rutjens-Wiermans, Bertha Hoeben-
Zentjens, Alle voormalige en huidige bewo-
ners en gebruikers van “De Smeêt” en al hun 
familieleden.

VOL VERWACHTING
We gaan op weg naar het feest van Kerstmis. 
Het feest waarop we vieren dat Jezus gebo-
ren wordt in een stal te Bethlehem. Maria zal 
Hem dan neerleggen in een kribbe. Voordat 
een kindje geboren wordt is iedereen vol ver-
wachting naar de komst van het kindje. De 
weken en de dagen worden afgeteld. Ook 
voor het Kerstfeest tellen we de weken af, 
vol verwachting om het Kerstfeest te gaan 
vieren. Vier weken voor Kerstmis beginnen 
we met de eerste kaars aan te steken. Elke 
week een kaars meer. Totdat er vier kaarsen 
branden. Dan gaan we het Kerstfeest vieren. 
Deze kaarsen staan op een krans. We noe-
men die krans een Adventskrans. Op vrijdag 
30 november kunnen kinderen vanaf 15.00 
uur in het parochiecentrum bij de Lambertus-
kerk een adventskrans voor thuis maken. Wij 
zorgen voor het materiaal. Wel vragen we 
om een bijdrage van 3,50 Euro in de kosten 
van het materiaal. Op zaterdag 1 december in 
de avondmis van 18.00 uur zullen de kransen 
gezegend worden en kun je ze mee naar huis 
nemen. Om te weten hoeveel materiaal we 
nodig hebben vragen we wel om je uiterlijk 
woensdag 28 november aan te melden voor 
het maken van een adventskrans.

Restauratie orgel
Voor de restauratie van het monumentale 
Clerinxorgel komen wij 50.000 euro tekort. 
U kunt ons helpen dat tekort weg te werken 
door het adopteren van een of meer orgel-
pijpen. De prijs per orgelpijp is 15 euro. Ach-
ter in kerk liggen daarvoor formulieren die u 
kunt invullen en het bedrag overmaken op 
rekening nummer vermeld op het formulier. 
U kunt ook op eenvoudige wijze op de web-
site https://www.kerknederweert.nl/restau-
ratie-orgel/ een adoptie-formulier invullen. 
Verder kunt u op de website in deze rubriek 
alles lezen hoe belangrijk het is om het orgel 
nog in lengte van jaren te laten klinken. 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

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 25 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 overleden ouders Rulkens-Juli-
cher en overleden kinderen en schoonzoon 
Jos Gubbels
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Zondag 2 december 2018
H. Mis om 11.00 uur
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

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 – november – 1 december. 

Vrijdag 23 november, 18.30 St. Ceciliavie-
ring parochiemedewerkers. 

Zaterdag 24 november, vooravond 
Hoogfeest van Christus Koning, 19.00 (Sa-
menzang) ouders Jacobs-Hermans, ouders 
Cuijpers-Evers en overleden familie, ouders 
familie Jacobs-Rijnders, ghm Wiek Huijer-
jans, Til Huijerjans-Verheijen (verjaardag) 
en schoonzoon Albert, ghm Andries Veugen 
en Drika Veugen-Wijen, zwd Toos van de 
Kruijs-Hendrikx. 

Zondag 25 november, Hoogfeest van Chris-
tus, Koning van het Heelal, 10.00 (Kerkelijk 
zangkoor Gregoriaans) Thomas en Toos Hoe-
ben-Konings, ghm Theu en To Lamerichs-Ber-
ben en schoondochter Henny, ghm ouders 
Hein Kusters en Johanna Janssen, ghm Jan 
Rietjens en Fien Rietjens-Stultiens. 

Donderdag 29 november, 18.30 bidden 
van het rozenhoedje; 19.00 voor de vervolg-
de christenen.

Zaterdag 1 december, vooravond begin 
Advent, 19.00 (Samenzang) jrd Piet van den 
Boom, Andrea van den Boom, Jacobus Mee-
vis, Maria Jonkers en overleden familie.

ACOLIETEN: za. 24 nov. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 25 nov. 10.00: 
Mathijs en Luc van Hulsen; za. 1 dec. 19.00: 

DOOPSEL: Door het H. Sacrament van het 
Doopsel is Ruben van de Meerakker, Wik-
kestraat 5 in onze geloofsgemeenschap op-
genomen. We wensen dopeling en ouders 
proficiat en een gezegende toekomst. 

HOOGFEEST CHRISTUS KONING: Het 
Hoogfeest van Christus Koning vormt het 
einde van het kerkelijk jaar, dat besloten 
wordt met het Gregoriaanse loflied “Te 
Deum laudamus” en  klokgelui om God te 
prijzen en te danken voor het voorbije jaar.  
Christus toont zich koninklijk, niet als we-
reldheerser, maar als dienaar van de men-
sen. Een houding die ons mensen ook past: 
elkaar in vrede en vriendelijk dienen. Dit zal 
verstoorde relaties tussen mensen kunnen 
herstellen. Het is een kwestie van geven en 
nemen, breken en delen, in de praktijk niet 
altijd gemakkelijk. We kunnen er wel naar 
streven en in die geest handelen. 

GEZINSBIJDRAGE: Ter herinnering en als 
aansporing: U kunt een bijdrage 2018 nog 
overmaken naar: NL 94 RABO 0140 3018 79 
t.n.v. parochie Ospel, gezinsbijdrage. Namens 
de parochiecommissie spreek ik mijn dank uit. 

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 25 november 
10.00 uur H. Mis
-  tot bijzondere intenties

Zondag 2 december 
(1e zondag van de advent)
10.00 uur Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, steun ons met alle hulp 

voor een familielid
- Moeder Maria, zegen ons gezin, onze fa-

milie, dat al t’ goede van vroeger behou-
den en doorgegeven mag worden, en dat 
de kinderen leren wat echt belangrijk is, 
dat ze weten dat ze een ziel hebben, die 
bij god hoort!!! 

- Maria, bedankt dat mijn onderzoeken zo 
goed verlopen zijn, al is de uitslag niet 
goed en kan ik niet genezen, waarom dit 
is kan ik niet begrijpen, help me om dit te 
begrijpen en te dragen, ook voor de men-
sen om ons heen.

Iets om over na te denken:
Een zuiver geweten is het beste oorkussen.

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.

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  24 november – 1 december 2018

Zondagmorgen 25 nov. 09.30 uur:
Hoogfeest Christus Koning

Als jrd. voor Louis Frenken, Miet Frenken-van 
Eijk, zoon Mart en Thijs Broos (volkszang)

Mededeling:
• Op woensdag 28 november 2018 om 19.15 uur 

Taizé-viering in parochiekerk van Heythuysen.

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

24 november t/m 1 december 2018

ZATERDAG 24 november: 19.15 uur H. 
Mis, koor de Leeuwerik viering St. Caecilia, 
zeswekendienst voor Mien Claessens-Bijlma-
kers, jaardienst voor ouders Schroijen-Voor-
ter en schoonzoon Jos.

MAANDAG 26 november: 19.30 uur 
Woorddienst t.g.v. de viering van St. Catha-
rina van vrouwenvereniging Zij-Actief ver-
zorgd door de eigen leden.

ZATERDAG 1 december: 19.15 uur H. Mis, 
koor Young for Ever, jaardienst voor Truus 
van de Voort-Janssen, voor Frans Beerens 
namens de Heidebuurt.

LEZERS: zaterdag 24 november Piet van 
Gog, zaterdag 1 december Lies Loijen.

MISDIENAARS: zaterdag 24 november Va-
lerie Beerens, zaterdag 1 december Pam en 
Sien Smeets.

“Verwijt het leven niet dat het 
waardeloos lijkt. Met sprookjesogen 

zie je een wereld vol wonderen.”

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

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

L.K.V Nederweert

Beste dames,
Dinsdag 27 november is onze St. Ni-
colaas avond dit jaar iets anders dan 
voorheen, maar we maken er een ge-
zellige avond van.

Dan willen we jullie nog bedanken 
voor de gezellige avond van ons 
65-jarig bestaan, dames het was ge-
weldig.

Groeten het bestuur

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 23 november 2018 is de 
eerstvolgende kienavond in Bud-
schop. Het kienen begint om 20.00 
uur in het zaaltje van de St.  Rochus-
kerk,  Rochusplein 1, Nederweert. De 
zaal is open om 19.00 uur. Het kienen 
is toegankelijk voor iedereen. 
Er zijn twee jackpotnummers van 
€ 52,50. Iedereen is van harte 
welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 

ZijActief St. Catharina Eind

Beste leden,

Wij willen jullie van harte uitnodigen 
om samen met ons de feestdag van St. 
Catharina onze patrones te vieren.

Op 26 november zullen we om 19.30 
uur beginnen met een Gebedsdienst 
in onze parochiekerk. Aansluitend 
gaan we voor een gezellige avond 
naar de Reigershorst. 

De twee zussen, Jet en José Meeuws 
zullen ons gaan amuseren met het 
zingen van vooral nederlandstalige 
muziek uit de jaren 60, 70 en 80. 
Aanvankelijk zongen zij beiden in 
een koor. In 1998 zijn ze op zoek ge-
gaan naar een nieuwe uitdaging. Ze 
besloten als duo verder te gaan, een 
artiestennaam werd nog gezocht, ge-
inspireerd door de snoepwinkel die 
hun pa vroeger had en later is over-
genomen door hun broer zijn 
‘De Lollypops’ geboren.

We zouden het fijn om te weten of je 
deze avond aanwezig wilt zijn, dit kun 
je aangeven voor 22 november bij An-
nie Rietjens, annielevels@gmail.com 
of telefonisch 0495-564114, de eigen 
bijdrage van €5,= kan worden vol-
daan op de avond zelf. De consump-
ties zijn voor eigen rekening.

Wij hopen jullie met vele te kunnen 
begroeten om er samen met ons een 
gezellige avond van te maken.

Met hartelijke groet, 

Het Bestuur
ZijActief St. Catharina Nederweert-Eind
https://www.zijactieflimburg.nl/neder-
weert-eind
www.zijactieflimburg.nl 

Op zaterdag 10 november 2018 vond 
de jaarlijkse herdenking plaats op het 
Engels kerkhof. Wegens het slechte 
weer werd eerst een  korte ceremo-
nie gehouden op het Engels Kerkhof 
waar 363 Engelse militairen begraven 
liggen. Zij die hier begraven liggen 
brachten het hoogste offer dat van 
een soldaat gevraagd kan worden. Zij 
kwamen van ver, uit vele verschillen-
de landen om ons te bevrijden. Deze 
herdenking is een eerbetoon aan 
degenen die zijn gevallen voor onze 
vrijheid. De kranslegging gebeurde 
door Burgemeester Evers e zijn vrouw 
namens de Gemeente, Het Royal Bri-
tish Legion uit Duitsland, met name 
door Corporal James Hodges bij het 
graf van Eric Harden en  Major Karen 
Oliveira,  de Bond van Wapenbroe-
ders door Jan Vossen en Mia Gubbels 
en door de familie Knapen-Jetten
De banierwachten maakten hun op-
wachting in de regen evenals de En-
gelse militairen.
Na de ceremonie ging de plechtig-
heid verder in het Gemeentehuis.  
Voorzitter Arie van der Lee opende 
de ceremonie. Pastoor VanKan, aal-
moezenier van de Wapenbroeders 

HERDENKING ENGELS KERKHOF 
10 november 2018

afdeling Ospel, herdacht in een over-
weging de jongens die op het kerk-
hof  begraven liggen. Ook het verhaal 
over de strijd die Eric Harden had ge-
leverd tijdens de oorlog, maakte veel 
indruk op de aanwezigen.
Het geheel werd opgeluisterd door 
zangvereniging  Milawhi uit Leveroy  
en trompettist dhr Jo Verstappen. 
De Gemeente tracteerde op koffie/
thee en bonbon.
Ook een afvaardiging van de Scouting 
Nederweert was aanwezig en heeft 
na afloop nog samen met bestuur 
en pastoor Vankan een bloemstuk 
gelegd bij het graf van Eric Harden. 
Pastoor Vankan deed dit in opdracht 
van de dochter van Eric Harden.
De leden van het Royal British Legion 
werden vooraf ontvangen in het Ge-
meentehuis waar ze koffie of thee 
werd aangeboden en broodjes.
De banierwachten luisterden het ge-
heel op door een erecouloir te vor-
men en de vlag te hijsen. Het was een 
waardige herdenking die ondanks 
het slechte weer, druk bezocht werd. 
Ook hartelijk dank aan de Gemeente 
voor hun gastvrijheid.
Mgu.

Buiten en binnen genieten 
van De Groote Peel

Veentocht en Peelfilm bij Buiten-
centrum De Pelen

Op zondag 25 november kun je 
buiten én binnen genieten van de 
prachtige natuur van Nationaal 
Park De Groote Peel. Voor wan-
delaars start er om 13.00 uur een 
Verrassende Veentocht onder be-
geleiding van een gids. Om 13.30 
en 15.00 uur vertoont Cor Speek 
in het Buitencentrum de film ‘De 
Groote Peel’. Kies maar! Het Bui-
tencentrum De Pelen van Staats-
bosbeheer ligt aan de Moostdijk 
15 te Ospeldijk. 

Peelfilm van Cor Speek
Al jaren houdt Cor Speek uit Geldrop 
zich bezig met het maken van natuur-
films. Zijn films hebben een educatief 
karakter en laten de natuur in al haar 
diversiteit zien. Sinds Cor jaren gele-
den kraanvogels in de Peel zag heeft 
hij een passie voor dit hoogveenge-
bied. Die passie wil hij graag met an-
deren delen. Daarom vertoont hij zijn 
films regelmatig aan publiek. Onlangs 
was in het Buitencentrum zijn film ‘de 
vlucht van de kraanvogels’ te zien. Op 
zondag 25 november toont hij zijn 
film ‘De Groote Peel’. De film bestaat 
uit beeldmateriaal van verschillende 
jaren en met beelden uit de vier sei-
zoenen. De film wordt ieder jaar van 
nieuwe filmbeelden voorzien. 

De Groote Peel bestaat grotendeels 
uit een aaneengesloten restant hoog-
veen en dat is best zeldzaam in Ne-
derland. Deze bijzondere natuur kent 
uiteraard ook een grote verscheiden-
heid aan flora en fauna. In de film zijn 
specifieke hoogveenplanten zoals di-
verse soorten veenmos, zonnedauw 
en lavendelheide te zien. Daarnaast 
bijzondere broedvogels zoals de ge-
oorde fuut, de nachtzwaluw en de 
roerdomp.

Er zijn twee voorstellingen; om 
13.30 en 15.00 uur. De film duurt 
46 minuten, is gemonteerd in 
HD-kwaliteit en wordt volledig 

ondersteund met live geluiden 
en tekst, wat een bijzondere bele-
ving biedt. De film is ook als DVD 
te koop bij het Buitencentrum. Zo 
kun je thuis ook van deze prach-
tige beelden genieten. Een mooi 
cadeau voor de feestdagen! 

Verrassende Veentocht 
Maar je kunt De Groote Peel ook 
buiten beleven! Tijdens de Verras-
sende Veentocht, die om 13.00 uur 
vanaf het Buitencentrum vertrekt, 
kom je op de mooiste plekjes in dit 
hoogveengebied. De Peelgids heeft 
een route van 8 kilometer uitgestip-
peld. Wélke route, dat gaan we nog 
niet verklappen. Het verrassende van 
deze excursie zit echter niet alleen in 
de route, maar ook in wat je tegen-
komt. In deze tijd van het jaar zijn er 
in de Peel veel ganzen, de ‘winter-
gasten’ te zien. Daarnaast is er ook 
kans op verrassende ontmoetingen 
met trekvogels, zoals overvliegende 
kraanvogels. Een beleving om nooit 
te vergeten. Laat je verrassen! 

De Verrassende Veentocht start om 
13.00 uur en duurt tot 15.30 uur. Na 
afloop koffie en vlaai in de Peel-
boerderij. De route is 8 kilometer 
lang en deelname kost € 10,- per 
persoon, inclusief koffie/vlaai. 
Reserveren: www.staatsbosbe-
heer.nl/pelenveentocht Let op: 
In natte perioden zijn sommige 
paden in de Peel modderig. Zorg 
dus voor stevige, waterdichte 
schoenen. 

Buitencentrum De Pelen
Buitencentrum De Pelen is het bezoe-
kerscentrum van Nationaal Park De 
Groote Peel. Hier starten alle activitei-
ten en krijg je informatie over het ge-
bied. In de winkel van het Buitencen-
trum zijn streekproducten, souvenirs 
en (natuur)boeken verkrijgbaar. Bij de 
inpandige Peelkiosk en in de Peelboer-
derij kun je terecht voor een drankje 
en een hapje. Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl/depelen of 
telefonisch: 0495 – 641 497. 

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB





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

 In 2016 vond een uitgebreid participatie- en communicatietraject plaats over de herinrichting van de Kanaalzone. Dit jaar gaan we opnieuw met elkaar in gesprek. 
Foto: gemeente Nederweert.

Donderdag 22 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. 

Er zijn volop werkzaamheden in de 
Kanaalzone aan de kant van Bud-
schop. Het bestaande park wordt tot 
aan de wijk Merenveld heringericht. 
Belanghebbenden en belangstellen-
den konden vooraf meepraten over 
het ontwerp. Voor de invulling van de 
Kanaalzone aan de Nederweerter kant 
gaan we opnieuw met diverse par-
tijen het gesprek aan. Op dinsdag 27 
november om 19.30 uur staat daarvoor 
een informatie- en werkbijeenkomst 
over de Structuurvisie Kanaalzone en 
de uitwerking van het nieuwe alter-
natief voor de N266/N275 gepland. 
Deze avond heeft een relatie tot beide 
alternatieven van de Randweg N275/
N266. U bent welkom!

Onderzoeken van alternatieven
De provincie Limburg en de gemeente 
Nederweert onderzoeken al enige tijd 
het verbeteren van de verbinding tussen 
de A2, de N275 en de N266. Daarvoor 
zijn zes alternatieven en vier varianten 
onderzocht. Hieruit kwam een randweg 
ten noordwesten van Nederweert, met 
afsluiting van de weg Boeket op de 
Bredeweg, als voorkeursalternatief naar 
voren.

Tweede alternatief uitwerken 
Op basis van nieuw provinciaal beleid 
(het Mobiliteitsplan Limburg) besloten 
Provinciale Staten vervolgens dat er, 
naast het voorkeursalternatief, een 
tweede alternatief moest worden opge-
steld. Dit tweede alternatief is opge-
steld samen met betrokken instanties 
en vertegenwoordigers van belangen-
groepen uit Nederweert. Het nieuwe 
alternatief gaat niet uit van de aanleg 
van een randweg, maar van het aanpas-
sen van de N275 (Randweg Zuid) en de 
huidige N266 (Aan Vijftien). Tijdens de 
bijeenkomst presenteren we de uitwer-
king van het nieuwe alternatief.

Structuurvisie Kanaalzone
In 2016 hebben we met bewoners en 
belanghebbenden interactief gewerkt 
aan een toekomstvisie voor de complete 
Kanaalzone. Dit heeft geleid tot de 
Structuurvisie Kanaalzone die op 15 no-
vember 2016 door de gemeenteraad is 
vastgesteld. Deze visie gaat uit van een 
randweg. Nu er een nieuw alternatief 
is dat uitgaat van het aanpassen van de 
N275 en N266, kunnen enkele zaken uit 
de Structuurvisie Kanaalzone wellicht 
niet uitgevoerd worden. 

Uitdiepen om te kunnen vergelijken 
Tijdens de werkbijeenkomst op dins-
dag 27 november gaan aanwezigen 
aan de slag om te kijken welke ele-
menten haalbaar zijn en of er nieuwe 
zaken toegevoegd moeten (of kun-
nen) worden. Dat gebeurt in kleine 
groepen. De opbrengst van de avond 
gebruiken we om de structuurvisie 
verder uit te diepen. De visie is dan op 
projectniveau (planning, financiën) op 
een vergelijkbaar niveau uitgewerkt als 
dat van de Randweg-varianten. Zodra 
beide alternatieven en de Structuurvisie 
gelijkwaardig zijn uitgewerkt, maken 
Provinciale Staten een keuze uit één van 
de twee alternatieven. Dat gebeurt na 
een advies van de gemeenteraad.

Stap voor stap 
Maar zover is het nog niet. Eerst moe-
ten we nog een aantal stappen nemen, 
Eén daarvan is dus de informatie- en 
werkbijeenkomst. Direct belanghebben-
den en omwonenden aan de zijde van 
Nederweert hebben een schriftelijke 
uitnodiging voor de avond ontvangen. 
Iedereen is van harte welkom op dins-
dag 27 november in de raadzaal. Kijkt u 
voor het programma op onze website.

Aan het werk voor de Kanaalzone
Uitwerking van alternatieven voor N275/N266 meenemen

Op de website...
 T/m 23 november: burgerpeiling 

voor nieuwe burgemeester 
 Beoordeel onze website met de 

groene knop Feedback op de 
webpagina

 Subsidie aanvragen mogelijk voor 
aanpassen gevels in centrum  
t/m 22 november

www.nederweert.nl

Waarschuwing!
De politie waarschuwt inwoners van Ne-
derweert voor woninginbraken. Het inbre-
ken gebeurt vaak op dezelfde manier. Da-
ders komen de woning binnen via het plat 
dak en het forceren van een raam. De 
woninginbraken worden op verschillende 
tijdstippen gedurende de dag gepleegd. 
Het advies van de politie is om ramen niet 
op kiepstand te laten staan. De gemeente 
zet extra BOA’s in voor toezicht in de wij-
ken om de veiligheid te waarborgen.

Voor de heer De Wit zijn de medewerk-
sters van de thuiszorg inmiddels een be-
kend gezicht. Ze komen hem al een tijdje 
helpen met de huishoudelijke klussen. 
Op woensdag 7 november kreeg hij ech-
ter ook bezoek van wethouder Cuijpers. 
Hij kwam samen met zorgcoördinator 
Gosse Haga van Tzorg meedraaien met 
Tzorg-medewerkster Loes Koolen. Dit in 
het kader van de MeeZorgWeek die de 
organisatie jaarlijks organiseert.

Huishoudelijke hulp
Tzorg is een landelijke thuiszorgorgani-
satie die in veel gemeenten in Nederland 
thuiszorg levert aan mensen met een 
indicatie voor hulp in de huishouding. In 
Nederweert is Tzorg één van de gecon-
tracteerde aanbieders voor huishoudelij-
ke hulp. Tzorg doet dat onder het motto: 
Zekerheid van aandacht thuis.

Aan de slag
De thuiszorgploeg werd door de heer De 
Wit hartelijk ontvangen en er was even 
tijd voor een kopje koffie en een praatje. 
Daarna ging wethouder Cuijpers met de 
medewerkers van Tzorg aan de slag met 
een aantal huishoudelijke taken. 

Persoonlijk contact
De wethouder onderstreept het be-
lang van de MeeZorgWeek: “De week 

is bedoeld om duidelijk te maken dat 
het persoonlijke contact en het sociale 
aspect van deze dienstverlening belang-
rijk zijn. Het maakt dat mensen langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen en 
zich minder eenzaam voelen. Soms is de 
thuishulp het enige bezoek dat men-
sen ontvangen. Dan is het goed dat de 
medewerkers eenzaamheidssignalen 
kunnen doorgeven aan de steunpunten 
in de wijken, zodat meer aandacht kan 
worden geschonken aan deze mensen”. 

Goede afspraken
“Het is belangrijk dat mensen in een 
schoon en leefbaar huis wonen. Dat 
voelt prettig en geeft mensen vol-
doening. Daarom is het goed dat de 
gemeente met de zorgaanbieders goede 
afspraken heeft gemaakt over de inzet 
van de thuishulp voor onze inwoners. 
En dat de thuishulp het goed doet, blijkt 
wel uit de hoge score die de gebruikers 
geven voor het werk dat de medewer-
kers verrichten.” 

Leuk en leerzaam
Het was een leuke, maar vooral ook 
leerzame ochtend voor Henk Cuijpers. 
Zijn ervaringen zal hij zeker meenemen. 
We bedanken de heer De Wit van harte 
voor zijn gastvrijheid en de medewer-
kers van Tzorg voor alle begeleiding!

Een kijkje in de keuken van de thuiszorg

Gosse Haga, Loes Koolen en wethouder Cuijpers gingen aan het werk bij de heer De Wit. 

De gemeente Nederweert heeft het 
bestemmingsplan dat de verdere 
leisure-ontwikkeling in het Leisu-
rekwadrant van de Stadspoort aan 
de A2 mogelijk maakt, in procedure 
gebracht. Daarmee komt de bouw van 
het hotel door Loverbosch Beheer BV 
uit Asten een flinke stap dichterbij. 
De definitieve vaststelling van het 
bestemmingsplan staat gepland voor 
de raadsvergadering van 5 februari 
2019. Als er onderweg geen hobbels 
optreden, start de bouw gelijk na de 
zomer.

Loverbosch Beheer BV kondigde in 
augustus aan de leisure activiteiten 
aan de Randweg West uit te willen 
breiden en te starten met de bouw van 
het hotel. 

Zichtbaarheid en bereikbaarheid
Het geplande hotel verschuift binnen 
het plangebied naar een voormalige 
carpoolplaats. Hierdoor verbeteren de 
zichtbaarheid en bereikbaarheid van 
het hotel vanaf de A2. Naast het hotel 
zijn er twee concrete plannen voor 
andere leisurevoorzieningen. Eén van 
deze initiatieven is de vestiging van 
een Kentucky Fried Chicken (KFC).

Plan ter inzage
Het benodigde bestemmingsplan is 
zorgvuldig voorbereid. Het college 
van burgemeester en wethouders van 

Nederweert besloot op 6 november 
2018 het ontwerpbestemmingsplan in 
procedure te brengen. Het ligt de ko-
mende weken ter inzage voor geïnte-
resseerden. Op 5 februari 2019 wordt 
het plan ter definitieve besluitvorming 
voorgelegd aan de raad.

Mooie aanvulling
Het bestemmingsplan geeft uitwer-
king aan de eerder gemaakte afspra-
ken uit het convenant Stadspoort 
(gesloten tussen de gemeenten Neder-
weert en Weert) en de Structuurvisie 
Nederweert. Het initiatief zorgt voor 
een mooie aanvulling op de al aanwe-
zige voorzieningen in het Leisurekwa-
drant. De afronding van het kwadrant 
met het hotel is van evident belang 
voor de overige leisurevoorzieningen 
en sluit ook goed aan op de naastgele-
gen sportparken.

Concrete stap in realisatie
Burgemeester Evers is verheugd met 
deze ontwikkelingen: “Het in procedu-
re brengen van het bestemmingsplan 
is een concrete stap in de realisatie van 
het hotel. Het nemen van deze stap 
toont aan dat de initiatiefnemer er 
vol voor gaat. De komst van het hotel 
is belangrijk voor de verdere ontwik-
keling van het Leisurekwadrant en de 
vraag van ondernemers uit de regio 
die behoefte hebben aan extra hotel-
capaciteit”.

Belangrijke regiofunctie
Initiatiefnemer Loverbosch is blij dat 
de bouw van het hotel, naar het zich 
laat aanzien, op korte termijn van start 
gaat. “De afgelopen 10 jaar hebben 
wij veel geïnvesteerd in de ontwikke-
ling van deze locatie, die door indus-
triële bebouwing en een opslagter-
rein een matige uitstraling had. Wij 
hebben dat getransformeerd naar een 
levendig leisuregebied, dat samen 
met het Bedrijvenpark Pannenweg 
een representatieve entree vormt van 
Nederweert vanaf de A2. De afronding 
met een hotel stond steeds op ons pro-
gramma en kan met dit bestemmings-
plan op een nóg betere plaats tot 
stand komen. Omdat het hotel voor de 
hele regio een belangrijke functie gaat 
vervullen, hebben we voor de naam 
Weerterland Hotel gekozen.”

Realisatie van Weerterland Hotel stap dichterbij
Belangrijk voor ontwikkeling Leisurekwadrant en vraag ondernemers

Luister en huiver…
Op woensdag 28 november om 13.00 
uur activeren gedeputeerde Hans 
Teunissen en wethouder Frank Voss 
een archeologisch speerpunt in de kern 
Nederweert. De speer markeert op de 
eerste plaats het cachot en de dodencel 
onder het oude raadhuis in de Kerk-
straat. Maar er zijn meer verhalen, zo 
vertelt Alfons Bruekers de aanwezigen 
tijdens de openingshandeling. Iedereen 
is van harte welkom!

De speerpunt staat inmiddels op de 
hoek van de Kerkstraat en de Kape-
laniestraat. Het object maakt deel uit 
van de Archeoroute. Deze route maakt 
archeologische vindplaatsen in Limburg 
beter zichtbaar en vertelt de verhalen 
die erachter schuilen. U kunt deze ver-
halen lezen via een app op uw telefoon. 

Dodencel
De dodencel waar de speer in de eerste 
plaats naar verwijst, moet zich nog 
steeds onder het oude raadhuis bevin-
den, maar is sinds de archeologische 
ontdekking in 1921 al bijna 100 jaar niet 
meer toegankelijk. Het verhaal over de 
beruchte crimineel Jan-Antoon Corts 
(bijgenaamd Kleine Toon) leert ons dat 
het nog maar acht generaties geleden 

is dat plaatselijke gemeentebesturen 
oordeelden over leven en dood. 

App downloaden
Komt u woensdag naar de openings-
handeling? Download dan alvast de 
app op uw telefoon. U vindt deze in de 
app store onder ‘archeo route Limburg’. 
Uiteraard hopen we dat de weergoden 
ons goed gezind zijn!



Binnenkort
in verkoop

Schrijf je alvast in op www.heerlijckwonen.nl

Energiezuinig
en gasloos wonen

Vier vrijstaand geschakelde woningen
Tien twee-onder-één-kapwoningen

Heerlijck wonen aan het 
kanaalpark

TE KOOP AANGEBODEN

ALEXANDERSTRAAT 6, NEDERWEERT
040 - 29 00 620

vraagprijs  € 579.000,- k.k.

- Instapklaar
- Hoogwaardig afgewerkt
- Optimaal geïsoleerd
- Extra woon-/slaapkamer met 
  badkamer  op begane grond
- 4 slaapkamers, werkkamer en 
  badkamer op verdieping
- Diepe inpandige garage
- Gebruiksoppervlakte circa. 390 m²
- Perceeloppervlakte 1.065 m²
- Combinatie wonen en werken 
  aan huis mogelijk

WWW.CATOMAKELAARS.NL

Als een heup of knie versleten is, kan 
een gewricht vervangende prothese 
een oplossing bieden. Bij een versle-
ten heup of knie is het kraakbeen in 
het gewricht aangetast of in zijn ge-
heel verdwenen. 
Wilt u zich meer weten over de ver-
schillende mogelijkheden en wat 
het vervangen van een heup of knie 
precies inhoudt? Op woensdag 12 
december a.s. organiseert SJG Weert 
een informatiebijeenkomst rond dit 
thema. De informatieavond vindt 
plaats van 19:00 tot 21:00 uur in het 
Auditorium van SJG Weert, Vogels-

bleek 5. De toegang is gratis. Aan-
melden kan via het inschrijfformu-
lier op de website: www.sjgweert.
nl (zie: Agenda) of telefonisch bij de 
afdeling Patiënteninformatie: 0495 – 
57 22 05.

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

SJG Weert

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

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

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

UITNODIGING 
AFSCHEIDSRECEPTIE
Op 31 december a.s. neemt de heer

Theo Hendrikx
Financial Controller / VP

na 27 jaar afscheid van ETF Machinefabriek B.V. om te 
gaan genieten van een wel verdiend pensioen

Theo heeft in deze periode als controller/directielid 
meegewerkt aan de verdere groei van ons bedrijf, 
waarvoor we hem erkentelijk zijn.

Wij bieden wij hem dan ook op 21 december a.s. een 
afscheidsreceptie aan. Deze wordt gehouden bij:

Golden Tulip Hotel
Driesveldlaan 99

Weert

Theo wil graag op een informele manier afscheid nemen. 
Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 17.30 en 
18.30 uur.

Directie ETF Machinefabriek B.V.
Nederweert

SHOPS:
Decoratie  ~   Bijoux & Parfums   ~   Auto Accessoires 

Tuin & Dier artikelen   ~   Wellness arrangementen   ~   Chocoladewerken Etc.

Reserveer nu via www.plattevonder.nl

uw  medewerkers  zelf  hun  kerstpakket   samenstellen 

in  ons  “kerstshoppingcentre” 

vergezeld  met  drankjes & lekker eten
vanuit  de  open  keuken!

Vrijdag  21  december

* Prijs is inclusief BTW. exclusief de waarde van het kerstpakket. Deze is door u zelf te bepalen.
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Oetroping
Dit jaor waertj de jeugdprins en de groeëte prins
oetgerope op zóndigmiddig 25 november 2018.
De oetroping vingtj plaats inne Pinnenhof in
Ni-jwieërt. De middig begintj um 13.33 oor en zitj
weer vol meziek, show en amusement.

Jeugdprinsepaar
Ouch in 2019 zal de jeugd van Ni-jwieërt nouw
betrokke waere bi-j de vastelaovendjvering.
't Jeugdprinsepaar zal door de juniore-aafdaeling
op 'n schoeën meneer waere oetgerope.

Mei-jwerkers zeen o.a.:
De dansmarietjes, hofkepel Klein mer Neugter, DZN,
Celine, Tommè-dèh en LVK-finalist Bjorn van Berkel.

Presentatie
De middig wurtj gepresenteerdj door
Jos Willekens.

Waogtj 'nne gok
Op Nederweert24 kumtj weer 'n poll wao dejje kuntj
aangaeve weem volges uch de nowe prins waertj.

Oetroping
jeugdprinsepaar 2019!
en presentatie vanne Jeugdraod
door de Juniore-aafdaeling.

Met optraejes van:

Prinsoetroping
zondig 25 november
13.33 oor inne
Pinnenhof!!

20192019
WEEM WURTJ DE NOWE PRINS

VAN NI-JWIEËRT

Met optraejes van:
door de Juniore-aafdaeling.

SJG Weert

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

Als een heup of knie versleten is, kan 
een gewricht vervangende prothese
een oplossing bieden. Bij een versle-
ten heup of knie is het kraakbeen 
in het gewricht aangetast of in zijn 
geheel verdwenen. Wilt u zich meer 
weten over de verschillende moge-
lijkheden en wat het vervangen van 
een heup of knie precies inhoudt? 
Op woensdag 12 december a.s. or-
ganiseert SJG Weert een informatie-
bijeenkomst rond dit thema. De infor-
matieavond vindt plaats van 19:00 tot 
21:00 uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. De toegang 
is gratis. Aanmelden kan via het in-
schrijfformulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of telefo-
nisch bij de afdeling Patiënteninfor-
matie: 0495 – 57 22 05.

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

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
TELEVISIESTe koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben

Heysterstraat 17

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 26 november 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 27
november 10.30-11.30 uur wandelen* 
/ 13.30-15.30 uur haken*. Woensdag 
28 november 09.30-12.00 uur kook-
workshop* / 09.30-12.00 uur ont-
spanningsmassage*. Donderdag 29
november 10.00-12.00 uur en 13.30-
15.30 uur workshop schilderen* /
voetwellness*. Vrijdag 30 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). 

Op vrijdag  21 december a.s. or-
ganiseert partycentrum De Platte 
Vonder een kerstborrel  waarbij uw 
medewerk(st)ers  onder ‘t genot van 
lekker eten en een borrel zelf  hun 
kerstpakket kunnen samenstellen.

Tijdens deze kerstborrel  worden tal 
van koude & warme gerechten van 
vis, vlees  & wild onbeperkt door onze 
koks middels live-cooking in onze 
open keuken  het “ Koksdomein” be-
reidt.

Het kerstshoppingcenter binnen 
ons partycentrum met food ( o.a. le-
vensmiddelen, dranken etc.)  en non 
food kerstgeschenken (o.a. Auto ac-
cessoires, tuinartikelen, bijouterie, 
wellness, decoratie etc.)
biedt uw gasten de mogelijkheid om 
geheel naar eigen wens een kerstpak-
ket samen te stellen.

Omtrent de waarde van het kerstpakket 
zijn er diverse staffels welke  u als werk-
gever/ organisatie vooraf zelf bepaalt. 

KERST INN

Laat uw medewerk(st)ers zelf een kerstpakket 
samenstellen tijdens uw feestelijke kerstborrel 

Partycentrum De Platte Vonder te Someren-Eind

De kosten voor de kerstborrel bedra-
gen € 34,50 p.p. ( inclusief live-coo-
king dinner en dranken) doch exclu-
sief kerstpakket waarvan de waarde 
door u zelf te bepalen)

Kerst Inn is een Platte Vonder arran-
gement op vrijdag 21 december a.s. 
van 18.30 uur tot 21.30 uur.
(eventuele tijdsuitbreiding is moge-
lijk)

Voor meer informatie of reserverin-
gen  bel  de reserveerlijn 0493-491381 
of ga naar reserveringen Kerst Inn via 
www.plattevonder.nl 

Reserveren kunt u tot  01 december.

Indien gewenst kunt u ook telefo-
nisch een afspraak maken, waarbij 
wij verdere informatie omtrent Kerst 
Inn persoonlijk komt toelichten op 
uw bedrijf of binnen uw organisatie. 

Partycentrum De Platte Vonder, Nieu-
wendijk 10, 5712 EM Someren-Eind.

Open Eettafel Budschop

Donderdag 29 november open eetta-
fel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 28 november 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

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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EEN MOZAÏEK VAN DONKERE KLEUREN
Tijd leek nog niet te bestaan
In de rulle aarde, liggend 
onder een warme vacht
bedreven we de liefdesdaad.
Een moment van verwachting

Kinderhanden bewegen draden
in patronen des levens
schitterend licht, een rosse gloed

Rond de tuintafel worden
vriendschappen gesloten
gevoelens beantwoord en afgewimpeld

Gedwongen ontzag, respect voor do-
centen
Na vijf jaar verlangen ze naar dit moment
en huilen van schrik of blijdschap
De lucht is hemelsblauw

Met Pasen zoeken ze eitjes, sfeervol 
wordt de Kerstboom 
opgetuigd, uitbundig vieren ze Car-
naval. Memories

De tijd wordt verdeeld in voor en na

Avontuurlijk als we waren zoeken we 
reisgidsen en kaarten op en op zilve-
ren vleugels 
reizen we naar verre landen en voor 
je het weet luister je
naar hun taal, die niet de jouwe is

Het zonlicht streelt je grijze haar
zwijgend op ons bankje onder de lin-
deboom
kruisen onze ogen elkaar, geheime 
lichaamstaal

Het is de wind, die de geluiden van de 
bomen meevoerden.
Onzichtbaar duwen we de tijd vooruit

Anja Massee.
www.schrijverskringospel.nl

SJG Weert

Borstvoeding, ‘Een goed begin is 
het halve werk’

Hoe beter je je hebt voorbereid op 
het geven van borstvoeding, des 
te groter is de kans van slagen. 
Verwacht je binnenkort je baby 
en ga je borstvoeding geven? Dan 
is de informatieavond ‘Borstvoe-
ding’ op donderdag 13 december 
a.s. interessant voor jou. Lactatie-
kundige en kinderverpleegkundi-
ge Willy Gielen geeft samen met 
een JGZ verpleegkundige van de 
GGD Limburg-Noord uitleg, prak-
tische informatie en tips over het 
geven van borstvoeding. Deze in-
formatie is ook voor de partner 
interessant. Vanzelfsprekend is er
gelegenheid om vragen te stellen.

De bijeenkomst vindt plaats op don-
derdag 13 december 2018 van 19:30 
tot 21:30 uur in het Auditorium van 
SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toe-
gang is gratis. Aanmelden kan via 
het inschrijfformulier op de web-
site: www.sjgweert.nl (zie: Agen-
da) of bij de afdeling Patiëntenin-
formatie, telefoon: 0495 – 57 22 05.

Deze informatiebijeenkomst vindt 8
x per jaar plaats. De volgende bijeen-
komst is op 22 januari 2019.

Borstvoedingcafé 
Geïnteresseerden zijn ook van harte 
welkom tijdens het maandelijkse 
Borstvoedingcafé bij ‘Dragen en Zo’ 
aan de Graafschap Hornelaan 161, 
6001 AC in Weert. De bijeenkomsten 
zijn op de eerste woensdag  van de 
maand tussen 10:00 en 12:00 uur. 
Het Borstvoedingcafé in Weert is een 
initiatief van Vereniging Borstvoe-
ding Natuurlijk en lactatiekundige 
IBCLC Willy Gielen van SJG Weert. 
Deelname aan het Borstvoedingcafé 
is gratis, eventuele  consumpties zijn 
voor eigen rekening.

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

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

Op woensdag 21 november orga-
niseert het vrijwilligerscollege van 
Punt Welzijn in samenwerking met 
de Sesamacademie een workshop 
over ‘mogelijkheden rondom anders 
besturen’. Deze workshop is speciaal 
gericht op bestuurders van vereni-
gingen en stichtingen in Weert. Be-
stuursleden zijn bij veel verenigingen 
een schaarste, maar vaak wordt er 
niet stil gestaan bij de mogelijkhe-
den om ánders te besturen. De Se-
samacademie is expert op het gebied 
van bestuurlijke- en organisatorische
vraagstukken bij vrijwilligersorgani-
saties en heeft deze workshop eerder 
succesvol aangeboden in Eindhoven.

In het eerste deel van de workshop 
wordt verteld over de benodigdhe-
den om een organisatie aan te sturen. 
Vervolgens wordt er interactief aan 
de slag gegaan in groepen waarbij ie-

dereen een eigen ‘bedrijfsdiagnose’
gaat maken. Deze diagnoses worden 
besproken in verschillende subgroe-
pen, waarbij organisaties ook van el-
kaar leren. 

De gratis avond vindt plaats op 
woensdag 21 november van 19.00 
tot 21.00 (inloop vanaf 18.45). Voor 
een lekkere kop koffie of thee wordt 
gezorgd. Per vereniging zijn er twee 
personen welkom. Na afloop krijgt 
iedereen beknopte informatie mee 
naar huis. Locatie: Keenter Hart, St. 
Jozefskerkplein 3, Weert

Meer informatie en een link om aan 
te melden staan  op www.goedbezig-
weert.nu. Direct aanmelden kan ook 
via goedbezigweert@gmail.com o.v.v. 
de naam van de bijeenkomst, uw 
naam en telefoonnummer. LET OP: er 
is plek voor maximaal 40 personen!

Gratis workshop over ‘mogelijkheden 
rondom anders besturen’

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 23 november 2018 is de 
eerstvolgende kienavond in Bud-
schop. Het kienen begint om 20.00 
uur in het zaaltje van de St.  Rochus-
kerk,  Rochusplein 1, Nederweert. De 
zaal is open om 19.00 uur. Het kienen 
is toegankelijk voor iedereen. 
Er zijn twee jackpotnummers van 
€ 52,50. Iedereen is van harte 
welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop 


