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Ook al bent u Dela of elders verzekerd, wij respecteren
de polisvoorwaarden. U bent dus vrij om ons als uitvaart-
ondernemer te kiezen zonder het risico op ‘meerkosten’. Nederweert

jouw gezondheid is onze zorg

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u 
voor spoed recepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

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

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

Op zaterdag 1 december vieren de 
ondernemers in Nederweert een
Sinterklaasfeestje. Terwijl de ouders 
heerlijk shoppen, kunnen de kinde-
ren van Nederweert en omgeving
van 11:00 uur tot ongeveer 16:00 uur 
door het centrum van Nederweert 
een leuke pepernotenpuzzeltocht 
lopen, waarbij zij in de etalages van 
zo’n 40 ondernemers naar letters 
zoeken. Wie de puzzel oplost, ont-
dekt waar Sinterklaas is en kan bij de 
goedheiligman een munt gaan grab-
belen voor in ieder geval een heer-
lijke beloning… En wie de gouden 
munt vindt, krijgt een speciale prijs!

Het formulier voor de pepernoten-
puzzeltocht is op te halen bij een van 
de deelnemende ondernemers. Je
kunt dan ook meteen een werkblad 
ophalen om je eigen pietenmasker
te maken en te versieren, zodat je er 
feestelijk bij loopt.

Er lopen die zaterdag heel veel Pieten 
door het centrum van Nederweert. Zij 
maken het gezellig en zorgen voor veel 
plezier. Zo oefent een aantal Pieten 
die dag hun danskunsten bij Dansrijck. 
Rond 15:00 uur laten zij op de Lamber-
tushof zien wat zij geleerd hebben en 
jij mag dan mee komen dansen. 

Grandioze kassabonnenactie met 
10 hoofdprijzen van € 100,-
De ondernemers van Nederweert wil-

Zaterdag 1 december Sinterklaasfeestje in Nederweert

Vind jij Sinterklaas?

len graag dat Sinterklaas zich welkom 
voelt in Nederweert. Daarom organi-
seren ze naast het Sinterklaasfeestje 
ook nog een speciale actie voor ie-
dereen die inkopen doet bij de vele 
leuke winkels in Nederweert. De kas-
sabonnen die u daar van 15 november 
t/m 5 december ontvangt, kunt u in 
een actie-envelop verzamelen. Zodra
er voor minimaal € 200,00 aan kassa-
bonnen van deelnemende onderne-

mers in een envelop zit, kunt u hem, 
dichtgeplakt en met uw naam erop, 
inleveren in de speciale actietonnen 
bij Guulke, Hubo Duijts, Jan Linders 
of Pleunis Mode. U mag zo vaak mee-
doen als u wilt.

Op 28 november worden de eerste 
vier prijswinnaars getrokken. Zij win-
nen elk € 100,00 aan Nederweerter
waardecheques. Op 7 december wor-

den ook nog eens zes winnaars ge-
lukkig gemaakt met waardecheques 
voor eenzelfde bedrag, te besteden 
bij de deelnemende winkels in Neder-
weert.

De deelnemers aan de kassabon-
nenactie zijn:
Alatas Computers - Alda Creatief
- Bakkerij Broekmans - Bath and Li-
ving - B-Beth - Bi-j Siem - Bloemsty-
ling ‘t Roosje - Bollen Modeschoenen 
- Brinkmans Optiek - Bruna Gom-
mans V.O.F. - Carool - Dansrijck - De 
Schoenengarage - De Toverbal - De 
Vijzel - Diverso - dPs Fashion & Style -
Driessen Tweewieler Bike Totaal - Eet-
café de Kleine Winst - Expert Lambers 
- Fotostudio Ton - Gildeslagerij Her-
manns - ‘t Goudhaantje - Guulke Eten 
& Drinken - Hema Nederweert - Hubo 
Duijts - In Btween - Jan Linders - Jola 
Mode - Jumbo Heerschap - Kaasshop 
Vurrukkulluk - Kapsalon Switch - Kijk 
op Huid - La Dilligence - Leon Wijnen 
Wonen en Slapen - Meora - Noralux 
- Pearle - Pleunis Mode - Reisburo 
Mackus - Renki - SE Raamdecoratie 
- Shoeby - Shoe Time - Sportivalife -
Today Hair and Fashion - Wijnkopers 
Alex Storms - Wups Pub - Zonnestudio 
Sunny Dais - zzZnurk

DUS DOE UW SINTERKLAAS-
AANKOPEN IN NEDERWEERT EN 

MISSCHIEN WINT U WEL 50% 
VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG!

“Leerlingen LVO Weert creëren murels over Graaf van Horne”

Muurschilderingen op middelbare scholen
Leerlingen van LVO Weert gaan
samen met Stichting de Verbeel-
ding uit Weert en kunstenaars van 
de stichting Getting up, mooie 
murals maken op de vier middel-
bare scholen van LVO Weert: Het 
College, Het Kwadrant, de Philips 
van Horne en het BRAVO! College. 
Begin december prijkt de eerste 
mural op een grote buitengevel 
van het BRAVO! College. Hierna 
volgt Het Kwadrant. Doelstelling 
van het plan is het besef over-
brengen dat de gebeurtenissen in 
het verleden niet veel verschillen
met gebeurtenissen in de huidige 
tijd. Dit wil de stichting bereiken 
door leerlingen te informeren en
inspireren en daarna samen met 
professionele kunstenaars van de 
stichting Getting Up per school 
een blijvende mural te laten uit-
voeren.

Naast de murals op de scholen heeft 
de Stichting samen met kunstenaars 
al diverse muurschilderingen gere-
aliseerd in hartje Weert. Daarmee 
wordt een tweede doelstelling gere-
aliseerd, namelijk: bijdragen aan de 
ruimtelijke kwaliteit in Weert en het 
culturele DNA van de regio op een ar-
tistieke manier verankeren in de stad. 
Zo wordt de geschiedenis van Weert 
blijvend zichtbaar op de muren van 
de stad. De muurschilderingen geven 
het centrum bovendien meer leven-
digheid en verbeelden het verhaal 
van Philips van Horne en zijn bete-
kenis voor de regio. Dit artistieke en 
educatieve initiatief is door Hans Cor-
stjens van stichting de Verbeelding in 
samenwerking met stichting Getting 
Up opgezet in het kader van het van 
Horne jaar in Weert.

Scholenproject
De deelnemende leerlingen verschil-
len per school in aantal en leeftijd. 
Zo nemen op de Philips van Horne ca. 
60 leerlingen van HAVO-3 en HAVO-4 

deel aan het project. Op het College 
nemen zo’n 30 leerlingen van Koers 
deel, op het BRAVO! College 18 leer-
lingen van HAVO-2 en HAVO-3 en 
op Het Kwadrant hebben alle on-
derbouw klassen basis/kader mee-
gewerkt aan de schetsen. Hans Cor-
stjens van stichting de Verbeelding 
is onlangs al bij een aantal scholen 
langs geweest om in diverse klassen 
het verhaal van Philips te vertellen. 
Hierbij worden ook de overeenkom-
sten met gebeurtenissen uit het 
heden aangehaald. Op elke school 
kiezen de leerlingen vervolgens een 
favoriete gebeurtenis en maken daar 
een tekening over. Deze dienen ter
inspiratie voor de kunstenaars die 
samen met de leerlingen de mural 
gaan maken. De scholen bepalen 
zelf de locatie van uitvoering van de 
mural. 

Ontwerpproces 
Tijdens het ontwerpproces hebben 
de leerlingen zich ingeleefd in hoe 
het zou zijn als ze zelf in de tijd van 
Philips van Horne geleefd zouden 
hebben. Er kwamen dus ontwerpen
met graaf Van Horne op een scooter 
in harnas met een lans als selfiestick, 
een computerspel met Philips van 
Horne-figuren, Graaf Van Horne in t-
shirt en jeans en natuurlijk de mobie-
le telefoon met de selfies. Zowel op 
het BRAVO! College als op Het Kwa-
drant zijn er samen met de artiesten 
van Getting Up al enkele ‘winnende 
tekeningen’ gekozen. Deze worden
geheel of gedeeltelijk opgenomen 
in een door de artiesten opgezet to-
taalontwerp. Op het BRAVO! College 
is gekozen voor een ontwerp waarbij 
Philips van Horne een telefoon vast 
houdt en een selfie maakt met op de 

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
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Huib van Deursen
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

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

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

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

Kunststofkozijnen
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

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Langstraat 61, Weert - Tel. (0495) 460 441

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

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

achtergrond het slagveld. De historie 
verwerkt in het heden. Uiteraard ont-
breken ook de kraanvogels van Cra-
nendonck niet.

Realisatie
Het eerste, definitieve ontwerp 
wordt op 3, 4 en 5 december aan-
gebracht op een grote buitengevel 
op de binnenplaats van het BRAVO! 
College. Enkele leerlingen van de 
school gaan de artiesten daarbij hel-
pen. Daarna volgt Het Kwadrant, al-
waar de mural in het Open Leercen-
trum wordt aangebracht. De overige 
scholen volgen daarna. Benieuwd? 
De eindresultaten zijn binnenkort te 
bewonderen op de websites van de 
betreffende scholen. Meer informa-
tie over het project in het centrum 
van Weert is te vinden op  www.
muurkunstweert.nl.



Biljartvereniging Centraal Nederweert

Programma: week 48
27-11-2018: Die Drie 2 (Swalmen) - CEN-
TRAAL 1 Hoofdklasse Libre
27-11-2018: CENTRAAL 3 – Karot 2 (Maas-
bracht) 2e Klasse C
27-11-2018: Karot 4 (Maasbracht) - CEN-
TRAAL 4 5e Klasse B
29-11-2018: DDD 2 (Herten) - CENTRAAL 2

1e Klasse D
29-11-2018: CENTRAAL 5 – Hook 7 (Biest)

WBB C-Klasse
29-11-2018: Carambole 6 (Boshoven) - CEN-
TRAAL 6 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 48
28-11-2018: ’t Stift 1 (Thorn) - BDL 1

Hoofdklasse Libre
29-11-2018: Swalmen 5 - BDL 4 5e Klasse A
27-11-2018: BDL 2 – Libertin 3 (Wessem)

Hoofdklasse Libre
29-11-2018: BDL 5 – Oranjetref 1 (Moesel)

WBB C-Klasse
29-11-2018: Micro 4 (Moesel) - BDL 6

WBB C-Klasse

Thuiswedstrijden worden gespeeld in Café-
Zaal Centraal 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 Do. 29 nov. Junioren
Eindse Boys JO15-1 - Mifano JO15-3 19.00 uur

Programma Za. 1 dec. Junioren
RKMSV JO19-1 - Eindse Boys JO19-1 14.30 uur
Eindse Boys JO17-1 - vv HEBES JO17-1 14.00 uur
Eindse Boys MO17-1 - GKC/RKHVC MO17-1 13.30 uur
Neerkandia JO15-1 - Eindse Boys JO15-1 13.15 uur
Veritas JO13-1 - Eindse Boys JO13-1G 12.00 uur
FC Oda MO13-1 - Eindse Boys MO13-1 14.30 uur
MMC Weert JO11-1 - Eindse Boys JO11-1 10.45 uur
Eindse Boys JO10-1 - sv Laar JO10-5 09.45 uur
Merefeldia JO9-2 - Eindse Boys JO9-1G 09.30 uur
DESM JO8-1 - Eindse Boys JO8-1 09.00 uur

Programma Zo. 2 dec. Senioren 
RKAVC 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Sv Laar 4 - Eindse Boys 2 09.30 uur
Crescentia 3 - Eindse Boys 3 11.30 uur
Eindse Boys 4 - DESM 6 11.00 uur
Sv Laar 351 - Eindse Boys 35+1 09.30 uur

Programma Zo. 2 dec. Vrouwen
Eindse Boys VR1 - MVC’19 VR1 12.15 uur
Eindse Boys VR2 - DESM VR1 10.15 uur

Mededelingen
RKAVC: De Spruuck, Dorpstraat 1, 6042LA, 
Asenray.
Donderdag 29 nov. kaarten aanvang 20.00 uur

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Schutterij St. Barbara Leveroy. 

10de  trekking van loterij 2018. 
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2665 
2de prijs € 25.00 lotnummer 2630    
3de prijs € 15.00 lotnummer 2663
4de t/m de 9de prijs € 10.00
lotnummer 2604, 2252, 2702, 2724, 2568 en 
2588.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2732, 2591, 
2730, 2615, 2715, 2437.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op dinsdag 11 december 2018 in 
café-zaal Wetemans om 19.30 uur.

Op Zondag 18 November 2018 mochten 
Dyonne Klomp, Danique Klomp en Femke de 
Wit deelnemen aan het eerste weekend van 
de Limburgse Winterkampioenschappen te 
Maastricht. Ik noem het bewust “mochten 
deelnemen”,  want als zwemmer moet je 
eerst een vooraf vastgesteld limiet behalen 
om deel te mogen nemen. Deze Limieten 
staan zeer scherp en alleen al het behalen 
van een limiet is een super knappe prestatie. 
Deze 3 dames kwamen op zondag alle drie 
aan de start voor de 100 meter vrije slag en 
Dyonne en Femke mochten ook starten bij 
de 50 meter vlinderslag. Zo’n kampioen-
schap brengt toch altijd wat extra spanning 
met zich mee: “kan ik pieken vandaag!”
Nou deze dames konden dat. 
Er werd hard gezwommen en alle drie haal-
den een mooi persoonlijk record op de 100 
meter vrije slag. Hierbij werd Dyonne ook 
nog eens beloond met een mooie verdiende 
Bronzen medaille. Ook de 50 meter vlinder-
slag verliep prima en hier volgde nog een 
persoonlijk record voor Femke de Wit.
Dames proficiat met deze prachtige presta-
ties en heel veel succes voor het komende 
weekend waar deel 2 van deze kampioen-
schappen op het programma staan.

Uitslag:
Dyonne Klomp (Jeugd 1-2); 100 mtr vrije slag 
(1:03,10) 3e pl. ; 50 mtr vlinderslag (32,22) 7e pl.
Danique Klomp (Senioren 1 en ouder); 100 
mtr vrije slag (1:04,03) 16e pl.
Femke de Wit (Senioren 1 en ouder); 100 mtr 
vrije slag (1:02,19) 10e pl; 50 mtr vlinderslag 
(31,40) 7e pl.

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 1 DECEMBER
Sporthal St Theuins Weert
F3. Rapiditas F1 - MEOS 11.55u.
F1. Rapiditas F2 - MEOS 11.10u.
Jo Gerrishallen Roermond
F2. LimMid F1 - MEOS 10.00u.
Sporthal de Bengele Nederweert
E4. MEOS - Posterholt E2 9.00u.
E1. MEOS - BEVO E1 10.00u.
D1. MEOS - Handbal Venlo D1 11.00u.
C1. MEOS - Wittenhorst C1  9.00u.
B1. MEOS - Posterholt B1 10.00u.
DS2. MEOS - LimMid DS3 20.15u.
DS1. MEOS - LimMid DS1 19.00u.
Sporthal Craeneveld Venlo
D2. Handbal Venlo D3 - MEOS 12.35u.

ZONDAG 2 DECEMBER
Sporthal Gulick Tegelen
E3. Klaverblad Eksplosion’71 E1 - MEOS 11.00u.
Sporthal het Anker Buchten
A1. Born A1 - MEOS 9.45u.

DINSDAG 4 DECEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
B1. MEOS - BEVO B3 19.30u.
D.recr. MEOS 2 - DV SV VIOS 1 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

Vanaf 3 december 
is de winkel dagelijks geopend.

Openingstijden t/m 24 december:

maandag  13.00u - 16.00u       

dinsdag  10.00u  - 16.00u 

woensdag 10.00u  - 16.00u

donderdag  10.00u  - 16.00u

vrijdag   10.00u  - 16.00u

zaterdag  9.00u - 14.00u
Hoek 10 Nederweert
06-30518894

 “Kun je als wetenschapper en VN-econoom iets concreets bijdragen 
aan een betere wereld?”

Lezing Bart Verspagen

Op uitnodiging van de jubileum-
commissie ’50 jaar Philips van 
Horne’ geeft Bart Verspagen, 
oud-leerling en hoogleraar eco-
nomie in Maastricht, op vrijdag 
30 november in Theater de Huis-
kamer  (Raphaelpad / Wilhelmina-
singel 10b) een lezing met als the-
ma: “Kun je als wetenschapper en 
econoom (in dienst van de Ver-
enigde Naties) iets concreets bij-
dragen aan een betere wereld?”
Bart zal tijdens zijn presentatie 
niet alleen ingaan op zijn Philips 
van Horne periode maar ook ‘op 
zijn loopbaan, over gemaakte 
keuzes, over beslissende momen-
ten in zijn leven, over inspire-
rende mensen in zijn omgeving 
en uiteraard over zijn huidige 
beroep…’. Het is inmiddels de 
vijfde lezing in een serie van zes 
presentaties van oud - Philips van 
Horne leerlingen. Eerder werden 
er al onder grote belangstelling 
lezingen gegeven door de oud-
leerlingen Peter Terium, Yasin Te-
mel, Adriana Esmeijer en Yanick 
Douven & Lars Mennen. Aanvang 
20.00 uur. Kaartjes à 5 euro zijn 
te reserveren via www.theater-
dehuiskamer.nl of, indien plaats, 
te koop aan de dagkassa. Vanaf 
ca. 21.00 uur is er ruimte voor het 
stellen van vragen. Na afloop is er 
in het Theatercafé, om 21.30 uur, 
een gezellige nazit met livemu-
ziek van singer-songwriter Etan 
Huijs. Degenen die rustig willen 
napraten kunnen terecht in de 
serrekamer naast het Theater-
café. De laatste lezing in de reeks 
is op vrijdag 14 december: Frans 
Weekers, politicus

Over Bart Verspagen 
Bart Verspagen (Weert,1966) deed in 
1984 eindexamen aan de Philips van 
Horne SG.
Daarna startte hij een studie Eco-
nomie in Maastricht, als een van de 
eerste honderd studenten van een 
nieuwe opleiding. Na het eerste jaar 
koos Bart voor de richting ‘Algemene 
Economie’ (‘het alternatief was Be-
drijfseconomie…’). Tijdens deze stu-

die verhuisde hij naar Maastricht en 
in 1988 studeerde hij af, met als spe-
cialisaties macro-economie en econo-
mie van innovatie en technologie. Hij 
koos ervoor om daarna in Maastricht 
te blijven, als promovendus, werkend 
aan een proefschrift dat tot een doc-
torstitel moest leiden. Hij deed dit 
in een gloednieuw instituut, MERIT 
(Maastricht Economic Research Insti-
tute on Innovation and Technology). 
De directeur van dat instituut was 
de Belg Luc Soete, die ook zijn bege-
leider (’promotor’) werd. Zijn proef-
schrift rondde hij in 1992 af, met als 
onderwerp een vrij abstracte studie 
over ‘waarom sommige landen er in 
slagen te industrialiseren, en andere 
niet’. Na zijn promotie kreeg Bart 
van de Koninklijke Nederlandse Aca-
demie voor Wetenschappen (KNAW) 
een beurs om, bij MERIT verder on-
derzoek te verrichten op basis van 
zijn proefschrift. 

In 1998 eindigde de KNAW-beurs en 
solliciteerde hij bij diverse universi-
teiten als hoogleraar. Delft werd het 
niet, Groningen werd het bijna, maar 
uiteindelijk werd het een combinatie 
van Maastricht (MERIT) en de Techni-
sche Universiteit Eindhoven. In 2001 
koos hij volledig voor Eindhoven. In 
datzelfde jaar kreeg Bart ook een 
deeltijdaanstelling in Oslo.

In 2008 werd Bart in Maastricht be-
noemd tot hoogleraar Internationale 
Economie. Vanuit deze functie werd 
hij weer actief bij MERIT. Het instituut 
was inmiddels gefuseerd met het in 
Maastricht gevestigde onderzoeksin-
stituut van de Verenigde Naties (VN) 
onder de nieuwe naam ‘UNU-MERIT’ 
(UNU staat voor United Nations Uni-
versity). In 2012 werd Verspagen be-
noemd tot directeur van UNU-MERIT.

‘UNU-MERIT opereert in verschil-
lende werelden. De voorzichtige 
diplomaten van de VN vormen één 
zo’n wereld. Het internationale per-
soneelsbestand van het instituut, vol 
met idealistische en ambitieuze jonge 
(en soms oude) mensen is een andere 
wereld…’ (Bart Verspagen). 

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode

SLOGGI AKTIE
1 dec t/m 24 dec

2+1 GRATIS
voor dames en heren
(zolang de voorraad strekt)

www.tullemans-koppen.nl

Nieuwe stijl Winters Weert

Winters Weert wordt in een nieuw 
jasje gestoken. Een nostalgische 
tekening van de karakteristieke 
binnenstad staat centraal staan 
in het programma van Winters 
Weert 2018. Met een sfeervol pro-
gramma kiest Centrummanage-
ment voor een winterse beleving 
waarbij de nadruk wordt gelegd 
op de eigen Weerter identiteit.

Het programma van Winters Weert 
herbergt tal van feestelijke activi-
teiten verspreid over de binnenstad, 
uitermate geschikt om te combineren 
met een middag of avond winkelen. 
Het programma is verdeeld over de 
Sinterklaas-periode, weken voor 
Kerstmis en periode na Kerstmis.

Sinterklaas
Met de komst van Sinterklaas barsten 
de activiteiten los in de binnenstad 
van Weert. Op zondag 18 november 
is Sint Nicolaas met zijn Pieten per 
boot gearriveerd aan de Wertha-
boulevard. Van 19 november t/m 4 
december verblijft de goedheiligman 
in het Huis van Nicolaas, gevestigd in 
het Franciscus Huis aan de Biest. In de 
weekenden worden er tal van Sinter-
klaasactiviteiten in de binnenstad ge-
organiseerd. Zo loopt er een pieten-
drumband, pietenkapel en kunnen 
kids op de koopzondagen deelnemen 
aan speciale speurtochten.

Voor Kerstmis
Na het succes van vorig jaar opent za-
terdag 15 december opnieuw de Kerst-
stal in ’t Klooster, gelegen in het Bir-
gittinessenklooster aan de Maasstraat. 
De kerststal zal dagelijks geopend zijn 
tot en met 30 december. Op zondag 
16 december, de eerste van een reeks 
koopzondagen, kleurt het centrum 
kerstmanrood tijdens de door de Ro-
tary georganiseerde Santa Walk.

Het weekend voor Kerst staat in 
het teken van de wintereditie van 
Foodstock. Op de Markt genieten 
bezoekers van 21 t/m 23 december 

van het lekkerste eten uit de leuk-
ste foodtrucks, gezellige winterse 
terrassen en een uitgebreide (muzi-
kale) programmering. Op zaterdag 
22 december is een bezoekje aan de 
binnenstad extra gezellig tijdens de 
Late Night Shopping, waarbij winkels 
open blijven tot 22:00 uur. Tijdens of 
na het shoppen is het heerlijk vertoe-
ven bij de lokale horeca en de food-
trucks.

Als speciaal cadeautje genieten be-
zoekers tijdens het doen van kerstin-
kopen het hele weekend van veel 
diverse muzikale en theatrale activi-
teiten verspreid over de hele binnen-
stad. Kinderen kunnen dat weekend 
ook een bezoekje brengen aan de 
kerstman, die zetelt in het Huis van 
de Kerstman in de Van Berlostraat.

Na Kerstmis
Als iedereen heeft kunnen genieten 
van de kerstdagen staat er nog iets 
bijzonders op het programma. Van 
donderdag 27 t/m zondag 30 decem-
ber landt het Weerter Wintercircus 
in de binnenstad. ’s Middags worden 
diverse kleine nostalgische voorstel-
lingen gespeeld terwijl kinderen die 
zich hiervoor hebben aangemeld oe-
fenen om deel te nemen aan de grote 
eindshow aan het einde van de mid-
dag. Ouders die rustig willen winke-
len krijgen zo alle gelegenheid door 
de binnenstad te slenteren terwijl hun 
kinderen oefenen op de circusacts.

Het programma van Winters Weert 
wordt afgesloten met Marktrecht 
voor elke Weertenaar, de gezelligste 
vrijmarkt in de open lucht! Hiervoor 
kunnen geïnteresseerden vooraf een 
kraampje reserveren. Tijdens deze 
feestelijke dag is de Nieuwe Markt 
het podium waar alle Weertenaren 
hun koopwaar verkopen of hun ta-
lenten showen.

Meer informatie en programmade-
tails zijn te vinden op www.winters-
weert.nl.

Wegens omstandigheden:

Te huur “Winterseizoen Tennissen” 
“Grote hal”

Dinsdag v.a. 18:30 tot 20:00 uur  
Speciaal Tarief !!!

Tennishal Scheepers Heibloem
tel. (0475) 49 50 14

Repair Café Nederweert
Weggooien? mooi niet!

Zaterdag 1 december van 10:00 – 
13:00 uur is er weer repair café in de 
Pinnenhof.
Zijn er kapotte spullen waarvan je 
denkt, ik vind het jammer om ze weg 
te gooien o.a. elektrische apparaten, 
fietsen , rollators, kleine meubels, 
speelgoed of kleding wij zullen pro-
beren deze te repareren en ze hier-
door een tweede leven te geven. Re-
pair Café is een reparatie werkplaats 
die gerund wordt door vrijwilligers.
Aan de reparaties zijn geen koste 
verbonden, echter zijn materiaalkos-
ten voor eigen rekening. Een kleine 
vrijwillige bijdrage voor de reparaties 
wordt gewaardeerd. Bezoekers die 
kapotte spullen aanbieden ter repa-
ratie, doen dat op eigen risico.
E-mail: repaircafenederweert@tel-
fortglasvezel.nl
facebook: Repair Café Nederweert 



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 
29 november tot en met 8 december 2018.

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
Vooravond van de 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.

ZONDAG 2 december
1ste zondag van de Advent
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr.L. Roost) – jaardienst Peter Jozef Bru-
ekers, Toos Bruekers-Verstappen vanwege 
verjaardag, Petrus Hoeben en Margaretha 
Coolen en kinderen.
Na de H. Mis koffie en thee in het parochie-
centrum.

MAANDAG 3 december
H. Franciscus Xaverius, priester
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 4 december
H. Johannes van Damascus, priester en kerk-
leraar
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 5 december
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 6 december
H.Nicolaas, bisschop
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed  
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 7 december
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 8 december
Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd 
Maria
Vooravond van de 2e zondag van de Advent
18.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.L.Caris) – jaardienst Fried 
Caris en Anna Clomp.

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

Zondag 9 december (2e zondag van de 
advent)
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, dank weer voor uw hulp, 

en blijf ons beschermen.
- Heilige Maria, ik heb een kaarsje aangesto-

ken voor mam zodat het haar kracht geeft 
om verder te gaan zonder pap, geef haar 
kracht en mooie herinneringen om verder 
te gaan.

- Maria, dat wij samen de eenzaamheid kunnen 
verdrijven, hoop, moed en kracht, dank U!! 

Iets om over na te denken:
Mijn ouders wilden altijd dat ik beter mijn 
best deed, ik wilde af en toe gewoon een 
knuffel !!.

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. 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 2 december 2018 
H. Mis om 11.00 uur ADVENTSMIS
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
Tijdens de adventsmis zullen de advents-
kransen die de kinderen gemaakt hebben, 
gezegend worden.  

Zaterdag 1 december om 10.00 uur advents-
kransen maken in de kerk in Budschop. Spe-
ciaal voor de a.s. communicanten en broer-
tjes en zusjes.

Zondag 9 december 2018 
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagkoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

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

1 t/m 8 december 2018

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.

ZATERDAG 8 december: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor Harrie Verheijen,

LEZERS: zaterdag 1 december Lies Loijen, 
zaterdag 8 december Francien Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 1 december Pam 
en Sien Smeets, zaterdag 8 december Lois 
Beerens.

OVERLEDEN: Op zondag 18 november is 
Netta Bosch-Zegveld, 75 jaar overleden. Dat 
zij mag rusten in vrede.

“Ons leven zou muziek zijn, als we elk 
moment de juiste tonen konden vinden.”

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 

Zondagmorgen 2 dec. 09.30 uur:
1ste Zondag van de Advent
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door gemengd koor Milagri.

Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm. t.e.v. H. Bar-
bara patrones van onze kerk, Als jrd. voor 
Sjra Stals, Als hgm. voor alle vrijwilligers van 
onze parochie, Als hgm. voor de levenden 
en overleden leden van schutterij St. Barba-
ra, Als hgm. voor Frans Kurstjens en voor alle 
overleden vrijwilligers v.w. het kerkbestuur, 
Als hgm. voor Truus Strijbos-Gabriëls

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 1 - 8 december. 

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 en 
zwd Frans Willekens.

Zondag 2 december, 1e zondag van de 
Advent, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Grego-
riaans) ter voorbereiding op het hoogfeest 
van Kerstmis.

Donderdag 6 december, 19.00 voor zieken.

Vrijdag 7 december, 1e vrijdag van de 
maand, de ziekencommunie is deze maand 
met Kerstmis, op zaterdag 22 december.

Zaterdag 8 december, Hoogfeest van de 
Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd 
Maria, patrones van het bisdom en van onze 
parochie, 19.00 (Samenzang) ghm Jac Jacobs 
en Toon Jacobs, ghm Sjeng Hermans en Wil-
helmina Hermans-Hermans, ghm Anna Op ’t 
Root en Harrie Jonkers, ghm Martinus Huber-
tus Broens en Anna Catharina Broens-Rutjens, 
ghm Peter Wullems en Nel Wulms-Knapen. 

ACOLIETEN: za. 1 dec. 19.00: Tom Kessels, 
Nick Stijnen; zo. 2 dec. 10.00 Mathijs en Luc 
van Hulsen; za. 8 dec. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen. 

ADVENT: Met de eerste zondag van de Ad-
vent beginnen we aan het nieuwe kerkelijke 
jaar. Ondanks alles wat minder goed gaat in 
ons leven mogen we blijven vertrouwen op 
Gods barmhartigheid. God is geen boeman, 
geen vernietigende kracht. Hij voltooit wat 
hij is begonnen en waaraan wij onze mede-
werking hebben gegeven. Hij lijmt de scher-
ven die wij maken. 
Veel mensen leven tegenwoordig in angst: 
angst voor morgen en de verre toekomst, 
angst voor natuurrampen of angst voor 
een (atoom)oorlog. Angst die verlammend 
werkt. En midden daartussen staat Christus 
en Hij zeg: “Ik breng bevrijding en bemoe-
diging”: min wordt plus, ongeluk wordt 
geluk, verlies wordt winst. Brokstukken 
worden tot een zinvol geheel gemaakt. Van 
scherven maakt Hij een meesterwerk. 
Verlossende bevrijding betekent: redding, 
een thuis, zekerheid, geen angst meer, het 
ervan overtuigd zijn dat niets zomaar ge-
beurt, dat alles zinvol leeft, ook al begrijpen 
we op dit moment niet alles en doorzien 
we vaak onze problemen niet en krijgen we 
geen afdoend antwoord op al onze vragen. 
De Advent is een tijd van godsvruchtige en 
blijde verwachting.

PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIE: Dienst 
van de geloofsoverdracht: dat allen die zich 
dienstaar maken voor het geloofsonder-
richt, door hun dialoog met de hedendaag-
se cultuur een taal mogen vinden die past 
in deze tijd.

Pastoor A. Koumans, OMI.

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg 
Groene Kruis Ledenorganisatie 
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar.

Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53
van 8.30 – 16.30 uur.

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

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156  mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector
Wij leveren  voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 3 december 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 4 
december 13.30-15.30 uur haken*. 
Woensdag 5 december 09.30-12.00 
uur kookworkshop*. Donderdag 6 
december 10.00-12.00 uur en 13.30-
15.30 uur workshop schilderen*. Vrij-
dag 7 december 09.30-12.00 uur cre-
atief atelier*. Dinsdag 11 december 
09.30-12.00 uur bloemenworkshop*. 
Woensdag 12 december 09.45-12.15 
uur gezichtswellness*.
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). 

Kerstfair          

De Venezuela Werkgroep en De Zon-
nebloem afdeling Ospel organiseren 
voor zondag 9 december 2018 vanaf 
10.30 uur tot 16.00 uur een “Kerst-
fair” in Gemeenschapshuis Haaze-
Hoof te Ospel.

De Venezuela Werkgroep verwel-
komt u met koffie of thee en onze 
zelfgebakken vlaaien en wafels. Te-
vens worden er o.a. prachtige bloem-
stukken, honing en jam, en sieraden 
uit Burkina Fasso verkocht. Ook is er 
weer de “Enveloppenloterij” met bij-
na altijd prijs.
De hoofdprijs is een levensmiddelen-
mand, geschonken door Coop Ospel.

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

Het Adoptiefonds Pater Konings is 
ook aanwezig. Heeft u vragen over 
het Adoptiefonds, de andere projec-
ten die zij ondersteunen of de situ-
atie in het algemeen in Venezuela, zij 
gaan graag met u in gesprek.

Wij heten u van harte welkom op 
onze Kerstfair !

Restauratie monumentaal Clerinxorgel

Tijdens het benefietconcert op 8 no-
vember is het contract getekend voor 
een grote restauratie van het Cle-
rinxorgel in de St. Lambertuskerk.

Het nú getekende contract met van 
Rossum Orgelbouw betreft niet de 
totale gewenste restauratie. Voor een 
volledig afsluitend deel kan pas op-
dracht worden gegeven zodra het res-
terend bedrag van ongeveer € 50.000 
door acties en donaties is bijeenge-
bracht. De opdracht langer uitstellen 
was geen optie vanwege prijsindexa-
tie, aflopende subsidie-termijnen en 
de momentele zeer slechte conditie 
van dit cultuurhistorische instrument.

Het actiecomité voor restauratie van 
ons monumentale Clerinx-orgel re-
kent op de hulp van de Nederweerter 
bevolking en bedrijfsleven om het te-
kort in het komende kalenderjaar bij 
elkaar te brengen zodat ons Clerinx-
orgel, een van de weinige van onze 
voorouders geërfde Nederweerter 
cultuurgoederen, voor de volgende 
generatie bewaard blijft en in ie-
der geval de volgende 75 jaar weer 
in volle glorie kan en zal klinken.

Om het mogelijk te maken dat ie-
dereen een bijdrage kan leveren aan 
dit project heeft het comité een pu-
blieksactie bedacht waarbij het adop-
teren van de in totaal 1663 orgelpij-
pen een mooie gelegenheid zou zijn 
om één of meer orgelpijpen te adop-
teren voor € 15 euro per orgelpijp. 
Deze orgelpijpen zijn op dit moment 
fysiek aanwezig in het orgel maar ze 

moeten allemaal een “grote beurt” 
krijgen en een gift of adoptie zal de 
geldzorgen aanmerkelijk verlichten.
Voor grotere giften is het natuurlijk 
ook mogelijk om een hele of gedeel-
telijke pijpenrij (register) te sponso-
ren, gemiddeld heeft elk register 56 
orgelpijpen. Daarnaast is het altijd 
ook nog mogelijk om noodzakelijk 
nieuw pijpwerk, klavieren of de reno-
vatie van windlade(s) te adopteren, 
desgewenst met naamsvermelding 
in of nabij het instrument. Het actie-
comité informeert U graag over de 
kosten en mogelijkheden hiervoor. 
Verder is het de bedoeling om in het 
voorjaar een gerichte sponsoractie op 
te zetten richting Nederweerter be-
drijven, dit wil niet zeggen dat deze 
zich niet nú al kunnen aanmelden.
Voor het adopteren van een of meer 
orgelpijpen liggen achter in kerk 
formulieren klaar,  maar men kan 
ook op de website ( https://www.
kerknederweert.nl /restauratie-or-
gel/ ) digitaal een formulier invullen 
en verzenden. De adoptie bijdrage 
kan vervolgens worden gestort 
op rekeningnummer NL80 RABO 
0135507227 ten name van  Sint  Lam-
bertus parochie Nederweert onder 
vermelding van “Orgel” en uw adres 
voor nieuwsbrief etc. Op de website, 
hierboven vermeld, kunt u alles lezen 
over het monumentale Clerinxorgel 
en de noodzaak van de restauratie.

Alle giften vallen onder de ANBI-re-
geling van de Sint-Lambertuskerk en 
zijn dus, volgens de hiervoor gelden-
de regels, fiscaal aftrekbaar.

Op foto de ondertekening van het contract met orgelbouwer van Rossum 
(rechts), verder staan op foto van links naar rechts Huibert Scheijven (lid van 
de parochiecommissie onder wiens leiding het project wordt uitgevoerd), Peter 
Slegers (secretaris) en pastoor Schuffelers (voorzitter) kerkbestuur.

Kerstactie Broederschap 
Weert

In december helpt de Broederschap 
de Voedselbank voor de 6e keer met 
het inzamelen van artikelen. Met deze 
actie voor de Voedselbank brengt de 
Broederschap de naastenliefde in de 
praktijk. De kerken in het dekenaat 
Weert helpen hier graag aan mee. 
Carin Rosbergen, coördinator namens 
de Broederschap: “U maakt niet al-
leen de cliënten van de Voedselbank 
blij. Het is ook een fijn gevoel iets 
voor een ander te kunnen doen, zeker 
in deze dagen voor Kerstmis.”

Hoe doet u mee? 
Doneer houdbare producten, vooral 
blikken of potten groenten, vis in 
blik, wc-papier, waspoeder, schoon-
maak- en toiletartikelen (shampoo, 
tandpasta, zeep). Deze producten 
levert u in tussen 7 en 22 december 
bij de kratten die klaarstaan in de ker-
ken. Ook de Jumbo winkels doen aan 
de actie mee. Dit zijn Jumbo Heer-
schap (Boshoven, Collegeplein, Leu-
ken, Moesel en Nederweert) en Jum-
bo René Puts in Stramproy. Alle giften 
zijn van harte welkom. Let u wel op 
dat de producten nog minstens twee 
maanden houdbaar zijn.

Hoe werkt de Voedselbank?
De cliënten zijn mensen uit onze regio 
die onder het bestaansminimum zitten. 
Vaak zitten ze in de schuldsanering. 
Zonder de hulp van de Voedselbank 
zouden deze mensen honger lijden. Zij 
kunnen onze hulp goed gebruiken. Na-
mens de Voedselbank vraagt de Broe-
derschap u om gul te geven.

Eettafel Eind

Donderdag 6 december: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  
t/m dinsdag 4 december.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 

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

Dit jaar doen we weer iets extra’s in 
december: donderdag 21 decem-
ber: feestelijk kerstdiner.

Iedereen is welkom en we zien u 
graag komen.
Iemand verrassen? Een dinercheque 
van € 9 !

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

Gezocht:
Interieurverzorgster 

1 dagdeel (3 uur) per week
Nederweert

Brief onder nummer 750, 
bureau van dit blad.

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

TE KOOP KERSTBOMEN
Nordmann tot 175cm
Blauwspar (Omorica) van 150 tot 300cm
Bomen tot 1,50 m  
kunnen met kluit, pot of gezaagd. 
Verkoop:   Heijsterstraat 6 , Herstraat 2 
vanaf  vrijdag  30 november  
op  iedere vrijdag en zaterdag 

Mogelijkheid tot reserveren en eventueel thuis bezorgen.
Telefoon: 0653789687 / 0653346437 of 0495-633308





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

In Nederweert spraken de partners o.a. over de gezamenlijke aanpak van mestfraude. Foto: Nederweert24

Donderdag 29 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. 

Een groot aantal partners op het gebied 
van toezicht en handhaving gaan in 
Limburg intensiever samenwerken. 
Dat spraken de partijen af tijdens een 
bestuurlijk overleg in oktober in de ge-
meente Nederweert. De samenwerking 
gaat zich zowel op het bestuurlijk (stra-
tegisch) als operationeel niveau richten. 
Burgemeester Evers is namens de Regi-
onale Uitvoeringsdienst (RUD) verheugd 
over de positieve grondhouding bij alle 
partners. “De ervaringen van vorig jaar 
dwingen ons om de handen ineen te 
slaan”, aldus de burgemeester. 

Mestfraude
Het Openbaar Ministerie, de politie, de 
Nederlandse Voedsel- en Warenauto-
riteit, het waterschap, de provincie en 
gemeenten. Allemaal hebben ze contro-
lerende en handhavende taken. Ieder 
doet dat binnen zijn eigen domein. 
Sommige taken overlappen elkaar. An-
dere staan los van elkaar. De aanleiding 
voor de partners om de samenwerking 

te willen intensiveren en optimaliseren, 
zijn diverse signalen over de mestfraude. 

Jasje uit, schouders eronder 
De hierboven genoemde partners vervul-
len verschillende rollen in dit dossier. 
Het Openbaar Ministerie bestrijdt de 
fraude, het waterschap draagt zorg voor 
een goede waterkwaliteit, de provincie 
is verantwoordelijk voor de coördinatie 
van de uitvoering van de handhaving. 
Gemeenten (samenwerkend in de Regio- 
nale Uitvoeringsdienst Limburg Noord) 
hebben onder meer een rol vanwege 
toezicht en vergunningverlening bij 
bedrijven. En de politie staat aan de lat 
voor de opsporing. 

Eenduidiger beeld en aanpak
De mestfraude heeft negatieve gevol-
gen voor de leefomgeving, inclusief het 
grondwater, en werkt criminaliteit in de 
hand. Het onderwerp beslaat verschil-
lende aandachtsgebieden en heeft soms 
te maken met tegenstrijdige regels. 

Tijdens het bestuurlijk overleg onder-
kenden de ketenpartners het belang 
van intensiever samenwerken en het 
verbreden van het aantal onderwer-
pen, bijvoorbeeld op het gebied van 
drugsproblematiek, afval en asbest. 
Ook willen de partners werken aan 
het optimaliseren van het vroegtijdig 
delen van kennis en informatie.

Bestuurlijk Platform Overleg  
Ketenpartners Limburg
Het bestuurlijk overleg vormde een 
aanzet om te komen tot een Bestuur-
lijk Platform Overleg Ketenpartners 
voor de hele provincie. De project-
groep Ketensamenwerking van de 
regionale uitvoeringsdienst Limburg 
Noord, het Waterschap Limburg en de 
Provincie Limburg werken de komende 
periode samen toe naar een concreet 
plan. Daarin wordt de opzet van een 
casusoverleg en het snel en effectief 
uitwisselen van gegevens meegeno-
men.

"Handen ineen voor handhaving"
Op weg naar een intensievere ketensamenwerking in Limburg

Niet te flauw 
Klaar voor Koning Winter! Een paar 
weken geleden werd er maar liefst 
250 ton strooizout afgeleverd bij de 
gemeentegarage aan de Gutjesweg. 
Ook een aantal pallets met kleinere 
zakjes strooizout zijn gearriveerd. Vanaf 
maandag 3 december kunt u weer een 
gratis zakje zout van 5 kg komen halen. 
Met deze jaarlijkse actie willen we u 
motiveren om de stoep voor uw woning 
schoon te houden.

Pas en legitimatiebewijs
Per adres kan één zakje worden afge-
haald. Let op: bewoners moeten de 
Weerterlandpas en een legitimatiebe-
wijs meenemen als ze het zout komen 
afhalen. Als u zelf niet kunt komen, is 
het ook mogelijk om aan de afhaler uw 
Weerterlandpas en legitimatiebewijs 
mee te geven. 

Nederweert, Nederweert-Eind,  
Budschop, Ospel
Inwoners van Nederweert, Nederweert-
Eind, Budschop en Ospel kunnen het 
gratis strooizout afhalen bij de gemeen-
tegarage aan de Gutjesweg 2 in Neder-
weert. 

Op maandag 3 december is de eerste 
afhaalmogelijkheid bij de gemeente-
garage tussen 13.00 uur en 15.00 uur. 
Daarna kunt u terecht op donderdag 
13 en maandag 17 december tussen 
13.00 en 15.00 uur en op donderdag 
10 januari tussen 13.00 en 15.00 uur. 
Afhankelijk van het weer worden meer 
afhaalmomenten ingepland. Houdt u 
onze website in de gaten.

Leveroy, Ospeldijk
De dorpsraden van Leveroy en Ospel-
dijk zorgen zelf voor de verspreiding 
van het strooizout in hun kernen. In de 
kern van Leveroy wordt huis-aan-huis 
bezorgd door de gemeenschapsraad. 
Bewoners die buiten de bebouwde 
kom wonen, kunnen vanaf zaterdag 15 
december tot vóór de Kerst een zakje 

Hebt u een vraag voor ons? Dan kunt u 
die voortaan ook stellen via WhatsApp 
en via Facebook! Zo snel mogelijk en 
uiterlijk binnen 4 uur krijgt u antwoord. 

WhatsApp
Vanaf maandag 3 december beantwoor-
den wij uw vragen ook via WhatsApp! 
Voeg telefoonnummer 06-28448431 toe 
aan uw contactpersonen en kies vanuit 
WhatsApp dit contact om ons een be-
richtje te sturen. Het is niet mogelijk om 
naar dit nummer te bellen of een sms te 
sturen.

Facebook
Ook via Facebook hebben we graag 
contact met u. Op facebook.com/
gemeentenederweert publiceren we 
geregeld leuke wetenswaardigheden 
en interessante nieuwtjes. En via een 
privébericht kunt u ook via dit kanaal 
een vraag aan ons stellen.

Zo werkt het
We beantwoorden WhatsAppjes en 
Facebook-vragen op maandag t/m don-
derdag tussen 08.30 en 16.00 uur en op 
vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur.  

We proberen zo snel mogelijk en uiter-
lijk binnen 4 uur uw bericht te beant-
woorden. Hebben we meer tijd nodig, 
dan laten we u dat weten.

Uw privacy
Social media en online middelen lenen 
zich prima voor verschillende soor-
ten vragen. Maar privacygevoelige 
informatie delen we niet via deze 
kanalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
persoonsgegevens of een burgerser-
vicenummer. Daarom beantwoorden 
we via WhatsApp en Facebook geen 
vragen waar privacygevoelige informa-
tie voor nodig is. In dat geval vragen 
we u om op een andere manier contact 
met ons op te nemen. 

Geen vertrouwelijke gegevens 
Deelt u zelf ook geen vertrouwelijke 
gegevens zoals uw burgerservicenum-
mer via WhatsApp of Facebook. We 
verwerken persoonsgegevens alleen 
voor het doel waarvoor u ze heeft 
gegeven en in overeenstemming met 
de Algemene Verordening Gegevens 
Bescherming (AVG). De gesprekken 
bewaren we één jaar.

Stuur ons een WhatsAppje of chatbericht

Hebt u soms moeite om de weg te 
vinden in het woud van voorzieningen, 
wetten en regels? En kunt u daarbij 
wel wat gratis advies gebruiken? Goed 
nieuws! Vanaf nu kunt u terecht bij 
Sabrina Seeck en Noortje Verber, de 
sociale raadslieden van de gemeente 
Nederweert.

Sabrina en Noortje helpen inwoners van 
Nederweert met vragen en problemen 
op het gebied van sociale zekerheid, 
belastingen, huisvesting, arbeidsrecht, 
familierecht, onderwijs en maatschap-
pelijke voorzieningen. Als professionele 
dienstverleners geven ze gratis en vrij-
blijvend advies, informatie en onder-
steuning.

Nauwe samenwerking
Het loket Sociale Raadslieden Neder-
weert is tot stand gekomen door een 

samenwerking van de gemeente Neder-
weert en het Algemeen Maatschappelijk 
Werk Midden-Limburg. De sociale raads-
lieden zullen nauw samenwerken met de 
steunpunten en andere ketenpartners.

Wegwijs maken
Sociale raadslieden zijn deskundig op 
het gebied van wetten, regelingen en 
voorzieningen. Sabrina Seeck werkte 
al 8,5 jaar als sociaal raadsvrouw in 
Brabant. “Tegenwoordig is het steeds 
lastiger voor mensen om te weten wat 
hun rechten en plichten zijn en bij 
welke instanties ze daarvoor moeten 
aankloppen”, vertelt Sabrina. “Ik maak 
mensen graag meer wegwijs in de wet- 
en regelgeving.”

Samen op zoek naar een oplossing
Ook Noortje Verber heeft de nodige 
ervaring. Zij werkte als sociaal juridisch 

dienstverlener en als schulddienstver-
lener bij een gemeente. ”Ik adviseer 
mensen graag bij het maken van de ver-
taalslag tussen wet- en regelgeving en 
de dagelijkse praktijk”, vertelt Noortje. 
“We zoeken samen naar een oplossing 
voor hun problemen.”

Adviseren
Wetten, regels. U kunt zich er best iets 
bij voorstellen, maar over welk advies 
gaat het nu precies? We geven u wat 
voorbeelden.

 Ik kan moeilijk rondkomen. Wat kan 
ik daar aan doen?
 Ben ik aansprakelijk voor de schulden 
van mijn kind?
 Wie krijgt bij echtscheiding de huur-
woning?
 Ik ga weer werken. Wat betekent 
dat voor mijn toeslagen en hoe regel 
ik dat?

Invullen, schrijven
Natuurlijk is deze lijst niet volledig. 
Neem gewoon contact op met Sabrina 
en Noortje als u vragen hebt of loop 
binnen tijdens het spreekuur. Ze kunnen 
u ook helpen bij het invullen van formu-
lieren, bij het schrijven van een formele 
brief of bemiddelen bij een klacht of 
bezwaar.
             
Spreekuur
De sociale raadslieden houden elke 
donderdag spreekuur van 14.00 tot 
15.00 uur aan het Sint Antoniusplein 
21-22 in Nederweert. Een afspraak 
maken is niet nodig. Mailen kan ook: 
raadsliedennederweert@amwml.nl. Kijk 
voor meer informatie over het loket op 
onze website. 

Een beetje hulp is best handig toch?

strooizout afhalen bij de familie Van 
Roij, Dorpstraat 20 in Leveroy. Wilt u 
wel even bellen van tevoren, zodat u 
niet voor een gesloten deur staat, tel. 
(0495) 651687. 

Bewoners van Ospeldijk kunnen een 
zakje strooizout afhalen op vrijdag 14 
december tussen 19.00 en 21.00 uur 
tijdens de kerstmarkt in het Thomashuis, 
Moostdijk 1, of op zaterdag 15 decem-
ber in het Thomashuis.

Sabrina Seeck (links) en Noortje Verber houden elke donderdag van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur.





INBRAAKPREVENTIE

Door uw terrein te beveiligen met een hekwerk 
en poort, eventueel met camerabewaking of 

detectiehekwerk, zullen inbrekers sneller 
geneigd zijn een andere locatie te kiezen.

Neem nu contact met ons op
over de mogelijkheden om uw 

terrein te beveiligen.

Bocholterweg 154A - 6006 TP Weert - Tel. 0495 518239

www.molsvanlierop.nl

raamdecoratie
schuifkasten

vloeren
deuren

beveiliging
mengverf

ZONWERING
SCREENS
ROLLUIKEN
HORREN

InbraakpreventieInbraakpreventie

Voor het beste Voor het beste 

hang- & sluitwerk hang- & sluitwerk 

moet u bij moet u bij 

Hubo/DUIJTS zijn.Hubo/DUIJTS zijn.

Multimate Heijnen Leveroy
Houtsberg 16
Tel. 0495-651450 • info@heynenbmh.nl

Wij
maken ook

vrijblijvend een
prijsopgave

Uw adres voor de beveiliging van uw huis
ook voor al uw doe-het-zelf-artikelen en bouwmaterialen

voor uw renovatie- en verbouwplannen

Al ruim 15 jaar ergens wonen en nog nooit het slot of cilinder van Al ruim 15 jaar ergens wonen en nog nooit het slot of cilinder van 
je voordeur vervangen. Dit geldt voor 2 op de 5 Nederlanders, zo je voordeur vervangen. Dit geldt voor 2 op de 5 Nederlanders, zo 
blijkt uit recent onderzoek van de stichting Nationale Inbraakblijkt uit recent onderzoek van de stichting Nationale Inbraak--
preventie Weken*. En dat terwijl het inbrekersgilde bepaald niet preventie Weken*. En dat terwijl het inbrekersgilde bepaald niet 
stilzit en de laatste jaren naar steeds slimmere methoden grijpt stilzit en de laatste jaren naar steeds slimmere methoden grijpt 
om ergens ongevraagd naar binnen te komen. Het is dus zaak om om ergens ongevraagd naar binnen te komen. Het is dus zaak om 
je te realiseren hoe lang het geleden is dat je het slot of cilinder je te realiseren hoe lang het geleden is dat je het slot of cilinder 
van je voor- of achterdeur hebt vervangen. Bijna 80 procent van van je voor- of achterdeur hebt vervangen. Bijna 80 procent van 
de deelnemers aan het onderzoek heeft dat de afgelopen 5 jaar de deelnemers aan het onderzoek heeft dat de afgelopen 5 jaar 
niet gedaan. “Als je het slot of cilinder de afgelopen 5 jaar niet niet gedaan. “Als je het slot of cilinder de afgelopen 5 jaar niet 
hebt vervangen, dan is er een grote kans dat een inbreker binnen hebt vervangen, dan is er een grote kans dat een inbreker binnen 
3 minuten bij je binnen staat”, aldus Coen Staal, voorzitter van de 3 minuten bij je binnen staat”, aldus Coen Staal, voorzitter van de 
Nationale Inbraakpreventie Weken.Nationale Inbraakpreventie Weken.

Nieuwe ontwikkelingenNieuwe ontwikkelingen
De beveiligingsindustrie ontwikkelt telkens zelf nieuwe apparatuur om 
een slot open te kunnen breken. Immers, van sleutelspecialisten wordt 
verwacht dat ze tientallen keren per dag iemand, die zichzelf heeft bui-
tengesloten, komen helpen met het weer openmaken van de deur. Zo 
is men daar ongeveer 7 jaar geleden het cilindertrekken voor gaan ge-
bruiken. Dan schroeft men een stalen schroef in de cilinder (waar je je 
sleutel insteekt) en plaatst er een cilindertrekker op, een soort poelie. 

Daarmee wordt zo veel trekkracht via de schroef op de cilinder uitgeoe-
fend, dat deze, op het zwakste stukje in het midden, afbreekt.
Helaas is het zo, dat ook inbrekers deze methode de laatste jaren meer 
en meer zijn gaan gebruiken. Uiteraard heeft de industrie, in reactie op 
deze inbraakmethode, zogenaamd anti-cilindertrekbeslag op de markt 
gebracht. Dit beslag is voorzien van een stalen plaatje met een gleuf 
over de cilinder. De prijs van dit type beslag is ongeveer 60-80 euro.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en Stichting Kwaliteit GePolitiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en Stichting Kwaliteit Ge-
velbouw (SKG)velbouw (SKG)
Om mensen verder te helpen om de juiste beveiligingsproducten voor 
hun woning te kopen, zijn 2 keurmerken in het leven geroepen, het 
PKVW en SKG. Ruim de helft (55%) kent het PKVW, 17% heeft zelfs de 
woning via dit keurmerk volledig beveiligd. Bij ruim een derde (38%) 
van de woningen zijn een of meer SKG-sloten geplaatst. Vaak hebben 
sloten die in de handel zijn zowel een PKVW- als SKG-keurmerk.

Noodzaak blijftNoodzaak blijft
Ondanks de dalende inbraakcijfers (vorig jaar 49.500) is het volgens 
Staal nog steeds nodig om blijvend aandacht te besteden aan inbraak-
preventie. Staal : “Het houdt nog steeds in dat er elke dag 136 inbraken 
worden gepleegd. Dat willen we als stichting, maar ook vanuit de over-
heid sterk omlaag brengen. Elke inbraak is er een te veel, vooral ook 
gezien de grote impact die het heeft op iemands veiligheidsgevoel in 
de eigen woning. Een inbraak heet ook niet voor niets een ‘high impact 
crime’.”

Over de stichting Nationale Inbraakpreventie WekenOver de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken
De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken is een publiek-private 
samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken 
van goede inbraakpreventie. Om zo bij te dragen aan de doelstelling 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie het aantal inbraken en in-
braakpogingen substantieel te verlagen. Werd in 2012 nog 91.000 keer 
ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2017 was dit gedaald naar 
49.500. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in mei/juni 
en november/december. Partners in de stichting zijn de bedrijven Assa 
Abloy, Zo Veilig en Yale in nauwe samenwerking met het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie en het Verbond van Verzekeraars.

Consument laks met vernieuwen van sloten



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

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

Klaarstraat 23, 6035 AA Ospel
Tel.: 0495 631207 / 06 54654192
info@erikcaris-timmerbedrijf.nl
www.erikcaris-timmerbedrijf.nl

ken         huis         tuinken         huis         tuin

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

www.teunissenletselschade.nl
Teunissen Letselschade • Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

Te koop: kerstbomen
Nordman, blauwspar, Abiës en zilversparren

van 0,5 m tot 3 m hoog. Met of zonder kluit, ook in pot.
Elke dag open, zondags ook. ‘s Avonds verlicht.

Eventueel thuisbezorgd.

Mertens, Molenweg 90, 6031 RC  Nederweert
(nabij rotonde Mc Donalds)

tel. 0495-62 63 58 / 06-14 10 50 84
www.mertenskerstbomen.nl

SPECIALE AANBIEDING
Zilverspar en blauwspar van 2,0 tot 2,5 m hoog €15,-

zelf uitzoeken op het land.

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 geroe-
pen “Det is un gooj”, “Det is wat vör 
in de vastelaovundj gezet!”
Maar helaas bereiken de komische 
verhalen en stom streek de redactie 
van Vastelaovendjgezet De Pinmae-
ker niet. Dat kan anders, want heel 
Nederweert 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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Op donderdag 13 december is er de 
mogelijkheid om een workshop te 
volgen voor het maken van een kerst-
stukje. We gaan een krans bekleden 
met bolmos, platmos en bemoste tak-
jes. Daar komt nog wat andere natuur-
lijke materialen bij. Lampjes (zelf mee-
nemen) en kleine kerstballetjes rood 
of zilver/wit of goud/koper (kleur 
doorgeven bij aanmelding) maken het 
geheel af. De krans kan hangen maar 
kan ook op een schaal liggen. 
Zelf meenemen: Platte schaal van 
35-40 cm doorsnede, snoeischaar, een 
draadtangetje (als je die hebt), iets 

In een gezellige Pinnenhof is zater-
dag 24 november Berend Schonewille 
uitgeroepen als 46ste Prîns van C.V. 
De Bengels.

Prîns Berend I is 32 jaar en komt oor-
spronkelijk uit Zwolle, de stad van 
“de Blauwvingers”. Hij is sergeant in 
het leger en woont samen met Cyn-
thia Slegers.

Als hobby’s hebben Prîns Berend I
en Prinses Cynthia timmeren, hard-
lopen, paardrijden, zingen en hun 
gezin. Met hun 2 dochters, de 4-ja-
rige Vayèn Rose en de kleine Vàlice 
Grace van 8 maanden, wonen ze op 

Prîns Berend I en Prinses Cynthia 
van CV de Bengels

de Geenestraat in Nederweert.

Het prinsenpaar wordt bijgestaan 
door hun goede vriend Bart Schmitz.
Prîns Berend I heeft de orde van “de 
Blauwvinger” ingesteld en zal gaan 
regeren onder het devies:

As blauwvinger en sergeânt, neem
ich hieël Ni-jwieërt oppe hând!

De prinsenreceptie zal worden ge-
houden op zaterdag 26 januari 2019 
vanaf 19.41 uur in Zaal Centraal, Kerk-
straat 59 te Nederweert.

www.cvdebengels.nl

Als nieuwe prins van Nederweert 
werd de 40-jarige Harm Kuijpers
gepresenteerd.

Prins Harm I is getrouwd met zijn 39 
jarige prinses Monique Smeets.
Samen hebben ze drie kinderen Mi-
lou, Lieke en Luuk en wonen aan de 
Bredeweg in Nederweert.

Harm is in het dagelijks leven werk-
zaam als financieel directeur bij GMS 
in Nieuwegein en Keulen, Monique is 
werkzaam bij de Mutsaerstichting in 
Venlo als ambulant gezinsbehandelaar.
De hobby’s van prins Harm zijn wiel-
rennen en voetbal trainingen geven 
aan de jeugd van RKSV Merefeldia.
Prinses Monique speelt handbal bij 
handbalvereniging MEOS en zij geeft 
eveneens training aan de jeugd.

Vastelaovundj vieren
Prins Harm en prinses Monique zijn 

Nieuwe prins VV De Pinmaekers

Jeugdprinsenpaar 2019
Het jeugdprinsepaar zal dit jaar wor-
den gevormd door Prins Armin I
(van den Molengraaf) en Prinses 
Indy (Heuyerjans). 

Jeugdprins
Armin I (11 jaar) is een zoon van Marc 
van den Molengraaf en Elfrie van 
Horssen. Hij heeft één zus, Isabel. 
Armin woont met zijn moeder op de 
Beukenstraat in Nederweert.
Jeugdprins Armin zit in groep 8 van 
OBS “De Graswinkel ” en zijn hobby’s 
zijn: “Vastelaovendj” vieren, gitaar 
spelen en tennissen bij NTC’72.

Jeugdprinses
Jeugd prinses Indy (12 jaar) is een 
dochter van Erwin Heuyerjans en 
Marleen van Lierop. Zij heeft één 
broer, Carlo, en één zus, Simone.
Samen wonen zij op Schummel in Ne-
derweert.
Indy zit in groep 8 van basisschool 
“De Kerneel” en haar hobby’s zijn: 
“Vastelaovendj” vieren, zwemmen

fanatieke vastelaovundj vierders, en 
samen met het hele gezin trekken ze 
er op uit. 

Adjudanten
Het prinsenpaar zal worden begeleid 
door 3 adjudanten, te weten Frank 
Reijnders, Rob Kuijpers en Frank 
Hupkens.

De prins zal het seizoen in Neder-
weert voorgaan onder zijn devies:

Met de Pin inne handj 
en de kolder inne kop,

Saame drei-j daag gaas d’r op!

Huisorde
Prins Harm heeft de huisorde “De 
orde van de lolliestekskesfebriek” in-
gesteld.

Tijdens zijn officiële regeerperiode,
die met zijn receptie op zondag 13 ja-
nuari 2019 begint, reikt hij de orde uit.

Jeugdprinsepaar Nederweert

bij de reddingsbrigade, mudrun, en 
Scouting.

Het jeugdprinsenpaar zal worden bij-
gestaan door adjudante Amy Lemmen. 
Amy is een dochter van Jack Lemmen 
en Martine Lemmen-Smeets. Zij heeft 
één broertje, Stef. Amy is 11 jaar en 
zit in groep 8 van basisschool  “De 
Klimop” in Nederweert.
Haar hobby’s zijn: “Vastelaovendj”
vieren, voetbal en Jong Nederland.
Het jeugdpaar zal de “Vastelaovendj”
in Nederweert voorgaan onder het 
devies:  

Deze vastelaovendj zeejae door 
os kei-j aane Pin,

met Prinses Indy en Prins Armin 

Het jeugdpaar heeft de orde van: 
“#kei-jaanepinritselendjsjips-
buulke” ingesteld. 

Het jeugdpaar zal op zondagmiddag 
20 januari 2019 een receptie worden 
aangeboden.

Na een leven dat gekenmerkt is van hard werken,
en nog vol van ideeën en dingen, wensen die hij nog wilde doen...

is een uniek mens op 85-jarige leeftijd van ons heengegaan.

Antonius Wilhelmus
Martinus Konings
”Toeën van de Keuning”

echtgenoot van

Gertruda Maria
Magdalena Konings - Steuten

”Truus Steuten”

Ospel: Truus Konings-Steuten

Molenbeersel (B): ✝ Maria

Kelpen-Oler: Gerdy en Mari
Stephan, Mathies

Kelpen-Oler: Gaston en Lilian
Jorden, Lucas, Lana

° Ospel, 20 april 1933
✝ Weert, 24 november 2018

Correspondentie adres: Horick 30, 6035 PH Ospel

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
vindt plaats op vrijdag 30 november 2018 om 11.00 uur in de
parochiekerk Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen,
Onze Lieve Vrouwestraat 38 - 6035 ZT Ospel.

Later die middag zal in intieme kring Toon begraven worden 
op de Natuurbegraafplaats Bergerbos.

Voor aanvang van de dienst is er mogelijkheid tot schriftelijk 
condoleren.

Donderdag avond is er mogelijkheid om afscheid te nemen van 
Toon, dit in het uitvaartcentrum, Onze Lieve Vrouwestraat 47,
6035 AN Ospel, van 19.00 tot 20.00 uur.

Vragen: INTENCE uitvaartbegeleiding 06-163 63 173 Petra
Zondagmiddag 25 november 2018 
werd in Nederweert voor de 26e maal 
het Ni-jwieërter Vastelaovundj lidjes-
konkoer gehouden.

Tekst en muziekschrijvers hadden
weer hun uiterste best gedaan en fan-
tastische nummers gecomponeerd.

De Winnaar 2019
Het winnend liedje van het 26e kon-
koer is geworden Dae kik.

De tekst en muziek werd geschreven 
door Celine Kuepers-Sillekens en
Huib van Deursen.

Het nummer werd uitgevoerd door 
Celine Kuepers- Sillekens.

Het winnende nummer is binnenkort 
te downloaden via

www.pinmaekers.nl.

Dae kik nieuwe 
schlager Nederweert 2019

om het bloemstuk in te vervoeren
De workshop wordt gegeven door 
Marijke. Tijdstip 14.30 – 16.30 uur in 
ruimte 107 (melden bij de receptie) 
van het BeekCwartier, Beekstraat 54 
in Weert. De prijs bedraagt € 21,00 
(inclusief materialen) contant te vol-
doen bij aanvang van de workshop.
De getoonde materialen op de foto 
kunnen afwijken.

Inschrijven via e-mail beekcwartierac-
tief@puntwelzijn.nl of via telefoon-
nummer 0495-697900, tussen 9:00 en 
12:00 uur.

Workshop Kerststukje maken

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
trouwkaarten.


